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1 WPROWADZENIE 

Nadciśnienie tętnicze (HT) jest chorobą stano-
wiącą duży problem społeczny, gdyż może 
dotyczyć 25-30% osób na świecie, a w wymia-
rze krajowym około 29-36% dorosłych Polaków 
[1-3]. Szczególną grupę populacyjną stanowią 
młode osoby dorosłe, w wieku 18-25 lat, będące 
w okresie „przejściowym” pomiędzy okresem 
młodzieńczym a dorosłością. Ocenia się, że HT 
występuje u od 1% do prawie 30% osób doros-
łych poniżej 30 rż, jednak stosunkowo mało 
wiadomo o jego aktualnym rozpowszechnieniu 
wśród osób młodych w Polsce [4-6]. 

Ocena częstości występowania HT możliwa 
jest po uwzględnieniu takich okoliczności wpły-
wających na wartość ciśnienia tętniczego (BP) 
jak: charakterystyka demograficzna badanych, 
sposób pomiaru BP i zastosowana definicja HT. 
Omawiając okoliczności potencjalnie wpływają-
ce na wynik epidemiologicznej oceny występo-
wania HT i interpretując znaczenie obserwowa-
nych różnic nie sposób nie dostrzec roli wpływu 
konwencjonalnych ustrojowych i środowisko-
wych czynników ryzyka HT. 

Jakkolwiek w następstwie wieloletnich doś-
wiadczeń pomiar BP stał się metodą wiarygodną 
(również w warunkach badań epidemiologicz-
nych), wyniki tego typu badań mogą być obar-
czone tzw. błędem oszacowania, związanym ze 
zmiennością wyników pomiarów. Wystandary-
zowanie metody doprowadziło do dużej dokład-
ności pomiaru. Wobec kontrolowanej, technicz-
nej dokładności odczytu szczególnego znaczenia 
nabiera wpływ biologicznej, osobniczej zmien-
ności na wynik pomiaru BP.  

W odniesieniu do pojedynczego badanego, 
występowanie nadmiernej zmienności może od-
powiadać za przypadkowe odnotowanie pod-
wyższonego BP, skutkujące błędną oceną w epi-
demiologicznych badaniach populacyjnych lub 
w badaniach przesiewowych. W odniesieniu do 
populacji zmienność osobnicza stanowi składo-
wą tzw. całkowitej zmienności wyników w po-
pulacji. W sytuacji gdy zmienność osobnicza 
jest duża, różnice pomiędzy badanymi (zmien-
ność międzyosobnicza) mogą być przez tę 
zmienność maskowane. Sytuacja jest o tyle 
niekorzystna, że zwykle zmienność międzyosob-
nicza stanowi istotę badania epidemiologicz-
nego. W badaniach nad uwarunkowaniami HT 
dąży się zwykle do określenia różnic w zakresie 
BP pomiędzy osobami o różnym natężeniu po-
tencjalnych czynników ryzyka. W tym kon-
tekście zmienność międzyosobnicza jest źród-
łem informacji o ewentualnych następstwach 
narażenia na te czynniki, czyli tzw. „sygnałem”, 
podczas gdy zmienność osobnicza przejawia się 
jako element maskujący informację, czyli tzw. 
„szum” [7].  

Cele badania: 
1 Określenie rozpowszechnienia i czynników 

ryzyka podwyższonych wartości BP u mło-
dych osób dorosłych. 

2 Oszacowanie poziomu oraz identyfikacja 
ustrojowych i środowiskowych uwarunkowań 
zmienności biologicznej BP u młodych osób 
dorosłych w obserwacji 30-dniowej. 

3 Określenie wielkości i uwarunkowań zmiany 
BP u młodych osób dorosłych w obserwacji 
12-miesięcznej. 
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2 MATERIAŁ I METODA 

Realizację badania zaplanowano w trzech eta-
pach. Dla realizacji celu pierwszego wybrano 
model badania przekrojowego, celu drugiego: 
badania panelowego, a celu trzeciego.: kohorto-
wego. 

We wszystkich fazach projektu podstawo-
wym badaniem był pomiar BP, który wykony-
wano przy użyciu sfingomanometru rtęciowego, 
zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) [8]. 

Na podstawie otrzymanych wartości BP, 
przeprowadzono klasyfikację BP według aktu-
alnie obowiązujących wytycznych PTNT oraz 
wykorzystano roboczą klasyfikację BP na 
podstawie rzeczywistego rozkładu tercylowego, 
wyznaczonego w oparciu o otrzymane średnie 
wartości ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkur-
czowego (DBP) wśród badanych. 

Każdy z uczestników badania wypełnił po-
nadto autorski kwestionariusz, obejmujący 37 
pytań ukierunkowanych na obecność podstawo-
wych ustrojowych i środowiskowych czynników 
ryzyka HT. Wiarygodność uzyskanych wyników 
oceniono metodą dwukrotnego wypełnienia 
kwestionariusza przez te same osoby (test–
retest) w odstępie siedmiu dni, określając roz-
kład odsetkowy odpowiedzi oraz obliczając 
wartość statystyki Kappa wśród 100 losowo 
wybranych studentów. Wyniki przeprowadzo-
nych analiz wykazały bardzo dobrą powtarzal-
ność badanych kluczowych pytań. 

2.1 Materiał i metody w badaniu przekrojowym 

Badanie przeprowadzono w latach 2003-2005. 
Na zaproszenie skierowane do 1000 studentów 
kierunków medycznych ŚUM (rok studiów: I–
VI) pozytywnie odpowiedziały 604 osoby 
(60,4%), u których w trakcie jednej wizyty, 
w pozycji siedzącej, przeprowadzono pomiar 
BP. Jako właściwą dla badanego rejestrowano 
wartość BP będącą średnią dwóch przeprowa-
dzonych pomiarów na kończynie, na której 
stwierdzono wyższe wartości BP podczas pierw-
szego odczytu. 

2.2 Materiał i metody w badaniu panelowym 

Drugi etap badania rozpoczęto w kwietniu 
2003 r. Na zaproszenie skierowane do 180 osób, 
które uczestniczyły w badaniu przekrojowym, 

pozytywnie odpowiedziało 56 studentów (31%), 
u których przeprowadzono 4 sesje pomiarowe 
SBP i DBP w 4 dniach obejmujących okres mie-
siąca („dzień 0”, „dzień 1”, „dzień 7” i „dzień 
30”). 

Podczas każdej sesji BP zbadano trzykrotnie 
według schematu: „minuta 0”, „minuta 5”, „mi-
nuta 12”. Przyjęto następujące rodzaje i kryteria 
zmienności BP: (a) zmienność 1-dniowa: róż-
nica pomiędzy wartościami zarejestrowanymi 
w minucie „12” w dniach „1” i „0”; (b) zmien-
ność 7-dniowa: różnica pomiędzy wartościami 
BP w minucie „12” w dniach „7” i „0” oraz (c) 
zmienność 30-dniowa: różnica pomiędzy war-
tościami BP w minucie „12” w dniach „30” 
i „0”. 

Z oceny zostały wyłączone obserwacje po-
chodzące od osób, u których w przeszłości roz-
poznano HT. Dla oceny zmienności BP 
w trakcie wizyty, na podstawie wartości BP 
otrzymanego w minutach „0”, „5” i „12” każdej 
sesji, obliczono wartość współczynników 
zmienności okołosesyjnej. 

Na podstawie wielkości indywidualnych róż-
nic pomiędzy kolejno zarejestrowanymi wartoś-
ciami SBP i DBP uzyskanymi w „12 minucie” 
w trakcie kolejnych wizyt zdefiniowano zmien-
ność „małą” (dla różnicy BP: 0–5 mmHg) 
i „dużą” (gdy różnica BP>5 mmHg). Ponadto 
dla tych badanych, którzy uczestniczyli we 
wszystkich sesjach pomiarowych, wyznaczono 
indywidualne współczynniki zmienności.  

2.3 Materiał i metody w badaniu kohortowym 

W trzecim etapie przeprowadzono ocenę rocznej 
zmiany BP w grupie 375 studentów (62%), pow-
tórnie rekrutowanych po upływie 12 miesięcy od 
daty pierwszego pomiaru BP (w trakcie badania 
przekrojowego). 

Na podstawie indywidualnych różnic BP 
(„wartość po 12 miesiącach” – „wartość wyj-
ściowa”) wyznaczono wartość rocznej zmiany 
BP (ΔBP). Uwzględniając wielkość indywidual-
nych różnic SBP i DBP zdefiniowano „dużą” 
zmianę (ΔBP „in plus” > 5 mmHg, tj. wzrost 
BP o ponad 5 mmHg), natomiast spadek lub 
brak zmian BP w trakcie obserwacji (ΔBP „in 
plus” ≤ 5 mmHg) określono jako brak „dużej” 
zmiany BP. 

Oceniono częstość występowania oraz cha-
rakter zmian w zakresie poszczególnych kate-
gorii/klas BP w prowadzonej obserwacji oraz 
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określono wielkość i charakter zmiany BP 
(ΔSBP i ΔDBP), z uwzględnieniem zróżnicowa-
nia związanego z płcią. Oszacowano także 
zależność pomiędzy arbitralnie przyjętą wielkoś-
cią ΔBP (duża/mała) w obserwacji 12-miesięcz-
nej a obecnością podwyższonych wartości BP.  

2.4 Metody analizy statystycznej 

W każdym z etapów, oprócz analizy podsta-
wowych cech antropometrycznych, obliczono 
częstość analizowanych cech stylu życia studen-
tów oraz oceniono ich zróżnicowanie związane 
z płcią badanych.  

Zależność BP, jego zmienności w obserwacji 
30-dniowej oraz zmiany 12-miesięcznej od po-
tencjalnych determinantów każdorazowo anali-
zowano przy pomocy metod właściwych dla 
ilościowej i jakościowej prezentacji zmiennych, 
w trzech fazach: analiza prosta (analiza korelacji 
Pearsona oraz statystyka chi-kwadrat), analiza 
stratyfikacyjna (analiza korelacji metodą Pear-
sona oraz procedura Mantela-Haenszela) i ana-
liza wielu zmiennych (w modelu regresji 
logistycznej). 

W analizie stratyfikacyjnej z wykorzystaniem 
procedury Mantela-Haenszela analizy proste 
ponowiono podgrupach, definiowanych w opar-
ciu o stratum płci (męska/żeńska) oraz stratum 
wartości BMI (≥25,0/<25,0 kg/m

2
). W analizie 

wielu zmiennych zastosowano modelowanie za-
leżności pomiędzy odpowiednio: kategorią 
BP/zmiennością BP/zmianą BP (zmienna zależ-
na) a zestawem zmiennych niezależnych. Rów-
nanie regresji skonstruowano w oparciu o hipo-
tetyczny model biologiczny, z uwzględnieniem 
wyników analiz prostych (typowanie zmien-

nych). Jej wyniki interpretowano na podstawie 
oceny statystycznej znamienności współczynni-
ków regresji oraz obliczono ilorazy szans i ich 
95% przedziały ufności (logOR; 95%CI), 
uwzględniające kontrolę czynników objętych 
analizą wielu zmiennych. 

Analizę przeprowadzono, stosując procedury 
dostępne w oprogramowaniach EpiInfo 6,0 oraz 
STATISTICA. Interpretację różnic pomiędzy 
zmiennymi ilościowymi prowadzono na podsta-
wie wyników analizy wariancji oraz testu t-Stu-
denta dla dwóch grup (w przypadku rozkładu 
normalnego zmiennych) oraz testu Kruskala-
Wallisa (gdy rozkład zmiennych odbiegał od 
rozkładu normalnego), a dla zmiennych jakoś-
ciowych – testu chi-kwadrat i dokładnego testu 
Fishera. Wyniki analiz statystycznych interpre-
towano na podstawie poziomu statystycznej 
znamienności p<0,05, przy czym w przypadku 
analizy wielu zmiennych zastosowano dodatko-
we kryterium, określane jako „graniczna zna-
mienność” (0,05<p<0,1). 

3 WYNIKI 

3.1 Wyniki Badania Przekrojowego 

W badaniu uczestniczyło 604 studentów, 298 
mężczyzn (49,3%) i 306 kobiet (50,7%), których 
charakterystykę przedstawia tabela I. Średnie 
wartości BP zmierzonego w trakcie wizyty 
wynosiły odpowiednio 120,6±15,4 mmHg dla 
SBP i 76,0±9,2 mmHg dla DBP, i były statys-
tycznie znamiennie wyższe u mężczyzn niż 
kobiet. Wartość 95 percentyla SBP wynosiła 
145 mmHg, a DBP: 90 mmHg. 

Tabela 1. Charakterystyka studentów biorących udział w badaniu przekrojowym. 

Płeć 
Liczebność 

(n) 
Wiek 
(lata) 

Wzrost 
(cm) 

Masa ciała 
(kg) 

BMI 
(kg/m

2
) 

BMI≥25 kg/m
2 

(%) 

Kobiety 306 
20,6 
 1,2 

167,2 
 5,7 

56,9 
 6,6 

20,3 
 2,1 

4,9 

Mężczyźni 298 
21,8 
 2,2 

180,3 
 6,5* 

76,4 
 10,2* 

23,4 
 2,6* 

30,5* 

Razem 604 
21,2 
 1,9 

173,7 
 8,9 

66,6 
 13,0 

21,8 
 2,8 

17,4 

BMI – wskaźnik masy ciała; * p<0,05. 

Na podstawie indywidualnych wartości BP 
badanych podzielono na grupy reprezentujące 
poszczególne kategorie BP. Wartości BP odpo-
wiadające ciśnieniu prawidłowemu optymalne-

mu występowały u 232 studentów (38,4%), 
natomiast podwyższone wartości BP – odpo-
wiadające klasie HT – dotyczyły 92 badanych 
(15,2%). Wykazano ponadto, iż wartości BP 
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odpowiadające izolowanemu nadciśnieniu skur-
czowemu występowały u 24 osób, w tym 19 
mężczyzn. Tylko w przypadku tzw. prawidło-
wego optymalnego BP częstość była istotnie sta-
tystycznie wyższa u kobiet, natomiast w przy-
padku prawidłowego wysokiego BP i tzw. 

„typów” HT częstość była znamiennie statys-
tycznie wyższa u mężczyzn. 

Wyniki tercylowej klasyfikacji BP (tabela 2) 
potwierdziły, iż najniższe wartości BP (pierwszy 
tercyl) znamiennie statystycznie częściej wystę-
powały u kobiet niż mężczyzn, natomiast naj-
wyższe (trzeci tercyl) u mężczyzn. 

Tabela 2. Tercylowa klasyfikacja ciśnienia tętniczego (w nawiasach wartości odsetkowe).  

Tercyn: 

Ciśnienie skurczowe [mmHg] Ciśnienie rozkurczowe [mmHg] 

1 
„Niskie” 

<111 

2 
„Średnie” 
111–125 

3 
„Wysokie” 

≥126 

1 
„Niskie” 

<71 

2 
„Średnie” 

71–80 

3 
„Wysokie” 

≥81 

Kobiety 136 (49,8) 
78 

(28,6) 
59 

(21,6) 
146 

(53,5) 
99 

(36,3) 
28 

(10,3) 

Mężczyźni 
70 

(25,5)* 
86 

(31,4) 
118 

(43,1)* 
102 

(37,2)* 
105 

(38,3) 
67 

(24,5)* 

Razem 
206 

(37,6) 
164 

(30,0) 
177 

(32,4) 
248 

(45,3) 
204 

(37,3) 
95 

(17,4) 

* p<0,05 (różnice statystycznie znamienne pomiędzy częstościami u kobiet i mężczyzn). 

Tabela 3 przedstawia wyniki analizy uwarun-
kowań podwyższonego BP (klasa wartości 
„HT”). Podwyższone wartości BP występowały 
istotnie statystycznie częściej u mężczyzn, osób 

z nadmierną masą ciała, osób częściej spożywa-
jących posiłki bogatotłuszczowe, natomiast rza-
dziej dotyczyły osób regularnie pijących kawę. 

Tabela 3. Uwarunkowania występowania podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (klasa „nadciśnienia tętniczego”) wśród 
badanych studentów. 

Czynnik Osoby z „HT” Osoby bez „HT” OR (95%CI) 

Płeć męska 
Tak 62/298* 236/298 2,42* 

(1,47÷3,99) Nie 29/293 264/293 

Nadmierna masa ciała 
Tak 32/106* 74/106 3,16 

(1,86÷5,35) Nie 60/498 438/498 

Dieta wysokosolna 
Tak 35/191 156/191 1,41 

(0,86÷2,30) Nie 56/407 351/407 

Dieta bogatotłuszczowa 
Tak 72/381* 309/381 2,43 

(1,37÷4,33) Nie 19/217 198/217 

Regularne picie kawy 
Tak 63/492* 429/492 0,40 

(0,23÷0,69) Nie 28/104 76/104 

Częste spożywanie słodyczy 
Tak 67/465 398/465 0,76 

(0,44÷1,33) Nie 24/133 109/133 

Częste spożywanie warzyw i owoców 
Tak 78/538 460/538 0,61 

(0,30÷1,26) Nie 13/60 47/60 

Częste spożywanie alkoholu 
Tak 12/53 41/53 1,77 

(0,30÷1,26) Nie 68/479 411/479 

Palenie papierosów 
Tak 24/150 126/150 1,08 

(0,83÷3,72) Nie 67/447 380/447 

Regularna aktywność fizyczna 
Tak 49/331 282/331 0,93 

(0,58÷1,50) Nie 68/479 411/479 

Stres 
Tak 81/528 447/528 1,09 

(0,51÷2,38) Nie 10/70 60/70 

Znajomość stężenia cholesterolu we krwi 
Tak 14/57** 43/57 1,96 

(0,97÷3,94) Nie 77/541 464/541 

Znajomość stężenia glukozy we krwi 
Tak 31/124* 93/124 2,30 

(1,36÷3,87) Nie 60/474 414/474 

OR – iloraz szans; 95%CI – 95% przedział ufności; * p<0,05; ** p=0,05. 
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Podwyższone BP znamiennie statystycznie 
częściej dotyczyło studentów, u których w ro-
dzinie występowały zaburzenia lipidowe, choro-
ba niedokrwienna serca i miażdżyca naczyń, 
a odpowiednie ilorazy szans wynosiły: 
OR=1,82; OR=2,23 oraz OR=1,84. U osób 
z podwyższonym BP, w porównaniu ze studen-
tami „normotensyjnymi”, znamiennie statystycz-
nie rzadziej występował ból głowy (odpo-
wiednio 12,7% i 19%), a wartość ilorazu szans 
wynosiła OR=0,62.  

Wyniki procedury Mantela-Haenszela ujaw-
niły, iż po uwzględnieniu efektu płci podwyż-
szone BP było związane z występowaniem nad-
miernej masy ciała (p=0,001), u osób stosują-
cych dietę bogatotłuszczową (p=0,01), natomiast 
rzadziej u osób pijących kawę (p=0,001). Wyka-
zano także, iż po uwzględnieniu efektu płci, 
nadmiernie wysokie BP związane było jedynie 
z obecnością dodatniego wywiadu rodzinnego 
w kierunku choroby niedokrwiennej serca 
(p=0,02). Po uwzględnieniu efektu nadmiernej 
masy ciała, nadmiernie wysokie BP było zwią-
zane z występowaniem płci męskiej (p=0,02), 
stosowaniem diety bogatotłuszczowej (p=0,007) 
oraz rzadkim piciem kawy (p=0,0004). Z grupy 
rodzinnych uwarunkowań jedynie dodatni wy-
wiad w kierunku choroby niedokrwiennej serca 
zwiększał prawdopodobieństwo występowania 
podwyższonego BP (p=0,05). 

Wyniki analizy wielu zmiennych wykazały 
statystyczną znamienność współczynników re-
gresji dla następujących zmiennych niezależ-
nych: płci (p=0,04), występowania nadmiernej 
masy ciała (p=0,01) i stosowania diety bogato-
tłuszczowej (p=0,005), a także dodatniego wy-
wiadu rodzinnego w kierunku choroby niedo-
krwiennej serca (p=0,01), a ostateczny model 
równania regresji przyjął formułę: „HT” = 0,53* 
płeć + 0,69*nadwaga + 0,76*dieta tłuszczowa + 
0,74*rIHD -3,38. Ponadto wyniki analizy logis-

tycznych ilorazów szans potwierdziły istotny 
statystycznie wpływ płci męskiej (logOR=1,71), 
nadmiernej masy ciała (logOR=2,00), stosowa-
nia diety bogatotłuszczowej (logOR=2,14) oraz 
występowania choroby niedokrwiennej serca 
w rodzinie (logOR=2,09) na obecność podwyż-
szonych wartości BP. 

3.2 Wyniki Badania Panelowego 

Charakterystykę badanej grupy przedstawiono 
w tabeli 4.  

W trakcie obserwacji, najwyższe wartości 
SBP odnotowano w „dniu 7”, a DBP w „dniu 
0”. Zarówno wartości SBP, jak i DBP były 
najniższe w 30. dniu badania, a jedynie zaobser-
wowana różnica pomiędzy wartością SBP 
u mężczyzn i kobiet w „dniu 30” w porównaniu 
z „dniem 0” była znamienna statystycznie. 

Tabela 4. Charakterystyka studentów uczestniczących w bada-
niu panelowym. 

Płeć 
Liczebność 

(n) 
Wiek 
(lata) 

Wzrost 
(cm) 

Masa 
ciała (kg) 

BMI 
(kg/m

2
) 

Kobiety 31 
22,2  

1,2 
165,4  

5,5 
55,1  

8,1 
20,1  

2,0 

Mężczyźni 19 
23,0  

0,8 
180,2  

5,6* 
72,9  
6,5* 

22,2  
1,2* 

Razem 50 
22,5  

1,2 
170,9  

9,1 
61,7  
11,5 

20,8  
2,0 

BMI – wskaźnik masy ciała; * p<0,05. 

Zmienność okołosesyjna malała z czasem 
trwania obserwacji i wynosiła od 9,0% do 
12,7% dla SBP oraz od 9,6% do 12,2% dla 
DBP, i była większa u kobiet niż u mężczyzn. 

Tabela 5 prezentuje zmienność BP w obser-
wacji 30-dniowej. Obserwowane różnice były 
większe wśród kobiet niż mężczyzn, ale zależ-
ność znamienna statystycznie dotyczyła jedynie 
wartości różnicy SBP zmienności 7-dniowej. 

Tabela 5. Średnie wartości różnic pomiędzy dwoma pomiarami ciśnienia tętniczego odzwierciedlającymi zmienność w 30-dniowej 
obserwacji. 

Typ zmienności 
Różnica w zakresie SBP [mmHg] Różnica w zakresie DBP [mmHg] 

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 

Zmienność 1-dniowa 6,94,4 4,64,6 5,94,5 5,94,5 3,73,8 5,04,4 

Zmienność 7-dniowa 8,35,6* 4,1 3,5 6,75,3 5,14,6 3,34,2 4,44,5 

Zmienność 30-dniowa 9,210,1 7,26,4 8,38,6 9,56,5 7,25,9 8,46,2 

* p<0,05. 

Wyniki oceny częstości występowania „du-
żej” (wynoszącej więcej niż 5 mmHg) zmien-

ności ujawniły, że „duża” zmienność częściej 
dotyczyła kobiet niż mężczyzn we wszystkich 
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dniach, przy czym jedynie w przypadku zmien-
ności 7-dniowej SBP była ona istotna statystycz-
nie. Dodatkowo zmienność wewnątrzosobniczą 
BP w trakcie trwającej 30 dni obserwacji 
przedstawiono z wykorzystaniem współczyn-
nika zmienności (tabela 6). Współczynnik 

zmienności obliczono tylko dla tych osób, które 
wzięły udział w każdej z czterech sesji pomia-
rowych (25 studentów). Średnia wartość indy-
widualnych współczynników zmienności dla 
DBP wynosiła 6,6%3,0%, natomiast dla SBP 
była niższa i wynosiła 5,4%3,0%. 

Tabela 6. Indywidualna zmienność ciśnienia tętniczego krwi w trakcie trwającej 30 dni obserwacji. 

Ciśnienie tętnicze 
Współczynnik zmienności indywidualnej (%) 

Kobiety Mężczyźni Razem 

Skurczowe 
Zakres 2,3-15,4 2,0-11,3 2,0-15,4 

XSD 6,44,0 4,62,6 5,43,0 

Rozkurczowe 
Zakres 0-14,4 3,0-8,9 0-14,4 

XSD 7,84,2 5,82,2 6,63,0 

 

Obliczone współczynniki korelacji pomiędzy 
początkową wartością BP a wielkością zmien-
ności, definiowanej na podstawie różnicy po-
miarów, ujawniły słabą zależność badanych 
parametrów. Współczynniki korelacji pomiędzy 
zmiennością 1-dniową a wartością BP wynosiły 
dla SBP: rSBP=-0,22 oraz dla DBP: rDBP=0,21 
(p>0,05). Współczynniki korelacji pomiędzy 
zmiennością 7-dniową a wartością początkową 
BP wynosiły rSBP=0,03 oraz rDBP=0,08 (p>0,05), 
natomiast w przypadku zmienności 30-dniowej 
wartości odpowiednich współczynników były 
większe i wynosiły odpowiednio: rSBP=0,37 
(p<0,05) i rDBP=0,28 (p>0,05). 

Typowanie czynników ryzyka nadmiernej 
zmienności prowadzono w oparciu o wyniki 
uprzednio przeprowadzonej analizy ilościowej. 
Wykazano, iż „duża” 1-dniowa zmienność SBP 
znamiennie statystycznie rzadziej występowała 
u studentów palących papierosy (OR=0; 95% 
CI=0-1,16), natomiast częściej wiązała się 
z występowaniem bólu głowy (OR=8,57; 95% 
CI=0,93-138,73), jednakże stratyfikacja wzglę-
dem płci badanych nie potwierdziła tych obser-
wacji (p>0,05). Wyniki analizy „dużej” zmien-
ności 7-dniowej BP ujawniły, iż „duża” zmien-
ność 7-dniowa SBP znamiennie statystycznie 
częściej występowała u kobiet niż u mężczyzn 
(OR=0,23; 95%CI=0,04-1,13), osób stosujących 
dietę bogatotłuszczową (OR=3,84; 95%CI= 
0,88-15,94), a także z miażdżycą naczyń w wy-
wiadzie rodzinnym (OR=6,04; 95%CI=0,92-
42,34) oraz kobiet z dodatnim wywiadem 
rodzinnym w kierunku dyslipidemii (OR=8,33; 
95%CI=0,69-226,03). Wykazano ponadto, iż 
u osób z „dużą” zmiennością 7-dniową SBP 
częściej występował ból głowy (OR=4,38; 

95%CI=0,89-13,74). Po uwzględnieniu efektu 
płci, wpływ żadnego z badanych uwarunkowań 
nie okazał się statystycznie znamienny. Stratyfi-
kacja uwarunkowań „dużej” zmienności z uw-
zględnieniem efektu nadmiernej masy ciała nie 
mogła być przeprowadzona z powodu braku stu-
dentów spełniających kryterium BMI≥25 kg/m². 
Występowaniu „dużej” zmienności 30-dniowej 
SBP zmienności istotnie statystycznie rzadziej 
towarzyszył dodatni wywiad rodzinny w kierun-
ku dyslipidemii (OR=0,15; 95%CI=0,03-0,93) 
oraz choroby niedokrwiennej serca (OR=0; 
95%CI=0-0,76), przy czym stratyfikacja z uwz-
ględnieniem płci badanych potwierdziła to 
ostatnie spostrzeżenie (p=0,02). Występowaniu 
„dużej” zmienności 30-dniowej DBP znamien-
nie statystycznie częściej towarzyszyły zawroty 
głowy (OR=0; 95%CI=0-0,53), także uwzględ-
niając efekt płci (p=0,005). 

W przeprowadzonej analizie wielu zmien-
nych odnotowano znamienność statystyczną 
współczynników regresji dla płci w przypadku 
występowania „dużej” zmienności 1-dniowej 
DBP oraz 7-dniowej SBP, przy wartościach 
odpowiednich logistycznych ilorazów szans, 
odpowiednio: logOR= 0,12 (95%CI=0,01-1,01; 
p=0,04) oraz logOR=0,05 (95%CI=0,006-0,43; 
p=0,005). Ponadto ujawniono znamienność sta-
tystyczną współczynników regresji dla obec-
ności dodatniego wywiadu rodzinnego w kierun-
ku dyslipidemii u osób z nadmierną zmiennością 
7-dniową SBP (p=0,07), a także w przypadku 
związku pomiędzy stosowaniem diety bogato-
tłuszczowej i występowaniem „dużej” zmien-
ności 7-dniowej DBP (p=0,08) oraz paleniem 
papierosów i występowaniem nadmiernej zmien-
ności 30-dniowej SBP (p=0,07).  
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W celu oceny stabilności rozpoznania pod-
wyższonych wartości BP w badaniu panelowym 
określono, ilu badanych pozostawało w zdefi-
niowanych przedziałach wartości w kolejnych 
dniach obserwacji, w odniesieniu do punktu 
wyjściowego (dzień „0”). W zakresie przyjętych 
kategorii pozostało jedynie 13/50 studentów dla 
SBP, natomiast 7/50 dla DBP. Najmniejsze 
zmiany występowały u studentów, u których BP 

było najniższe (w ciągu 30 dni 6/20 badanych 
spełniało kryterium SBP<115 mmHg oraz 3/15 
kryterium DBP<75 mmHg). W ciągu 30-dnio-
wej obserwacji 6 z 6 osób, u których SBP≥140 
mmHg, oraz 8 z 10 osób, u których DBP≥90 
mmHg, nie pozostało w kategoriach wartości 
spełniających kryterium HT (tj. SBP ≥140 
mmHg lub DBP ≥90 mmHg).  

Tabela 7. Wpływ zmienności okołosesyjnej w dniu „0” na stabilność rozpoznania kategorii wartości ciśnienia w obserwacji 
30-dniowej. 

Zmienność okołosesyjna 
Stabilność rozpoznania kategorii ciśnienia 

Tak Nie 

SBP 
Mała (≤ 5 mmHg) 29/30 1/30 

Duża (> 5 mmHg) 15/20 5/20* 

DBP 
Mała (≤ 5 mmHg) 30/36 6/36 

Duża (> 5 mmHg) 10/14 4/14 

SBP – ciśnienie skurczowe, DBP – ciśnienie rozkurczowe, * p<0,05. 

Wyniki analizy zależności pomiędzy stabil-
nością rozpoznania BP w obserwacji 30-dniowej 
a występowaniem nadmiernej zmienności około-
sesyjnej podczas pierwszej sesji pomiarowej 
(dzień „0”) ujawniły, iż „duża” zmienność 
okołosesyjna SBP istotnie statystycznie wpływa-
ła na niestabilność rozpoznania kategorii SBP, 
natomiast nie wykazano tej zależności w przy-
padku DBP (tabela 7). Rozpoznanie kategorii 
BP traktowano jako stabilne, gdy wszystkie 
odczyty w minutach w „12” kolejnych dniach 
obserwacji, w których uczestniczył badany poz-
walały na zakwalifikowanie do tej samej kate-
gorii: prawidłowego (SBP<140 mmHg lub 
DBP<90 mmHg) lub podwyższonego (SBP≥140 
mmHg lub DBP≥90 mmHg) ciśnienia tętnicze-
go. Zmienność okołosesyjną definiowano jako 
„dużą”, gdy największa z różnic pomiędzy 
odczytami w minutach „0”, „5” i „12” prze-
kraczała 5 mmHg. 

3.3 Wyniki Badania Kohortowego 

Charakterystykę badanych przedstawia tabela 8. 
Średnie wartości BP w obserwacji 12-miesięcz-

nej, zarówno dla SBP jak i DBP, na początku 
i na końcu obserwacji, były istotnie statystycz-
nie wyższe u mężczyzn niż u kobiet, natomiast 
różnice wartości średnich pomiędzy pomiarami 
BP w obserwacji rocznej nie były znamienne 
statystycznie.  

Średnia wartość rocznej zmiany SBP wyno-
siła -0,2213,9 mmHg i była większa w grupie 
mężczyzn niż kobiet, natomiast średnia wartość 
zmiany DBP wynosiła -0,839,5 mmHg i rów-
nież była większa u mężczyzn, jednak zaobser-
wowane różnice nie były istotne statystycznie. 
Wyniki analizy profilu zmiany 12-miesięcznej 
BP wykazały, iż u około ⅓ mężczyzn i u ⅓ 
kobiet występował spadek SBP większy niż 
5mmHg, u ⅓ badanych SBP było stabilne 
(±5mmHg), natomiast u ⅓ studentów odnoto-
wano wzrost SBP większy niż 5mmHg. Prawie 
połowa badanych w obserwacji rocznej miała 
stabilne DBP, a spadek lub wzrost DBP o więcej 
niż 5 mmHg dotyczył około ¼ studentów. 

Tabela 8. Charakterystyka studentów uczestniczących w badaniu kohortowym. 

Płeć 
Liczebność 

(n) 
Wiek 
(lata) 

Wzrost 
(cm) 

Masa ciała 
(kg) 

BMI 
(kg/m

2
) 

BMI≥25 kg/m
2 

(%) 

Kobiety 201 20,61,2 167,06,0 57,27,0 20,42,1 5,0 

Mężczyźni 174 21,72,2 180,06,7* 76,210,4* 23,42,7* 28,7* 

Razem 375 21,11,8 173,09,0 66,012,9 21,82,8 16,0 

BMI – wskaźnik masy ciała; * p<0,05. 
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Wartości odpowiadające kategorii HT doty-
czyły 53 osób (14,1%), znamiennie statystycznie 
częściej mężczyzn niż kobiet, natomiast war-
tości odpowiadające ciśnieniu prawidłowemu 
optymalnemu występowały u 166 studentów 
(44,3%) – znamiennie częściej u kobiet niż męż-
czyzn. Po 12 miesiącach w tercylowej klasy-
fikacji BP pierwszy tercyl (ciśnienie niskie) 
definiowano jako wartości SBP<113 mmHg 

i DBP<71 mmHg, drugi (ciśnienie średnie): SBP 
113÷124 mmHg i/lub DBP 71÷79 mmHg, trzeci 
tercyl (ciśnienie wysokie): SBP≥125 mmHg 
i/lub DBP≥80 mmHg. 

Charakter zmian w zakresie kategorii BP 
w obserwacji prospektywnej według klasyfikacji 
PTNT/ESH oraz klasyfikacji tercylowej zesta-
wiono na rys. 1-2.  
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Rys. 1. Profil zmian klas ciśnienia tętniczego w obserwacji prospektywnej (punkt wyjściowy – „0”; punkt końcowy – 
„12M”); klasyfikacja BP według PTNT/ESH.  
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Rys. 2. Profil zmian klas ciśnienia tętniczego w obserwacji prospektywnej (punkt wyjściowy – „0”; punkt końcowy – 
„12M”); klasyfikacja BP według wartości tercyla. 

Najliczniejsze grupy badanych „pozostawały” 
w swoich klasach BP: dotyczyło to 67,2% osób 
z BP prawidłowym optymalnym, 48,9% z sta-
nem przednadciśnieniowym (w tym 31,5% z BP 

prawidłowym wysokim) oraz 50% studentów 
w kategorii nadciśnienia tętniczego. W zakresie 
klasyfikacji tercylowej nie zmieniało kategorii 
BP, odpowiednio: 49% badanych w zakresie 
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pierwszego tercyla (ciśnienie niskie) i 66,9% 
osób z ciśnieniem wysokim (trzeci tercyl). Wy-
kazano natomiast, iż najmniejsze różnice doty-
czyły „migracji” studentów z zakresie kategorii 
skrajnych. Z klasy prawidłowego optymalnego 
BP do klasy HT przemieściło się 2,2% obser-
wacji (przeciwnie: 4,8%), natomiast z pierw-
szego do trzeciego tercyla 18,7% przypadków 
(przeciwnie: 7,4%). 

Wyniki oceny zależności pomiędzy wyjścio-
wą wartością tercyla BP a „dużą” zmianą BP 
w obserwacji 12-miesięcznej udokumentowały, 
iż „duża” zmiana SBP i DBP znamiennie sta-
tystycznie częściej występowała u osób z niskim 
BP i dotyczyła w klasie pierwszego tercyla: 64 
badanych dla SBP i 65 studentów w zakresie 
DBP oraz w klasie trzeciego tercyla: 21 osób dla 
SBP i 5 badanych dla DBP; p<0,0001. „Duża” 
zmiana roczna SBP występowała dwukrotnie 
częściej, natomiast DBP prawie czterokrotnie 
częściej w klasie tzw. prawidłowego optymal-
nego BP niż w zakresie wartości BP odpo-
wiadającym kategorii nadciśnienia tętniczego, 
a zaobserwowane różnice były znamienne 
statystycznie; p<0,0001. 

Wartość rocznej zmiany ciśnienia (ΔBP) 
ujemnie korelowała z wyjściową wartością BP, 
zarówno SBP, jak i DBP, a oszacowane współ-
czynniki korelacji wynosiły dla SBP: rSBP=-0,46 
(kobiety: rSBP=-0,52; mężczyźni: rSBP=-0,48), dla 
DBP: rDBP=-0,50 (kobiety: rDBP=-0,29; męż-
czyźni: rDBP=-0,32); p<0,05.  

Istotnie statystycznie większa roczna zmiana 
SBP występowała u osób nieregularnie spoży-
wających warzywa i owoce (odpowiednio: -0,97 
oraz 5,97 mmHg) i kobiet palących papierosy 
(odpowiednio: 3,57 i -2,18 mmHg), a także 
studentów rzadko pijących alkohol (odpowied-
nio: -5,69 oraz 0,05 mmHg).  

„Duża” zmiana SBP a także DBP znamiennie 
statystycznie rzadziej dotyczyła osób, które re-
gularnie spożywały warzywa i owoce (OR=0,38; 
95%CI=0,18-0,81; p<0,05 oraz OR=0,48; 
95%CI=0,22-1,04; p<0,05), natomiast „duża” 
zmiana SBP częściej dotyczyła studentów palą-
cych papierosy (OR=1,63; 95%CI=0,96÷2,79; 
p<0,05).  

Po uwzględnieniu zróżnicowania związanego 
z płcią, w zakresie ΔSBP statystycznie zna-
mienny okazał się wpływ częstego spożywania 

warzyw i owoców (p=0,009), natomiast bliski 
znamienności okazał się wpływ palenia papie-
rosów (p=0,08), podobnie jak wpływ diety 
bogatej w warzywa i owoce na dużą zmianę 
DBP (p=0,06). Zbliżone wyniki procedury 
Mantela-Haenszela występowały po uwzględ-
nieniu stratum BMI: odpowiednio dla związku 
pomiędzy ΔSBP a częstym spożywaniem owo-
ców i warzyw (p=0,007), paleniem papierosów 
(p=0,07) oraz zależności pomiędzy występowa-
niem „dużej” zmiany BP a wspomnianym typem 
diety (p=0,06). „Duża” zmiana SBP występowa-
ła znamiennie statystycznie rzadziej u mężczyzn 
z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku 
zaburzeń lipidowych (OR=0,36; 95%CI=0,12-
1,03; p<0,05) oraz miażdżycy naczyń (OR=0,31; 
95%CI=0,10-0,87; p<0,05), którzy charaktery-
zowali się BMI <25 kg/m².  

Wyniki analizy wielu zmiennych wykazały 
znamienność statystyczną współczynnika reg-
resji jedynie w przypadku wpływu nałogu pale-
nia papierosów na „dużą” zmianę SBP (p=0,07) 
(tabela 9). Uwzględnienie w testowanym, robo-
czym modelu regresji tzw. „dużej” zmienności 
ciśnienia tętniczego w obserwacji 30-dniowej 
jako zmiennej niezależnej nie wpływało istotnie 
na przedstawione rezultaty. 

Analizę wpływu 30-dniowej zmienności ciś-
nienia tętniczego na 12-miesięczną zmianę BP 
przeprowadzono wśród 39 osób, uczestników 
etapu „2” (badanie panelowe) i „3” (badanie 
kohortowe). Wyniki analizy współczynników 
korelacji pomiędzy indywidualnymi wartościa-
mi zmienności i zmiany BP ujawniły wysoką 
dodatnią korelację pomiędzy wartością zmien-
ności 7- i 30-dniowej SBP a wartością zmiany 
rocznej SBP (odpowiednio: r7SBP=0,54 i r30SBP= 
0,54), a także umiarkowaną korelację dla zależ-
ności pomiędzy zmiennością 1-dniową SBP 
a ΔSBP (r1SBP=0,39). Współczynniki korelacji 
dla DBP były znacznie mniejsze, odpowiednio: 
r1DBP=0,28, r7DBP=0,39 i r30DBP=0,07. Wyniki 
oceny wpływu występowania „dużej” zmien-
ności w obserwacji 30-dniowej na obecność 
„dużej” 12-miesięcznej zmiany BP ujawniły, iż 
jedynie występowanie „dużej” zmienności 
30-dniowej SBP zwiększało ryzyko występo-
wania „dużej” 12-miesięcznej zmiany BP 
(OR=3,33; 95%CI=0,66-18,01; p>0,05). 
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Tabela 9. Uwarunkowania występowania „dużej” 12-miesięcznej zmiany ciśnienia tętniczego na podstawie analizy wielu 
zmiennych w modelu regresji logistycznej. 

Zmienna niezależna 

Duża zmiana SBP Duża zmiana DBP 

b* 
logOR** 
(95%CI) 

‘p’*** b* 
logOR** 
(95%CI) 

‘p’*** 

Płeć męska -0,02 
0,97 

0,58-1,61 
0,9 0,03 

1,03 
0,60-1,76 

0,9 

Nadmierna masa ciała 0,13 
1,14 

0,62-2,12 
0,6 -0,12 

0,88 
0,44-1,75 

0,7 

Dieta wysokosolna 0,12 
1,12 

0,69-1,82 
0,6 -0,12 

0,87 
0,52-1,48 

0,6 

Dieta bogatotłuszczowa 0,15 
1,16 

0,71-1,91 
0,5 0,15 

1,17 
0,69-1,97 

0,5 

Palenie papierosów 0,47 
1,61 

0,96-2,70 
0,07 0,01 

1,01 
0,55-1,83 

0,9 

Aktywność fizyczna 0,26 
1,30 

0,82-2,08 
0,2 -0,25 

0,77 
0,47-1,26 

0,3 

Nadciśnienie tętnicze w rodzinie -0,07 
0,92 

0,56-1,51 
0,7 0,08 

1,08 
0,64-1,82 

0,7 

Choroba niedokrwienna serca 
w rodzinie 

0,16 
1,18 

0,54-2,56 
0,6 0,03 

1,03 
0,45-2,36 

0,9 

Dyslipidemia w rodzinie -0,40 
0,67 

0,29-1,53 
0,3 -0,29 

0,74 
0,31-1,77 

0,5 

* współczynnik regresji; ** logistyczny iloraz szans; 95%CI – 95% przedział ufności; *** znamienność statystyczna 
współczynnika regresji. 

4 WNIOSKI 

 Częstość podwyższonych wartości BP, speł-
niających kryteria HT u studentów kierun-
ków medycznych wynosi 15,2% (95%CI: 
12,5%–18,5%). Okolicznościami towarzy-
szącymi podwyższonej wartości BP są nad-
mierna masa ciała i stosowanie diety bogato-
tłuszczowej, a także dodatni rodzinny wywiad 
w kierunku choroby niedokrwiennej serca, 
zaburzeń lipidowych i miażdżycy naczyń. 

 Osobnicza zmienność wartości BP w obser-
wacji 30-dniowej nie przekracza 17% w za-
kresie SBP i 20% w zakresie DBP, przy czym 
większa zmienność występuje u kobiet. Nad-
mierna zmienność tego typu rzadziej dotyczy 
osób palących papierosy i –w zakresie SBP – 
koresponduje z obecnością bólów głowy. 

 Wartość rocznej zmiany BP u młodych osób 
dorosłych nie przekracza średnio 1 mmHg. 
W indywidualnym wymiarze wzrost wartości 
BP o ponad 5 mmHg częściej dotyczy SBP 
niż DBP. Tego typu 12-miesięczna zmiana 
BP rzadziej występuje u osób z podwyższo-
nym na początku obserwacji BP. Wzrost 
wartości SBP o ponad 5 mmHg jest częstszy 
u osób palących papierosy i rzadszy u osób 
regularnie spożywających warzywa i owoce. 

 Zwiększona zmienność SBP wiąże się z ry-
zykiem niewłaściwej oceny BP w badaniach 

przesiewowych i może zwiększać prawdopo-
dobieństwo wystąpienia wzrostu wartości 
SBP w perspektywie jednego roku u mło-
dych osób dorosłych. 
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