
 Streszczenie  Wstęp. Nadciśnienie tętnicze dotyczy ponad 30% dorosłej populacji. 95% przypadków stanowi nad-
ciśnienie samoistne. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym wymagają szczególnej troski w zakresie wykrywania czyn-
ników ryzyka rozwoju schorzeń układu krążenia, takich jak: nadwaga, otyłość, podwyższony poziom cholesterolu 
czy palenie tytoniu. 
Cel pracy. Analiza występowania czynników ryzyka, takich jak nieprawidłowe wartości lipidogramu oraz palenie 
tytoniu w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych w praktykach lekarzy rodzinnych i podstawowej 
opieki zdrowotnej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 74 745 dorosłych pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, będą-
cych pod opieką lekarzy rodzinnych oraz innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce. kobiety 
stanowiły 58,5%, mężczyźni 41,5%. Średni wiek badanych wynosił 58,7 ± 11,5 lat. uzyskane wyniki zostały opra-
cowane z użyciem oprogramowania Statistica 8.0.
Wyniki. w badanej grupie stwierdzono wysokie odsetki osób z nadwagą (45,2% osób) i otyłością (35,4% osób). 
21,7% pacjentów podało, że obecnie pali papierosy, 26,7% podało, że paliło w przeszłości. Nie pali i nigdy nie paliło 
49,5% badanych. Zbyt wysokie stężenie cholesterolu całkowitego (powyżej 190 mg/dl) stwierdzono u 72,3% bada-
nych, biorąc pod uwagę tylko pacjentów, u których wartości te były znane (79,1% populacji badanej). u 21,9% osób 
stwierdzono brak danych, co wskazuje, że w ostatnich 12 miesiącach przed badaniem nie mieli wykonanego ozna-
czenia cholesterolu całkowitego, a przynajmniej nie było takiego wpisu w kartotece pacjenta. Zbyt wysokie stężenie 
frakcji LDL (powyżej 115 mg/dl) stwierdzono u 64,4% pacjentów z oznaczonym tym parametrem. Aż u 59,3% 
pacjentów stwierdzono brak danych w tym zakresie. Zbyt niskie stężenie frakcji HDL (poniżej 50 mg/dl u kobiet 
i poniżej 45 mg/dl u mężczyzn) stwierdzono u 39,5% pacjentów. u 57,3% badanej grupy wykazano brak danych.
Wnioski. rozpowszechnienie nadwagi i otyłości oraz zaburzeń lipidowych w grupie chorych z nadciśnieniem tętni-
czym jest wyższe niż w populacji ogólnej. Jednocześnie stwierdzono, iż lekarze rodzinni i POZ zbyt rzadko wykonują 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym badania laboratoryjne pozwalające uzyskać ocenę czynników ryzyka towa-
rzyszących nadciśnieniu (lipidogram).
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, czynniki ryzyka chorób układu krążenia, lipidogram, cholesterol, palenie 
tytoniu.

 Summary  Background. Hypertension affects more than 30% of the adult population. 95% of cases are spontane-
ous. Patients with hypertension require special care as regards the detection of risk factors for the development of 
cardiovascular diseases, such as overweight, obesity, increased cholesterol or smoking. 
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Wstęp

Nadciśnienie tętnicze dotyczy ponad 30% doro-
słej populacji. 95% przypadków stanowi nadciśnie-
nie samoistne. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym 
wymagają szczególnej troski w zakresie wykrywa-
nia czynników ryzyka rozwoju schorzeń układu 
krążenia, takich jak: nadwaga, otyłość, podwyższo-
ny poziom cholesterolu czy palenie tytoniu. 

Cel pracy

Celem pracy była analiza występowania czynników 
ryzyka, takich jak nieprawidłowe wartości lipidogramu 
oraz palenie tytoniu w populacji pacjentów z nadci-
śnieniem tętniczym leczonych w praktykach lekarzy 
rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Materiał i metody

Badaniem objęto 74 745 dorosłych pacjentów 
z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, będą-
cych pod opieką lekarzy rodzinnych oraz innych 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w całej 
Polsce. Do badania włączano chorych z nadci-
śnieniem tętniczym, rozpoznanym co najmniej 6 
miesięcy wcześniej, w wieku powyżej 18 lat. ko-
biety stanowiły 58,5%, mężczyźni 41,5%. Średni 
wiek badanych wynosił 58,7 ± 11,5 lat. Do udzia-
łu w badaniu zaproszono lekarzy rodzinnych oraz 
podstawowej opieki zdrowotnej z całego kraju. Na 
podstawie badania podmiotowego oraz przedmio-
towego wypełniany był przez lekarza specjalnie 
opracowany autorski kwestionariusz ankiety. uzy-
skane wyniki zostały opracowane z użyciem opro-
gramowania Statistica 8.0.

Wyniki i dyskusja

Analizując występowanie czynników ryzyka 
chorób układu krążenia w badanej grupie, stwier-
dzono wysokie odsetki osób z nadwagą (45,2% 
osób) i otyłością (35,4% osób). Sumując te wyni-
ki stwierdzono, że 80,6% pacjentów z grupy ba-
danej miało nieprawidłową – zbyt wysoką – masę 
ciała (BMI powyżej 25), co jest odsetkiem znacznie 
wyższym niż w populacji ogólnej. Podobne wyniki 
uzyskano w badaniu DeTeNT – 52,2% osób z nad-
wagą i 31% z otyłością (w sumie 83,2% pacjentów 
ze zbyt wysoką masą ciała). Należy podkreślić, iż 
odnotowano dodatnią korelację między masą cia-
ła a wartościami ciśnienia skurczowego i rozkur-
czowego. Podając wartości skrajne, pacjenci o ma-
sie poniżej 60 kg mieli średnie wartości ciśnienia 
140,8/84,9 mm Hg, a ważący powyżej 100 kg – 
148,7/90,5 mm Hg, co wskazuje, jak istotny wpływ 
na wartości ciśnienia tętniczego ma fakt zwiększo-
nej masy ciała [3]. 

21,7% pacjentów podało, że obecnie pali pa-
pierosy, 26,7% podało, że paliło w przeszłości. Nie 
pali i nigdy nie paliło 49,5% badanych. wśród ak-
tualnych i byłych palaczy było dwukrotnie więcej 
mężczyzn niż kobiet (obecni palacze: 30,9% vs 
15,2%; byli palacze: 37,8% vs 18,8%), natomiast 
wśród osób, które nigdy nie paliły było dwukrotnie 
więcej kobiet (63,9% vs 29,3%). wyniki te różnią 
się od uzyskanych w badaniu wOBASZ, w którym 
stwierdzono 25% obecnie palących kobiet i 42% 
obecnie palących mężczyzn, 12% mężczyzn i 8% 
kobiet zdeklarowało się jako byli palacze, 46% 
mężczyzn i 67% kobiet podało, iż nigdy nie paliło 
tytoniu. różnice uzyskane między tymi dwoma ba-
daniami, biorąc pod uwagę różniące się populacje 
badanych (badanie opisywane w niniejszej pracy – 

Objectives. The aim of the study was an analysis of risk factors such as abnormal lipidogram values and smoking in 
the population of patients with hypertension treated in family physicians practice. 
Material and methods. The survey included 74,745 adult patients with the recognized hypertension, who are cared 
for by family doctors and other medical practitioners in primary health care throughout Poland. women accounted 
for 58.5%, men 41.5%. The average age was 58.7 ± 11.5 years. results were developed using Statistica 8.0. 
Results. In the study group there was high percentage of people affected with overweight (45.2% of patients) and 
obesity (35.4% of patients). 21.7% of the patients reported that currently smoked, 26.7% reported that they had 
smoked in the past. 49.5% of the patients do not smoke (now and ever). Too high total cholesterol level (above 190 
mg/dl) was found in 72.3% of the patients, including only those patients in whom these values were known (79.1% 
of the studied population). In 21.9% of the people there was no data, which indicates that in the last 12 months 
prior to the test they did not perform the total cholesterol determinations, and at least there was no such entry in 
the patient card. Too high LDL fraction level (over 115 mg/dl) was found in 64.4% patients who had this parameter 
determined. As many as 59.3% of the patients stated the lack of data in this field. Too low concentration of HDL 
(below 50 mg/dl for women and less than 45 mg/dl in men) was found in 39.5% of the patients. In 57.3% of the 
studied group no data was found. 
Conclusions. Prevalence of overweight and obesity and disorders of lipid metabolism within the studied group of 
patients with hypertension is higher than in the general population. Meanwhile it was found that the family practi-
tioners too rarely perform laboratory tests in patients with hypertension to obtain an assessment of the risk factors 
accompanying hypertension (lipidogram). 
Key words: hypertension, cardiovascular disease risk factors, analysis of lipids, cholesterol, smoking.
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tylko osoby z nadciśnieniem tętniczym, wOBASZ – 
populacja ogólna) potwierdzają przede wszystkim, 
że palenie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka 
rozwoju nadciśnienia tętniczego (58,4% byłych lub 
obecnych palaczy w populacji niniejszego badania, 
w tym 68,7% mężczyzn i 34% kobiet vs 54% męż-
czyzn i 33% kobiet, które palą lub paliły w prze-
szłości w badaniu wOBASZ). Sugerują jednocze-
śnie, że znaczna część pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym decyduje się na zerwanie z nałogiem 
(26,7% byłych palaczy w niniejszym badaniu, 
37,8% mężczyzn i 18,8% kobiet) vs 12% mężczyzn 
i 8% kobiet, które rzuciły palenie w badaniu wO-
BASZ). w przeprowadzonym badaniu nie analizo-
wano jednak przyczyn, z jakich pacjenci rzucali pa-
lenie. w badaniu wOBASZ najczęściej podawaną 
przyczyną, dla której osoby palące rzuciłyby pale-
nie, jest obawa przed chorobą. Takiej odpowiedzi 
udzieliło 42% mężczyzn i 43% kobiet. Można przy-
puszczać, że ten czynnik jest ważny również dla 
populacji w przeprowadzonym badaniu [2].

Zgodnie z metodologią badania, wartości pa-
rametrów lipidogramu pochodziły z historii choro-
by pacjenta z okresu ostatnich 12 miesięcy przed 
udziałem w badaniu i były wpisywane przez le-
karza do stosownego kwestionariusza. Pozwoliło 
to nie tylko na analizę wartości tych parametrów 
w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym, ale 
również pośrednio na ocenę opieki medycznej nad 
tymi pacjentami w zakresie wykonywania okreso-
wych badań laboratoryjnych celem oceny ryzyka 
sercowo-naczyniowego.

Analizując dane uzyskane z kwestionariuszy, 
stwierdzono zbyt wysokie stężenie cholesterolu 
całkowitego (powyżej 190 mg/dl) u 72,3% bada-
nych, biorąc pod uwagę tylko pacjentów, u których 
wartości te były znane (79,1% populacji badanej). 
u 21,9% osób stwierdzono brak danych, co wska-
zuje, że w ostatnich 12 miesiącach przed bada-
niem nie mieli wykonanego oznaczenia choleste-
rolu całkowitego, a przynajmniej nie było takiego 
wpisu w kartotece pacjenta. 

Zbyt wysokie stężenie frakcji LDL (powyżej 115 
mg/dl) stwierdzono u 64,4% pacjentów z oznaczo-
nym tym parametrem (40,7% populacji badanej). 
Aż u 59,3% pacjentów wykazano brak danych 
w tym zakresie, co wskazuje, że zaledwie co trze-
ci pacjent z nadciśnieniem tętniczym miał w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy wykonany pełny lipidogram. 
Zbyt niskie stężenie frakcji HDL (poniżej 50 mg/dl 
u kobiet i poniżej 45 mg/dl u mężczyzn) stwierdzo-
no u 39,5% pacjentów. Aż u 57,3% badanej grupy 
wykazano brak danych.

Zbyt wysokie stężenie trójglicerydów (powy-
żej 150 mg/dl) wykazano u 46,5% pacjentów spo-
śród osób posiadających oznaczony ten parametr. 

u 43,4% pacjentów stwierdzono brak danych. Za-
burzenia mieszane (nieprawidłowe wartości wszyst-
kich parametrów) stwierdzono u 40,9% populacji 
posiadającej oznaczenie pełnego lipidogramu.

Dla porównania, w badaniu wOBASZ stwier-
dzono hipercholesterolemię (cholesterol całkowity 
powyżej 190 mg/dl, LDL przyjęto powyżej 130 mg/
dl) u 67% mężczyzn i 64% kobiet. Podwyższone 
stężenie trójglicerydów (powyżej 150 mg/dl) u 31% 
mężczyzn i 20% kobiet, a obniżone stężenie HDL 
u 15% mężczyzn i 17% kobiet. Jak widać, odset-
ki wszystkich parametrów lipidogramu są wyższe 
w naszym badaniu, czyli w populacji pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym. Należy przy tym do-
dać, iż w badaniu wOBASZ obowiązywała inna 
metodologia – lipidogram był oznaczany u pacjen-
tów zakwalifikowanych do badania, a nie spisywa-
ny z kartoteki pacjenta [1]. 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż istot-
nym problemem jest również jakość opieki nad 
pacjentami z nadciśnieniem tętniczym w zakresie 
praktyki lekarza rodzinnego i podstawowej opieki 
zdrowotnej. każdy pacjent z nadciśnieniem tętni-
czym powinien mieć przynajmniej raz w roku wy-
konane podstawowe badania laboratoryjne, wśród 
których powinien znaleźć się pełny lipidogram, 
wiadomo bowiem, iż samo oznaczenie choleste-
rolu całkowitego nie daje pełnej wiedzy o zabu-
rzeniach lipidowych pacjenta, a diagnozując hi-
percholesterolemię obecnie opierać się należy na 
stężeniu cholesterolu LDL, a nie wyłącznie chole-
sterolu całkowitego. w badanej grupie blisko 80% 
pacjentów miało wykonane oznaczenie cholestero-
lu całkowitego, natomiast pełen lipidogram miało 
wykonany zaledwie 40% pacjentów. 

Wnioski

rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w gru-
pie chorych z nadciśnieniem tętniczym jest wyż-
sze niż w populacji ogólnej. Nadciśnienie tętnicze 
może być również jednym z czynników sprzyjają-
cych podjęciu decyzji o rzuceniu palenia – w ba-
danej grupie stwierdzono wyższy odsetek byłych 
palaczy niż stwierdzany w populacji ogólnej w in-
nych badaniach [4]. wśród pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym zaburzenia lipidowe są proble-
mem częstszym, niż w populacji ogólnej. Częściej 
problem dotyczy hipercholesterolemii niż atero-
gennej dyslipidemii. Jednocześnie stwierdzono, 
iż lekarze rodzinni i POZ zbyt rzadko wykonują 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym badania 
laboratoryjne pozwalające uzyskać ocenę czyn-
ników ryzyka towarzyszących nadciśnieniu (lipi-
dogram).
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