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Onko piilevällä kohonneella
verenpaineella merkitystä?
Piilevällä kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilannetta, jossa verenpainelääkitystä
käyttämättömän potilaan verenpaine on vastaanotolla normaali ja koti- tai ambulatorinen
verenpaine korkea. Sitä esiintyy noin 10 %:lla
väestöstä. Ilmiön tunnistamiseksi Euroopan verenpaineyhdistys suosittelee vastaanoton ulkopuolista verenpainemittausta, kun potilaalla
on tyydyttävä vastaanottoverenpaine, verenpaineeseen liittyvä kohde-elinvaurio tai suuri sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriski.
Piilevä kohonnut verenpaine liittyy suurentuneeseen kohde-elinvaurioiden vaaraan, mutta
sydän- ja verisuonitautitapahtumien vaara on
osittain epäselvä ja saattaa liittyä myös muihin
samanaikaisiin vaaratekijöihin. Piilevään kohonneeseen verenpaineeseen liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. Euroopan verenpaineyhdistys kuitenkin suosittelee elintapaohjausta ja lääkehoidon harkintaa jokaiselle potilaalle, jolla todetaan piilevä kohonnut verenpaine.

on tärkeä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä, ja nämä sairaudet
ovat suomalaisten kuolinsyytilastojen kärjessä.
Se on myös yksi yleisimmistä lääkärissä käynnin syistä. Verenpaineen Käypä hoito -suosituksen mukaan kotimittaus voi helpottaa verenpaineen luokittelua ja hoitoratkaisujen tekemistä, koska kotiverenpaine kuvaa henkilön
tavanomaista painetasoa ja sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa paremmin kuin vastaanottoverenpaine. Joskus verenpaine on koholla kotona, vaikka se olisi normaali vastaanotolla (1).

tehdyn kaksoismittauksen keskiarvona. Kotona potilas mittaa verenpaineen itse kahdesti
aamulla ja illalla mielellään seitsemän ja vähintään neljän vuorokauden ajan, ja kotiverenpaine on näiden mittausten keskiarvo (1). Pysyvästi kohonnut verenpaine ylittää raja-arvot
sekä vastaanotolla että kotona. Jos verenpaine
on kohonnut vain koti- tai ambulatorisissa
mittauksissa, puhutaan piilevästä kohonneesta verenpaineesta (”valkotakkinormotensio”)
(TAULUKKO 1). Tätä nimitystä ei kuitenkaan pitäisi käyttää silloin, kun potilaalla on jo todettu kohonnut verenpaine ja hän käyttää verenpainelääkitystä. Jos verenpaine on koholla vain
vastaanottomittauksissa, kyseessä on valkotakkiverenpaine (1, 2, 3). Ympäristön rauhattomuus, puhuminen mittauksen aikana, käden
asento, liikunta, tupakointi, alkoholin käyttö,
kahvin tai teen juominen ja monet muut tekijät saattavat vaikuttaa mittaustulokseen (1,
3). Huomattavassa osassa tutkimuksista ei ole
edes käytetty suositusten mukaista määritelmää piilevän kohonneen verenpaineen luokitteluun (2). Harva potilaskaan osaa mitata verenpainetta oikein ilman huolellista ohjausta,
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TAULUKKO 1. Raja-arvot piilevän kohonneen veren
paineen määrittämiseksi.
Systolinen
verenpaine
(mmHg)

Diastolinen
verenpaine
(mmHg)

Vastaanotto
verenpaine

< 140

ja

< 90

Kotiverenpaine

≥ 135

ja/
tai

≥ 85

Ambulatorinen
verenpaine
Päiväaikainen

≥ 135

≥ 85

Riittääkö yksittäinen mittaus?

Yöaikainen

≥ 120

Käypä hoito -suosituksen mukaan vastaanottoverenpaine lasketaan neljänä eri päivänä

24 tunnin

≥ 130

ja/
tai
ja/
tai
ja/
tai
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≥ 70
≥ 80

vaikka hänellä olisi ollut kotimittari jo usean
vuoden ajan (TAULUKKO 2).

Kuinka yleinen ilmiö on?
Piilevän kohonneen verenpaineen esiintyvyys
väestössä on ollut 8–11 % (TAULUKKO 3).
Kahdessa TAULUKON 3 tutkimuksessa piilevän kohonneen verenpaineen esiintyvyys oli
muita korkeampi. Tämä saattaa liittyä muun
muassa ranskalaisen aineiston iäkkäämpään
potilasmateriaaliin, verenpainelääkitystä käyttävien suurempaan osuuteen ja siihen, että
japanilaisessa tutkimuksessa kotiverenpaine
mitattiin vain aamulla (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Piilevän kohonneen verenpaineen esiintyvyys
on ollut suurempi myös diabetesta, uniapneaa
tai munuaissairautta sairastavilla potilailla (2,
12, 13). Koti- ja vastaanottomittausten verenpaine-erot saattavat suurelta osin liittyä erilaiseen mittausympäristöön. Piilevä kohonnut verenpaine on nimittäin ollut yleinen ilmiö myös
silloin, kun koti- ja vastaanottomittauksissa on
käytetty samaa mittaria, mittaajana on ollut
sama henkilö, mittauksia on tehty yhtä paljon
ja on käytetty samaa raja-arvoa (2, 12, 13).

Pitäisikö käyttää koti- vai
ambulatorista mittausta?
Piilevä kohonnut verenpaine voidaan tunnistaa joko koti- tai ambulatorisella mittauksella.
Kotona potilas mittaa verenpaineen aamuisin
ja iltaisin istuma-asennossa useana päivänä,
kun taas ambulatorinen mittaus kertoo verenpaineesta ja sen vaihtelevuudesta vuorokauden
ajan työssä, vapaa-aikana, liikkuessa, levossa ja
nukkuessa. Ambulatorisen verenpaineen yhteydestä sydän- ja verisuonisairauksien riskiin
on enemmän tutkimusnäyttöä kuin kotiverenpaineen. Ambulatorinen mittaus on kuitenkin
yleensä rajallisemmin saatavilla ja voi häritä
esimerkiksi unta. Vaikka kotimittaus saattaa
parantaa hoitoon sitoutumista ja helpottaa
pitkäaikaista seurantaa, joillekin potilaille se
aiheuttaa ahdistusta tai riippuvuutta. Kaikki eivät halua mitata verenpainetta kotona. Koti- ja

TAULUKKO 2. Asioita, jotka lääkärin tulisi varmistaa
verenpainetta mitattaessa.
Potilas käyttää validoitua olkavarsimittaria ja
sopivankokoista mansettia.
Kotimittari on kalibroitu 2–3 vuoden välein.
Potilas lepää viisi minuuttia ennen mittausta ja
tekee kaksi mittausta 1–2 minuutin välein.
Potilas välttää fyysistä rasitusta, tupakointia ja
kahvin, teen tai kolajuomien juomista puoli tuntia ennen mittausta.
Potilas tukee selän selkänojaan ja pitää käsivartta pöydällä niin, että mansetti on sydämen
korkeudella.
Mittausympäristö on rauhallinen eikä potilas
puhu mittausten aikana.

ambulatorisia mittauksia pidetäänkin toisiaan
täydentävinä menetelminä (1, 2, 3, 14).
Lounaissuomalaisessa 261 hengen väestöaineistossa piilevää kohonnutta verenpainetta
esiintyi 11 %:lla tutkittavista, kun diagnostiikassa käytettiin päiväaikaista ambulatorista tai
kotimittausta. Molempiin piilevää kohonnutta
verenpainetta poteneisiin ryhmiin liittyi samankaltaisia metabolisia ja elintapariskitekijöitä ja kohde-elinvaurioita (11). Osassa tutkimuksista piilevän kohonneen verenpaineen
esiintyvyys on ollut hieman suurempi päiväaikaisessa ambulatorisessa kuin kotimittauksessa (2, 15). Kun on käytetty 24 tunnin tai
yöaikaista ambulatorista mittausta, piilevään
kohonneeseen verenpaineeseen on liittynyt
enemmän kohde-elinvaurioita kuin kotimittauksessa (2). Yöaikainen verenpaine kuvaa
erityisesti diabeettisen nefropatian riskiä (3).
Kohde-elinvaurioiden ja sydän- ja verisuonisairauksien riski on ollut suurin potilailla,
joiden koti- ja ambulatorinen verenpaine ovat
molemmat kohonneet (2, 7).

Onko ilmiö kuitenkin
tilastollinen?
Piilevän kohonneen verenpaineen luokituksen toistettavuus koti- tai ambulatorisessa
mittauksessa on ollut vain keskinkertainen
(noin 50 %). Toistettavuus on ollut vielä huo-
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TAULUKKO 3. Piilevän kohonneen ja valkotakkiverenpaineen esiintyvyys väestöaineistoissa.
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n (osallistumisprosentti)

Ikä
(vuotta)

Miehiä
(%)

Lääkehoito
(%)

Verenpaineen mittaus

Kreikka (4)1

662
(76 %)

≥ 18

42

16

3 mittausta
2 käynnillä,
elohopeamanometri

Japani (5)1

1 050
(44 %)

≥ 55

32

39

Japani (6)

2 915
(78 %)

≥ 40

44

Italia (7)1

2 051
(64 %)

25–74

Ranska (8)2

1 814
(87 %)

Espanja (9)

Vastaanotolla Kotona

Esiintyvyys (%)
Piilevä

Valkotakki-

2 mittausta
aamulla ja
illalla 3 vrk:n
ajan

8

5

2 mittausta
1 käynnillä,
elohopeamanometri
/ Omron
HEM907

1 mittaus
aamulla ja
illalla 4 vk:n
ajan

9

29

31

3 mittausta
1 käynnillä,
automaattinen mittari

3 mittausta
aamulla 4
vk:n ajan

22

7

51

15

3 mittausta
1 käynnillä,
elohopeamanometri

1 mittaus
aamulla ja
illalla 1 vrk:n
ajan

10

13

≥ 75

39

51

3 mittausta
1 käynnillä,
Omron M6

3 mittausta
aamulla ja
illalla 3 vrk:n
ajan

16

13

1 153
(82 %)

≥ 18

49

2 mittausta
aamulla ja
illalla 3 vrk:n
ajan

9

4

Finn-Home,
Suomi (10)3

1 459
(87 %)

45–74

47

0

2 mittausta
1 käynnillä,
elohopeamanometri

2 mittausta
aamulla ja
illalla 1 vk:n
ajan

8

15

Hänninen
ym., Suomi
(11)c

261
(81 %)

35–64

47

12

2 mittausta
4 käynnillä,
elohopeamanometri

2 mittausta
aamulla ja
illalla 1 vk:n
ajan

11

2

ei tietoa 2 mittausta
1 käynnillä,
elohopeamanometri

Lääkäri mittasi vastaanottoverenpaineen kolmessa tutkimuksessa, 2haastattelija yhdessä ja 3hoitaja kahdessa.

nompi nuorilla henkilöillä ja useita mittauskertoja tarkasteltaessa. Yhdelläkään potilaista
luokitus ei ole pysynyt yli viittä kertaa. Toistettavuus on ollut parempi yöaikaisessa kuin päiväaikaisessa mittauksessa (2, 11, 12, 13). Vain
vähän yli puolet tutkittavista, joilla on todettu
piilevä kohonnut verenpaine ambulatorisessa mittauksessa, on luokiteltu samalla tavalla
kotimittauksessa (2, 11, 16). Koska näiden
potilaiden verenpaine on lähellä raja-arvoja,
pienetkin erot verenpainelukemissa saattavat
johtaa erilaisiin diagnooseihin. Silloin kun on
tutkittu potilaita, joiden verenpainearvot ovat
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olleet yli 5 mmHg raja-arvojen ylä- tai alapuolella, yli 90 % potilaista on luokiteltu samalla
tavalla koti- ja ambulatoristen mittauksien perusteella (2, 12, 15).

Koska epäillä piilevää
verenpainetautia?
Euroopan verenpaineyhdistys suosittelee verenpaineen mittausta vastaanoton ulkopuolella, kun potilaalla on tyydyttävä vastaanottoverenpaine (130–139 / 85–89 mmHg) tai
verenpaineeseen liittyvä kohde-elinvaurio tai

kun sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriski on suuri (3). Finn-Home-tutkimuksessa
piilevää kohonnutta verenpainetta esiintyi
lähes 40 %:lla tutkittavista, joilla oli tyydyttävä vastaanottoverenpaine. Myös korkea ikä,
suurempi painoindeksi, tupakointi, runsas
alkoholin käyttö, diabetes ja vasemman kammion hypertrofia olivat itsenäisiä piilevän kohonneen verenpaineen vaaratekijöitä. Piilevä
kohonnut verenpaine oli yleisempää miehillä
kuin naisilla (10,7 % vs 5,8 %) (10).
Useissa tutkimuksissa on yritetty löytää keinoja tunnistaa ne potilaat, joiden verenpaine
kannattaisi mitata kotioloissa, vaikka vastaanottoverenpaine olisi normaali (TAULUKKO 4).
Miessukupuoli, ylipaino, keskivartalolihavuus ja korkea ikä on liitetty piilevään kohonneeseen verenpaineeseen useissa tutkimuksissa (2, 12, 13). Espanjalaisessa 1 400 hengen
väes
tötutkimuksessa piilevän kohonneen
verenpaineen esiintyvyys oli 4 % 18–29-vuo
tiailla, 15 % 60–69-vuotiailla ja 25 % yli
70-vuotiailla tutkittavilla (9). Ranskalainen
1 814 hengen väestötutkimus osoitti, että piilevä kohonnut verenpaine on hyvin yleinen
(52 %) yli 80-vuotiailla henkilöillä (8). Päiväaikainen ambulatorinen verenpaine on nuorilla henkilöillä korkeampi kuin kotiverenpaine
muun muassa fyysisen aktiivisuuden vuoksi,
minkä takia piilevä kohonnut verenpaine on
ajoittain liitetty nuorempaan ikään (2, 3).
Tupakoinnin, alkoholin käytön tai fyysisen
aktiivisuuden yhteydestä piilevään kohonneeseen verenpaineeseen on saatu ristiriitaisia tuloksia, mikä johtuu osittain siitä, että eri
tutkimuksissa on käytetty erilaisia määritelmiä
(2, 12, 13). Piilevä kohonnut verenpaine on
liitetty liialliseen verenpaineen nousuun rasituksen aikana (12, 13). Runsas suolan käyttö
oli yhteydessä suurempaan piilevän kohonneen verenpaineen riskiin verenpainelääkitystä käyttävillä diabetespotilailla (17). Sukuhistoriasta on vähän tutkimuksia, ja vanhempien
verenpaine on liitetty piilevään kohonneeseen
verenpaineeseen vain kahdessa pienessä tutkimuksessa (2).
Potilailla, joilla on piilevä kohonnut verenpaine, on ollut suurempi riski sairastua diabetekseen kuin henkilöillä, joiden verenpaine on

TAULUKKO 4. Euroopan verenpaineyhdistyksen nimeämät piilevän kohonneen verenpaineen riskitekijät.
Ajoittain kohonnut vastaanottoverenpaine
Tyydyttävä vastaanottoverenpaine
Nuori ikä ja miessukupuoli
Vanhempien kohonnut verenpaine
Kohde-elinvaurio
Diabetes
Munuaissairaus
Ylipaino tai keskivartalolihavuus
Tupakointi
Runsas alkoholin käyttö
Fyysinen aktiivisuus
Liiallinen verenpaineen nousu rasituksessa
Stressi
Ahdistuneisuus

normaali. Tämä on liittynyt näiden potilaiden
metabolisiin vaaratekijöihin ja kohonneeseen
kotiverenpaineen tasoon (18). Piilevän kohonneen verenpaineen esiintyvyyden on havaittu lisääntyneen diabeteksen keston myötä
(2, 12, 13). Diabetesta lukuun ottamatta metabolisiin tekijöihin on kiinnitetty vähän huomiota. Finn-Home-tutkimuksessa metabolista
oireyhtymää esiintyi lähes 60 %:lla potilaista,
joilla oli piilevä kohonnut verenpaine (19).
Psykologisten tekijöiden yhteydestä piilevään kohonneeseen verenpaineeseen on vähän
tutkimustietoa. Työstressi, erityisesti suuret
vaatimukset verrattuna päätöksenteon vapauteen, henkilöiden väliset ristiriidat ja vuorotyö
on liitetty piilevään kohonneeseen verenpaineeseen (2, 10, 12, 13).

Kohde-elinvauriot
Tanskalainen 1 385 hengen väestötutkimus
osoitti, että ambulatorisen verenpaineen ottaminen mukaan SCORE-malliin parantaa mallin herkkyyttä mutta huonontaa tarkkuutta.
Kymmenen vuoden SCORE-riski (Systematic Coronary Risk Evaluation) oli 12,4 % potilailla, joilla oli piilevä kohonnut verenpaine
ja kohde-elinvaurio (lisääntynyt pulssiaallon
etenemisnopeus, albuminuria, vasemman
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88 Verenpaine kannattaa mitata kotioloissa, kun potilaalla on tyydyttävä vastaanottoverenpaine tai
normaalin vastaanottoverenpaineen lisäksi kohdeelinvaurio tai suuri kokonaisriski.
88 Piilevä kohonnut verenpaine lisää kohde-elinvaurioiden vaaraa.
88 Näille potilaille suositellaan elintapaohjausta ja
lääkehoidon harkintaa.

kammion hypertrofia tai kaulavaltimoiden
ateroskleroottiset plakit) (20).
Piilevä kohonnut verenpaine on usein yhdistetty kaikukuvauksessa havaittuun vasemman kammion hypertrofiaan (2, 11, 21). FinnHome-tutkimuksessa vasemman kammion
hypertrofiaa esiintyi yleisemmin valkotakki(18,6 %), piilevää kohonnutta (22,0 %) ja pysyvästi kohonnutta verenpainetta (29.8 %) sairastavien potilaiden ryhmissä kuin henkilöillä,
joiden verenpaine oli normaali (11,0 %), kun
tulokset vakioitiin iän ja sukupuolen mukaan.
Vasemman kammion hypertrofia määritettiin
Cornellin sekä Sokolow–Lyonin kriteerien
perusteella (10). Kaulavaltimon intima media -kerroksen paksuuden ja pulssiaallon nopeuden yhteydestä piilevään kohonneeseen
verenpaineeseen on vähemmän tutkimustietoa. Finn-Home-tutkimuksessa ikä- ja sukupuolivakioitu kaulavaltimoiden intima media
-kerroksen paksuus ja pulssiaallon etenemisnopeus olivat suurempia piilevän kohonneen
ja pysyvästi kohonneen verenpaineen yhteydessä kuin henkilöillä, joiden verenpaine oli
normaali (22). Piilevä kohonnut verenpaine
on yhdistetty albuminuriaan lähinnä diabetespotilailla (2, 12, 13).

Ennuste
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Finn-Home-tutkimuksessa 2 081 henkilöä
seurattiin 7,5 vuotta. Tutkimus osoitti, että
henkilöt, joilla on piilevä kohonnut verenpai-
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ne, sairastuvat sydän- ja verisuonisairauksiin
kaksi kertaa useammin kuin henkilöt, joiden
verenpaine oli normaali. Valkotakkiverenpaineeseen liittyi pienempi sydän- ja verisuonisairauksien vaara. Piilevä kohonnut verenpaine ei kuitenkaan ennustanut sydän- ja verisuonitautitapahtumia tai kokonaiskuolleisuutta,
kun sukupuoli, lähtötason kotiverenpaine tai
muut samanaikaiset vaaratekijät otettiin huomioon (23). Piilevä kohonnut verenpaine on
liitetty suurempaan sydän- ja verisuonitautitapahtumien vaaraan kuin normaali verenpaine vain kahdessa väestötutkimuksessa, joissa
on käytetty ambulatorista mittausta. Toinen
aineisto käsitti 578 iältään 70-vuotiasta ruotsalaista miestä, joilla ei ollut verenpainelääkitystä eikä aikaisemmin todettuja sydän- ja
verisuonisairauksia (24). Japanilaisessa 1 332
vähintään 40-vuotiaan henkilön Ohasama-tutkimuksessa tarkasteltiin vain aivohalvauksia,
ohimeneviä aivoverenkiertohäiriöitä ja kuolemia sydän- ja verisuonisairauksiin (25).
Pysyvästi kohonneen verenpaineen kehittyminen on ollut todennäköisempää piilevän
kohonneen verenpaineen kuin normaalin
verenpaineen yhteydessä, ja tämä saattaa lisätä sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa (2,
26). Italialaisessa väestötutkimuksessa lähes
puolella potilaista, joilla oli piilevä kohonnut
verenpaine lähtötilanteessa, todettiin pysyvästi kohonnut verenpaine kymmenen vuoden
seurannan aikana. Lähtötason verenpaineen
lisäksi pysyvästi kohonneen verenpaineen
riskiin vaikuttivat ikä ja metaboliset tekijät.
Lisääntynyt riski ei ollut seurausta vain rajaarvojen läheisyydestä, vaan verenpaine myös
nousi enemmän potilailla, joilla oli piilevä kohonnut verenpaine (26). Piilevä kohonnut tai
kontrolloimaton verenpaine on kuitenkin liitetty suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien vaaraan meta-analyyseissa sekä kun
on tutkittu verenpaine- tai diabetespotilaita
(2, 3, 12, 13).

Pitääkö piilevää kohonnutta
verenpainetta hoitaa?
Piilevän kohonneen verenpaineen tunnistamisen merkitystä on perusteltu sillä, että nämä

potilaat saattavat muuten jäädä ilman asianmukaista hoitoa. Käypä hoito -suositus suosittelee elintapaohjausta ja verenpainetason
seurantaa vuoden välein potilaille, joilla todetaan tyydyttävä verenpaine vastaanotolla (1).
Suuri osa potilaista, joilla on piilevä kohonnut verenpaine, kuuluu tähän ryhmään. Osa
näistä potilaista saattaa saada elintapaohjausta
myös esimerkiksi diabeteksen, dyslipidemian
tai ylipainon vuoksi ilman verenpaineen kotimittaustakin. Lisäksi piilevän kohonneen
verenpaineen luokituksen toistettavuus on
vain keskinkertainen, mikä tarkoittaa sitä, että
seuraavalla vastaanottokäynnillä saatetaankin
todeta kohonnut verenpaine ja ohjata potilas
hoidon piiriin (2, 12, 13).
Euroopan verenpaineyhdistys suosittelee
elintapaohjausta ja lääkehoidon harkintaa jokaiselle potilaalle, jolla todetaan piilevä kohonnut verenpaine (3). Piilevän kohonneen verenpaineen hoidosta ei kuitenkaan ole tutkimuksia, ja myös kohonneen kotiverenpainetason
lääkehoidosta on vielä vähän tutkimustietoa
(2). Pienessä italialaisessa tutkimuksessa seurattiin 80:tä verenpainepotilasta 30 kuukauden
ajan. Sydämen vasemman kammion massa
pieneni ja mikroalbuminuria väheni niillä potilailla, joiden ambulatorinen verenpaine oli hoitotasolla. Näitä muutoksia ei tapahtunut niillä,
joiden vastaanottoverenpaine oli hoitotasolla
ja ambulatorinen verenpaine korkea (27).
Ongelmana on se, ettei piilevän kohonneen verenpaineen tunnistamisen, seurannan
ja hoidon kustannusvaikuttavuutta tiedetä.
Tähän mennessä koti- ja ambulatorisen verenpainemittauksen kustannusvaikuttavuutta

on tutkittu potilailla, joiden vastaanottoverenpaine on ollut korkea. Havaitut säästöt ovat
perustuneet valkotakkiverenpaineen tunnistamiseen ja siitä seuranneeseen hoitokustannusten ja vastaanottokäyntien vähentymiseen
(2, 28). Piilevän kohonneen verenpaineen
tunnistaminen lisää kustannuksia lyhyellä aikavälillä ja tuo säästöjä vasta pitkällä aikavälillä komplikaatioiden vähentymisen myötä
(2, 29). Verenpaineen kotimittareita ostetaan
paljon, mutta ei tiedetä, kuinka paljon kotimittaus on keskittynyt henkilöihin, joilla on
jo todettu kohonnut verenpaine. Epäselvää on
myös, kuinka kauan mittausinto säilyy, jos ainoa kannanotto mittaustuloksiin on, että niitä
katsotaan taas vuoden päästä uudelleen.

Lopuksi
Lisää tietoa tarvitaan piilevän kohonneen verenpaineen määrittelemisestä ja hoidon vaikuttavuudesta sekä siitä, onko piilevä kohonnut verenpaine itsenäinen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Tarvitaan myös tarkempia ohjeita siitä, miten tämän potilasryhmän
kanssa tulisi toimia perusterveydenhuollossa
ja miten koti- ja ambulatorista mittausta tulisi
hyödyntää piilevän kohonneen verenpaineen
diagnostiikassa. Tässä tarvittaisiin yhteistyötä
potilaiden, terveyskeskusten ja työterveyshuollon kanssa. ■
MARJO-RIITTA HÄNNINEN, LL, erikoistuva lääkäri
Joensuun työterveys
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Summary
Is latent hypertension of significance?
Latent hypertension refers to a condition in which the blood pressure of a patient who is not using
antihypertensive medication is normal during a medical consultation but high at home or upon
ambulatory blood pressure monitoring. It occurs in approx. 10% of the population. To recognize
the phenomenon, the European Society of Hypertension recommends blood pressure measurement
outside of a medical office for a patient who has a satisfactory blood pressure on consultation,
blood-pressure related target-organ damage or high total risk of cardiovascular disease. These
patients should receive lifestyle counseling and be considered for antihypertensive drug treatment.
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