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Definicja

Nadciśnienie tętnicze jest stanem 
chorobowym znacząco zwiększają-
cym umieralność, a jednocześnie 
jednym z najczęstszych i najgroź-
niejszych czynników ryzyka cho-

rób układu sercowo-naczyniowego. 
Oznacza trwałe podwyższenie ciś-
nienia tętniczego powyżej wartości 
uznanych za prawidłowe dla danej 
grupy wiekowej na skutek rozre-

gulowania prawidłowych mechani-
zmów homeostatycznych. Rozkład 
ciśnienia tętniczego w populacji 
ogólnej jest rozkładem normalnym 
(Gaussa), a zależność ryzyka powi-

kłań narządowych od podwyższo-
nego ciśnienia tętniczego krwi ma 
charakter wprost proporcjonalny, 
ciągły i występuje również w zakre-
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NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE

OD REDAKCJI

Pojęcie nadciśnienia tętniczego zmienia się wraz z roz-
wojem medycyny. Dzisiaj za prawidłowe uznajemy warto-
ści ciśnienia znacznie niższe niż te, które obowiązywały 
przed laty. W miarę rozwoju wiedzy coraz bardziej zda-
jemy sobie sprawę z destrukcyjnego wpływu podwyższo-
nych wartości ciśnienia tętniczego. Żyjemy w czasach 
sprzyjających chorobom układu sercowo-naczyniowego, 
a do istotnych czynników ryzyka ich wystąpienia należy 
właśnie nadciśnienie tętnicze. To zarazem jedna z naj-
bardziej rozpowszechnionych chorób w dzisiejszym świe-
cie. Tym groźniejsza, że długo może przebiegać bezobja-
wowo, nie dostarczając bezpośrednich powodów do podję-
cia leczenia czy nawet odwiedzenia gabinetu lekarza. Na 
podstawie przeprowadzonych w 2002 roku badań NAT-
POL III PLUS wiemy, że nadciśnienie tętnicze występu-
je u ponad 8 milionów Polaków w wieku 18–94 lat, co 
stanowi 29% dorosłej populacji. Niestety, o prawidłowym 
leczeniu można mówić tylko w przypadku 12%. Sytuacja 
zaczyna być jeszcze bardziej alarmująca, jeśli uświado-
mimy sobie, że aż 53% dorosłych Polaków ma nadwagę 
lub jest otyłych, a 1/3 nie stroni od nikotyny. Te czynniki, 

a także parę innych, jak nadużywanie alkoholu, nadmier-
ny i długotrwały stres, siedzący tryb życia, powodują, że 
coraz trudniej utrzymać ciśnienie tętnicze w bezpiecz-
nych granicach. Na szczęście wymienione czynniki są 
modyfikowalne. Rolą lekarzy, naszą rolą, jest uświado-
mienie pacjentom, że w tym zakresie mogą poddać swoje 
życie kontroli, mogą, wybierając prozdrowotny styl życia, 
w wielu przypadkach zapobiec nadciśnieniu, a zarazem 
wystąpieniu wielu groźnych powikłań, jak zawał serca, 
udar mózgu czy niewydolność nerek. Wśród pacjentów 
już chorych na nadciśnienie tętnicze często panuje fał-
szywe przekonanie, że ciśnienie normalizują wyłącznie 
tabletki. Tacy chorzy niezwykle opornie rezygnują ze 
swoich wieloletnich, niesprzyjających zdrowiu przyzwy-
czajeń. Ich zmiana to naprawdę bardzo ciężka praca; cza-
sem nawet większy stres niż samo stwierdzenie choroby. 
Wspierajmy naszych pacjentów w tych dążeniach.

Koleżanki i kolegów zachęcam do lektury biuletynu, 
w którym poruszamy tak ważki problem nadciśnienia.

Z przyjemnością informuję też, że dzięki życzliwości 
Redaktora Naczelnego i Rady Naukowej Kardiologia 
Polska rozpoczęła publikację Wytycznych PFP.

Serdecznie pozdrawiam
Dr hab. n. med. Piotr Podolec

1. Nadciśnienie tętnicze z uwagi na duże rozpowszechnienie, sięgające 
29% populacji dorosłych Polaków, niezadowalającą wykrywalność (oko-
ło 67%), niską skuteczność leczenia (12%) oraz ścisły związek z ryzykiem 
poważnych incydentów i zgonów sercowo-naczyniowych stanowi chorobę 
o charakterze społecznym. W związku z tym niezbędnym elementem bada-
nia podczas każdej wizyty lekarskiej jest pomiar ciśnienia tętniczego wraz 
z informacją o konieczności systematycznej kontroli ciśnienia. Zwiększenie 
ryzyka związane z podwyższonym ciśnieniem tętniczym ma charakter cią-
gły i rozpoczyna się już od wartości ciśnienia uznawanych za prawidłowe.

2. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego wymaga stwierdzenia trwale 
podwyższonego ciśnienia tętniczego do wartości co najmniej 140/90 mmHg 
w dwóch kolejnych pomiarach, podczas dwóch oddzielnych wizyt. Ponieważ 
ryzyko sercowo-naczyniowe wiąże się zarówno z podwyższeniem ciśnienia 
skurczowego, jak i rozkurczowego, do rozpoznania i klasyfikacji stopnia 
nadciśnienia wystarczy wzrost tylko jednego z nich. Wartości ciśnienia 
w granicach 130–139/85–89 mmHg pozwalają na stwierdzenia tzw. wyso-
kiego prawidłowego ciśnienia tętniczego.

3. U większości chorych (90–95%) nadciśnienie tętnicze ma charakter 
pierwotny o złożonej etiopatogenezie wykluczającej możliwość eliminacji 
czynnika przyczynowego. U części pacjentów, szczególnie młodszych lub 
wykazujących pogorszenie skuteczności leczenia nadciśnienia, należy dą-
żyć do wykrycia wtórnych postaci nadciśnienia z uwagi na możliwość usu-
nięcie przyczyny nadciśnienia i uzyskania trwałego wyleczenia.

4. Decyzje dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego powinny być oparte 
na ocenie ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego chorego, której można 
dokonać, posługując się tablicami SCORE, lub, jeśli to możliwe, na podsta-
wie identyfikacji innych pojedynczych czynników ryzyka miażdżycy, często 
towarzyszących nadciśnieniu (wiek, dodatni wywiad rodzinny, dyslipidemie, 
otyłość brzuszna, podwyższone stężenie białka C-reaktywnego, palenie ty-
toniu), oceny uszkodzeń narządowych (przerost lewej komory serca, pogru-
bienie kompleksu intima–media tętnicy szyjnej, wystąpienie mikroalbumi-
nurii) i zależnych od nadciśnienia chorób sercowo-naczyniowych (zawał ser-
ca, niewydolność serca, udar mózgu), niewydolności nerek oraz cukrzycy.

5. Podstawowym celem leczenia chorego na nadciśnienie tętnicze jest 
zmniejszenie ryzyka zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych. Wymaga to 
skutecznego obniżenia ciśnienia tętniczego, kontroli towarzyszących czyn-
ników ryzyka sercowo-naczyniowego i dążenia do regresji uszkodzeń narzą-
dowych. Celem terapii hipotensyjnej jest obniżenie ciśnienia tętniczego do 
wartości poniżej 140/90 mm Hg, a przy towarzyszącej cukrzycy lub niewy-
dolności nerek – poniżej 130/80 mm Hg. U pacjentów w wieku podeszłym 
z izolowanym nadciśnieniem skurczowym możliwość uzyskania ciśnienia 
skurczowego poniżej 140 mm Hg może być ograniczona, ze względu na ryzy-
ko nadmiernego obniżenia ciśnienia rozkurczowego (60–70 mm Hg), stąd do-
puszczalne są najniższe, dobrze tolerowane wartości ciśnienia skurczowego.

6. Normalizacja ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem wią-
że się z redukcją ryzyka incydentów mózgowych o 30–40%, co odpowiada 
ryzyku stwierdzanemu u osób z prawidłowym ciśnieniem, natomiast re-
dukcja ryzyka incydentów wieńcowych jest o 1/3 niższa. Przyczyna tego 

zjawiska i dalsza poprawa rokowania w zakresie incydentów wieńcowych 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest przedmiotem badań.

7. Leczenie niefarmakologiczne w nadciśnieniu tętniczym należy wdro-
żyć niezwłocznie u każdego pacjenta. Postępowanie to, zwane często także 
zmianą stylu życia, ma również znaczenie w profilaktyce nadciśnienia tęt-
niczego i polega na normalizacji masy ciała (uzyskanie BMI poniżej warto-
ści 25 kg/m2), utrzymaniu lub zwiększeniu aktywności fizycznej do pozio-
mu regularnych, co najmniej 30-minutowych ćwiczeń aerobowych 4–5 razy 
w tygodniu, całkowitym zaprzestaniu palenia tytoniu, ograniczeniu spoży-
cia soli poniżej 6 g/dobę i ograniczeniu spożycia alkoholu poniżej 20 g etano-
lu/dobę dla kobiet i 30 g etanolu/dobę dla mężczyzn. U chorych z nadciśnie-
niem zalecane jest zwiększone spożycie warzyw i owoców (dieta DASH).

8. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego należy wdro-
żyć niezwłocznie, gdy wartości ciśnienia tętniczego są równe lub wyż-
sze niż 180/110 mm Hg. Przy wartościach ciśnienia pomiędzy 140/90 
a 180/110 mm Hg decyzja i czas włączenia leków hipotensyjnych zależne 
są od ryzyka ogólnego i od skuteczności leczenia niefarmakologicznego. 
W praktyce klinicznej jednak większość pacjentów z rozpoznanym nadciś-
nieniem tętniczym wymaga postępowania niefarmakologicznego oraz lecze-
nia farmakologicznego, gdyż nadmierne jego opóźnianie nie jest korzystne. 
W przypadku towarzyszącej cukrzycy leczenia hipotensyjnego wymagają 
wszyscy pacjenci z ciśnieniem równym lub wyższym niż 130/80 mm Hg.

9. W niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym zalecane jest w Polsce, po-
dobnie jak w większości krajów Europy, rozpoczęcie terapii od preparatu 
z jednej z pięciu grup leków hipotensyjnych: leku moczopędnego, beta-ad-
renolityka, antagonisty wapnia, inhibitora konwertazy angiotensyny, an-
tagonisty receptora angiotensyny II, a także od preparatu złożonego. Po-
wszechnie preferowane są preparaty długodziałające.

W wyborze leków hipotensyjnych w nadciśnieniu tętniczym powikłanym 
należy się kierować zasadą indywidualizacji terapii, czyli uwzględniania 
korzystnych i niekorzystnych oddziaływań leków na występujące u chorego 
zaburzenia metaboliczne, uszkodzenia narządowe, powikłania sercowo-na-
czyniowe i nerkowe, a także inne choroby towarzyszące.

10. Monoterapia może być skuteczna w nadciśnieniu tętniczym łagodnym. 
Jedną z przyczyn małej kontroli ciśnienia jest zbyt rzadkie stosowanie sko-
jarzonej terapii, która jest wskazana u większości chorych z nadciśnieniem 
umiarkowanym i ciężkim. Najlepsze skojarzenia leków hipotensyjnych to:

–  inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia (protekcja 
narządowa)

–  inhibitor konwertazy angiotensyny lub sartan + diuretyk tiazydowy 
(skuteczność hipotensyjna, prewencja wtórna powikłań mózgowych)

–  inhibitor konwertazy angiotensyny + beta-adrenolityk (prewencja 
wtórna powikłań sercowych)

–  inhibitor konwertazy angiotensyny + sartan (nefroprotekcja)
Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym w wieku powyżej 50 lat, z dużym 

ryzykiem sercowo-naczyniowym, cukrzycą i(lub) przebytymi incydentami 
sercowo-naczyniowymi wymagają na ogół terapii pozahipotensyjnej, w po-
łączeniu z leczeniem hipolipemizującym i przeciwpłytkowym (kwas acety-
losalicylowy w dawce kardiologicznej 75–150 mg).

Konsensus Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu 
Krążenia dotyczący nadciśnienia tętniczego
Andrzej Tykarski, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Andrzej Pająk, Kalina Kawecka-Jaszcz, Tomasz Zdrojewski, Elżbieta Kozek, 
Marek Naruszewicz, Adam Windak, Jerzy Stańczyk, Anetta Undas, Grzegorz Opala, Wojciech Drygas, Tomasz Grodzicki, Jacek Musiał

Czytaj dalej – s. 2–3.
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sie ciśnienia uznawanego za pra-
widłowe (do ok. 110/70 mm Hg). 
Wartości uznawane za prawidłowe 
ulegały zmianom na przestrzeni 
lat. Aktualnie za wartość graniczną 
u osób dorosłych uważa się, nieza-
leżnie od wieku, ciśnienie tętnicze 
140/90 mm Hg, co znajduje odzwier-
ciedlenie w kryteriach rozpoznania.

Epidemiologia

Według danych badania NATPOL 
III PLUS częstość występowania 
nadciśnienia tętniczego wśród doro-
słych Polaków w 2002 roku wynosiła 
29%, u 30% stwierdzano ciśnienie 
wysokie prawidłowe, u 21% prawidło-
we i u 20% ciśnienie optymalne (ryc. 
1). Rozpowszechnienie nadciśnienia 
tętniczego waha się w zależności od 
wieku badanych – od kilku procent 
u ludzi młodych do ponad 50% u osób 
w wieku podeszłym, u których naj-
częściej przyjmuje postać izolowane-
go nadciśnienia skurczowego.

Wykrywalność nadciśnienia tętni-
czego w Polsce wynosiła w 2002 roku 
ok. 67%, a prawidłowa kontrola wśród 
wszystkich chorych z nadciśnieniem 
tętniczym – zaledwie ok. 12%.

Według nowszego badania Wobasz 
częstość nadciśnienia tętniczego 
w 2005 roku wynosiła 42,1% u męż-
czyzn oraz 32,9% u kobiet. Prawid-
łową kontrolę nadciśnienia stwier-
dzano u 14,1% badanych z nadciś-
nieniem, częściej u kobiet (16%) niż 
mężczyzn (10%) (przyp. red.).

Związek nadciśnienia 
tętniczego z chorobami 
układu krążenia oraz 
korzyści wynikające 
z jego obniżenia

Związek między ciśnieniem tętni-
czym a ryzykiem incydentów ser-
cowo-naczyniowych ma charakter 
ciągły, jest stały i nie zależy od in-
nych czynników ryzyka. Im wyższe 
jest ciśnienie tętnicze, tym większe 
ryzyko zawału serca, niewydolności 
serca, udaru mózgu i przewlekłej 
choroby nerek. W tabeli 1 przed-
stawiono choroby współistniejące 
z nadciśnieniem tętniczym.

W badaniach klinicznych obniże-
nie ciśnienia tętniczego wiązało się ze 

zmniejszeniem częstości występowa-
nia udaru mózgu o 35–40%, zawału 
serca o 20–25% i niewydolności serca 
o ponad 50%. Szacuje się, że obniże-
nie ciśnienia tętniczego rozkurczo-
wego o 5–6 mm Hg zmniejsza ryzyko 
udaru o około 40%, a zawału serca 
o około 14%. Z kolei trwałe obniżenie 
ciśnienia skurczowego o 12 mm Hg 
u 11 chorych w pierwszym stadium 
nadciśnienia tętniczego zapobiega 
1 zgonowi w okresie 10 lat. Aby za-
pobiec 1 zgonowi w przypadku osób 
z chorobą sercowo-naczyniową lub 
rozpoznanym uszkodzeniem narzą-
dów docelowych, takie same zmniej-
szenie ciśnienia tętniczego wystar-
czy uzyskać u 9 chorych.

Zalecenia dotyczące 
badań przesiewowych

U osób dorosłych oraz dzieci powy-
żej 3. roku życia ciśnienie tętnicze 
należy mierzyć w trakcie każdej wi-
zyty u lekarza.

U młodszych dzieci ciśnienie tęt-
nicze należy mierzyć w przypadku:
–  porodu przedwczesnego, bardzo 

małej urodzeniowej masy ciała lub 
innych powikłań okresu noworod-
kowego wymagających intensyw-
nej opieki medycznej;

–  wrodzonej wady serca;
–  nawracających zakażeń ukła-

du moczowego, krwinkomoczu, 
krwiomoczu lub białkomoczu;

–  choroby nerek lub układu moczo-
wo-płciowego;

–  występowania wrodzonych chorób 
nerek u najbliższych krewnych;

–  przeszczepienia narządu miąższo-
wego lub szpiku;

–  nowotworu złośliwego;
–  stosowania leków mogących pod-

wyższać ciśnienie tętnicze;
–  innych chorób mogących przebie-

gać z nadciśnieniem (np. nerwiako-
włókniakowatość, stwardnienie 
guzowate);

–  objawów podwyższonego ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego.

Metodyka pomiaru 
ciśnienia tętniczego

Pomiaru ciśnienia tętniczego meto-
dą sfigmomanometryczną najlepiej 
dokonywać manometrem rtęciowym, 
przyjmując za ciśnienie skurczowe 

wartość, przy której słychać pierw-
szy ton (I faza Korotkowa), a za roz-
kurczowe wartość, przy której tony 
znikają (V faza Korotkowa), przy za-
chowaniu następujących zasad:
–  pomiar należy wykonywać w spo-

kojnym pomieszczeniu, w pozycji 
siedzącej, po 3–5 minutach odpo-
czynku,

–  30 minut przed pomiarem pacjent 
powinien wstrzymać się od picia 
kawy i palenia tytoniu,

–  kończyna górna powinna leżeć 
rozluźniona, podparta, tak aby 
zgięcie łokciowe znajdowało się na 
poziomie serca,

–  pomiar powinien być wykonany 
na nagim ramieniu,

–  szerokość mankietu sfigmomano-
metru powinna być dostosowana 
do grubości ramienia,

–  słupek rtęci powinien znajdować 
się na wysokości oczu badającego,

–  mankiet należy napompować 
do wartości przewyższającej po-
ziom zaniku słyszalności tonów 
o 30 mm Hg, a następnie spusz-
czać powoli z prędkością 2 mm/s.
W niektórych przypadkach zacho-

dzi konieczność wykonania automa-
tycznego 24-godzinnego monitoro-
wania ciśnienia krwi. Wskazania do 
tego badania są następujące:
–  niezwykła zmienność ciśnienia krwi,
–  podejrzenie „nadciśnienia białego 

fartucha”,
–  potrzeba uzasadnienia niejedno-

znacznych decyzji co do leczenia,
–  ocena nadciśnienia występującego 

w nocy,
–  ocena nadciśnienia opornego na 

leczenie,
–  ocena 24-godzinnej skuteczności 

farmakoterapii,
–  rozpoznanie i monitorowanie lecze-

nia nadciśnienia w okresie ciąży,
–  ocena objawowej hipotonii.

Rozpoznanie i klasyfikacje 
nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje 
się, jeżeli wartości ciśnienia tęt-

niczego w trakcie 2 wizyt (średnia 
co najmniej z 2 pomiarów w trakcie 
jednej wizyty) są wyższe lub równe 
140 mm Hg dla ciśnienia skurczo-
wego lub 90 mm Hg dla ciśnienia 
rozkurczowego. Za optymalne war-
tości ciśnienia należy uznać warto-
ści poniżej 120/80 mm Hg.

Klasyfikacja oparta na warto-
ści ciśnienia tętniczego (tab. 2).

Przedstawione kryteria doty-
czą osób nieprzyjmujących leków 
przeciwnadciśnieniowych.

W przypadku rozbieżności w kate-
goriach wartości skurczowego i roz-
kurczowego ciśnienia tętniczego na-
leży przyjąć kategorię wyższą.

Klasyfikacja oparta na stop-
niu zaawansowania nadciśnie-
nia tętniczego

Klasyfikacja ta nie jest prezen-
towana w oficjalnych wytycznych 
leczenia nadciśnienia tętniczego po 
2000 roku, ma jednak duży walor 
praktyczny, pozwalając na orienta-
cyjne oszacowanie ryzyka sercowo- 
-naczyniowego u pacjenta leczonego 
hipotensyjnie.

Okres I: bez zmian narządo-
wych

Okres II: zmiany narządowe 
(przerost lewej komory serca, zmiany 
na dnie oka I–II stopnia w skali Ke-
itha i Wagenera, białkomocz, pogru-
bienie kompleksu błony środkowej 
i wewnętrznej tętnicy szyjnej – IMT)

Okres III: powikłania sercowo- 
-naczyniowe (choroba niedokrwien-
na serca, niewydolność serca, udar 
lub przejściowe niedokrwienie móz-
gu, niewydolność nerek, zmiany na 
dnie oka III–IV stopnia w skali Ke-
itha i Wagenera).

Podstawowe zasady 
prewencji nadciśnienia 
tętniczego

–  Utrzymanie prawidłowej masy 
ciała (w przypadku nadwagi dąże-
nie do zmniejszenia masy ciała)

–  Zwiększenie spożycia owoców i wa-
rzyw

–  Ograniczenie spożycia soli kuchen-
nej

–  Systematyczna aktywność fizyczna
–  Zaprzestanie palenia tytoniu 

i ograniczenie spożycia alkoholu

Cele terapeutyczne

Podstawowym celem leczenia nad-
ciśnienia tętniczego jest zmniej-
szenie chorobowości i umieralności 
z powodu chorób układu krążenia 
i chorób nerek. Celem bezpośrednim 
jest obniżenie ciśnienia tętniczego 
poniżej 140/90 mm Hg w populacji 
ogólnej, a u pacjentów z towarzy-
szącą cukrzycą lub niewydolnością 
nerek – poniżej 130/80 mm Hg.

Uzyskaniu docelowych wartości 
ciśnienia skurczowego zwykle to-
warzyszy normalizacja ciśnienia 
rozkurczowego, zwłaszcza u osób po 
50. roku życia.

Istotne pośrednie cele kliniczno- 
-terapeutyczne:
–  oszacowanie ryzyka sercowo-na-

czyniowego,
–  rozpoznanie wtórnych przyczyn 

nadciśnienia tętniczego,
–  normalizacja lub opóźnienie zmian 

narządowych,
–  kontrola współistniejących czyn-

ników ryzyka,
–  poprawa jakości życia.

Postępowanie 
w przypadku 
rozpoznania 
nadciśnienia tętniczego

Sposób postępowania w przypadku 
nadciśnienia tętniczego (patrz ryci-
na 2) powinien być uzależniony od 
następujących czynników: wartości 
ciśnienia skurczowego i rozkurczo-
wego, ogólnego ryzyka sercowo- 
-naczyniowego oraz występowania 
uszkodzenia narządów docelowych. 
Odpowiednie definicje uszkodzenia 
narządów docelowych zamieszczono 
w tabeli 3. Ich stwierdzenie u pa-
cjenta z nadciśnieniem tętniczym 
zawsze obliguje do rozpoczęcia far-
makoterapii.

Wielkość ryzyka można osza-
cować za pomocą tablic SCORE. 
Określenia małe, pośrednie, duże 
i bardzo duże ryzyko odpowiadają 
następującym wartościom wg tablic 
SCORE: <4%, 4–5%, 5–8%, >8%.

Leczenie 
niefarmakologiczne

Leczenie niefarmakologiczne, czyli 
zmiana stylu życia stanowi pierw-

Tabela 2. Klasyfikacja oparta na wartości ciśnienia tętniczego 
(wartości wyrażono w mm Hg)

Ciśnienie	skurczowe Ciśnienie	rozkurczowe Kategoria

<120 <80 ciśnienie optymalne

120–129 80–84 ciśnienie prawidłowe

130–139 85–89 ciśnienie wysokie prawidłowe

140–159 90–99 nadciśnienie tętnicze łagodne

stopień	1

160–179 100–109 nadciśnienie tętnicze umiarkowane

stopień	2

≥180 ≥110 nadciśnienie tętnicze ciężkie

stopień	3

≥140 <90 izolowane nadciśnienie skurczowe

Tabela 1. Choroby współistniejące z nadciśnieniem tętniczym

choroby naczyń mózgowych udar niedokrwienny mózgu

krwotok śródmózgowy

TIA

choroby serca zawał serca

przerost lewej komory

dławica piersiowa

niewydolność serca

choroby nerek nefropatia

niewydolność nerek

choroby tętnic obwodowych tętniak rozwarstwiający aorty

objawowa miażdżyca tętnic kończyn dolnych

retinopatia nadciśnieniowa wylewy lub wysięki

obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

ciśnienie optymalne

ciśnienie prawidłowe

ciśnienie wysokie prawidłowe

nadciśnienie

29%
20%

21%

30%

Rycina 1. Częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce 
wg NATPOL III PLUs

nadciśnienie 3o SBP* >180 
lub DBP** >110 mm Hg

zmiana stylu życia 
i ocena ryzyka 

sercowo-naczyniowego

natychmiast rozpocząć 
farmakoterapię

nadciśnienie 1o i 2o 
SBP* 140–179

lub DBP** 90–109 mm Hg

zmiana stylu życia

ryzyko 
bardzo duże

>8%

ryzyko 
duże
5–8%

ocena ryzyka sercowo-naczyniowego według tablic SCORE

ryzyko 
umiarkowane

4–5%

ryzyko 
małe
<4% 

natychmiast rozpocząć 
farmakoterapię

rozpocząć farmakoterapię, 
gdy SBP* >140 lub DBP** >90 mm Hg 

*SBP – ciśnienie tętnicze skurczowe 
**DBP – ciśnienie tętnicze rozkurczowe

obserwacja 
12 miesięcy 

obserwacja 
3 miesiący 

Rycina 2. Schemat postępowania u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z uwzględnieniem wartości 
ciśnienia (tabela 2) oraz wielkości ryzyka ogólnego wg tablic SCORE
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szy, ważny i stały element leczenia 
hipotensyjnego, nie powinno jednak 
opóźniać wdrożenia leczenia farma-
kologicznego, jeśli jest wskazane. 
Podstawowe zasady leczenia nie-
farmakologicznego przedstawiono 
w tabeli 4.

Leczenie 
farmakologiczne

1. W przypadku nadciśnienia tęt-
niczego 1. stopnia należy rozpocząć 
terapię od jednego leku,

2. W przypadku nadciśnienia tęt-
niczego 2. i 3. stopnia można rozpo-
cząć terapię od razu od dwóch leków.

3. Leki pierwszego wyboru zale-
cane w terapii hipotensyjnej według 
wytycznych ESH/ESC 2003 oraz 
PTNT 2003 to:
–  diuretyki
–  beta-blokery
–  antagoniści wapnia
–  inhibitory konwertazy angioten-

syny
–  antagoniści receptora A1 angio-

tensyny II (sartany)
4. Wytyczne amerykańskie JNC-7 

z 2003 roku zalecają rozpoczynanie 
terapii hipotensyjnej od diuretyków 
tiazydowych, opierając się na wyni-
kach badania ALLHAT, natomiast 
najnowsze wytyczne brytyjskie 
z 2005 roku wprowadzają podział 
zależny od wieku, preferując inhi-

bitory konwertazy angiotensyny 
przed 55. rokiem życia oraz diurety-
ki tiazydowe i antagonistów wapnia 
po 55. roku życia.

5. Należy preferować leki o dłu-
gim okresie działania, stosowane 
raz dziennie.

6. W przypadku niedostatecznej 
skuteczności leczenia można:
–  dawkę leku zwiększyć (w przypad-

ku dobrej reakcji na lek), ale nie 
do maksymalnej (ryzyko objawów 
niepożądanych)

–  zastąpić lek innym (gdy nie stwier-
dzono reakcji na lek dotychczas 
stosowany lub w przypadku dzia-
łań niepożądanych)

–  dodać drugi (postępowanie pre-
ferowane), a w razie konieczności 
– trzeci lek hipotensyjny

Złożona terapia 
hipotensyjna

1. Nie należy łączyć leków z tej 
samej grupy, nawet jeżeli mają róż-
ny punkt uchwytu narządowego, 
ani leków o podobnym mechani-
zmie działania (np. wazodylatacja) 
i podobnych możliwych działaniach 
niepożądanych, wyjątek stanowią 
diuretyki.

2. W połączeniach trzech leków 
obowiązkowo należy zastosować 
diuretyk.

3. Od ukazania się ostatnich wy-
tycznych europejskich możliwości 
kojarzenia leków hipotensyjnych 
uległy istotnym zmianom, stąd 
przedstawiony tu schemat koja-

rzenia leków wprowadza istotne 
zmiany (ryc. 3). Po badaniu ASCOT 
dwulekowe kojarzenie diuretyku 
tiazydowego z beta-blokerem uzna-
wane jest za niekorzystne. Najlepsze 
skojarzenia leków hipotensyjnych to 
inhibitor konwertazy angiotensyny 
z antagonistą wapnia ze względu 
na protekcję narządową, inhibi-
tor konwertazy angiotensyny lub 
sartan z diuretykiem tiazydowym 
ze względu na skuteczność hipo-
tensyjną oraz w prewencji wtórnej 
udaru mózgu, inhibitor konwertazy 
angiotensyny z beta-adrenolitykiem 
w przypadku powikłań sercowych 
i inhibitor konwertazy angiotensy-
ny z sartanem ze względu na działa-
nie nefroprotekcyjne.

Sytuacje szczególne – 
indywidualizacja terapii 
hipotensyjnej

Podejmując decyzję o wyborze leku 
hipotensyjnego, należy wziąć pod 
uwagę:
–  czynniki konstytucjonalne (wiek, 

rasa),
–  typ nadciśnienia (np. izolowane 

nadciśnienie skurczowe),
–  inne czynniki ryzyka sercowo-na-

czyniowego,
–  rodzaj i nasilenie powikłań na-

rządowych (serce, nerki, ośrodkowy 
układ nerwowy),

–  choroby współistniejące.
W przypadku wykluczających się 

wskazań i przeciwwskazań dla leku 
danej grupy decyzja należy do leka-
rza po analizie korzyści i ryzyka w in-
dywidualnym przypadku (tab. 6).

Tabela 6. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej

Okoliczność	lub	choroba	towarzysząca Leki	preferowane	lub	z	wyboru Leki	mniej	korzystne	lub	przeciwwskazane

zespół	metaboliczny inhibitor konwertazy, sartan, alfa-adrenolityk diuretyk tiazydowy*, beta-bloker*

izolowane	nadciśnienie	skurczowe diuretyk tiazydowy, antagonista wapnia, 
inhibitor konwertazy

–

przerost	lewej	komory	serca inhibitor konwertazy, sartan bezpośrednie wazodylatatory

choroba	niedokrwienna	serca inhibitor konwertazy*, beta-bloker nifedypina, bezpośrednie wazodylatatory

przebyty	zawał	serca beta-bloker, inhibitor konwertazy, antagonista 
aldosteronu

nifedypina, bezpośrednie wazodylatatory

niewydolność	krążenia inhibitor konwertazy, beta-bloker*, 
antagonista aldosteronu

antagonista wapnia, alfa-adrenolityk

niedokrwienie	kończyn	dolnych inhibitor konwertazy, antagonista wapnia, 
alfa-adrenolityk

beta-bloker

przebyty	udar	mózgu sartan, inhibitor konwertazy + diuretyk beta-bloker

cukrzyca inhibitor konwertazy, sartan

niewydolność	nerek inhibitor konwertazy, sartan, diuretyk pętlowy inhibitor konwertazy (Pcr >4 mg/dl), sartan 
(Pcr >4 mg/dl), antagonista aldosteronu

astma	oszkrzelowa
lub	POChP

antagonista wapnia, sartan beta-bloker*, inhibitor konwertazy

dna	moczanowa inhibitor konwertazy, sartan diuretyk tiazydowy, beta-bloker

osteoporoza diuretyk tiazydowy –

przerost prostaty alfa-adrenolityk –

operacja beta-bloker centralny sympatykolityk, antagonista 
wapnia, diuretyk

* brak efektu klasy (istnieją różnice korzyści działania w obrębie grupy leków)

Tabela 3. Kryteria uszkodzenia narządów docelowych

Wykładnik	uszkodzenia Kryteria	uszkodzenia

przerost lewej komory serca EKG – wskaźnik Sokołowa-Lyona >38 mm

ECHO – LVMI* ≥125 g/m2 (M); ≥110 g/m2 (K)

miażdżyca tętnic szyjnych USG – IMT** ≥0,9 mm lub stwierdzenie blaszki 
miażdżycowej

zwiększone stężenie kreatyniny 
w osoczu

M: 115–133 mmol/l (1,3–1,5 mg/dl)

K: 107–124 mmol/l (1,2–1,4 mg/dl)

mikroalbuminuria dobowe wydalanie białka w moczu: 30–300 mg/24h

wskaźnik albumina/kreatynina:

 M: ≥22 mg/g (≥2,5 mg/mmol)

 K: ≥31 mg/g (≥3,5 mg/mmol)

*LVMI – left ventricular mass index – wskaźnik masy lewej komory

**IMT – intima-media thickness – grubość kompleksu intima–media tętnicy szyjnej wspólnej

Tabela 4. Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego

Metoda	leczenia Zalecenie
Przybliżone	obniżenie	
ciśnienia	skurczowego

zmniejszenie masy 
ciała

utrzymywać prawidłową masę ciała (BMI 
18,5–24,9 kg/m2)

5–20 mm Hg/10 kg 
zmniejszenia masy ciała

zastosowanie diety 
DASH*

spożywać odpowiednie ilości owoców, 
warzyw i produktów mlecznych ze 
zmniejszoną zawartością tłuszczów 
nasyconych i tłuszczu ogółem

8–14 mm Hg

zmniejszenie 
spożycia sodu

zmniejszyć spożycie soli do ilości 
nieprzekraczającej 6 gram (1 łyżeczka) 
dziennie

2–8 mm Hg

zwiększenie 
aktywności fizycznej

podejmować regularne ćwiczenia aerobowe, 
takie jak szybkie chodzenie (przynajmniej 
30–45 minut dziennie co najmniej 4–5 razy 
w tygodniu)

4–9 mm Hg

ograniczenie 
spożycia alkoholu

ograniczyć spożycie alkoholu do max. 3 
jednostek na dobę u mężczyzn i max. 2 
jednostek u kobiet i osób o małej masie ciała

2–4 mm Hg

*DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension

Tabela 5. Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, 
osób młodych oraz w podeszłym wieku

Okoliczność	lub	choroba	
towarzysząca

Leki	preferowane 
lub	z	wyboru

Leki	mniej	korzystne 
lub	przeciwwskazane

NT w młodym wieku (<30 rż.) beta-bloker

inhibitor konwertazy

–

NT w wieku podeszłym (>65 rż.) diuretyk tiazydowy

antagonista wapnia

beta-bloker

NT u ciężarnych alfa-metyldopa

labetalol

dihydralazyna

inhibitor konwertazy
sartan
diuretyk tiazydowy

diuretyk tiazydowy

sartan 

prewencja powikłań 
nerkowych

antagonista wapnia

inhibitor 
konwertazy 
angiotensyny

prewencja powikłań
sercowych

alfa-adrenolityk

beta-adrenolityk

prewencja powikłań 
mózgowych

Rycina 3. Preferencje kojarzenia leków hipotensyjnych
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Marek Naruszewicz 
Przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Miażdżycą

Nadciśnienie tętnicze to obecnie 
jeden z najczęściej występujących 
czynników ryzyka miażdżycy, stąd 

dynamiczny rozwój badań nad rolą 
układu renina–angiotensyna–al-
dosteron w różnych fazach rozwoju 
procesów prowadzących do chorób 
układu sercowo-naczyniowego.

Pogląd, że nadciśnienie tętnicze 
uszkadza układ krążenia wyłącznie 
na skutek zmian hemodynamicz-
nych (siły ścierania) został zmody-
fikowany i ostatnio koncentruje się 
na patogennej roli angiotensyny II 
(Ang II), która może wielotorowo 
wpływać na rozwój zmian w naczy-
niach tętniczych prowadzących do 
powstawania dysfunkcji śródbłonka 
naczyniowego i dalszych faz rozwo-
ju miażdżycy.

Ang II jest bowiem czynnikiem, 
który bezpośrednio wpływa na ak-
tywację wielu dróg sygnałowych 
w komórkach śródbłonka i w mono-
cytach-makrofagach, co między in-
nymi przekłada się na ich aktywację 
i zwiększoną produkcję reaktyw-
nych cząsteczek tlenu (ROS). W wy-
niku tego procesu może dochodzić 
do powstawania utlenionych form 
frakcji LDL (ox-LDL), które, dzia-
łając cytotoksycznie, upośledzają 
funkcję rozkurczową śródbłonka 
poprzez zmniejszenie aktywności 
syntazy tlenku azotu (NO). Docho-
dzi także do zwiększonej produkcji 
endoteliny-1 i inhibitora aktywato-
ra plazminogenu (PAI-1).

Obserwuje się również zmiany 
strukturalne w warstwie podstaw-
nej ściany naczynia zbudowanej 

z glikozoaminoglikanów, zmniejsza 
się zwłaszcza zawartość siarczanu 
heparanu, który ma aktywować 
antytrombinę III, podstawowy anty-
koagulant we krwi. Tym samym 
śródbłonek naczyniowy staje się 
także bardziej podatny na adhezję 
i migrację leukocytów, które sta-
ją się źródłem lokalnych stanów 
zapalnych. Ostatnio nasz zespół 
opublikował w Journal of Hyper-
tension wyniki badań, wskazują-
cych, że Ang II może aktywować 
również krążące we krwi monocyty, 
które mają zwiększoną podatność 
do produkcji ROS, jak i aktywniej 
łączą się z komórkami śródbłonka. 
Należy dodać, że badane przez nas 
monocyty pochodziły od 30-letnich 
mężczyzn z nowo wykrytym nadciś-
nieniem tętniczym. Otrzymaliśmy 

więc ważną informację, że nadciś-
nienie tętnicze działa prozapalnie, 
a to z kolei może przyspieszać pro-
ces dysfunkcji śródbłonka.

Ang II wpływa również bezpo-
średnio na rozwój zaawansowanych 
form miażdżycy, tj. na powstawanie 
komórek piankowatych w obrębie 
ściany naczyniowej. Jest to wyni-
kiem wpływu Ang II na aktywację 
receptorów wymiatających (scaven-
ger) w monocytach-makrofagach. 
Stwierdzono przy tym, że szczegól-
nie receptor zwany LOX-1 wykazuje 
zwiększoną aktywność u osób cho-
rych na nadciśnienie i jego ekspre-
sja zachodzi przy udziale czynnika 
transkrypcyjnego NF-κβ. Dodatko-
wo na ten receptor wpływa akty-
wująco białko ostrej fazy CRP, en-
dotelina-1 oraz zwiększone stężenie 

Aktualne spojrzenie na rolę nadciśnienia 
tętniczego w patogenezie miażdżycy
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homocysteiny. Ponieważ powyższe 
czynniki ryzyka towarzyszą często 
nadciśnieniu tętniczemu, efektem 
ich współdziałania jest przyspiesze-
nie progresji miażdżycy. Proces ten 
można efektywnie hamować zarów-
no przez obniżenie poziomu Ang II 
i cholesterolu LDL, jak i blokując 

interakcję pomiędzy Ang II i recep-
torem AT1.

Nie można wykluczyć, że duże 
stężenie Ang II w krążeniu i w ścia-
nie naczynia przyczynia się także 
do destabilizacji płytki miażdżyco-
wej, nasilając zagrożenie ostrymi 
incydentami wieńcowymi. Jest to 

następstwem stymulowania przez 
Ang II aktywności metaloproteinaz, 
co powoduje degradację macierzy 
pozakomórkowej oraz apoptozę ko-
mórek śródbłonka.

Ostatnio podkreśla się również 
rolę Ang II w powstawaniu lokal-
nych zmian miażdżycowych w na-

czyniach nerkowych. Jest to prawdo-
podobnie związane ze zwiększoną 
aktywnością receptora LDL, co 
przekłada się na akumulację lipi-
dów i ich efekt cytotoksyczny.

W podsumowaniu można stwier-
dzić, że zmniejszenie stężenia Ang 
II w krążeniu, jak i w tkankach 

jest działaniem o dużym znaczeniu 
w hamowaniu procesu aterogenezy 
i powinno być powszechnie stosowa-
ne w praktyce klinicznej.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. 
Władysław Sułowicz 
Kierownik Katedry i Kliniki 
Nefrologii Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Liczne dane doświadczalne 
i kliniczne wskazują, że istnieje 
ścisły związek pomiędzy choroba-
mi nerek a ciśnieniem tętniczym. 
Z jednej strony, większości chorób 
nerek towarzyszy nadciśnienie tęt-
nicze, z drugiej zaś, źle kontrolo-
wane nadciśnienie uszkadza nerki 
lub przyspiesza utratę ich funkcji 
w przebiegu procesu chorobowego. 
Nerki mogą być zatem zarówno 
przyczyną, jak i ofiarą nadciś-
nienia tętniczego. Nadciśnienie 
pochodzenia nerkowego może być 
spowodowane zwężeniem naczyń 
nerkowych (nadciśnienie naczy-
nio-nerkowe) lub chorobą miąższu 
nerek (nadciśnienie miąższonerko-
we). Z kolei wieloletnie nadciśnienie 
tętnicze prowadzi do uszkodzenia 
nerek i rozwoju nefropatii nadciś-
nieniowej mogącej prowadzić do ich 
schyłkowej niewydolności.

Nadciśnienie tętnicze stanowi 
istotny problem u chorych z przewle-
kłą niewydolnością nerek, nie tylko 
ze względu na dużą częstość jego 
występowania, ale także ponieważ 
może przyspieszać utratę funkcji 

nerek (w porównaniu z normalnym 
tempem postępu nefropatii).

Większości chorób nerek towa-
rzyszy nadciśnienie. I tak w zwęże-
niu tętnicy nerkowej występuje aż 

u 93% chorych, w nefropatii cukrzy-
cowej – u 87%, w wielotorbielowa-
tym zwyrodnieniu nerek – u 74%, 
w przewlekłym odmiedniczkowym 
zapaleniu nerek – u 63%, w przewle-
kłym śródmiąższowym zapaleniu 
nerek – u 62%, w przewlekłym kłę-
buszkowym zapaleniu nerek (KZN) 
– u 54%, u chorych z nefropatią tocz-
niową – u 54%, w zapaleniu naczyń 
– u 39%, w kamicy nerkowej bez 
niewydolności nerek – u 27%, a po 
przebyciu ostrej niezapalnej niewy-
dolności nerek – u 28%.

Wraz z postępem niewydolności 
nerek zwiększa się częstość wystę-
powania nadciśnienia tętniczego: 
w grupie chorych z klirensem kre-
atyniny (CrC) >70 ml/min – nadciś-
nienie występowało u 43%, u cho-
rych z CrC 30–70 ml/min – u 79%, 
w grupie z zaawansowaną niewy-
dolnością nerek i CrC <30 ml/min 
nadciśnienie stwierdzano aż u 83% 
chorych. Ciśnienie tętnicze dobrze 
kontrolowane (skurczowe <130 mm 

Hg, rozkurczowe <80 mm Hg) 
stwierdzano jedynie u 24% pacjen-
tów z przewlekłą niewydolnością 
nerek zgłaszających się do nefrologa 
oraz u 18% chorych na cukrzycę.

Wśród pacjentów rozpoczynają-
cych dializy lub poddanych prze-
szczepieniu nerki przyczyną schył-
kowej niewydolności nerek u 20% 
mieszkańców Europy (wg danych 
EDTA) oraz 25–30% mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych (wg danych 
United States Renal Data System) 
było nadciśnienie tętnicze. W Polsce 
odsetek chorych rozpoczynających 
dializy z powodu uszkodzenia ne-
rek w przebiegu nadciśnienia tęt-
niczego zwiększa się systematycz-
nie – w 2001 roku wynosił 10,2%, 
a w 2004 roku już 13,82%.

Wśród chorych dializowanych 
nadciśnienie tętnicze stwierdza 
się równie często – u 74% chorych 
stwierdzono podwyższone ciśnienie 
skurczowe, u 40% – rozkurczowe, 
a jedynie 24% pacjentów nie miało 
nadciśnienia lub było prawidłowo 
leczonych. W obserwowanej w am-
bulatorium przyklinicznym grupie 
powyżej 1000 chorych z przewlekłą 
niewydolnością nerek o różnym 
stopniu zaawansowania nadciśnie-
nie odnotowano u 65% badanych

Złożone przyczyny 
nadciśnienia tętniczego 
w chorobach nerek
Nerki odgrywają istotną rolę w re-
gulacji ciśnienia tętniczego krwi po-
przez wpływ na objętość płynów 
ustrojowych oraz na zmiany obwo-
dowego oporu naczyniowego.

Biorą udział w wytwarzaniu sub-
stancji zarówno naczyniorozszerza-
jących, jak i naczynioskurczowych. 
U chorych z zaawansowaną utratą 
funkcji miąższu nerek dochodzi do 
zmniejszenia syntezy adrenomodul-
liny, PGI2, bradykininy, urodyla-
tyny oraz tlenku azotu, a także do 
spadku wydalania przez nerki inhi-

bitorów syntazy NO. Jednocześnie 
stwierdza się u tych chorych zwięk-
szenie wydzielania czynników na-
czynioskurczowych (angiotensyna 
II, ET-1, tromboksany, leukotrieny, 
noradrenalina i adrenalina).

Istnieją doniesienia, że podwyż-
szone ciśnienie tętnicze krwi u cho-
rych z przewlekłą niewydolnością 
nerek spowodowane jest w dużym 
stopniu zwiększoną aktywnością 
układu sympatycznego.

U pacjentów z chorobami nerek 
na skutek systemowego nadciśnie-
nia tętniczego dochodzi do wzrostu 
ciśnienia wewnątrzkłębuszkowego 
oraz do uszkodzenia śródbłonka 
naczyniowego, cewek nerkowych, 

a w rezultacie do postępującego 
stwardnienia kłębuszków i zaniku 
cewek nerkowych, zastępowanych 
przez tkankę łączną (włóknienie 
śródmiąższowe). Zmiany nadciś-
nieniowe w naczyniach nerkowych 
mogą być przyczyną niedokrwienia 
miąższu nerek, zwiększonego wy-
dzielania reniny oraz angiotensyny 
II, zarówno krążącej, jak i produko-
wanej miejscowo w tkance nerkowej.

Nadciśnienie tętnicze jest jednym 
z najważniejszych czynników ryzy-
ka progresji niewydolności nerek. 
Z kolei u chorych z upośledzoną 
funkcją nerek, takie objawy jak nie-
dokrwistość, zwiększenie stężenia 

angiotensyny II i aldosteronu, hiper-
homocysteinemia, zwiększenie wo-
lemii, upośledzona synteza tlenku 
azotu – wpływają na zwiększenie 
ryzyka rozwoju chorób układu ser-
cowo-naczyniowego. Powikłania 
sercowo-naczyniowe są najczęstszą 
przyczyną zgonu u pacjentów z cho-
robami nerek. Im bardziej zaawan-
sowana niewydolność nerek, tym 
ryzyko tych powikłań jest większe.

Leczenie nadciśnienia 
u chorych z upośledzoną 
funkcją nerek
Według obecnej wiedzy pewne jest, 
że u chorych z nefropatią prawidło-
wa kontrola ciśnienia tętniczego jest 
jednym z najważniejszych czynni-
ków zmniejszających tempo rozwoju 
niewydolności nerek. Docelowe war-
tości ciśnienia tętniczego, trudne do 
osiągnięcia w codziennej prakty-
ce, powinny być niższe niż u cho-
rych z prawidłową funkcją nerek 
i wynosić 130/80 mm Hg, natomiast 
u chorych z białkomoczem powyżej 
1 g powinny osiągać 125/75 mm Hg. 
Leki hipotensyjne z grupy ACEI 
wydają się obecnie najlepiej wpły-
wać ochronnie na nerki, niezależ-
nie od wartości ciśnienia tętniczego 
i redukcji białkomoczu. Skojarzone 
leczenie ACEI i antagonistami re-
ceptora AT1 dla angiotensyny II 
lub blokerami kanału wapniowego 
może dawać synergistyczny efekt 
na kontrolę ciśnienia, redukcję 
białkomoczu i hamowanie postępu 
niewydolności nerek. W hamowa-
niu postępu niewydolności nerek 
oprócz kontroli ciśnienia tętniczego 
i białkomoczu istotne znaczenie ma 
przyczynowe leczenie nefropatii, 
zmniejszanie podaży białka w die-
cie, korekta zaburzeń gospodarki 
wodno-elektrolitowej i kwasowo-za-
sadowej, zwalczanie hiperlipidemii 
i niedokrwistości oraz zaprzestanie 
palenia tytoniu.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Nadciśnienie tętnicze jako przyczyna uszkodzenia 
nerek i czynnik ryzyka progresji przewlekłej 
niewydolności nerek

W Polsce odsetek chorych 
rozpoczynających dializy 

z powodu uszkodzenia nerek 
w przebiegu nadciśnienia 
tętniczego zwiększa się 

systematycznie – w 2001 roku 
wynosił 10,2%, a w 2004 roku 

już 13,82%. 

Docelowe wartości ciśnienia 
tętniczego, trudne do 

osiągnięcia w codziennej 
praktyce, powinny być niższe 
niż u chorych z prawidłową 

funkcją nerek i wynosić 
130/80 mm Hg, natomiast 
u chorych z białkomoczem 

powyżej 1 g powinny osiągać 
125/75 mm Hg.

Dr hab. n. med. 
Dorota Zozulińska 
Klinika Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Akademii Medycznej 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dane epidemiologiczne wskazują, 
że u chorych na cukrzycę nadciśnie-
nie tętnicze występuje co najmniej 
2-krotnie częściej niż w populacji 
ogólnej i stanowi istotny w tej gru-
pie chorych czynnik ryzyka powi-
kłań sercowo-naczyniowych. Wśród 
chorych na cukrzycę typu 1 nadciś-
nienie tętnicze z reguły jest następ-
stwem rozwoju nefropatii cukrzyco-
wej i poprzedzone fazą mikroalbu-
minurii. Do nadciśnienia tętniczego 
w cukrzycy typu 1 predysponuje 
także spowodowana nadmierną gli-
kacją białek sztywność naczyń, 
nadmiar egzogennej insuliny, neuro-

patia autonomiczna czy współist-
niejąca nadczynność tarczycy.

U osób z otyłością brzuszną i insu-
linoopornością nadciśnienie tętnicze 
i zaburzenia gospodarki węglowoda-
nowej mają najczęściej wspólne pod-
łoże etiopatogenetyczne, co tłuma-
czy występowanie nadciśnienia tęt-
niczego u 80% chorych na cukrzycę 
typu 2. W rozwoju obu chorób biorą 
udział czynniki genetyczne i środo-
wiskowe predysponujące do zespo-
łu insulinooporności. Ponadto, oba 
schorzenia mają dobrze udokumen-
towane podłoże zapalne. Zarówno 
hiperglikemia, jak i nadciśnienie 
tętnicze prowadzą bezpośrednio 
i pośrednio do aktywacji oksydazy 
NAD(P)H oraz czynnika jądrowe-
go kappa B (NF-κB). Molekuły te 
stanowią kluczowe ogniwa w ka-
skadzie reakcji zapalnej i indukcji 
stresu oksydacyjnego. Ponadfizjo-
logicznym stężeniom glukozy we 
krwi oraz nadciśnieniu tętniczemu 
towarzyszy aktywacja układu reni-
na–angiotensyna i wzrost produk-
cji angiotensyny II. Polipeptyd ten 
prowokuje skurcz naczyń, zmniej-
sza biodostępność tlenku azotu, jest 
czynnikiem wzrostowym, aktywuje 
proces włóknienia, wzmaga produk-

cję reaktywnych form tlenu, akty-
wuje komórki odpowiedzi zapalnej 
oraz nasila zjawisko apoptozy ko-
mórek, w tym komórek beta wysp 
trzustki. Wspólne podłoże etiopato-
genetyczne nadciśnienia tętniczego 
i zaburzeń gospodarki węglowoda-
nowej uzasadnia nie tylko częste 

współwykrywanie obu schorzeń, ale 
również w przypadku rozpoznania 
jednego z nich – zwiększoną predys-
pozycję do drugiego. Zwiększoną za-
padalność na cukrzycę typu 2 u osób 
leczonych z powodu nadciśnienia 
tętniczego tłumaczy się także dia-
betogennym działaniem niektórych 
leków hipotensyjnych. Szczególnie 
niekorzystne metabolicznie jest ko-

jarzenie diuretyków tiazydowych 
z beta-blokerami.

W prewencji i leczeniu nadciśnie-
nia tętniczego u chorych na cukrzy-
cę istotną rolę ogrywa tzw. zdrowy 
styl życia.

Niezależnie od typu cukrzycy far-
makoterapię hipotensyjną rozpoczy-
na się w przypadku ciśnienia tętni-
czego krwi ≥130/80 mm Hg. Pomiar 
ciśnienia należy do obowiązkowych 
badań i powinien być dokonywany 
podczas każdej wizyty u lekarza. 
Obniżenie skurczowego ciśnienia 
tętniczego do wartości <130 mm Hg, 
a rozkurczowego do <80 mm Hg 
jest niezwykle ważne w przebiegu 
cukrzycy, gdyż, jak wykazano w ba-
daniu EURODIAB i UKPDS (Uni-
ted Kingdom Prospective Diabetes 
Trial), nadciśnienie tętnicze stano-
wi kluczowy czynnik ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego oraz 
progresji mikroangiopatii cukrzy-
cowej. Ponadto wykazano, że do-
bra kontrola ciśnienia tętniczego 
krwi zwiększa skuteczność leczenia 
hipoglikemizującego u chorych na 
cukrzycę typu 2 i vice versa. Leka-
mi preferowanymi w terapii hipo-
tensyjnej u chorych na cukrzycę są 
inhibitory enzymu konwertującego, 
antagoniści receptora dla angio-
tensyny II, a w dalszej kolejności 
blokery kanału wapniowego z prefe-
rencją pochodnych niedihydropiry-

dynowych. Z leków moczopędnych 
preferuje się indapamid, ze względu 
na korzystne działanie nefroprotek-
cyjne. W przypadku występowania 
choroby niedokrwiennej serca za-
leca się stosowanie selektywnych 
beta-blokerów. Zaburzenia gospo-
darki lipidowej oraz przerost pro-
staty uzasadnia stosowanie alfa-1 
blokerów. Przy współistniejącej nie-
wydolności nerek w zależności od 
klirensu kreatyniny konieczne jest 
zmodyfikowanie leczenia i w razie 
potrzeby dołączenie diuretyku pęt-
lowego. U kobiet w ciąży chorych na 
cukrzycę w przypadku konieczno-
ści terapii hipotensyjnej nie należy 
stosować leków hamujących układ 
renina–angiotensyna.

Leczenie nadciśnienia tętniczego 
u chorych na cukrzycę wymaga u co 
trzeciego chorego stosowania lecze-
nia skojarzonego z zastosowaniem 2 
lub 3 leków hipotensyjnych. Pamię-
tać należy o addycyjnym wpływie le-
czenia zaburzeń gospodarki węglo-
wodanowo-lipidowej i nadciśnienia 
tętniczego. Kompleksowe leczenie 
chorego na cukrzycę stwarza szan-
sę na poprawę rokowania w zakre-
sie przewlekłych powikłań cukrzycy 
zarówno o charakterze mikro-, jak 
i makroangiopatii.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej

U osób z otyłością brzuszną 
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nadciśnienie tętnicze 

i zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej mają 

najczęściej wspólne podłoże 
etiopatogenetyczne, 

co tłumaczy występowanie 
nadciśnienia tętniczego u 80% 

chorych na cukrzycę typu 2.
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Nadciśnienie tętnicze w ciąży jest 
główną przyczyną chorobowości 
i umieralności matek, płodów i nowo-
rodków nie tylko w mniej rozwinię-
tych krajach, ale również wysoko 
uprzemysłowionych. Kobiety ciężar-
ne z nadciśnieniem tętniczym nale-
żą do grupy zwiększonego ryzyka 
ciężkich powikłań, takich jak odkle-
jenie łożyska, epizody mózgowo-na-
czyniowe, niewydolność narządowa 

oraz rozsiane wykrzepianie śród-
naczyniowe. Płód zagrożony jest 
opóźnieniem rozwoju śródmacicz-
nego, wcześniactwem oraz zgonem 
śródmacicznym. Nadciśnienie tęt-
nicze stanowi najczęstszy problem 
medyczny w ciąży, może wikłać do 
15% CIąż i być przyczyną ok. 25% 
wszystkich hospitalizacji przed uro-
dzeniem dziecka.

Zgodnie z zaleceniami Europej-
skiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego i Europejskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego z 2003 
roku nadciśnienie w ciąży rozpo-
znajemy przy wartościach bez-
względnych ciśnienia skurczowego 
≥140 mm Hg lub rozkurczowego 
≥90 mm Hg.

Nadciśnienie w ciąży nie jest 
jednolitą jednostką chorobową, ale 
obejmuje:
–  nadciśnienie tętnicze istniejące 

przed ciążą (przewlekłe)
–  nadciśnienie indukowane ciążą

–  nadciśnienie tętnicze istniejące 
przed ciążą z nałożonym nad-
ciśnieniem indukowanym ciążą 
z białkomoczem (stan przedrzu-
cawkowy)

–  nieokreślone nadciśnienie w okre-
sie przed porodem

Leczenie nadciśnienia 
tętniczego w ciąży

U większości kobiet, u których 
nadciśnienie tętnicze wystąpiło 
przed ciążą, w trakcie ciąży stwier-
dza się nadciśnienie łagodne lub 
umiarkowane, a ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych w okresie 
ciąży jest małe. U kobiet z pier-
wotnym nadciśnieniem i prawid-
łową czynnością nerek rokowanie 
u matki i dziecka jest dobre. Matki 
powinny być leczone niefarmakolo-
gicznie, ponieważ nie ma dowodów, 
że farmakoterapia poprawia roko-
wanie u dzieci. Niektóre kobiety 
z leczonym nadciśnieniem przewle-
kłym mogą odstąpić od leczenia 
w pierwszej połowie ciąży z powodu 
fizjologicznego spadku ciśnienia 
krwi w tym okresie. Wskazana jest 
jednak ścisła obserwacja i powrót do 
leczenia farmakologicznego w razie 
wzrostu ciśnienia.

Niefarmakologiczne leczenie 
i prewencja nadciśnienia 
w ciąży

Postępowanie niefarmakologiczne 
należy rozważać u kobiet w ciąży z ciś-
nieniem skurczowym 140–149 mm Hg 
lub rozkurczowym 90–99 mm Hg, 
zmierzonym w warunkach gabineto-
wych. Postępowanie obejmuje ścisły 
nadzór, ograniczenie aktywności oraz 
częsty odpoczynek w pozycji leżącej 
na lewym boku.

W przeciwieństwie do zalecane-
go w nadciśnieniu tętniczym bez 

współistniejącej ciąży ograniczenia 
soli w diecie, u ciężarnych nie na-
leży istotnie ograniczać jej podaży, 
ponieważ niedobór soli może nasi-
lać hipowolemię i wtórnie pogar-
szać ukrwienie macicy. Wyjątek 
stanowią kobiety z przewlekłym 
tzw. sodowrażliwym nadciśnieniem 
tętniczym.

Małą dawkę kwasu acetylosalicy-
lowego stosuje się profilaktycznie 
u kobiet z wywiadem stanu przed-
rzucawkowego o wczesnym począt-
ku (poniżej 28 tygodni) w poprzed-
niej ciąży.

Zmniejszenie masy ciała, choć 
pomocne przy obniżaniu ciśnienia 
tętniczego, nie jest jednak zalecana 
u otyłych ciężarnych. Postępowanie 
takie mogłoby się wiązać z mniejszą 
masą ciała noworodka i gorszym 
późniejszym wzrostem niemowląt 
urodzonych przez otyłe matki sto-
sujące dietę odchudzającą.

W przypadku kobiet z nadciśnie-
niem tętniczym w czasie pierwszej 
ciąży ryzyko w kolejnej ciąży jest 
większe. Im wcześniej pojawia się 
nadciśnienie w czasie pierwszej cią-
ży, tym większe jest ryzyko nawrotu.

Leczenie farmakologiczne 
nadciśnienia tętniczego 
w ciąży

Leczenie farmakologiczne należy 
rozpoczynać przy ciśnieniu skurczo-
wym wynoszącym 140 mm Hg lub 
ciśnieniu rozkurczowym 90 mm Hg 
u kobiet z nadciśnieniem induko-
wanym ciążą oraz nadciśnieniem 
przewlekłym z powikłaniami na-
rządowymi. U pozostałych war-
tością progową dla farmakoterapii 
jest ciśnienie skurczowe wynoszące 
150 mm Hg lub ciśnienie rozkurczo-
we 95 mm Hg.

Odległe konsekwencje 
sercowo-naczyniowe 
nadciśnienia tętniczego 
indukowanego ciążą
W przypadku kobiet z nadciśnie-
niem tętniczym indukowanym cią-
żą lub stanem przedrzucawkowym 
ryzyko nadciśnienia i udaru mózgu 
w późniejszym okresie życia jest 
większe. Ponadto, wykazano więk-
sze ryzyko choroby niedokrwiennej 
serca u kobiet ze stanem przedrzu-
cawkowym lub izolowanym opóźnie-
niem rozwoju śródmacicznego płodu 
wraz ze zwiększoną śmiertelnością 
z powodu choroby niedokrwiennej. 
Dlatego u kobiet, u których w czasie 
ciąży wystąpiło nadciśnienie tęt-
nicze, zaleca się mierzenie ciśnie-
nia w kolejnych latach raz w roku. 
W przypadku kobiet z prawidłowym 
ciśnieniem w ciąży ryzyko rozwoju 
nadciśnienia w późniejszym okresie 
życia jest zmniejszone w porówna-
niu z kobietami, które nie rodziły. 
Tak więc ciąża może się przyczyniać 
do utrzymania zdrowego układu 
krążenia u kobiet.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Leczenie nadciśnienia u kobiet w ciąży

ośrodkowi agoniści 
receptora alfa2 

metylodopa jest lekiem z wyboru

beta-blokery metoprolol jest bezpieczny i skuteczny w późnym okresie ciąży

blokery receptorów alfa 
i beta

labetalol ma podobną skuteczność jak metylodopa, w ciężkim 
nadciśnieniu może być podawany dożylnie

blokery kanału 
wapniowego

nifedypinę doustnie lub isradypinę dożylnie można podać w stanie 
nagłym; potencjalne działanie synergistyczne z siarczanem 
magnezu może wywołać hipotonię

inhibitory ACE, 
antagoniści 
angiotensyny II

przeciwwskazane – działanie teratogenne, łącznie ze zgonem, 
może wystąpić po tych lekach; nie należy ich stosować w ciąży

diuretyki diuretyki mogą być kontynuowane w przewlekłym nadciśnieniu, 
jeśli były stosowane przed ciążą lub nadciśnienie jest 
sodowrażliwe; nie są zalecane w stanie przedrzucawkowym

leki bezpośrednio 
rozszerzające naczynia

hydralazyna nie jest lekiem z wyboru ze względu na działania 
niepożądane w okresie okołoporodowym

Nadciśnienie tętnicze w neurologii

Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Szczudlik 
Kierownik Kliniki Neurologii 
CM UJ w Krakowie

Dr n. med. Agnieszka Słowik 
Klinika Neurologii 
CM UJ w Krakowie

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest 
ważnym czynnikiem ryzyka chorób 
neurologicznych wieku podeszłego, 
np. udaru mózgu i otępienia. Mimo 
wielu przekonujących dowodów, że 
NT zwiększa ryzyko ich występowa-
nia, jego rozpoznawanie i skuteczne 
leczenie jest nadal niedostatecz-
ne. Na przykład w USA, tylko 70% 
Amerykanów jest świadomych, że 
ma NT, z tego 60% jest leczonych, 
w tym skutecznie tylko 34%.1

NT jest najważniejszym czynni-
kiem ryzyka udaru mózgu i zwięk-
sza to ryzyko 3–4-krotnie.2 Zależ-
ność między ciśnieniem tętniczym 
a ryzykiem udaru jest linearna; 
nie określono najniższej wartości 
ciśnienia tętniczego, poniżej której 
ryzyko udaru nie występuje.

Skuteczne leczenie NT jest naj-
ważniejszym zadaniem prewencji 
pierwotnej i wtórnej udaru mózgu. 
Metaanaliza 18 długoterminowych 
badań oceniających skuteczność 
leków hipotensyjnych w prewencji 
pierwotnej udaru mózgu wykazała, 
że ich stosowanie zmniejsza ryzyko 
zachorowania od 35 do 44%.3 Re-
komendowane jest utrzymywanie 
wartości ciśnienia tętniczego po-
niżej 140/90 mm Hg. Niższe war-
tości są wskazane u osób chorych 
na cukrzycę i z chorobami nerek 
(130/80 mm Hg).1 W prewencji pier-
wotnej udaru mózgu udokumento-
wano skuteczność wielu różnych 
leków hipotensyjnych, np. diurety-
ków tiazydowych, inhibitorów enzy-
mu konwertującego angiotensynę, 
beta-blokerów czy blokerów kana-
łów wapniowych.3-7 Skuteczność 
dwu różnych leków hipotensyjnych 
w prewencji pierwotnej udaru mózgu 
porównywano tylko w pojedynczych 
badaniach i nie wykazano przewagi 
jednego leku nad drugim.3,6 Bada-
nia wskazują, że rekomendowane 

obniżenie ciśnienia jest zwykle 
możliwe dopiero przy zastosowaniu 
dwu leków równocześnie.8,9 Bardzo 
ważnym elementem leczenia nadciś-
nienia tętniczego oprócz farmakote-
rapii jest uświadomienie pacjentom 
znaczenia modyfikacji stylu życia, 
tzn. zaprzestania palenia tytoniu, 
zwiększenia aktywności fizycznej, 
zmniejszenia masy ciała.1

Znaczenie obniżania ciśnienia 
tętniczego w prewencji wtórnej uda-
ru mózgu było przedmiotem tylko 
kilku badań klinicznych. Wszystkie 
wykazały skuteczność terapii far-
makologicznej, ale nie pozwalają na 
rekomendowanie konkretnej gru-
py leków. W przypadku niektórych 
grup leków jakość przeprowadzo-
nych badań pozwala na polecanie 
ich w pierwszym rzędzie (leki tia-
zydowe podawane samodzielnie lub 
łącznie z inhibitorami ACE), w sto-
sunku do innych mało jest danych, 
żeby można je było polecać bez za-
strzeżeń (beta-blokery, inhibitory 
ACE podawane samodzielnie).10 
Zgodnie z najnowszymi rekomenda-
cjami dotyczącymi prewencji wtór-
nej udaru11 stosowanie leków hipo-
tensyjnych jest zalecane u wszyst-
kich osób po przebytym udarze 
niedokrwiennym lub przejściowym 
ataku niedokrwiennym (TIA), bez 
względu na to, czy mieli stwierdzone 
wcześniej NT, czy też nie. Nie okre-
ślono bezpiecznej wartości ciśnienia 
tętniczego, do której należy dążyć, 
stosując leki hipotensyjne, wiado-
mo tylko, że obniżenie ciśnienia 
tętniczego już o około 5/10 mm Hg 
istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu 
udaru mózgu.11

Zalecenia odnoszące się do le-
czenia podwyższonego ciśnienia 
w ostrym okresie udaru niedo-
krwiennego mózgu opierają się na 
badaniach klinicznych o niskim 
poziomie wiarygodności, co nie po-
zwoliło opracować standardów po-
stępowania w tym zakresie. Zarów-
no zalecenia obowiązujące w Unii 
Europejskiej (European Stroke 
Initiative – EUSI), jak i amerykań-
skie (American Heart Association – 
AHA) rekomendują rutynowe obni-
żanie ciśnienia tętniczego w ostrym 
okresie udaru niedokrwiennego 
mózgu dopiero w przypadku stwier-
dzenia wartości ciśnienia skur-

czowego powyżej 200–220 mm Hg 
i rozkurczowego >120 mm Hg.12,13 
Zaleca się wtedy podawanie labeta-
lolu i nitroprusydku sodu. Podjęzy-
kowe podawanie nifedypiny nie jest 
zalecane, ponieważ może spowodo-
wać zbyt gwałtowny spadek ciśnie-
nia tętniczego. AHA zaleca także 
nikardypinę, podczas gdy EUSI do-
żylnie urapidil, nitroglicerynę lub 
doustnie kaptopril. Według zaleceń 
AHA obniżenie ciśnienia tętniczego 
nie powinno przekraczać 10–15%, 
a według EUSI docelowa wartość 
ciśnienia powinna wynosić 180/100– 
–105 mm Hg u osób z nadciśnieniem 
i 160–180/60–90 mm Hg u pacjen-

tów bez wcześniejszego nadciśnie-
nia. Według zaleceń EUSI i AHA 
ciśnienie tętnicze osób zakwalifiko-
wanych do trombolizy nie powinno 
przekraczać 180/100 mm Hg.

Ostatnio opublikowane reko-
mendacje dotyczące postępowania 
w krwotoku śródmózgowym za-
lecają natychmiastowe obniżanie 
podwyższonego ciśnienia tętniczego 
tylko w przypadku współistniejącej 
niewydolności krążenia, rozwar-
stwienia aorty, zawału serca i ostrej 
niewydolności nerek. Rutynowe ob-
niżanie ciśnienia tętniczego nie jest 
rekomendowane. Stosowanie leków 
obniżających ciśnienie polecane jest: 
(1) u pacjentów z wywiadem nadciś-
nieniowym lub objawami wskazu-

jącymi na chorobę nadciśnieniową, 
jeśli ciśnienie skurczowe przekra-
cza 180 mm Hg i(lub) rozkurczowe 
przekracza 105 mm Hg; docelowa 
wartość ciśnienia tętniczego po-
winna wynosić 170/100 mm Hg (lub 
średnie ciśnienie tętnicze 125 mm 
Hg); (2) u pacjentów bez nadciś-
nienia w wywiadzie, jeśli ciśnienie 
skurczowe przekracza 160 mm Hg 
i(lub) ciśnienie rozkurczowe prze-
kracza 95 mm Hg; docelowa war-
tość ciśnienia powinna wynosić 
150/90 mm Hg (lub średnie ciśnie-
nie tętnicze 110 mm Hg). Nie zaleca 
się obniżenia średniego ciśnienia 
tętniczego powyżej 20%. Należy 
pamiętać, że leczenie nadciśnienia 
tętniczego w tej grupie chorych po-
winno uwzględniać zalecaną war-
tość mózgowego ciśnienia perfuzji 
(>70 mm Hg).14

Wyniki dotychczasowych badań 
wskazują, że NT ma też wpływ na 
występowanie zaburzeń poznaw-
czych w wieku starszym, otępienia 
naczyniopochodnego czy otępienia 
typu Alzheimera. Nadciśnienie 
w wieku średnim, zwłaszcza niele-
czone skutecznie, zwiększa ryzyko 
zaburzeń poznawczych i otępienia 
w wieku podeszłym. Nie ma nato-
miast przekonujących dowodów na 
związek nadciśnienia tętniczego 
ujawniającego się w wieku pode-
szłym z ryzykiem zaburzeń po-
znawczych i otępienia. Istnieją na-
wet doniesienia, które wskazują, że 
zbyt niskie ciśnienie tętnicze u ludzi 
starych, ze względu na upośledzoną 
autoregulację, nasila zaburzenia 
poznawcze.

Wyniki badań obserwacyjnych 
wskazują, że stosowanie leków obni-
żających ciśnienie zmniejsza ryzyko 
otępienia i zaburzeń poznawczych. 
Również sugerują to pojedyncze 
badania randomizowane. Nie opra-
cowano jak dotąd zaleceń w tym za-
kresie.15

NT jest najważniejszym 
czynnikiem ryzyka udaru 

mózgu i zwiększa to ryzyko 
3–4-krotnie.2

Wyniki dotychczasowych 
badań wskazują, że NT ma 

też wpływ na występowanie 
zaburzeń poznawczych 

w wieku starszym, otępienia 
naczyniopochodnego czy 

otępienia typu Alzheimera. 

Zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Towarzystwa 

Nadciśnienia Tętniczego 
i Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego z 2003 
roku nadciśnienie w ciąży 

rozpoznajemy przy wartościach 
bezwzględnych ciśnienia 

skurczowego ≥140 mm Hg lub 
rozkurczowego ≥90 mm Hg. 
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Badanie ciśnienia tętniczego 
u dzieci różni się nieco od badania 
dorosłych. Podstawowa różnica do-
tyczy konieczności używania man-
kietów odpowiednich dla wieku, 
a dokładniej – odpowiednich dla 
wzrostu i masy dziecka. Założenie 
zbyt wąskiego mankietu zawyża, 
a zbyt szerokiego zaniża wynik. 
Niedopuszczalne jest także podłuż-
ne zgięcie zbyt szerokiego mankie-
tu i nie można tego traktować jak 
mankiet prawidłowo dobrany do 
ręki dziecka. Taki pomiar będzie 
istotnie zawyżony w porównaniu 
z wartościami rzeczywistymi. Nie-
stety, gabinety lekarskie nie zawsze 
dysponują zestawem mankietów 
odpowiednich dla dzieci, chociaż 
w ostatnich latach sytuacja znacz-
nie się poprawiła. Inną różnicą jest 
konieczność mierzenia ciśnienia na 
kończynie górnej prawej, lewej i co 
najmniej na jednej kończynie dolnej. 
Może to ograniczyć ryzyko popełnie-
nia poważnej pomyłki diagnostycz-
nej u dzieci z koarktacją aorty. Zda-
rza się bowiem, że miejsce zwężenia 
znajduje się powyżej odejścia lewej 
tętnicy podobojczykowej. Wtedy na 
kończynie górnej prawej ciśnienie 

będzie znacznie podwyższone i od-
zwierciedlać rzeczywiste ciśnienie 
w lewej komorze i naczyniach do-
głowowych, podczas gdy ciśnienie 
na kończynie górnej lewej i na dol-
nych będzie miało wartość prawid-
łową lub obniżoną; przy założeniu 
mankietu na lewe ramię możemy 
więc popełnić bardzo poważny błąd, 
uznając że ciśnienie tętnicze jest 
prawidłowe. Należy o tym pamię-
tać. Nieprawidłowo założony man-
kiet na kończynie lewej zamiast na 
prawej u dziecka można niestety do-
strzec na zdjęciach nie tylko w cza-
sopismach, ale także w poważnych 
książkach medycznych. Warto tak-
że wiedzieć, że zakładanie mankie-
tu na kończynie prawej zgodne jest 
ze standardami pomiaru ciśnienia 
u dzieci.

Kolejną różnicą są warunki, 
w jakich dokonujemy pomiaru. Małe 
dzieci są zwykle niespokojne pod-
czas badania i dlatego pomiar może 
nie być wiarygodny. W takich przy-
padkach zaleca się zakładanie man-
kietu znacznie wcześniej, tak aby 
dziecko przyzwyczaiło się do niego. 
Często zachodzi konieczność ciągłe-
go, 24-godzinnego monitorowania 
ciśnienia. Bardzo dobrą metodą jest 
nauczenie rodziców techniki mierze-
nia ciśnienia tętniczego u dziecka, 
a wtedy otrzymane wyniki mają 

wiarygodną wartość, ponieważ po-
miary dokonywane są wielokrotnie, 
gdy dziecko jest spokojne. Kolejną 
różnicą jest interpretacja wyniku, 
ponieważ u dzieci używa się w tym 
celu siatek rozkładu ciśnienia tęt-

niczego (popularnie zwanych siat-
kami centylowymi). Uwzględniają 
one nie tylko wiek oraz płeć dzieci, 
ale także długość i masę ciała, po-
zwalając określić wartości ciśnienia 
u dzieci, na przykład, zbyt niskich 
lub zbyt szczupłych w stosunku 
do wieku. Siatki centylowe zostały 
opracowane przez Grupę Roboczą 
do spraw Kontroli Ciśnienia Tętni-
czego u Dzieci (Raport of The Se-
cond Task Force on Blood Pressure 
Control in Children).

Prawidłowe ciśnienie tętnicze 
skurczowe i rozkurczowe u dzieci 
ma wartość poniżej 90. centyla. Je-
żeli mieści się pomiędzy 90. a 95. 
centylem, wtedy, podobnie jak u do-
rosłych, mówimy o ciśnieniu „wyso-
kim prawidłowym”, natomiast jeżeli 
wartości są wyższe od 95. centyla 
i powtarzają się w kolejnych trzech 
pomiarach, wówczas świadczą 
o nadciśnieniu tętniczym.

Nadciśnienie tętnicze występuje 
u dzieci znacznie rzadziej niż u do-
rosłych i oceniane jest na ok. 1–2% 
populacji dziecięcej w wieku do 18 
lat. W odróżnieniu od dorosłych 
u noworodków i niemowląt nad-
ciśnienie tętnicze najczęściej jest 
wtórne. Dopiero powyżej 10. roku 
życia pojawiają się postaci nadciś-

nienia pierwotnego. Na podstawie 
wielu obserwacji wykazano zwią-
zek nadciśnienia tętniczego z małą 
(„niską”) masą urodzeniową nowo-
rodków o prawidłowym wieku pło-
dowym, zaś u dzieci przedszkolnych 
oraz młodzieży również z aktualną 
masą ciała. Otyłość, którą niestety 
coraz częściej stwierdza się u dzieci, 
zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnie-
nia tętniczego w późniejszym wieku. 
Dobrze, że zwrócono na to zjawisko 
baczną uwagę, bowiem zmniejszenie 
masy ciała jest w wieku dziecięcym 
z reguły pierwszym i skutecznym 
sposobem niefarmakologicznego 
leczenia nadciśnienia. Oczywiście 
w przypadkach nadciśnienia wtór-
nego zachodzi konieczność leczenia 
choroby podstawowej (wady i choro-
by nerek, koarktacja aorty, zaburze-
nia metaboliczne itd.).

Podkreślić należy konieczność 
propagowania prozdrowotnego try-
bu życia dzieci, uczęszczanie na 
zajęcia gimnastyczne, uprawianie 
sportu, klubowo i rekreacyjnie. Do 
tego konieczne jest stosowanie die-
ty i odpowiednia motywacja dziecka 
do chęci bycia człowiekiem wyspor-
towanym i bez nadwagi. Warto pa-
miętać także, że uprawianie sportu 
nie powoduje obniżenia ciśnienia 
tętniczego, natomiast korzystny 
wpływ na nadciśnienie ma zmniej-
szenie masy ciała.

Wskazania do stosowania lecze-
nia farmakologicznego nadciśnienia 
tętniczego u dzieci obejmują wtórne 
nadciśnienie, ale także pierwotne, 
gdy brak jest pozytywnej odpowie-
dzi na modyfikację stylu życia.

Leczenie farmakologiczne zazwy-
czaj rozpoczyna się jednym lekiem 
z grupy: ACE inhibitorów, blokerów 
receptora angiotensyny, beta-bloke-
rów, blokerów kanału wapniowego 
czy leków moczopędnych. Leczenie 
skojarzone dwoma a nawet trzema 
lekami u dzieci stosuje się wyjąt-
kowo, gdyż, na szczęście, do wyjąt-

ków należy u nich złośliwa postać 
nadciśnienia. Podkreślić także na-
leży, że nie wszystkie leki stosowa-
ne u dorosłych można bezpiecznie 
przepisywać dzieciom.

Szczególna rola pediatry pole-
ga przede wszystkim na wykryciu 
nadciśnienia u dziecka, a następnie 
na skierowaniu go do szczegółowej 
diagnostyki. W Polsce, podobnie jak 
w innych krajach, nadciśnienie tęt-
nicze u wielu dzieci nie jest niestety 
rozpoznawane, gdyż nadal wystę-
puje niechęć do badania ciśnienia 
tętniczego w ambulatorium. Z nie-
wiadomych powodów lekarz pedia-
tra po prostu nie myśli o możliwości 
wystąpienia nadciśnienia tętnicze-
go u dziecka, podczas gdy pomiar 
powinien stanowić integralną część 
rutynowego badania. Niedopusz-
czalne jest niemierzenie ciśnienia 
dzieciom hospitalizowanym. Doty-
czy to szczególnie dzieci z chorobami 
nerek, cukrzycą, wadami serca, jak 
też dzieci z obciążającym wywiadem 
rodzinnym, gdy jedno lub obydwoje 
rodzice mają nadciśnienie tętnicze 
lub jeśli w rodzinie występowały za-
wały mięśnia serowego w młodym 
wieku bądź udary mózgu.

W Polsce znaczna poprawa wy-
krywalności nadciśnienia tętnicze-
go u dzieci nastąpiła wraz z ukaza-
niem się książki pt. „Nadciśnienie 
tętnicze u dzieci i młodzieży” autor-
stwa prof. T. Wyszyńskiej i doc. M. 
Litwina.
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Kilka uwag na temat ciśnienia tętniczego u dzieci

Podstawowa różnica dotyczy 
konieczności używania 

mankietów odpowiednich 
dla wieku, a dokładniej 

– odpowiednich dla wzrostu 
i masy dziecka.

Inną różnicą jest konieczność 
mierzenia ciśnienia na 

kończynie górnej prawej, 
lewej i co najmniej na jednej 

kończynie dolnej.

W odróżnieniu od dorosłych 
u noworodków i niemowląt 

nadciśnienie tętnicze 
najczęściej jest wtórne.

Prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Grodzicki 
Kierownik Katedry Chorób 
Wewnętrznych i Gerontologii CM 
UJ w Krakowie 
Prezes PTNT

Ponieważ osób w wieku pode-
szłym jest coraz więcej, współczes-
na medycyna ma coraz częściej do 
czynienia z pacjentem, który ukoń-
czył 65. rok życia. W związku z tym 
niezbędne staje się rozróżnienie 
zmian biologicznych związanych 
nieodzownie z wiekiem od procesów 
patologicznych towarzyszących sta-
rzeniu. Ewolucja wiedzy na temat 
procesów zachodzących wraz z wie-
kiem w układzie krążenia może być 
uznana za klasyczny przykład zmian 
koncepcyjnych: od akceptacji wyso-
kiego ciśnienia tętniczego jako cechy 
podeszłego wieku, poprzez zrozu-
mienie związanego z nim ryzyka aż 
do obecnie zalecanej jak najwcześ-
niejszej ingerencji terapeutycznej, 
co, jak wynika z wielu badań pro-
spektywnych, w znacznym stopniu 
zmniejsza zagrożenie powikłaniami 
ze strony układu sercowo-naczynio-
wego.

Mimo że nadciśnienie tętnicze 
było przez wiele lat uznawane za ce-
chę wieku podeszłego, gdyż częstość 
jego występowania zwiększa się 
z wiekiem, a w populacji polskiej po-
nad 60% 70-latków ma nadciśnienie 
tętnicze, to prospektywne obserwa-

cje wykazały jednak, że podwyższo-
ne ciśnienie tętnicze u starszych 
mężczyzn i kobiet wiąże się z więk-
szym ryzykiem wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych.

Prowadzone w ciągu ostatnich 
20 lat badania wykazały ponad-
to, że intensywne leczenie istot-
nie zmniejsza ilość udarów oraz 
umieralność sercowo-naczyniową. 
W przypadku osób starszych, które 
nie przekroczyły 80. roku życia i nie 
cierpią z powodu licznych schorzeń 
współistniejących, za cel terapii 
uznaje się stopniowe obniżenie war-
tości ciśnienia tętniczego w pierw-
szym etapie poniżej 160/90 mm Hg, 
a jeśli jest to dobrze tolerowane, to 
należy obniżyć ciśnienie poniżej 
140/90 mm Hg. Nie tylko diuretyki, 
lecz również nowsze leki, jak anta-

goniści wapnia, inhibitory enzymu 
konwertującego, okazały się lekami 
skutecznymi w terapii nadciśnie-
nia tętniczego u osób w podeszłym 
wieku. Beta-blokery nie są reko-
mendowane u osób starszych, z wy-
jątkiem współistnienia choroby nie-
dokrwiennej serca, zaburzeń rytmu 
lub niewydolności serca.

Wiele kontrowersji wzbudza prob-
lem wdrożenia oraz agresywności 
terapii hipotensyjnej u osób po 80. 
roku życia oraz osób nieco młod-
szych, lecz z licznymi schorzeniami 
współistniejącymi. Wynikają one 
z braku prospektywnych badań ran-
domizowanych wskazujących na ko-
rzyści płynące z obniżania ciśnienia 
w takich przypadkach i obserwacji 
klinicznych wskazujących na nie-
pożądane efekty takiego postępo-
wania. Dotychczas zakończone ba-
dania prospektywne w niewielkim 
stopniu dotyczyły tej grupy wieko-
wej, a wyniki metaanalizy Guyfie-
ra i wsp. wskazują, że choć ryzyko 
udaru mózgu jest mniejsze u osób 
otrzymujących leczenie aktywne, 
to równocześnie istnieje tenden-
cja do skrócenia życia u tych osób. 
Zwraca również uwagę fakt braku 
reprezentatywności populacji obję-
tej dużymi programami dla ogólnej 
populacji ludzi w podeszłym wieku. 
O ile wśród osób młodszych kryteria 
dyskwalifikujące w postaci schorzeń 
współistniejących są raczej rzadkie, 
to wśród pacjentów starszych do-
tyczą one około 30–40% populacji. 
Chorobami dyskwalifikującymi do 
udziału w badaniach, a często spo-
tykanymi w codziennej praktyce, 
zwłaszcza u starszych seniorów, 
były: zaawansowana choroba zwy-
rodnieniowa stawów, niesprawność, 

jawna niewydolność krążenia, nie-
wydolność nerek, objawowa niewy-
dolność tętnicy podstawnej, demen-
cja i depresja.

Ogromna różnorodność przypad-
ków wśród osób w podeszłym wie-
ku powoduje konieczność bardzo 
indywidualnej oceny – inna będzie 
oczekiwana długość życia dla osób 
obłożnie chorych, a inna osób ak-
tywnych zawodowo i uprawiających 
rekreacyjnie sport. W pierwszym 
przypadku można ją mierzyć w mie-
siącach, a w drugim w latach! Po-
pulacja 80–90-latków jest pod tym 
względem znacznie bardziej zróż-

nicowana niż 40–50-latków i ocena 
korzyści wynikających z leczenia 
jest bardzo trudna. Konieczne jest 
przede wszystkim określenie wieku 
biologicznego, który oprócz długoś-
ci życia będzie uwzględniał stan 
zdrowia (całościowo), sprawność fi-
zyczną, intelektualną i psychiczną. 
Taka ocena pozwoli na wyróżnienie 
osób starszych o zaawansowanym 
wieku metrykalnym, lecz młodszym 
wieku biologicznym.

Ujemny wywiad odnośnie epizo-
dów sercowo-naczyniowych, dobra 
sprawność fizyczna i umysłowa 

powodują, że nawet osoba 85-let-
nia odniesie korzyści z leczenia 
hipotensyjnego. W takim przy-
padku rozsądne wydaje się obni-
żanie ciśnienia do wartości około 
160 mm Hg przy użyciu długodzia-
łającego diuretyku lub ACE inhi-
bitora, lub dihydropirydynowego 
antagonisty wapnia. Następnie, po 
wykluczeniu działań niepożądanych 
można spróbować obniżać ciśnienie 
do wartości 140/90 mm Hg. Bardzo 
istotna jest regularna ocena reakcji 
hipotensyjnej w trakcie próby pioni-
zacyjnej oraz wywiad dotyczący za-
wrotów głowy, zasłabnięć lub upad-
ków. Efektem dysfunkcji barore-
ceptorów oraz działania niektórych 
leków (diuretyki, antydepresanty, 
wazodilatatory) jest hipotonia orto-
statyczna będąca niekorzystnym 
czynnikiem rokowniczym zarówno 
dla udaru niedokrwiennego, jak 
i całkowitej umieralności.

W przypadku osoby obłożnie 
chorej, dla której przewidywany 
czas życia wyraża się w miesią-
cach, działania terapeutyczne po-
winny być ostrożne i osiągnięcie 
wartości ciśnienia tętniczego około 
160/90 mm Hg wydaje się wystar-
czające.

W każdym przypadku leczenia 
osób w podeszłym wieku z nadciś-
nieniem tętniczym należy:
–  stosować leki, które nie powodują 

gwałtownych spadków ciśnienia,
–  monitorować sprawność fizyczną 

(upadki, zawroty głowy) i intelek-
tualną (zaburzenia pamięci),

–  okresowo oceniać funkcje nerek,
–  przeanalizować inne zażywane 

leki,
–  współpracować z rodziną pacjenta.
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Leczenie osób w podeszłym wieku 
z nadciśnieniem tętniczym – nie leczmy 
milimetrów słupa rtęci!!!

Ogromna różnorodność 
przypadków wśród osób 

w podeszłym wieku 
powoduje konieczność bardzo 

indywidualnej oceny.
Bardzo istotna jest regularna 
ocena reakcji hipotensyjnej 

w trakcie próby pionizacyjnej 
oraz wywiad dotyczący 

zawrotów głowy, zasłabnięć 
lub upadków.
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Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Pająk 
Przewodniczący Sekcji 
Epidemiologii i Prewencji PTK 
Kierownik Zakładu Epidemiologii 
i Badań Populacyjnych Instytutu 
Zdrowia Publicznego, 
CM UJ w Krakowie

Około połowy zgonów z powodu 
chorób układu krążenia w Polsce, 
występujących w średniej grupie 
wiekowej, przypisuje się nadciśnie-
niu tętniczemu. Tak duży wpływ 
na umieralność wynika z tego, że 
w przypadku osób z nadciśnieniem 
tętniczym ryzyko zachorowania lub 
zgonu z powodu chorób układu krą-
żenia jest około dwukrotnie więk-
sze, a także z dużego rozpowszech-
nienia nadciśnienia tętniczego, 
stwierdzanego u ponad 8 milionów 
dorosłych osób w Polsce. Skutecz-
nym leczeniem można w znacznym 
stopniu zmniejszyć niekorzystne 
skutki nadciśnienia, więc słusznie 
ten problem zajmuje lekarzy wszyst-
kich specjalizacji.

Mimo powszechnego zaintere-
sowania leczeniem nadciśnienia 
wskaźniki skuteczności postępo-

wania są słabe i nie zmieniają się 
znacząco od wielu lat. Z przepro-
wadzonych w 1993 roku badań 
POL-MONICA Kraków wynika, że 
około 8% osób z nadciśnieniem tęt-
niczym przyjmuje leki hipotensyjne, 
a ciśnienie tętnicze nie przekracza 
u nich 140/80 mm Hg. Mimo że od 
tego czasu wprowadzono wiele no-
wych preparatów i zaproponowano 
nowe schematy leczenia, w prze-
prowadzonym ostatnio badaniu 
reprezentatywnej próby polskiej 
populacji w średnim wieku (Projekt 
WOBASZ) skuteczność postępowa-
nia w porównywalnej grupie wieku 
określono na 9,5%. Jeżeli uwzględ-
nimy, że w badaniu POL-MONICA 
ogólnie przyjętym celem leczenia 
było osiągnięcie ciśnienia tętnicze-
go poniżej 160/95 mm Hg, to zaob-
serwowaną zmianę skuteczności 
można uznać za nieznaczącą.

Główną przyczyną małej sku-
teczności leczenia nadciśnienia 
tętniczego jest jego natura. Pier-
wotne nadciśnienie tętnicze zależy 
od układu wzajemnie powiązanych 
czynników wewnątrzustrojowych, 
których działanie sprawcze zależ-
ne jest od narażenia na czynniki 
zewnątrzustrojowe, do których na-
leżą m.in.: uwarunkowania środo-
wiskowe, cechy przyjętego stylu ży-
cia, sposób odżywiania się i stres. 
Obniżając ciśnienie tętnicze za 
pomocą leków, wpływa się na osta-
teczny skutek istnienia tego układu 
powiązań, nie usuwając przyczyn 
zaburzeń jego równowagi.

Narażenie na znane zewnątrz-
ustrojowe czynniki związane z roz-
wojem nadciśnienia tętniczego naj-
częściej bardzo trudno jest wyelimi-
nować, gdyż wiele z nich oddziałuje 
na poziomie całego społeczeństwa 
i często jest atrybutem jego rozwoju 
cywilizacyjnego i poziomu życia. Na 
przykład większe spożycie przetwo-
rzonej przemysłowo żywności ozna-
cza duże spożycie soli, korzystanie 
ze zdobyczy techniki ogranicza 
aktywność fizyczną, a wyższe wy-
magania wobec jednostki stwarzają 
poczucie braku kontroli nad własną 
sytuacją życiową Rozumiejąc nie-
korzystne skutki tych czynników, 
trzeba się jednak pogodzić z tym, że 

współczesne społeczeństwa nie mają 
możliwości powrotu do stylu życia 
cechującego prymitywne społeczno-
ści zbieracko-pasterskie, w których 
nie obserwuje się związanego z wie-
kiem podwyższenia ciśnienia tętni-
czego. Możliwa jest eliminacja lub 
zmniejszenie narażenia na niektóre 
czynniki związane z nadciśnieniem 
tętniczym, wymaga to jednak zmia-
ny stylu życia na taki, który uważa-

ny jest za naturalny, co często jest 
bardzo trudne.

Niepodważalnym faktem jest, że 
podawanie leków hipotensyjnych 
ma korzystne skutki. Celem poda-
wania leków jest obniżenie ciśnie-
nia tętniczego do wartości poniżej 
140/90 mm Hg, tj. do wartości, po-
niżej której nie obserwuje się znacz-
niejszych różnic w ryzyku chorób 
naczyniowo-sercowych. Możliwość 
zastosowania leków hipotensyjnych 
ogranicza jednak poziom wykry-
walności nadciśnienia tętniczego. 
Mimo że u osób w wieku średnim 
wykrywalność znacznie się po-
prawiła w ciągu dwóch ostatnich 
dziesięcioleci, nadal ok. 40% męż-
czyzn i ok. 30% osób, które mają 
nadciśnienie tętnicze, nie jest tego 
świadome, a w związku z tym nie 
podejmuje żadnych działań, które 
mogą zmniejszyć ryzyko zachoro-
wania lub zgonu z powodu chorób 
naczyniowo-sercowych. Blisko 23% 
mężczyzn i 17% kobiet zostało poin-
formowanych, że ma nadciśnienie 
tętnicze, ale nie przyjmuje leków 
hipotensyjnych. Jedną z częstszych 
przyczyn takiego zachowania jest 
aktywne unikanie kosztów lecze-
nia. Ponad 60% osób przyjmujących 
leki hipotensyjne nie osiąga celu 
leczenia i pomimo wprowadzenia 
na rynek wielu nowych leków oraz 
opublikowania nowych rekomen-
dacji dotyczących leczenia nadciś-
nienia ten stan nie ulega znaczącej 
zmianie od wielu lat. Ze strony cho-
rych częstą przyczyną są trudności 
w podporządkowaniu się reżimowi 
leczenia, a ze strony lekarzy przy-
czyną bywa obawa przed wystąpie-
niem ubocznych skutków i stosowa-

nie małych dawek leków. Odnosząc 
się krytycznie do wspomnianych 
przyczyn mniejszej skuteczności 
farmakoterapii, należy zauważyć, 
że nieosiągnięcie założonego celu le-
czenia jest jednak tylko częściowym 
niepowodzeniem. Zależność pomię-
dzy wysokością ciśnienia tętniczego 
a ryzykiem chorób naczyniowo-ser-
cowych jest ciągła i obniżenie pod-
wyższonego ciśnienia tętniczego 
o każde 5–6 mm Hg zmniejsza ryzy-
ko udaru mózgu o ok. 40%, a zawału 
serca o ok. 15%.

Poszukując rozwiązań zmierza-
jących do poprawy skuteczności 
zwalczania nadciśnienia tętniczego, 
należy wyjść od stwierdzenia, że nie 
można znacząco jej polepszyć bez 
poznania i zrozumienia uwarun-
kowań występowania nadciśnienia 
w populacji narażonej i bez wdroże-
nia działań eliminujących poznane 
czynniki ryzyka. Można także po-
prawić system wykrywania nadciś-
nienia tętniczego poprzez nadanie 
odpowiedniej struktury badaniom 
przesiewowym prowadzonym w ra-
mach istniejącego systemu opieki 
zdrowotnej i zapewnieniu odpo-
wiednich środków na ten cel. Sku-
teczność samego leczenia można 
zwiększyć, poświęcając więcej uwa-
gi intensywnej edukacji pacjentów 
oraz wzmocnieniu ich motywacji do 
podporządkowania się zaleceniom 
dotyczącym zarówno zmiany stylu 
życia, jak i farmakoterapii. Najle-
piej można to osiągnąć w ramach 
zintegrowanego programu prewen-
cji chorób układu krążenia prowa-
dzonego przez interdyscyplinarne 
zespoły.
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Dlaczego skuteczność leczenia nadciśnienia 
tętniczego jest mała?

Możliwa jest eliminacja lub 
zmniejszenie narażenia na 
niektóre czynniki związane 
z nadciśnieniem tętniczym, 

wymaga to jednak zmiany stylu 
życia na taki, który uważany 

jest za naturalny, co często jest 
bardzo trudne. 

Dr n. med. Tomasz Zdrojewski 
Centrum Prewencji Chorób Układu 
Sercowo-Naczyniowego, 
Katedra Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii, Akademia 
Medyczna, Gdańsk

Doświadczenia z prowadzonych od 
ponad 10 lat badań epidemiologicz-
nych i prewencyjnych skłoniły mnie 
do skomentowania spraw ważnych 
z punktu widzenia praktyki.

Zaliczyłbym do nich znaczenie:
1) technicznych spraw związa-

nych z diagnostyką nadciśnienia 
tętniczego, w tym użycia prawidło-
wego mankietu i aparatu, oraz od-
powiedniej liczby pomiarów i wizyt,

2) arbitralności stosowanej defini-
cji nadciśnienia tętniczego oraz po-
trzeby kompleksowej oceny wszyst-
kich klasycznych czynników ryzyka 

u każdego chorego z nadciśnieniem 
tętniczym.

Co ważne, problemy te znalazły 
należne im miejsce w przygotowa-
nym konsensusie.

Ad 1. Niedocenianym, lecz istot-
nym czynnikiem wpływającym na 
dokładność pomiarów ciśnienia 
tętniczego jest rozmiar stosowane-
go mankietu. Prawidłowy pomiar 
ciśnienia wymaga dostosowania 
wielkości mankietu do obwodu ra-
mienia; standardowy mankiet jest 
przeznaczony dla obwodu ramienia 
od 24 do 32 cm (zalecenia WHO 
i JNC VI).

Niestety, prócz badań naukowych 
i programów lekowych lekarze i pie-
lęgniarki bardzo rzadko w codzien-
nej praktyce dostosowują rozmiar 
mankietu do obwodu ramienia bada-
nego. Może to być przyczyną dużych 
błędów – od kilku do kilkunastu mm 
Hg. Jak często sprawa dotyczy po-
miarów u dorosłych Polaków? Otóż, 
rozkład obwodu ramienia w repre-
zentatywnej próbie Polaków w wie-
ku 18–94 lat oceniliśmy w badaniach 
NATPOL w 1997 i 2002 roku.

U 6% respondentów obwód ra-
mienia był mniejszy niż 24 cm, ale 
u co czwartego przekraczał 32 cm! 
Zatem prawie u co trzeciej dorosłej 
osoby w Polsce należałoby zastoso-
wać niestandardowy mankiet.

Obwód ramienia aż u 36% cho-
rych z nadciśnieniem oraz 40% osób 
z nadwagą lub otyłych przekracza 
32 cm. Ciśnienie w tych przypad-
kach powinno być mierzone szer-
szym mankietem. Inaczej otrzyma-
my zawyżone wyniki.

Co więcej, analiza sprzętu do-
stępnego na rynku polskim w roku 
2004 wykazała, że większość apa-
ratów wyposażona jest w mankiety 
niespełniające zaleceń JNC VI ani 
WHO, nawet dla mankietów stan-
dardowych, czyli przeznaczonych 
dla obwodu ramienia 24–32 cm.

Oprócz przestrzegania podstawo-
wej zasady, by nadciśnienie tętnicze 
rozpoznawać co najmniej po dwóch 
oddzielnych wizytach, należy zwró-
cić uwagę na jeszcze jedną ważną 
kwestię „techniczną”: do pomiarów 
należy stosować aparaty odpowied-
niej jakości. Powinny to być urzą-
dzenia przeznaczone wyłącznie 
do pomiarów na ramieniu. Żaden 
z dostępnych na rynku krajowym 
aparatów do pomiarów ciśnienia 
tętniczego na nadgarstku nie uzy-

skał dotąd międzynarodowego cer-
tyfikatu, który by go dopuszczał do 
stosowania w praktyce klinicznej 
i do samopomiarów domowych.

Ad 2. Słusznie podkreślono w kon-
sensusie arbitralność stosowanej 
definicji nadciśnienia tętniczego. 
Podstawowe znaczenie dla diagno-
styki nadciśnienia ma bowiem fakt, 
iż zwiększenie ryzyka sercowo-na-
czyniowego związane z podwyż-
szonym ciśnieniem tętniczym ma 
charakter ciągły i rozpoczyna się 
już od niskich wartości, uznawa-
nych dotąd za prawidłowe. Dlate-
go strategia leczenia nadciśnienia 
tętniczego musi być zawsze oparta 
na ocenie ogólnego ryzyka sercowo- 
-naczyniowego. Oznacza to potrzebę 
identyfikacji u każdego pacjenta in-
nych poza nadciśnieniem tętniczym 
czynników ryzyka.

Często podczas konferencji szko-
leniowych lekarze pytają o różni-

ce w aktualnych klasyfikacjach 
nadciśnienia tętniczego autorów 
z Europy i USA. Kto ma rację? Otóż 
każda proponowana klasyfikacja, 
także dotycząca nadciśnienia, z na-
tury rzeczy nie może być doskonała. 
Aktualnie istotna różnica dotyczy 
zwłaszcza kryteriów ciśnienia wy-
sokiego prawidłowego (klasyfikacja 
europejska) i stanu przednadciśnie-
niowego (klasyfikacja amerykań-
ska). Osobiście, zajmując się prewen-
cją nadciśnienia, preferuję prostsze 
propozycje ekspertów amerykań-
skich (stan przednadciśnieniowy: 
120–139 mm Hg/80–89 mm Hg).

Na marginesie można zauważyć, 
że historia zaleceń amerykańskich 
(cykl JNC) w ciągu ostatnich 20 
lat wykazuje pewną prawidłowość. 
W Europie w odpowiedzi na ogła-
szane kolejne zalecenia JNC naj-
pierw pojawiały się fale krytyki, 
a po kilku latach przejmowano te 
propozycje. Z pewnością liniowy 
charakter wzrostu ryzyka sercowo-
naczyniowego powoduje, że już od 
ciśnienia tętniczego wynoszącego 
ponad 120/80 mm Hg powinniśmy, 
zwłaszcza u osób po 50. roku życia, 
wprowadzać niefarmakologiczne 
postępowanie hipotensyjne.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Niedoceniane elementy w diagnostyce 
nadciśnienia tętniczego

Strategia leczenia nadciśnienia 
tętniczego musi być zawsze 
oparta na ocenie ogólnego 

ryzyka sercowo-naczyniowego.

Prof. dr hab. n. 
med. Wanda 
Horst-Sikorska 
Kierownik 
Zakładu 
Medycyny 
Rodzinnej AM 
w Poznaniu 

Choroby układu sercowo-naczy-
niowego są główną przyczyną zgo-
nów w Polsce. Wielu z nich można 
by zapobiec, podejmując w porę 
odpowiednie konsekwentne lecze-
nie. W związku z tym konieczne 
jest wprowadzenie działań, które 
w najbliższym czasie zmienią te nie-
pokojące dane.

Problem nadciśnienia tętniczego 
jest powszechny i dotyczyć może 
każdej grupy wiekowej. Choruje na 
nie około 30% populacji dorosłych, 
a zatem w pełni zasługuje na miano 
choroby społecznej. Znane są na-
stępstwa braku skutecznego lecze-
nia nadciśnienia tętniczego, które 
jest istotnym czynnikiem ryzyka 
występowania incydentów sercowo- 
-naczyniowych, do zgonów łącznie.

Biorąc pod uwagę skalę problemu, 
szansą na poprawę obecnej sytuacji 

jest jeszcze aktywniejsze włączenie 
w jej rozwiązywanie lekarzy ro-
dzinnych. Zawodowe kompetencje 
lekarzy rodzinnych obejmują cały 
zakres świadczeń medycznych, ko-
rzystnych dla zdrowia powierzonej 
ich opiece populacji.

Powszechna profilaktyka i popra-
wianie niesatysfakcjonującej wy-
krywalności choroby (obecnie około 
40% chorych nie wie, że ma nadciś-
nienie tętnicze) oraz skuteczne le-
czenie muszą być prowadzone przez 

współpracujących specjalistów me-
dycyny rodzinnej i kardiologów.

Najdoskonalszym narzędziem 
walki z chorobami jest zapobie-
ganie im. W praktykach lekarza 
rodzinnego (LR) realizowane są 
zadania, które dotyczą przeciwdzia-
łania między innymi wystąpieniu 
i rozwojowi nadciśnienia tętniczego. 
Polegają one na: zwalczaniu niko-
tynizmu, otyłości, kontrolowaniu 
stanu gospodarki lipidowej i węglo-
wodanowej oraz propagowaniu 

Chory z nadciśnieniem tętniczym w praktyce 
lekarza rodzinnego
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zasad zdrowego stylu życia (odpo-
wiednia dieta, aktywność fizyczna). 
Aby profilaktyka była rzeczywiście 
skuteczna, musi być prowadzona 
kompleksowo i konsekwentnie oraz 
obejmować możliwie jak najszer-
szą populację. Lekarze rodzinni są 
dobrze przygotowani do wypełnia-
nia zadań zgodnie ze standardami 
przyjętymi przez specjalistów, ale 
pozostaje problem finansowania 
tych działań, który często staje się 
przeszkodą w realizacji programu. 
Pamiętając o tym, że wydana kwota 
na profilaktykę zwraca się cztero-
krotnie poprzez uniknięcie kosztów 

leczenia, warto zwrócić uwagę na 
zapewnienie w NFZ odpowiednich 
środków na ten cel.

Podstawowa opieka zdrowotna 
obok zapobiegania występowa-
niu chorób realizuje zadania jak 
najwcześniejszego rozpoznawania 
powstającej patologii oraz włącza-
nia leczenia. W wielu przypadkach 
leczenie w praktyce LR jest postę-
powaniem wystarczającym, czasem 
niezbędne jest jednak korzystanie 
z konsultacji lub przekazanie decy-
zji o leczeniu pacjenta innym specja-
listom.

Do harmonijnej współpracy le-
karzy rodzinnych ze specjalistami 
konieczna jest znajomość realiów 
pracy każdej ze stron. Nie pomija-

jąc technicznych trudności, które 
polegają na długim nieraz czasie 
oczekiwania na wizytę u lekarza 
w poradni specjalistycznej oraz 
konieczności dojazdu, nie zawsze 
przestrzega się zasad komunika-
cji pomiędzy specjalistą a LR. Aby 
medycy rodzinni mogli realizować 
zalecenia, należy przekazać im od-
powiednią, czytelną informację. 
Lekarze specjaliści muszą także 
pamiętać o ograniczonych możli-
wościach diagnostycznych w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Z dru-
giej strony, należy docenić szansę, 
jaką stwarza możliwość uzyskania 

informacji od lekarzy rodzinnych, 
którzy obejmują swoją opieką całą 
populację i mają możliwość oceny 
stanu zdrowia osób, zanim poja-
wią się objawy choroby, zwłaszcza 
w grupach obciążonych czynnika-
mi ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego. Publikowane nowo-
czesne standardy postępowania są 
niezwykle pomocne. Mogę przy tym 
zapewnić, że dzięki realizowanej 
w podstawowej opiece zdrowotnej 
zasadzie ciągłego dokształcania 
z pewnością opracowany konsensus 
będzie rozpowszechniony.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Pamiętając o tym, że wydana 
kwota na profilaktykę zwraca 

się czterokrotnie poprzez 
uniknięcie kosztów leczenia, 

warto zwrócić uwagę 
na zapewnienie 

w NFZ odpowiednich 
środków na ten cel. 

Dlaczego Polskie 
Towarzystwo Lekarskie 
zostało Partnerem 
Polskiego Forum 
Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia

Beata Zawadowicz 
Kardiolog, Członek Prezydium 
ZG PTL

Polskie Towarzystwo Lekarskie 
jest najstarszym towarzystwem le-
karskim w Polsce. W końcu 2005 
roku obchodziło piękny jubileusz 
– dwa wieki działalności. W 1805 
roku powstało Towarzystwo Lekar-
skie Wileńskie, będące pierwszym 
stowarzyszeniem lekarzy w ówczes-
nych granicach Polski. Jedno z naj-
starszych (w obecnych granicach 
najstarsze) Towarzystwo Lekarskie 
Warszawskie działa już 180 lat. To-
warzystwo Lekarskie Częstochow-
skie w 2001 r. obchodziło stulecie 
swojego istnienia. Założył je w 1901 
roku dr Władysław Biegański, wy-
bitny lekarz, filozof i naukowiec, 
który już wtedy jako pierwszy pre-
zes Towarzystwa Lekarskiego Czę-
stochowskiego propagował zdrowy, 

higieniczny styl życia. W tym sa-
mym roku założył także częstochow-
ski oddział Warszawskiego Towa-
rzystwa Higienicznego, a w 1905 r. 
– Muzeum Higieniczne. Wiele czasu 
poświęcał popularyzacji (poprzez 
odczyty) zasad higieny. Prowadził 
szeroką akcję oświaty sanitarnej, 
walki z chorobami zakaźnymi, two-
rzenia ambulatoriów fabrycznych, 
zwalczania alkoholizmu, był też 
krzewicielem kultury fizycznej.

Struktura PTL – 42 oddziały 
i wiele kół w całej Polsce – powoduje, 
że wiedza medyczna przekazywana 
podczas posiedzeń naukowych, kon-
ferencji, kongresów organizowanych 
przez PTL dociera do szerokiego 
grona osób, nawet w najmniejszych 
miejscowościach. PTL od dawna 
zajmuje się promocją zdrowia i zdro-
wego stylu życia oraz profilaktyką 
chorób układu krążenia.

Z ostatnich doniesień wynika, jak 
ważna jest rola profilaktyki w me-
dycynie. Miażdżyca, odpowiedzial-
na za większość groźnych chorób 
układu sercowo-naczyniowego, ta-
kich jak zawał serca, udar mózgu, 
niewydolność nerek, niedokrwienie 
kończyn dolnych, to światowa epi-
demia wynikająca ze współczes-
nego stylu życia i cichy zabójca. 
Rozwijający się proces wczesnego 
formowania blaszek, postępując 
bezobjawowo, w pierwszej fazie jest 
głównym czynnikiem śmiertelności 
u dorosłych na świecie, będąc przy-
czyną 11,8 mln zgonów spowodowa-
nych incydentami mózgowo-serco-
wymi. To prawie dwa razy więcej 
niż liczba zgonów w wyniku chorób 
nowotworowych (dane z 1996 r.). 

W Polsce choroby układu krążenia 
są odpowiedzialne za blisko 50% 
zgonów. Liczba zgonów na świecie 
z powodu choroby wieńcowej zwięk-
sza się alarmująco – przewiduje 
się wzrost z 8 mln w 1996 roku do 
11 mln w 2020 roku. Podobnie ob-
serwujemy zwiększenie częstości 
występowania cukrzycy, która jest 
głównym czynnikiem towarzy-
szącym wskaźnikowi miażdżycy 
– wskaźnik ten podwoi się w 2010 
roku. Ma to szczególne znaczenie 
w krajach rozwijających się (w Ame-
ryce Południowej, Afryce i Azji). 
Większość najpoważniejszych czyn-
ników ryzyka miażdżycy łączy w so-
bie zespół metaboliczny, który jest 
epidemią XXI wieku, a walka z nim 
to interdyscyplinarne wyzwanie dla 
nowoczesnej medycyny. Działania 
profilaktyczne, propagowanie zdro-
wego stylu życia, prawidłowe lecze-
nie nadciśnienia tętniczego i cuk-
rzycy mogą ten proces zatrzymać. 
Oto dlaczego przystąpiliśmy do 
Polskiego Forum Profilaktyki, 
w którym uczestniczą najpoważ-
niejsze Towarzystwa i autorytety 
medycyny, między innymi z dziedzi-
ny kardiologii, neurologii i diabeto-
logii.

Profilaktyka jest wpisana w dzia-
łalność PTL od początku jego ist-
nienia. PTL to nie tylko tradycja 
w organizowaniu konferencji na-
ukowych, również poświęconych 
profilaktyce i leczeniu chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego. Stosu-
jemy najnowocześniejsze metody 
przekazu z zastosowaniem teleme-
dycyny, bezpośrednich transmisji. 
Przykładem są doroczne wideo-
konferencje organizowane przez 
częstochowski oddział PTL – To-
warzystwo Lekarskie Częstochow-
skie, którego jestem wiceprezesem 
i sekretarzem naukowym. W 2004 
roku odbyła się IV Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa TLCz, za-

tytułowana „Choroby układu krą-
żenia i nowotwory – plagą naszych 
czasów i wyzwaniem dla lekarzy”, 
podczas której największe polskie 
autorytety przedstawiały osiągnię-
cia w profilaktyce i leczeniu. Trans-
mitowaliśmy między innymi on-line 
zabiegi z sal operacyjnych i pracow-
ni hemodynamicznych ośrodków 
klinicznych w Katowicach, Zabrzu, 
Krakowie, Ustroniu i Warszawie, 
prezentując najnowocześniejsze me-
tody leczenia inwazyjnego chorób 
układu krążenia. Prof. Grzegorz 
Opolski przedstawił założenia Na-
rodowego Programu Profilaktyki 
i Leczenia Chorób Sercowo-Naczy-
niowych Polkard 2003–2005. O pre-
wencji i profilaktyce chorób układu 
krążenia mówił dr n. med. Tomasz 
Zdrojewski. Poza tym wykłady 
wygłosili: prof. prof. Andrzej Bo-
chenek, Włodzimierz Januszewicz, 
Lech Poloński, Witold Rużyłło, doc. 
doc. Paweł Buszman, Dariusz Du-
dek. Konferencja zgromadziła po-
nad 500 uczestników. W tym roku, 
w czerwcu, Polskie Towarzystwo 
Lekarskie i Towarzystwo Lekar-
skie Częstochowskie były jednym ze 
współorganizatorów VI Światowego 
Kongresu Polonii Medycznej, który 

odbył się w Częstochowie pod ha-
słem „Plagi naszych czasów – cho-
roby układu krążenia, nowotwo-
ry, wypadki”. Kongres był bardzo 
udany, uczestniczyło w nim prawie 
1500 lekarzy polskiego pochodzenia 
z całego świata oraz lekarze z Pol-
ski. Na jednej z sesji poświęconej 
wyłącznie profilaktyce, zatytuło-
wanej „Polskie Forum Profilakty-
ki – jak przedłużyć życie?” polscy 
lekarze z kraju i zagranicy dzielili 
się doświadczeniami. Znakomite 
wykłady wygłosili między innymi 
dr hab. med. Piotr Podolec, dr hab. 
med. Artur Mamcarz, dr med. Jacek 
Lewandowski, prof. dr hab. med. 
Janusz Gumprecht, dr hab. med. 
Zbigniew Rybak oraz dr Bronisław 
Orawiec z USA, prezes Związku 
Lekarzy Polskich w Chicago. W cza-
sie Kongresu padła deklaracja ze 
strony Federacji Polonijnych Orga-
nizacji Medycznych, że także staną 
się Partnerem Forum Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia. Jest mi 
bardzo miło, że jako kontynuatorzy 
pracy i idei dra Władysława Biegań-
skiego będziemy brali udział w wal-
ce z miażdżycą i jej konsekwencjami 
w ramach Polskiego Forum Profi-
laktyki Chorób Układu Krążenia.

Partnerzy 
Polskiego Forum Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia

www.pfp.edu.plwww.pfp.edu.pl

Konsensus Rady Redakcyjnej 
PFP dotyczący oceny ryzyka 
sercowo-naczyniowego został 
zaakceptowany jako rozdział 
Wytycznych PFP. Pełny tekst 
dokumentu jest dostępny 
na stronie internetowej.

1. Zastosowanie zbyt wąskie-
go mankietu ciśnieniomierza 
w stosunku do obwodu ramie-
nia

a. zawyża wynik pomiaru ciśnie-
nia

b. zaniża wynik pomiaru ciśnie-
nia

c. ma wpływ na poprawność po-
miaru jedynie u dzieci

d. nie ma znaczenia klinicznego
2. Decyzja o rozpoczęciu le-

czenia farmakologicznego za-
wsze powinna uwzględniać

a. wynik pomiaru ciśnienia
b. ogólne ryzyko sercowo-naczy-

niowe pacjenta

c. wynik 24-godzinnego ambula-
toryjnego pomiaru ciśnienia

d. prawidłowe są odpowiedzi a i b
3. Wartości docelowe ciśnie-

nia tętniczego w terapii nadciś-
nienia są:

a. jednakowe dla całej populacji
b. mniejsze u pacjentów z niewy-

dolnością nerek lub cukrzycą
c. osiągane u większości leczo-

nych
d. prawidłowe są odpowiedzi b i c
4. Nadciśnienie tętnicze u ko-

biet w ciąży
a. występuje z częstością ok. 30%
b. zawsze wymaga intensywnego 

leczenia farmakologicznego

c. może zwiększać ryzyko nadciś-
nienia w późniejszym okresie życia

d. jest rozpoznawane przy war-
tościach bezwzględnych ciśnienia 
skurczowego ≥130 mm Hg lub roz-
kurczowego ≥80 mm Hg

5. W hamowanie postępu nie-
wydolności nerek istotną rolę 
odgrywają

a. prawidłowa kontrola ciśnienia 
tętniczego

b. zaprzestanie palenia tytoniu
c. leczenie zaburzeń lipidowych
d. wszystkie powyższe

Prawidłowe odpowiedzi na stro-
nie www.pfp.edu.pl i w następnym 
numerze Forum Profilaktyki.

Pytania z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób układu krążenia 
dla lekarzy wszystkich dziedzin przygotowujących się do egzaminów 
specjalizacyjnych


