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Profil ciśnienia u chorych
w podeszłym wieku z nadciśnieniem
tętniczym lub niewydolnością serca
Blood pressure profile in elderly patients
with hypertension or heart failure

Wstęp
Ciśnienie tętnicze podlega nieustannym wahaniom
zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i u
chorych z nadciśnieniem tętniczym. Ta zmienność
ciśnienia (BPV, blood pressure variability) odzwiercie-
dla indywidualny charakter autonomicznej regulacji

czynności układu sercowo-naczyniowego [1]. Ciśnie-
nie podlega zmienności krótkoterminowej powodo-
wanej wysiłkiem fizycznym oraz bodźcami behawio-
ralnymi i emocjonalnymi, a także długotrwałej, zwią-
zanej z różnicami ciśnienia w okresie snu i czuwa-
nia. Zmienność ciśnienia w dużym stopniu zależy od
funkcji baroreceptorów tętniczych [2]. Zmiana ich
wrażliwości przyczynia się do nasilenia zmienności
ciśnienia.
Pogorszenie funkcji baroreceptorów obserwuje się
zarówno w procesie starzenia, jak i w nadciśnieniu
tętniczym [3, 4]. W przypadku nadciśnienia jedno-

Abstract
Background.Background.Background.Background.Background. Aim of the study was to assess blood pressure (BP) profile among elderly patients treated from
hypertension or heart failure.
Material and methodsMaterial and methodsMaterial and methodsMaterial and methodsMaterial and methods. In elderly normotensive (NT), treated hypertensives (HT) and patients with treated stable
systolic heart failure (HF) 24-hour ambulatory BP (Spacelabs 90207) were measured. Mean values and variability
(SD) of systolic, diastolic, mean and pulse pressures (SBP, DBP, MAP, PP) were obtained. Moreover, morning
surge (MS) of SBP, nocturnal dipping of BP and ambulatory arterial stiffness index (AASI) were calculated. The
groups were compared applying the Kruskal-Wallis test (ANOVA rang).
ResultsResultsResultsResultsResults. Studied population consisted of 51 persons: 10 NT, 27 with controlled HT and 14 with stabled HF.
Groups were similar in age, mean 24h and night of BP values, but differed in daytime BP (SBP; 126,6 ± 7,6 v.
135,0 ± 10,6 v. 126,6 ± 15,3 mm Hg, p = 0,03; DBP: 78,7 ± 7,0 v. 77,4 ± 9,2 v. 72,6 ± 9,6 mm Hg, p = 0,04;
MAP: 95,2 ± 6,8 v. 98,4 ± 8,1 v. 92,3 ± 10,7 mm Hg, p = 0,03). Variability significantly differed between
groups only with reference to SBP during 24 h (13,5 ± 2,9 v. 14,7 ± 4,0 v. 13,0 ± 3,0 mm Hg, p = 0,02) and to
daytime PP (7,8 ± 1,4 v. 10,3 ± 2,1 v. 9,1 ± 1,4 mm Hg, p = 0,004). Morning surge, dipping and AASI were
similar among studied groups.
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions. Despite treatment and controlled values of BP it was still observed unfavorable features of BP
profile among elderly patients with hypertension or heart failure.
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znacznie potwierdzono, że długoterminowa BPV jest
czynnikiem determinującym rozwój powikłań narzą-
dowych i incydentów sercowo-naczyniowych [5, 6].
W badaniach eksperymentalnych większa zmienność
BP wiązała się z dalszym uszkodzeniem narządów [7].
U osób z prawidłowym ciśnieniem w wieku pode-
szłym także obserwuje się wahania jego wartości,
choć nie potwierdzono jednoznacznie, że ma to zna-
czenie rokownicze [8].
Osłabienie funkcji baroreceptorów obserwuje się tak-
że u części chorych z niewydolnością serca [9, 10].
Wykazano, że w niewydolności BPV u chorych kore-
lowała z frakcją wyrzutową serca i ciśnieniem zakli-
nowania, obserwowano także stopniową redukcję
zmienności w miarę narastania ciężkości niewydol-
ności [9].
Zarówno w nadciśnieniu tętniczym, jak i w niewy-
dolności serca brakuje jednoznacznych dowodów, że
leczenie, przyczyniając się do korekcji profilu BPV,
może pozytywnie wpływać na rokowanie.
Celem niniejszego badania była ocena średnich war-
tości ciśnienia, parametrów zmienności i profilu ciś-
nienia tętniczego w 24-godzinnym monitorowaniu
ciśnienia (ABPM, ambulatory blood pressure monito-
ring) u chorych w podeszłym wieku z kontrolowa-
nym nadciśnieniem tętniczym lub ze stabilną skur-
czową niewydolnością serca.

Materiał i metody
Do badania kwalifikowano osoby powyżej 55. roku
życia, leczone w przyszpitalnej poradni nadciśnienio-
wej lub poradni geriatrycznej. Każda badana osoba
udzieliła świadomej zgody na uczestnictwo w bada-
niu. Badanych kwalifikowano do trzech grup: I —
osoby starsze z prawidłowym ciśnieniem, bez nadci-
śnienia tętniczego w przeszłości i bez cech niewy-
dolności serca; II — chorzy z wieloletnim dobrze kon-
trolowanym nadciśnieniem tętniczym; III — pacjenci
z wyrównaną stabilną skurczową niewydolnością
serca w II–III klasie NYHA (New York Heart Associa-
tion). U wszystkich wykonano pomiary ciężaru ciała i
wzrostu, na podstawie których wyliczono wskaźnik
masy ciała (BMI, body mass index). Na podstawie
dokumentacji medycznej odnotowywano schorzenia
towarzyszące oraz stosowane u chorych leczenie.

Pomiary ciśnienia
Wysokość i zmienność ciśnienia u badanych ocenia-
no na podstawie wyników uzyskanych w ABPM [11].
Rejestrację ABPM wykonywano z zastosowaniem
aparatów SpaceLab 90207, z automatycznym oscy-
lometrycznym pomiarem ciśnienia, co 20 min w dzień

oraz co 30 min w nocy. Czas trwania dnia i nocy
określono arbitralnie, odpowiednio między godziną
6.00 i 22.00 oraz 22.00 i 6.00. W czasie pomiarów
chorzy nie przerywali swojej codziennej aktywności.
Do analizy wykorzystywano tylko zapisy, w których
występowało przynajmniej 80% ważnych pomiarów,
oraz stwierdzano co najmniej 2 ważne pomiary na
godzinę w czasie dnia i co najmniej 1 ważny pomiar
na godzinę w ciągu nocy. Na podstawie ABPM obli-
czano uśrednioną wartość ciśnienia: skurczowego
(SBP, systolic blood pressure), rozkurczowego (DBP,
diastolic blood pressure), średniego (MAP, mean ar-
tery pressure) oraz tętna (PP, pulse pressure) w ciągu
całej doby (SBP24, DBP24, MAP24, PP24), w czasie
dnia (SBPd, DBPd, MAPd, PPd) oraz nocy (SBPn, DBPn,
MAPn, PPn). Dobowy profil ciśnienia oceniano, wy-
znaczając stopień nocnej redukcji ciśnienia (dipping)
jako wyrażoną w procentach różnicę między śred-
nim ciśnieniem dziennym i nocnym dla SBP, DBP,
MAP. Ponadto wyznaczano poranny wzrost ciśnie-
nia (MBPS, sleep-trough morning BP surge) jako róż-
nicę między skurczowym ciśnieniem porannym [6–
–8] a najniższym skurczowym ciśnieniem w nocy [12].
Zmienność ciśnienia określano na podstawie odchy-
lenia standardowego (SD, standard deviation) zmie-
rzonych wartości SBP, DBP, MAP oraz PP zarówno
w ciągu całej doby (SD24), jak również dla dnia (SDd)
i nocy (SDn). Posługując się zarejestrowanymi w ABPM
poszczególnymi wartościami SBP i DBP, wyliczono
nachylenie wartości DBP w stosunku do SBP (regres-
sion slope), który wykorzystano do wyznaczenia
wskaźnika sztywności tętnic (AASI, ambulatory arte-
rial stiffness index). Za wskaźnik AASI przyjmowano
1 – wartość nachylenia regresji, zgodnie z definicją
podaną przez Dolana i wsp. [13].

Badanie echokardiograficzne
Badanie echokardiograficzne wykonano aparatem
General Electrics Vivid 3 z użyciem głowicy o często-
tliwości ultradźwięków 2,0–3,5 MHz, przez tego sa-
mego echokardiografistę. U wszystkich pacjentów
wykonano badanie dwuwymiarowe (płaszczyznowe,
2D) oraz jednowymiarowe (prezentacja M, M-mode),
wyznaczając zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego
Towarzystwa Echokardiograficznego (ASE, American
Society of Echocardiography) wymiar końcowoskur-
czowy lewego przedsionka, grubość końcoworozkur-
czową tylnej ściany lewej komory (PWTd) i przegro-
dy międzykomorowej (IVSTd) oraz końcoworozkur-
czowy (LVIDd) i końcowoskurczowy (LVIDs) wymiar
lewej komory [14], a także wartość frakcji wyrzuto-
wej (EF, ejection fraction) lewej komory.
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Badania laboratoryjne
U wszystkich badanych wykonywano także oznacze-
nia stężenia glukozy, kreatyniny oraz lipidogram [cho-
lesterol całkowity, cholesterol frakcji (HDL, high den-
sity lipoprotein), triglicerydy, z następowym wylicze-
niem stężenia cholesterolu frakcji LDL (low density
lipoprotein) metodą Friedewalda].

Analiza statystyczna
Dane przedstawiono za pomocą parametrów staty-
styki opisowej. Dla zmiennych o charakterze ciągłym
wyznaczano wartości średnie oraz odchylenie stan-
dardowe. Przy porównaniu zmiennych między gru-
pami stosowano testy nieparametryczne: ANOVA
Kruskal-Wallisa, z analizą post hoc dla wykazania
szczegółowych różnic między grupami. Za znamien-
ne uznawano różnice przy poziomie p < 0,05.
Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za
pomocą oprogramowania Statistica wersja 8.0.

Wyniki
Do badania zakwalifikowano 51 osób: 10 osób
z prawidłowym ciśnieniem, 27 z kontrolowanym nad-
ciśnieniem tętniczym oraz 14 z leczoną skurczową
niewydolnością serca (HF, heart failure). Badane gru-
py nie różniły się wiekiem (66,4 ± 8,8 v. 68,2 ± 8,0
v. 69,6 ± 10,3 roku; odpowiednio) oraz BMI (27,9 ±
± 6,6 v. 25,6 ± 5,7; odpowiednio). Obecność cu-

krzycy stwierdzono u 33,3% chorych z nadciśnieniem
oraz u 28,6% z niewydolnością serca, a migotanie
przedsionków u 1 osoby z nadciśnieniem oraz u 28,6%
pacjentów z niewydolnością serca. U osób z prawi-
dłowym ciśnieniem nie występowała cukrzyca, a u jed-
nej osoby rozpoznano migotanie przedsionków.
Badane grupy różniły się znacząco wielkością lewego
przedsionka, wymiarami lewej komory oraz EF, przy
porównywalnej grubości ścian serca w badaniu echo-
kardiograficznym (tab. 1). U chorych z nadciśnieniem
parametry te miały wartości porównywalne z osoba-
mi z prawidłowym ciśnieniem, natomiast chorzy
z HF zdecydowanie się różnili w stosunku do pozo-
stałych grup. W badaniach biochemicznych różnice
dotyczyły stężenia cholesterolu całkowitego oraz stę-
żenia kreatyniny (tab. 1).
Badani z prawidłowym ciśnieniem, poza 1 osobą,
nie stosowali preparatów farmakologicznych (ryc. 1).
Natomiast pozostałe dwie grupy otrzymywały wiele
leków z różnych grup w celu optymalizacji efektów
terapii.
Średnie dobowe wartości SBP, DBP i MAP różniły się
tylko granicznie w badanych grupach, a obserwo-
wane różnice zależały przede wszystkim od znaczą-
co wyższych ciśnień stwierdzanych w ciągu dnia
u badanych z nadciśnieniem, szczególnie w stosunku
do chorych z niewydolnością serca (tab. 2). Wyraźne
różnice utrzymywały się też w odniesieniu do śred-

Tabela 1. Parametry badania echokardiograficznego serca oraz wyniki badań laboratoryjnych w badanych
grupach
Table 1. Parameters of echocardiography heart study and results of laboratory investigations in the
studied groups

Parameter Prawidłowe Nadciśnienie Niewydolność p
ciśnienie  tętnicze serca
(n = 10)  (n = 27) (n = 14)

Lewy przedsionek [cm] 4,4±1,0 4,2±0,8 5,2±0,8* 0,0090,0090,0090,0090,009
Wymiar końcowoskurczowy lewej komory [cm] 3,1±0,4 3,0±0,6 4,5±0,9* # 0,0010,0010,0010,0010,001
Wymiar końcoworozkurczowy lewej komory [cm] 5,0±0,4 4,8±0,6 5,6±0,8* 0,030,030,030,030,03
Frakcja wyrzutowa (%) 66,9±9,9 63,6±9,2 32,3±7,4# 0,00000,00000,00000,00000,0000
Grubość przegrody międzykomorowej [mm] 12,1±1,9 12,5±1,8 11,7±2,3 NS
Grubość końcoworozkurczowa tylnej 9,8±4,3 11,8±1,6 10,6±2,4 NS
ściany lewej komory [mm]
Cholesterol całkowity [mmol/l] 6,0±1,7 5,3±1,1 4,2±0,9# 0,050,050,050,050,05
Cholesterol frakcji HDL [mmol/l] 1,6±0,5 1,4±0,3 1,1±0,3 NS
Cholesterol frakcji LDL [mmol/l] 3,8±1,4 3,2±1,2 2,5±0,6 NS
Triglicerydy [mmol/l] 1,5±0,8 1,5±0,6 1,2±0,4 NS
Glukoza [mmol/l] 5,7±0,8 5,8±1,3 6,4±1,2 NS
Kreatynina [mmol/l] 74,5±13,9 79,4±19,8 99,3±19,2# 0,030,030,030,030,03

Analiza post hoc *niewydolność serca v. nadciśnienie, #HF v. prawidłowe ciśnienie v. nadciśnienie tętnicze, NS — nieistotne statystycznie
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niego SBP i PP w ciągu doby, a nieco słabsze dla PP
w nocy, ze znacząco wyższymi wartościami u cho-
rych z nadciśnieniem, szczególnie w stosunku do osób
z ciśnieniem prawidłowym.
Dobowa zmienność SBP była najwyższa również
wśród badanych z nadciśnieniem tętniczym, nato-
miast w ciągu dnia największe różnice obserwowa-
no pod względem zmienności PP, szczególnie wy-
raźnie między grupą z nadciśnieniem tętniczym
a grupą z prawidłowym ciśnieniem (tab. 3). Nocny
spadek ciśnienia i poranny wzrost były porównywal-
ne wśród badanych, natomiast zaobserwowano gra-
niczne różnice w wartości wskaźnika AASI, które były

najmniejsze u chorych z prawidłowym ciśnieniem,
wskazując na tendencję do mniejszego usztywnienia
tętnic w tej grupie.

Dyskusja
Wśród osób starszych z nadciśnieniem tętniczym lub
niewydolnością serca średnie wartości i profilu ciśnie-
nia różnią się istotnie od stwierdzanych u chorych
z prawidłowym ciśnieniem. Chorzy z nadciśnieniem
mieli nadal wyższe wartości ciśnienia tętna w ciągu
doby oraz wyższe dzienne SBP, DBP i MAP. Wyższa
też była u nich dobowa zmienność ciśnienia skur-
czowego oraz dzienna ciśnienia tętna. Wartości śred-

Tabela 2. Średnie wartości ciśnień w ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia w badanych grupach
Table 2. Mean blood pressure values of ambulatory blood pressure monitoring in the studied groups

Parametr Prawidłowe Nadciśnienie Niewydolność p
ciśnienie tętnicze serca
(n = 10)   (n = 27)  (n = 14)

SBP24 [mm Hg] 122,6±9,7 130,6±9,5 123,9±14,9 0,06
DBP24 [mm Hg] 75,3±7,3 73,6±8,3 69,8±9,2 0,08
MAP24 [mm Hg] 91,8±7,5 94,4±6,8 89,6±10,2# 0,07
PP24 [mm Hg] 47,7±6,2 57,1±10,2* 54,1±11,8 0,040,040,040,040,04
SBPd [mm Hg] 126,6±7,6 135,0±10,6 126,6±15,3 0,030,030,030,030,03
DBPd [mm Hg] 78,7±7,0 77,4±9,2 72,6±9,6# 0,040,040,040,040,04
MAPd [mm Hg] 95,2±6,8 98,4±8,1 92,3±10,7# 0,030,030,030,030,03
PPd [mm Hg] 48,5±6,2 57,7±10,4* 54,2±11,9 0,06
SBPn [mm Hg] 114,5±17,0 120,6±10,8 116,9±16,7 NS
DBPn [mm Hg] 68,4±10,7 65,1±8,0 64,2±10,0 NS
MAPn [mm Hg] 84,4±11,9 85,2±7,0 83,8±11,0 NS
PPn [mm Hg] 46,1±7,7 56,0±10,8* 53,0±12,4 0,06

Analiza post hoc *nadciśnienie tętnicze v. prawidłowe ciśnienie, #HF v. nadciśnienie tętnicze, NS — nieistotne statystycznie

Rycina 1. Farmakoterapia w badanych grupach; T/P — tiazydowe/pętlowe, AA — antagoniści aldosteronu, BB — b-adrenolityki,
ACEI/ARB — inhibitory konwertazy angiotensyny/sartany, CCB — antagoniści wapnia, ASA — kwas acetylosalicylowy
Figure 1. Pharmacotherapy among studied groups
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nie, zmienność i profil ciśnienia u chorych z niewy-
dolnością serca zawierają się między stwierdzanymi
u badanych z nadciśnieniem a tymi u osób z prawi-
dłowym ciśnieniem.
Spadek ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych
(CV, cardiovascular) oraz zgonów u osób w pode-
szłym wieku z nadciśnieniem tętniczym można uzy-
skać, obniżając średnie wartości ciśnienia za pomocą
leków przeciwnadciśnieniowych [15]. Wykazano jed-
nak, że mimo intensywnego obniżania ciśnienia reszt-
kowe ryzyko CV pozostaje nadal wysokie u pacjentów
obciążonych wysokim ryzykiem początkowym [16].
Chorzy w wieku podeszłym to najczęściej osoby wy-
sokiego ryzyka CV ze względu na częste występowa-
nie u nich innych czynników ryzyka, subklinicznych
uszkodzeń narządowych oraz licznych chorób towa-
rzyszących. Szczególnie u osób z chorobą wieńcową
czy z HF ryzyko nawrotu zdarzenia CV zależy od po-
ziomu ciśnienia [17, 18]. Korzyści w zapobieganiu
incydentom CV u pacjentów z niewydolnością przy-
pisuje się przede wszystkim stosowanej terapii inhi-
bitorami konwertazy angiotensyny, b-adrenolityka-
mi, antagonistami aldosteronu czy sartanami [19].

Tabela 3. Zmienność i parametry profilu ciśnienia w ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia w badanych
grupach
Table 3. Blood pressure variability and profile parameters of ambulatory blood pressure monitoring in the
studied groups

Parametr Prawidłowe Nadciśnienie Niewydolność p
ciśnienie tętnicze serca
(n = 10) (n = 27)  (n = 14)

SD SBP24 [mm Hg] 13,5±2,9 14,7±4,0* 13,0±3,0 0,020,020,020,020,02
SD DBP24 [mm Hg] 10,6±1,7 10,8±3,0 10,3±2,2 NS
SD MAP24 [mm Hg] 11,5±1,9 12,3±3,3 11,2±2,4 NS
SD PP24 [mm Hg] 8,0±1,4 9,8±1,9 9,0±1,5 NS
SD SBP d [mm Hg] 12,1±2,2 13,6±3,5 11,9±3,1 NS
SD DBP d [mm Hg] 9,6±1,2 9,4±2,4 9,5±2,5 NS
SD MAP d [mm Hg] 10,5±1,4 11,0±2,7 10,5±2,5 NS
SD PP d [mm Hg] 7,8±1,4 10,3±2,1* 9,1±1,4 0,0040,0040,0040,0040,004
SD SBP n [mm Hg] 10,4±5,4 10,3±3,9 11,9±5,4 NS
SD DBP n [mm Hg] 8,4±2,6 8,4±2,9 9,6±2,9 NS
SD MAP n [mm Hg] 8,4±3,4 9,1±3,2 10,1±4,0 NS
SD PP n [mm Hg] 6,9±3,3 6,7±2,1 8,1±2,7 0,06
AASI 0,36±0,1 0,47±0,1 0,43±0,2 0,06
MS [mm Hg] 19,5±12,4 21,6±17,0 22,8±12,2 NS
DIP SBP (%) 9,8±10,4 10,5±7,9 7,9±5,4 NS
DIP DBP (%) 13,0±12,1 15,6±8,6 12,2±6,6 NS
DIP MAP (%) 11,4±10,7 13,1±8,2 9,6±4,9 NS

DIP — nocny spadek ciśnienia
Analiza post hoc *nadciśnienie v. prawidłowe ciśnienie, #niewydolność serca v. prawidłowe ciśnienie, NS — nieistotne statystycznie

Nie wyjaśniono dotychczas, czy ma tu znaczenie także
uzyskane obniżenie ciśnienia tętniczego. Nie jest
wykluczone, że zarówno w nadciśnieniu, jak i w nie-
wydolności serca poza klasycznymi czynnikami ryzy-
ka znaczenie może mieć nie tylko ciśnienie średnie,
ale także inne cechy ciśnienia dobowego. Wykaza-
no, że zmienność ciśnienia przyczynia się do progre-
sji uszkodzeń narządowych i zwiększa ryzyko zgonu
CV [20–25]. U osób w podeszłym wieku ciśnienie
tętna jest najsilniejszym wskaźnikiem ciśnieniowym
w przewidywaniu incydentów CV [25]. Także mniej-
szy nocny spadek ciśnienia wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem udaru mózgu [26]. Ryzyko udaru rośnie tak-
że w przypadku większego porannego wzrostu ciśnie-
nia [12]. Stwierdzono także, że większy AASI odzwier-
ciedlający zależność między ciśnieniem skurczowym
a rozkurczowym, związaną ze sztywnością naczyniową,
także może być predykatorem powikłań CV [13].
Zaprezentowane badanie ma charakter przekrojowy
i nie pozwala na bezpośrednią ocenę ryzyka leczo-
nych chorych z nadciśnieniem tętniczym czy z nie-
wydolnością serca. Porównanie parametrów o udo-
wodnionym znaczeniu u tych badanych z ich cha-
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rakterystyką u badanych z prawidłowym ciśnieniem
niestosujących leczenia hipotensyjnego może tylko
pośrednio odpowiedzieć, czy ryzyko u leczonych jest
podobne do stwierdzanego u starszych osób z pra-
widłowym ciśnieniem. Wyniki uzyskane przez auto-
rów niniejszej pracy potwierdzają, że szczególnie
wśród chorych z nadciśnieniem uzyskane wartości
ciśnienia i jego profil nie są porównywalne ze stwier-
dzanymi u chorych z prawidłowym ciśnieniem.
W przypadku chorych z niewydolnością serca praw-
dopodobnie to nie wartości i profil dobowego ciś-
nienia decydują o zwiększonym ryzyku CV.
Zastosowanej w ocenie dobowych wartości ciśnie-
nia metody ABPM nie uznaje się za optymalną
w ocenie zmienności ciśnienia [6]. Dla oszacowania
zarówno krótko-, jak i długookresowego komponen-
tu BPV lepsze jest monitorowanie ciągłe, jednak jego
dostępność jest ograniczona [27, 28]. Dlatego mimo
nieciągłego charakteru ABPM i ograniczonych infor-
macji na temat powtarzalności BPV, ocenianego przy
użyciu tej metody, jest ona powszechnie stosowana
w praktyce klinicznej [11, 29]. Uznaje się nawet, że
poza obniżeniem średniej wartości ciśnienia w leczeniu

chorych z nadciśnieniem tętniczym celem leczenia
powinna być także redukcja całkowitej dobowej BPV
oraz normalizacja zaburzonego profilu ciśnienia sza-
cowanego przy użyciu tej metody. Jednak dla oce-
ny wpływu leczenia na profil ciśnienia konieczna jest
przynajmniej 2-krotna ocena ABPM przed stosowa-
niem leku oraz w trakcie jego stosowania, z ewentu-
alnym wyznaczeniem wskaźników: trough-to peak
czy gładkości (SI, smoothness index) [30]. Wykaza-
no, że szczególnie wskaźnik SI cechuje się dobrą po-
wtarzalnością i silniej koreluje z regresją uszkodzeń
narządowych pod wpływem leczenia. Ciągle jednak
brakuje bezpośrednich dowodów z badań klinicz-
nych, że korekcja nieprawidłowego BPV może pozy-
tywnie wpływać na rokowanie.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że mimo sto-
sowanego leczenia i zadowalającej kontroli ciśnienia
nadal utrzymują się niekorzystne cechy profilu ciśnie-
nia wśród badanych chorych z nadciśnieniem tętni-
czym lub pacjentów z niewydolnością serca. Ciśnie-
nie tętna i jego zmienność oraz zmienność ciśnienia
skurczowego mogą u leczonych chorych w starszym
wieku wpływać na rokowanie sercowo-naczyniowe.

Streszczenie
Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Celem pracy była ocena profilu zapisu 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
u chorych w podeszłym wieku z nadciśnieniem lub niewydolnością serca.
Materiał i metodyMateriał i metodyMateriał i metodyMateriał i metodyMateriał i metody. W 3 grupach starszych osób: z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, z leczonym nadciśnie-
niem tętniczym i z leczoną stabilną skurczową niewydolnością serca (HF) wykonano ABPM (Spacelabs 90207).
Przeanalizowano średnie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego i tętna (SBP, DBP, MAP, PP)
oraz ich zmienność (SD), a ponadto z zapisu wyliczano poranny wzrost (MS, morning surge) ciśnienia skurczowe-
go, nocny spadek ciśnień w stosunku do ciśnień z dnia (dipping) oraz ambulatoryjny wskaźnik sztywności tętnic
(AASI). Uzyskane dane porównano między grupami, wykorzystując test Kruskal-Wallis (ANOVA rang).
WynikiWynikiWynikiWynikiWyniki. Przebadano 51 osób: 10 z prawidłowym ciśnieniem, 27 z kontrolowanym nadciśnieniem oraz 14 z HF.
Badane grupy nie różniły się wiekiem ani średnimi wartościami SBP, DBP i MAP w ciągu całej doby oraz w nocy,
ale utrzymywały się różnice w wartościach ciśnień w ciągu dnia (SBP: 126,6 ± 7,6 v. 135,0 ± 10,6 v. 126,6 ±
15,3, p = 0,03 mm Hg; DBP: 78,7 ± 7,0 v. 77,4 ± 9,2 v. 72,6 ± 9,6 mm Hg, p = 0,04; MAP: 95,2 ± 6,8 v. 98,4
± 8,1 v. 92,3 ± 10,7 mm Hg, p = 0,03). Wystąpiły też różnice w zmienności SBP dla doby (13,5 ± 2,9 v. 14,7 ±
4,0 v. 13,0 ± 3,0 mm Hg, p = 0,02) oraz PP (7,8 ± 1,4 v. 10,3 ± 2,1 v. 9,1 ± 1,4 mm Hg, p = 0,004) dla dnia.
Poranny wzrost SBP, dipping, AASI były podobne w badanych grupach.
WnioskiWnioskiWnioskiWnioskiWnioski. Mimo stosowanego leczenia i zadowalającej kontroli ciśnienia nadal utrzymują się niekorzystne cechy
profilu ciśnienia wśród badanych chorych z nadciśnieniem lub pacjentów z niewydolnością serca.
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