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Do poradni medycyny rodzinnej zgłosił się 44-letni pacjent z powodu stwierdzenia 
w przypadkowych pomiarach podwyższonego ciśnienia tętniczego. Pierwszy pomiar 
z nieprawidłowymi wartościami został przeprowadzony tydzień przed wizytą u leka-
rza. Przez cały ten okres pacjent prowadził dziennik pomiarów, średnia wartość z 12 
pomiarów wyniosła 172/108 mmHg. Zwracała uwagę znaczna zmienność skurczowe-
go ciśnienia tętniczego (o >30 mmHg). W wywiadzie nie było żadnych chorób prze-

Zapis EKG (przesuw 25 mm/s).
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STRESZCZENIE
Opis przypadku prezentuje postępowanie z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym, u którego 
nie występuje nocny spadek ciśnienia tętniczego. Zastosowanie walsartanu poprawia profil ciś-
nienia tętniczego.
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wlekłych. Pacjent podawał czynny nikotynizm od 15 lat (1 paczka dziennie). Pacjent 
ma 176 cm wzrostu, waży 77 kg, BMI 24,9 kg/m2, obwód talii 84  cm. W badaniu 
przedmiotowym nie stwierdzono istotnych odchyleń. Zmierzone podczas wizyty ciś-
nienie tętnicze wyniosło 175/100 mmHg. W rodzinie zarówno ojciec, jak i matka mają 
rozpoznane i leczone nadciśnienie tętnicze, poza tym informacje z wywiadu rodzin-
nego nie miały znaczenia medycznego. Pacjent jest pracownikiem biurowym, prowa-
dzi siedzący tryb życia i nie uprawia żadnych sportów. W EKG wykonanym podczas 
wizyty stwierdzono rytm zatokowy miarowy o częstości 85/min, oś pośrednia poza 
tym bez istotnych odchyleń. 
Na podstawie kilkunastu pomiarów wykonanych przez pacjenta, pomiaru ciśnienia 
tętniczego w gabinecie lekarskim oraz wartości klasyfikujących chorego do grupy 
nadciśnienia drugiego stopnia, zgodnie z wytycznymi rozpoznano nadciśnienie tęt-
nicze [1]. 
Ze względu na konieczność obniżenia ciśnienia tętniczego o >20 mmHg zdecydowa-
no o farmakoterapii 2 lekami: losartanem w dawce 1 × 50 mg rano oraz indapami-
dem w dawce 1 × 1,5 mg rano. Jednocześnie udzielono pacjentowi wskazówek doty-
czących zmiany stylu życia:
1. zaprzestanie palenia tytoniu;
2. regularna aktywność fizyczna: 4–5 razy w tygodniu, po 45–60 minut.

Pacjentowi zlecono wykonanie zestawu podstawowych badań laboratoryjnych, ich wy-
niki zamieszczono w tabeli 1. Ze względu na podwyższone stężenie cholesterolu frakcji 

SBP (systolic blood pressure) – skurczowe ciśnienie tętnicze; DBP (diastolic blood pressure) – rozkurczowe ciśnienie tętnicze; ↑ – podwyższone.

Wartości ciśnienia tętniczego (mmHg)

Inne czynniki ryzyka, subkliniczne 
uszkodzenia narządowe lub choroby 

współistniejące

Prawidłowe 
SBP 120–129
DBP 80–84

Wysokie 
prawidłowe 

SBP 130–139
DBP 85–89

Nadciśnienie 
tętnicze  

1. stopnia 
SBP 140–149
DBP 90–93

Nadciśnienie 
tętnicze  

2. stopnia 
SBP 160–179
DBP 100–109

Nadciśnienie 
tętnicze  

3. stopnia 
SBP ≥180
DBP ≥110

Brak czynników ryzyka
Ryzyko 

przeciętne
Ryzyko 

przeciętne
Niskie ryzyko 

dodane

Umiarkowa-
ne ryzyko 

dodane
Statyna

1–2 czynniki ryzyka
Niskie ryzyko 

dodane
Niskie ryzyko 

dodane
Gdy ↑ LDL-C 

statyna
Gdy ↑ LDL-C 

statyna
Statyna

≥3 czynniki ryzyka (zespół meta-
boliczny/subkliniczne uszkodzenia 

narządowe/cukrzyca)

Umiarkowa-
ne ryzyko 

dodane
Statyna Statyna Statyna Statyna

Choroba sercowo-naczyniowa lub 
choroba nerek

Statyna Statyna Statyna Statyna Statyna

Wskazania do stosowania statyny u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym a globalne ryzyko sercowo-naczyniowe  
według zaleceń PTNT 2011 [2].
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ABSTRACT
The presented case shows the management with patient with non-dipper hypertensive pa-
tient. The valsartan improves the profile of blood pressure. 
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Prawidłowo spadek ciśnienia tętniczego w nocy powinien wynosić  
10-20 % w stosunku do wartości w ciągu dnia. U tego pacjenta  
nie zanotowano spadku ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych.

LDL oraz cholesterolu całkowitego do leczenia włączono atorwastatynę w dawce 1 × 
20 mg na dobę. Należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania 
w nadciśnieniu tętniczym u chorych z nadciśnieniem tętniczym i więcej niż dwoma 
czynnikami ryzyka, terapię statynami włączamy bez względu na stężenie cholestero-
lu frakcji LDL [2]. Rycina 2, zaczerpnięta z wytycznych, przedstawia grupy pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym wymagające terapii statynami [2]. 
Ze względu na duże różnice w wynikach pomiarów ciśnienia tętniczego zlecono ambu-
latoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM, ambulatory blood pressure monitoring). 

Wynik ABPM podczas terapii losartanem w dawce 50 mg rano i indapamidem w dawce 1,5 mg rano.
RYCINA 3

Wynik ABPM podczas terapii walsartanem w dawce 160 mg wieczorem i indapamidem w dawce 1,5 mg rano.
RYCINA 4

67

Vol. 7/Nr 1(22)/2014, 65–68



68
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym – non-dipper
P. Balsam

Adres do korespondencji
dr n. med. Paweł Balsam

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a,

e-mail: pawel@balsam.com.pl

Piśmiennictwo
1.  Mancia G., Laurent S., Agabiti-Rosei E. et al.; European Society of Hypertension: Reappraisal of European guidelines on hypertension 

management: a European Society of Hypertension Task Force document. J. Hypertens. 2009; 27: 2121-2158.

2. Widecka K., Grodzicki T., Narkiewicz K. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze 2011; 15: 55-82.

3. Hermida R.C., Calvo C., Ayala D.E. et al.: Treatment of non-dipper hypertension with bedtime administration of valsartan. J. Hypertens. 2005; 
23: 1913-1922.

Oznaczenie (jednostka) Wynik Norma
Badania laboratoryjne
hemoglobina (g/dl) 15 14–18
hematokryt (%) 49 42–52
glukoza (mg/dl) 98 60–99
kwas moczowy (mg/dl) 4,1 2,8–7,0
kreatynina (mg/dl) 0,98 0,5–1,1
eGFR (ml/min/1,73 m2) >60 ≥60
Cholesterol całkowity (mg/dl) 201 120–200
Cholesterol frakcji LDL (mg/dl)

144
≤130 pacjenci z przeciętnym ryzykiem;  
≤100 pacjenci z wysokim ryzykiem

Cholesterol frakcji HDL (mg/dl)
39

≥40 pacjenci z przeciętnym ryzykiem;  
≥45 pacjenci z wysokim ryzykiem

Triglicerydy (mg/dl) 145 50–150
Sód (mmol/l) 146 137–149
Potas (mmol/l) 4,86 3,6–5,0
NT-proBNP (pg/ml) 66 <125
AspAT (IU/I) 39 5–40
AlAT (IU/l) 54 7–56
TSH (IU/l) 0,56 0,27–4,2

Wyniki badań laboratoryjnych.
TABELA 1 Rozpoznano nieadekwatny spadek ciśnienia tętniczego w nocy 

(non-dipper). Jednocześnie średnie wartości z całej doby nadal 
wskazywały na brak prawidłowej reakcji na zastosowaną farma-
koterapię.
Ze względu na utrzymujące się wysokie wartości ciśnienia tęt-
niczego oraz brak nocnego spadku zdecydowano o zmianie 
losartanu na walsartan (1 x 160 mg) oraz pory dawkowania na 
wieczór. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez 
Hermida i wsp., wieczorne dawkowanie walsartanu pozwalało 
uzyskać nocny spadek ciśnienia tętniczego oraz potencjalną re-
dukcję ryzyka sercowo-naczyniowego [3]. Jednocześnie zlecono 
kontrolny ABPM za 8 tygodni, którego wynik zamieszczono na 
rycinie  4. Średnie ciśnienie tętnicze w ciągu całego zapisu wy-
niosło 123/70 mmHg, średnie ciśnienie w ciągu dnia wyniosło 
127/73 mmHg, w ciągu nocy 111/61 mmHg. Zmiana leku oraz 
pory przyjmowania walsartanu spowodowały normalizację 
dobowego rytmu ciśnienia tętniczego. Kontrolna ocena para-
metrów nerkowych nie wykazała pogorszenia ich czynności. 
Pacjentowi zalecono wykonanie kontrolnego oznaczenia lipido-
gramu oraz enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT) po 8 tygo-
dniach od włączenia leków. 
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Wynik badania po dwóch miesiącach terapii wykazał podwyż-
szone ciśnienie tętnicze: 
– średnie w czasie całego zapisu 141/89 mmHg, 
– średnie w ciągu dnia 142/90 mmHg, 
–  średnie w nocy 140/88 mmHg (ryc. 3). 
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