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Analiza parametrów hemodynamicznych u pacjentów  
z nadciśnieniem tętniczym 

Analysis of hemodynamic parameters in patients with hypertension
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. dobór grup leków przeciwnadciśnieniowych według nowych zaleceń european society of cardiology 
uwzględnia wiek, rasę i choroby towarzyszące. w oparciu o nieinwazyjne wskaźniki hemodynamiczne, uzyskane z kardio-
grafii impedancyjnej, istnieje możliwość stosowania farmakoterapii celowanej, w zależności od uzyskanych podczas badania 
parametrów.
Cel. ocena parametrów hemodynamicznych u pacjentów z prawidłowo i nieprawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem tęt-
niczym. 
Materiał i metody. w badaniu wzięło udział 199 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego w gabinecie lekarza 
rodzinnego. Pacjentów podzielono na 2 grupy: z ciśnieniem dobrze kontrolowanym (< 140/90 mm hg) (n = 104 ) i ciśnieniem 
źle kontrolowanym (≥ 140/90 mm hg) (n = 95). Grupy były jednorodne pod względem wieku, czasu trwania nadciśnienia 
tętniczego, wskaźnika masy ciała. Badanie hemodynamiki wykonano za pomocą kardiografu impedancyjnego. rejestrowano 
ciśnienie tętnicze, częstotliwość akcji serca, wskaźnik rzutu minutowego serca, wskaźnik obwodowego oporu naczyniowego, 
zawartość płynu w klatce piersiowej.
Wyniki. Średnia wartość ciśnienia tętniczego w grupie nadciśnienia dobrze kontrolowanego skurczowego i rozkurczowego 
wynosiła 125,1 ± 10,1 mm hg i 77,7 ± 8,0 mm hg,  w grupie z ciśnieniem źle kontrolowanym – 152,7 ± 18,2 mm hg i 89,2 ± 
12,2 mm hg. w grupie ciśnienia źle kontrolowanego istotnie częściej występowała przyspieszona akcja serca, wysoki indeks 
objętości wyrzutowej, wysoki opór obwodowy oraz podwyższenie zawartości płynu w klatce piersiowej.
Wnioski. wskaźniki hemodynamiczne istotnie różnicują chorych z dobrze i źle kontrolowanym ciśnieniem tętniczym. 
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, kardiografia impedancyjna.

Background. the choice of antihypertensive drugs, according to new recommendations of the european society of 
cardiology should be related to age, race, and comorbid conditions. Based on the non-invasive hemodynamic indices derived 
from impedance cardiography, there is the possibility of targeted pharmacotherapy, depending on the parameters obtained 
during examination.
Objectives. assessment of hemodynamic parameters in patients with controlled and uncontrolled hypertension.
Material and methods. the study involved 199 patients treated for hypertension in the family doctor’s office. Patients were 
divided into two groups: those with controlled błood pressure (< 140/90 mm hg) (n = 104) and uncontrolled blood pressure 
(≥ 140/90 mm hg) (n = 95). the groups were homogeneous in age, duration of hypertension, body mass index. hemodynamics 
examination was performed using an impedance cardiograph. during examination blood pressure, heart rate, cardiac index, 
systemic vascular resistance index and total fluid content were recorded.
Results. the mean systolic and diastolic blood pressure in the controlled hypertension group, was 125.1 ± 10.1 mm hg and 
77.7 ± 8.0 mm hg. in the group with uncontrolled blood pressure 152.7 ± 18.2 mm hg and 89.2 ± 12.2 mm hg. fast heart 
rate, high cardiac output index, high peripheral resistance index and increased total fluid content in the group of uncontrolled 
blood pressure were measured significantly more likely. 
conclusions. hemodynamic indices significantly differentiate patients with controlled and uncontrolled hypertension.
Key words: hypertension, impedance cardiography.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
częstość występowania nadciśnienia tętniczego (nt) 

w Polsce wynosi 29–36% [1, 2] i jest zróżnicowana pod 
względem regionu kraju [3]. cel terapeutyczny w wielu 
przypadkach nie jest osiągany. dobór grup leków przeciw-
nadciśnieniowych według nowych zaleceń esc uwzględ-
nia wiek, rasę i choroby towarzyszące [4]. dzięki użyciu 
nowej, nieinwazyjnej i prostej w wykonaniu metody – kar-
diografii impedancyjnej (icG) – istnieje możliwość stosowa-
nia farmakoterapii celowanej, w zależności od uzyskanych 
podczas badania parametrów hemodynamicznych [5].

Cel pracy
celem badania była analiza wskaźników hemodyna-

micznych u pacjentów z dobrze i źle kontrolowanym nad-
ciśnieniem tętniczym. 

Materiał i metody
w badaniu wzięło udział 199 pacjentów (121 mężczyzn 

i 78 kobiet) w wieku 59,8 ± 13,3 lat leczonych z powodu 
nt w gabinecie lekarza rodzinnego. Pacjentów podzie-
lono na 2 grupy: 104 osoby z dobrze kontrolowanym nt  
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(< 140/90 mm hg) i 95 pacjentów z ciśnieniem tętniczym 
źle kontrolowanym (≥ 140/90 mm hg). Średni czas leczenia 
wynosił 10 ± 8,8 lat, indeks BMi – 29,6 ± 5,1. w charakte-
rystyce klinicznej badanych grup nie było różnic istotnych 
statystycznie. Badanie hemodynamiczne wykonano kardio-
grafem impedancyjnym – przez 10 minut w pozycji leżącej, 
z interwałowym pomiarem ciśnienia tętniczego co 2 minu-
ty. wyniki z ostatnich 2 pomiarów po uśrednieniu poddano 
analizie. do pomiarów wykorzystano aparat niccomo by 
Medis. kryteria wyłączenia z badania stanowiły: ostry ze-
spół wieńcowy w okresie 2 miesięcy od badania, zaostrze-
nie niewydolności krążenia, wtórne nadciśnienie tętnicze, 
dializa, istotne zwężenie zastawki aorty, zwężenie tętnic 
nerkowych, ciąża. Podczas badania rejestrowano ciśnienie 
tętnicze (rr), częstość akcji serca (hr), wskaźnik rzutu mi-
nutowego serca (ci), wskaźnik obwodowego oporu naczy-
niowego (sVri), zawartość płynu w klatce piersiowej (tfc). 

Wyniki
Średnia wartość ciśnienia tętniczego w grupie nadci-

śnienia dobrze kontrolowanego skurczowego i rozkurczo-
wego wynosiła 125,1 ± 10,1 i 77,7 ± 8,0 mm hg, w gru-
pie z ciśnieniem źle kontrolowanym – 152,7 ± 18,2 mm 
hg i 89,2 ± 12,2 mm hg. w grupie badanych stwierdzo-

Tabela 1. Porównanie występowania podwyższonych 
wskaźników hemodynamicznych w grupie źle i dobrze 
kontrolowanego nadciśnienia tętniczego

Nadciśnie-
nie tętnicze 
dobrze kon-
trolowane
RR < 140/90

Nadciśnienie 
tętnicze źle  
kontrolo-
wane
RR ≥ 140/90

p

liczba badanych 104 95

hr ≥ 80 [1/min] 11,5% 16,8% < 0,01

ci ≥ 4,2 [l/min/m2] 2,9% 6,3% X

tfc
(M ≥ 34, k ≥ 24) 
[1/kohm]

48,1% 53,7% < 0,01

sVri ≥ 2580
[dyne x s x cm-5 
x m2]

28,8% 41,1% < 0,01

objaśnienia skrótów w tekście.

no schorzenia towarzyszące, jak: hiperlipidemię (68,5%), 
chorobę niedokrwienną serca (25,3%), niewydolność ser-
ca (23,7%), cukrzycę (22,2%), chromanie przestankowe 
(10,1%), choroby naczyń mózgowych (3,1%) oraz przerost 
lewej komory w badaniu echokardiograficznym dostępnym 
u 60% badanych – w 23,7% populacji. Grupy nie różniły 
się istotnie statystycznie w zakresie częstości występowania 
chorób towarzyszących. 

Dyskusja 
kardiografia impedancyjna umożliwia nieinwazyjny po-

miar parametrów hemodynamicznych. jest metodą o krót-
kiej krzywej uczenia się, łatwą do zastosowania w praktyce 
ambulatoryjnej przez personel pomocniczy. Przydatność 
metody w leczeniu celowanym nadciśnienia tętniczego 
została udowodniona. jest polecana jako metoda wspoma-
gania decyzji terapeutycznych w leczeniu opornego nadci-
śnienia tętniczego w usa [6]. 

w niniejszym badaniu grupa pacjentów była jednorod-
na, różnice w częstości występowania chorób sercowo- 
-naczyniowych nie miały wpływu na wykonane pomiary 
parametrów hemodynamicznych. w przeprowadzonym 
przez nas badaniu dokonano analizy parametrów hemo-
dynamicznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym le-
czonym w praktyce lekarza rodzinnego. w populacji 199 
badanych stwierdzono, że prawie 48% chorych nie osią-
gnęło celu terapeutycznego ciśnienia tętniczego. zwraca 
uwagę wysoki odsetek chorych z podwyższoną zawarto-
ścią płynu w klatce piersiowej w obu  grupach (48,1% vs. 
53,7%). Może to uzasadniać zalecenie stosowania leków 
moczopędnych w tych podgrupach. w  rekomendacjach 
amerykańskich takie postępowanie jest zalecane dla grupy 
afroamerykanów [7]. Być może w naszej grupie badanych 
były one stosowane zbyt rzadko. znacząca różnica w czę-
stości występowania wysokiej wartości systemowego oporu 
naczyniowego między grupami może sugerować, że jest 
to kluczowy wskaźnik dla prawidłowej kontroli chorych 
z nadciśnieniem tętniczym. niewielki odsetek pacjentów 
z podwyższonym wskaźnikiem rzutu minutowego nie po-
zwala na wyciągnięcie statystycznych wniosków.

Wnioski
wskaźniki hemodynamiczne istotnie różnicują chorych 

z dobrze i źle kontrolowanym ciśnieniem tętniczym. 

Piśmiennictwo
1. siebert j, trzeciak BG, jaśkiewicz M. zastosowanie internetu do oceny ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczynio-

wych w populacji Polski. Forum Med Rodz 2011; 5(3): 187–200.
2. tykarski a, Posadzy-Małaczyńska a, wyrzykowski B, et al. rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego 

leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. wyniki programu woBasz. Kardiol Pol 2005; 63(supl. 4): s614–s619.
3. trzeciak B, Gutknecht P, Molisz a, et al. Porównanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w województwach 

północnej i południowej części Polski. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(2): 198–199.
4. Mancia G, laurent s, agabiti-rosei e, et al. reappraisal of eu ropean guidelines on hypertension management: a european 

society of hypertension task force document. J Hypertens 2009; 27: 2121–2158. 
5. aoka y, hagiwara n, kasanuki h. heterogeneity of hemodynamic parameters in untreated primary hypertension, and indi-

vidualisation of antihypertensive therapy based on nonivasive hemodynamic measurements. Clin Exp Hypertens 2012; 34(7): 
470–473. doi: 10.3109/10641963.2012.666600. epub 2012 jun 8.

6. ferrario c, flack j, strobeck j, et. al. individualizing hypertension treatment with impedance cardiography: a meta-analysis of 
published trials Ther Adv Cardiovasc Dis 2010; 4: 5–16.

7.  james P, oparil s, carter B, et al. 2014 evidence-Based guideline for the management of high blood pressure in adults. JAMA 
2013. doi:10.1001/jama.2013.284427. Published online december 18, 2013.

adres do korespondencji:
dr n. med. Bartosz trzeciak
katedra Medycyny rodzinnej GuM
ul. dębinki 2, 80-211 Gdańsk 
tel.: 58 349-15-75, 502 381-567, e-mail: bartolomi@gumed.edu.pl

Praca wpłynęła do redakcji: 17.02.2014 r.
Po recenzji: 10.04.2014 r.
zaakceptowano do druku: 11.04.2014 r. 


