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Streszczenie
Nadciśnienie skurczowe rozpoznaje się wówczas, gdy wysokość ciśnienia skurczowego wynosi co najmniej
140 mm Hg, a wysokość ciśnienia rozkurczowego nie przekracza 90 mm Hg. Choroba ta jest ważnym problemem
społecznym, ponieważ w krajach zachodnich stwierdzano ją u 60–80% populacji osób w wieku powyżej 65 lat
i bardziej niż nadciśnienie rozkurczowe zwiększa zagrożenia takimi powikłaniami sercowo−naczyniowymi, jak:
choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub niewydolność krążenia. W artykule przedstawiono zasady leczenia
skurczowego nadciśnienia tętniczego i kontrowersje związane z leczeniem chorych na nadciśnienie „białego fartu−
cha” i chorych w wieku powyżej j 85 lat. 0ceniono również, czy duże wartości ciśnienia tętna zwiększają u cho−
rych na nadciśnienie skurczowe częstość występowania powikłań sercowo−naczyniowych (Adv Clin Exp Med
2006, 15, 3, 521–526).
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Abstract
Systolic hypertension defined as systolic blood pressure of at least 140 mm Hg, and diastolic blood pressure of less
than 90 mm Hg is a major public health issue, because in westernized societies 60–80% of people older than 65
years were hypertensive, and systolic hypertension is a more important cardiovascular risk factor than diastolic
hypertension, as coronary heart disease, stroke and heart failure. Consequently, the control of systolic blood pres−
sure should be the focus of treatment in this population. In this article several clinically pertinent issues were con−
sidered, including what is the management for older persons with hypertension, what is the evidence for treating
patients older than 85 years, whether “white coat” hypertension should be treated, and what is the risk of causing
widened pulse pressure during treating systolic hypertension (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 3, 521–526).
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Nadciśnienie skurczowe, za jakie uznaje się
ciśnienie skurczowe o wysokości 140 mm Hg lub
wyższe, przy ciśnieniu rozkurczowym 90 mm Hg
lub niższym, stwierdzano w ostatnio prowadzo−
nych badaniach u około 60–80% populacji osób
w podeszłym wieku [1] i stanowi ono większe za−
grożenie wystąpienia chorób sercowo−naczynio−
wych niż nadciśnienie rozkurczowe. W badaniach
Framingham [2] wykazano, że u chorych na nad−
ciśnienie skurczowe klasy I względne zagrożenie
chorobami sercowo−naczyniowymi wynosiło 1,47,
chorobą niedokrwienną serca – 1,44, udarem
mózgowym – 1,42 i niewydolnością serca – 1,60,

wartość tych badań jednak jest podważana, ponie−
waż nie wszystkich spośród badanych można było
zaliczyć do osób w podeszłym wieku. W innych
badaniach wykonanych u 1266 lekarzy, u których
średnie ciśnienie skurczowe wynosiło 142,3 mm
Hg, względne zagrożenie chorobami sercowo−na−
czyniowymi wynosiło 1,32, zagrożenie udarem
mózgowym – 1,42, a zgonem z powodu chorób
sercowo−naczyniowych – 1,56 [3], ale w tych ba−
daniach średni wiek chorych wynosił tylko 59 lat.
Na związek przyczynowy między nadciśnieniem
skurczowym u osób w podeszłym wieku, a wystę−
powaniem u nich powikłań sercowo−naczynio−
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wych mogą wskazywać badania, w których wyka−
zano, że skuteczne leczenie przeciwnadciśnienio−
we zmniejszało zagrożenie występowania takich
chorób sercowo−naczyniowych, jak: udar mózgu
i choroba niedokrwienna serca, a także częstość
zgonów pochodzenia sercowo−naczyniowego. Do
leków o takim działaniu należy zaliczyć chlortali−
don [4], nitrendypinę [5, 6], lacypil [7], amlodypi−
nę [8] oraz kandesartan [9]. Główną przyczyną
nadciśnienia skurczowego u osób w podeszłym
wieku jest zwiększona sztywność tętnic do pozio−
mu tętnic oporowych wskutek odkładania się
w nich kolagenu i przerostu komórek mięśni gład−
kich tętnic, a także w następstwie ścieńczeń, frag−
mentacji i pękania włókien elastycznych w błonie
środkowej naczynia. Niezależnie od zmian struk−
tury tętnic u osób w podeszłym wieku występuje
zaburzenie czynności wydzielniczej śródbłonka
naczyniowego, wyrażające się zmniejszeniem
syntezy tlenku azotu działającego naczyniorozsze−
rzająco, czemu sprzyja palenie tytoniu, niedobór
estrogenów u kobiet i cukrzyca. Problemy poru−
szane w piśmiennictwie z ostatnich czterech lat
dotyczące celowości farmakologicznego leczenia
nadciśnienia „białego fartucha” oraz nadciśnienia
tętniczego u chorych w wieku 80 lat lub wyższym
budzą kontrowersje. Poglądy dotyczące leczenia
nadciśnienia tętniczego „białego fartucha” nie są,
jak dotychczas, jednoznaczne [10]. Wydaje się
jednak, że przy obecnie istniejącej możliwości po−
miaru ciśnienia tętniczego w warunkach domo−
wych i przy zachowaniu zasad pomiaru ciśnienia
tętniczego [11] problem ten nie ma znaczenia
w praktyce lekarskiej. Więcej wątpliwości budzi
celowość farmakologicznego leczenia nadciśnie−
nia tętniczego u osób w wieku 80 lat i wyższym,
ponieważ wykazano, że zarówno spadki ciśnienia
spowodowane niekontrolowanym leczeniem, jak
i niepożądane działanie niektórych leków przeciw−
nadciśnieniowych mogą zwiększać śmiertelność
tej populacji chorych. Na uzasadnienie takiego le−
czenia wskazują badania wykonane w ramach pro−
gramu SHEP [4]. W badaniach tych, którymi obję−
to 650 chorych w wieku około 80 lat wykazano, że
farmakologiczne leczenie nadciśnienia skurczo−
wego zmniejsza zagrożenie udarem mózgowym
(RR – 0,53) w stopniu zbliżonym do leczenia nad−
ciśnienia tętniczego u chorych w młodszych gru−
pach wiekowych (RR – 0,74). Badania te wyma−
gają potwierdzenia na większej liczbie chorych,
zwraca się jednak uwagę, że powikłaniom farma−
kologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego
u osób starych mogą zapobiegać częste pomiary
ciśnienia tętniczego, wykonywane również po pio−
nizacji chorego. Innymi ważnymi czynnikami,
które należy uwzględnić w leczeniu nadciśnienia
tętniczego, są dobowe jego wahania [12] i poran−

ne wzrosty ciśnienia [13, 14]. Wykazano bowiem,
że oba te czynniki zwiększają częstość występo−
wania powikłań sercowo−naczyniowych, a zwła−
szcza udarów mózgu. Przyjmuje się obecnie, że
obu tym zaburzeniom można zapobiegać, stosując
leki przeciwnadciśnieniowe o długim działaniu
lub powtarzając dawki leku o krótkim działaniu.
Wykazano również, że porannym wzrostom ci−
śnienia tętniczego najskuteczniej zapobiega wie−
czorne podanie wolno uwalniającej się nifedypiny
lub inhibitora enzymu konwertującego angioten−
synę I do angiotensyny II o długim działaniu. Nie
obserwowano korzystnych działań u chorych le−
czonych lekiem blokującym receptory β [15].

Nierozwiązanym dotychczas problemem jest
postępowanie u chorych z wysokim ciśnieniem
tętna, które określa różnica między wysokością ci−
śnienia tętniczego skurczowego a rozkurczowego
[16]. Wykazano bowiem, że ciśnienie tętna wyż−
sze od 60 mm Hg, często spotykane u osób
w podeszłym wieku, jest niezależnym czynnikiem
zagrożenia chorobami sercowo−naczyniowymi.
Każdy wzrost tego ciśnienia o 10 mm Hg zwięk−
sza o 24% ryzyko wystąpienia udaru mózgu
i o 32% zagrożenie niewydolnością serca [4]. Nie
ma leków, które obniżałyby tylko ciśnienie skur−
czowe, ale w dotychczasowych badaniach wyka−
zano, że diuretyki skuteczniej zmniejszają ciśnie−
nie tętna od leków blokujących kanał wapniowy
i inhibitorów enzymu konwertującego angiotensy−
nę I do angiotensyny II [17]. Wysokie ciśnienie
tętna skutecznie obniżają również diuretyki stoso−
wane z inhibitorem enzymu konwertującego [18]
oraz diuretyki podawane z lekiem blokującym re−
ceptory β [19], przy czym ostatnie dwa z wymie−
nionych leków mogą zwiększać zagrożenie cu−
krzycą. Farmakologiczne leczenie skurczowego
nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wie−
ku wymaga dużej ostrożności i oceny zarówno po−
tencjalnych korzyści, jak i zagrożeń związanych
z niepożądanym działaniem stosowanych leków
i dlatego przyjmuje się, że u większości chorych
leki te należy dobierać indywidualnie. Ustalając
dawkę leków podlegających przemianie w wątro−
bie, należy uwzględnić zmniejszoną u osób w pode−
szłym wieku aktywność enzymów mitochondrial−
nych tego narządu, a w przypadku leków wydala−
nych przez nerki zmniejszenie filtracji kłębkowej
wskutek zmniejszonej liczby nefronów oraz ich
ukrwienia. Planowane leczenie lekami blokujący−
mi receptory β wymaga uwzględnienia zmniejszo−
nej u osób w podeszłym wieku aktywności węzła
zatokowego i czynności skurczowej lewej komory. 

Spośród leków hipotensyjnych stosowanych
w leczeniu skurczowego nadciśnienia tętniczego
u osób w podeszłym wieku w kilku programach
badawczych oceniano diuretyki, blokujące kanał
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wapniowy, blokujące receptory β, inhibitory enzy−
mu konwertującego angiotensynę I do angiotensy−
ny II oraz leki blokujące receptory wiążące angio−
tensynę. Leki diuretyczne uznaje się za podstawo−
we w leczeniu nadciśnienia skurczowego.
W badaniach SHEP [4] wykonanych u 4736 cho−
rych w wieku powyżej 60 lat ze średnim ciśnie−
niem skurczowym 170 mm Hg, a rozkurczowym
niższym od 90 mm Hg, chlortalidon stosowany
przez 5 lat w dawce 12,5 mg/dobę obniżał ciśnie−
nie skurczowe do 143 mm Hg, a rozkurczowe do
72 mm Hg, zmniejszał rówież o 37% częstość wy−
stępowania udarów mózgowych i o 27% zagroże−
nie wystąpienia zawału serca i zgonu pochodzenia
sercowego. Lek ten przyczynił się również do
zmniejszenia częstości zabiegów operacyjnego
przywrócenia krążenia wieńcowego i przezskórnej
plastyki tętnic wieńcowych. Podobne wyniki uzys−
kano również w tych programach badawczych,
w których porównywano skuteczność chlortalido−
nu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi [7,
8]. Do leków przeciwnadciśnieniowych zaleca−
nych w nadciśnieniu skurczowym u osób w podesz−
łym wieku należą również antagoniści wapnia.
Wykazano, że amlodypina, stosowana u 1838 cho−
rych w wieku średnio 62 lata, po 4 miesiącach le−
czenia obniżała ciśnienie skurczowe o 23,4 mm
Hg, a rozkurczowe o 13,9 mm Hg [20]. Lacypil,
podawany w dawce 4–6 mg/dobę 942 chorym
w wieku powyżej 60 lat z izolowanym nadciśnie−
niem skurczowym, wywierał korzystne działanie
hipotensyjne, zmniejszał też o około 9,3% czę−
stość występowania zawału mięśnia sercowego,
udaru mózgowego, niewydolności krążenia i na−
głych zgonów [7]. Spośród leków blokujących ka−
nał wapniowy najkorzystniejsze wyniki uzyskano
po leczeniu nitrendypiną. W badaniach prowadzo−
nych w Chinach u 1253 chorych, nitrendypina po−
dawana przez 2 lata w dawce 10–40 mg/dobę,
oprócz istotnego spadku ciśnienia tętniczego,
zmniejszała o 38% częstość występowania udarów
mózgu, o 58% częstość udarów mózgu, zakończo−
nych zgonem oraz o 39% śmiertelność spowodo−
waną chorobami sercowo−naczyniowymi i śmier−
telność ogólną [5]. W innych badaniach ten sam
lek stosowany przez 2 lata u 2398 osób w wieku
powyżej 60 lat z izolowanym skurczowym nadciś−
nieniem tętniczym o 42%, zmniejszał częstość
udarów mózgowych, o 44% udarów niezakończo−
nych zgonem [6], a także o 50% częstość występo−
wania otępienia starczego. Spośród najczęściej
występujących w tych programach niepożądanych
działań leków blokujących kanał wapniowy wy−
mieniano ból i zawroty głowy, zaczerwienie twa−
rzy, obrzęki stóp, przyspieszenie częstości pracy
serca oraz zaburzenia dyspeptyczne. Leki bloku−
jące receptory β stosowano rzadziej w leczeniu

skurczowego nadciśnienia tętniczego u osób w po−
deszłym wieku ze względu na dość liczne działa−
nia niepożądane i mniejszą u tych chorych aktyw−
ność węzła zatokowego. 

W badaniach wykonanych w ramach progra−
mu STOP−Hypertension, w których przez 25 mie−
sięcy u 812 osób w wieku 70–84 lat chorych na
nadciśnienie skurczowe stosowano atenolol
w dawce 50 mg/dobę, metoprolol o przedłużonym
działaniu w dawce 100 mg/dobę lub pindolol
w dawce 5 mg/dobę wykazano, że leki te zmniej−
szały o 40% częstość występowania chorób serco−
wo−naczyniowych, o 47% częstość udarów nieza−
kończonych zgonem i o 43% śmiertelność ogólną,
przy czym najkorzystniejsze wyniki leczenia
uzyskano u chorych w wieku 84 lat i to niezależ−
nie od płci [21]. Skuteczność hipotensyjna inhibi−
torów enzymu konwertującego jest u osób w po−
deszłym wieku zbliżona do skuteczności innych
leków przeciwnadciśnieniowych i leki te są szcze−
gólnie zalecane u chorych z zaburzeniami czynno−
ści skurczowej lub rozkurczowej serca, u chorych
na cukrzycę i na niektóre choroby nerek. 

W badaniach wykonanych w ramach progra−
mu PR0GRESS wykazano, że 4−letnie leczenie
peryndoprylem chorych na nadciśnienie tętnicze
z przebytym udarem mózgu lub epizodem ostrego
przemijającego niedokrwienia mózgu nie wpływa−
ło na częstość występowania udarów mózgu, za−
grożenie natomiast wystąpienia tych powikłań
zmniejszało się o 43% u chorych leczonych peryn−
doprylem z indapamidem [22, 23]. U chorych le−
czonych obu tymi lekami o 23% zmniejszała się
również częstość występowania otępienia starcze−
go. U 138 chorych w wieku 65–84 lat z nadciśnie−
niem skurczowym, leczonych przez 5 lat enala−
prylem lub diuretykiem tiazydowym, wykazano,
że mimo zbliżonego po każdym z tych leków
spadku ciśnienia tętniczego, enalapryl częściej za−
pobiegał występowaniu powikłań sercowo−naczy−
niowych [24]. 

Spośród leków blokujących receptory angio−
tensyny w leczeniu nadciśnienia skurczowego sto−
sowano losartan oraz kandesartan. Losartan poda−
wany 4605 chorym w podeszłym wieku w dawce
50 mg/dobę obniżał po 4,8 latach leczenia ciśnie−
nie tętnicze średnio o 30,2/16,6 mm Hg, a także
o 14% w porównaniu z atenololem skuteczniej
zmniejszał częstość występowania udarów mózgu,
zawału mięśnia sercowego i zgonu z przyczyn ser−
cowo−naczyniowych [25]. Kandesartan stosowany
w dawce 8–16 mg/dobę u 4964 chorych w wieku
około 76 lat, po 3,7−rocznym leczeniu zmniejszał
o 10,9% zagrożenie zgonem sercowo−naczynio−
wym i o 23,6% częstość występowania udarów
mózgu [9]. Dotychczasowe wyniki badań na−
stępstw narządowych nadciśnienia skurczowego
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wskazują, że 8−krotnie zwiększa ono zagrożenie
udarem mózgu i 3−krotnie zagrożenie chorobą nie−
dokrwienną serca oraz zgonami pochodzenia ser−
cowego. Prawidłowe leczenie tej choroby zmniej−
sza o 30% częstość występowania udarów mózgu,
o 26% częstość incydentów sercowo−naczynio−
wych niezakończonych zgonem, o 18% umieral−
ność spowodowaną chorobami sercowo−naczynio−
wymi i o 13% umieralność ogólną. Celem leczenia
skurczowego nadciśnienia tętniczego u osób
w podeszłym wieku jest obniżenie ciśnienia do
wartości mniejszych niż 140/90 mm Hg, a u cho−
rych ze współistniejącą cukrzycą lub uszkodze−
niem nerek – do ciśnienia poniżej 130/80 mm Hg. 

Podsumowując, w leczeniu skurczowego nad−
ciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
stosuje się leczenie niefarmakologiczne, zwane
również zmianą stylu życia, oraz farmakologiczne.
Zmiana stylu życia rzadko przyczynia się do nor−
malizacji ciśnienia tętniczego, ale może pozwolić
na zmniejszenie liczby stosowanych leków lub ich
dawek. Polega na ograniczeniu spożywanej soli
kuchennej do 6 g/dobę, ilości wypijanego alkoho−
lu do 30 ml etanolu/dobę, zwiększeniu ilości po−
karmów bogatych w potas i magnez oraz na wyko−
nywaniu co najmniej trzy razy w tygodniu lekkich

lub umiarkowanych wysiłków fizycznych. U osób
otyłych jest wskazane również zmniejszenie masy
ciała o co najmniej 4,5 kg, ale to udaje się uzyskać
tylko u niewielkiej liczby chorych [26]. W lecze−
niu farmakologicznym nadciśnienia skurczowego
u osób w podeszłym wieku najkorzystniejsze re−
zultaty uzyskano po stosowaniu diuretyków tiazy−
dowych, antagonistów wapnia oraz inhibitorów
enzymu konwertującego, następnie leków bloku−
jących receptory angiotensyny lub leków blokują−
cych receptory β.

Leczenie należy rozpocząć od małych dawek
jednego leku, ale około 50% chorych wymagać
będzie stosowania jednocześnie dwóch leków
przeciwnadciśnieniowych i wówczas należy do−
bierać leki o różnym mechanizmie działania.
W politerapii najkorzystniejsze wyniki hipotensyj−
ne uzyskano po stosowaniu diuretyku tiazydowe−
go z inhibitorem enzymu konwertującego, antago−
nisty wapnia z inhibitorem enzymu konwertujące−
go, diuretyku tiazydowego z lekiem blokującym
receptory β lub leku blokującego receptory β z an−
tagonistą wapnia, przy czym przy tym skojarzeniu
leków nie należy jednocześnie podawać diltiaze−
mu lub werapamilu. Przy doborze leku lub leków
przeciwnadciśnieniowych należy się kierować nie
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zmiana stylu życia
(lifestyle modifications)

brak spadku ciśnienia < 140/90 mm Hg u osób chorych na cukrzycę
lub z chorobami nerek < 130/85 mm Hg

(not a goal blood pressure < 140/90 mm Hg, and in person
with diabetes mellitus or renal disease < 130/85 mm Hg)

nadciśnienie niepowikłane
(incomplicated hypertension)

diuretyk tiazydowy
(thiazide diuretic)

brak działania hipotensyjnego
(lack of hypotensive activity)

dodać lek o innym
mechanizmie działania:

antagonistę wapnia,
inhibitor ACE, lek blokujący

receptory wiążące angiotensynę
lub lek blokujący receptory
(additionally second agent

from different class:
calcium antagonist,

ACE inhibitor,
angiotensin receptor
blockers or −blocker)

β

β

nadciśnienie powikłane
(complicated hypertension)

cukrzyca: inhibitor ACE,
antagonista wapnia

(diabetes mellitus: ACE inhibitor,
calcium antagonist)
dusznica bolesna;

antagonista wapnia,
lek blokujący receptory

(angina pectoris:
calcium antagonist,

−blocker)
zawał mięśnia sercowego:
lek blokujący receptory ,

inhibitor ACE
(myocardial infarction:
−blocker, ACE inhibitor)

niewydolność serca: inhibitor ACE,
diuretyk, lek blokujący receptory

wiążące angiotensynę, lek blokujący
receptory – karwedylol

(heart failure: ACE inhibitor,
diuretic, angiotensin receptor blockers,

−blocker – carvedilol)

β

β

β

β

β

β

Ryc. 1. Algorytm leczenia
skurczowego nadciśnienia
tętniczego u osób
w podeszłym wieku

Fig. 1. Algorithm for
treatment of systolic
hypertension in older 
persons



tylko ich skutecznością i działaniami niepożąda−
nymi, ale również istniejącymi u chorego schorze−
niami współistniejącymi. Zwraca się również
uwagę na znaczenie kontrolowania wysokości ci−
śnienia przez samego chorego oraz stworzenie
systemu umożliwiającego szybki jego kontakt
z lekarzem leczącym. Chociaż w niektórych
ośrodkach przyjmuje się, że wskazaniem do lecze−
nia farmakologicznego u osób w podeszłym wieku

jest ciśnienie skurczowe wyższe od 160 mm Hg
[27], to pogląd ten jest podważany zarówno
w 7. raporcie JNC [28] jak i w Raporcie Europej−
skiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicz−
nego [29]. Algorytm leczenia nadciśnienia tętni−
czego u osób w podeszłym wieku chorych na nad−
ciśnienie tętnicze skurczowe przedstawiono w ta−
beli 1.
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