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W losowej próbie chłopców w wieku 12-20 lat oceniono rolę
mierników dojrzałości i budowy somatycznej w przewidywaniu poziomu ciśnienia tętniczego krwi. Różnice międzyosobnicze w wysokości
ciśnienia najlepiej tłumaczył wiek kostny; ciężar ciała stanowił w tej
mierze kryterium drugorzędne.
Choć związek między budową somatyczną a c1smeniem tętniczym był
przedmiotem wielu badań, ich wyniki nie są jednoznaczne. Szczególnie,
niedostatecznie wyjaśniono rolę wagi ciała jako czynnika kształtujące
go ciśnienie tętnicze. Niektórzy przywiązują do n'iej duże znaczenie
[1, 2, 3], inni uważają, że ciężar ciała ma ograniczoną wartość zarówno
w przewidywaniu różnic międzyosobniczych w ciśnieniu tętniczym, jak
i dalszej jego ewolucji [4, 5]. Wreszcie rezultaty jednego z badań długo- ·
falowych [6] wska:mją, że zależność między wagą i ciśnieniem jest stosunkowo wysoka w okresie dzieciństwa i młodości i maleje w miarę
upływu lat. Tło tej ewolucji wydaje się lepiej wyjaśnione, niż pochodzenie korelacji we wczesnej fazie życia.
Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu zależności między poziomem
ciśnienia a miernikami rozwoju somatycznego u chłopców oraz zakresu
wpływu, jaki wywiera na nie proces dojrzewania.
MATERIAŁ

I METODA

W opracowaniu oparto się na losowej próbie 265 ucz;niów szkół warszawskich
w wieku 12-20 lat, opisanej dokładniej w części I-ej [7].
Do analizy wykorzystano następujące wielkości somatometryczne: 1) wzrost,
2) w.agę ·ciała , 3) g,r,tfuolść faM,u tłulszcww1~go poo dolnylrn ,ką'tem łQpal~ki, 4) mięś
niową średnicę ramienia uzyskaną na drodze odjęcia od obwodu ramienia grubości fałdów tłuszczowych {7], oraz 5) wymiar dwukłykciowy kości udowej.
Do oceny poziomu dojrzałości wzięto: wiek kostny i wiek kalendarzowy. Wykorzystano pomiary ciśnienia wykonane przy pomocy mankietów długości 24
i 35 cm.
Ponieważ analiza w części I-ej wykazała istnienie dwufazowości wzrostu ciś
nienia skurczowego względem miernika dojrzałości kostnej, badaną grupę podzielono na 2 części: 1) 169 chłopców dojrzewających (wiek kostny 11-16 lat) i 2) 96
chłopców dojrzałych (wiek kostny 17-19 lat). Opracowanie liczbowe wykonano
oddzielnie dla materiału pochodzącego z każdej z nich.
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posłużono się metodą korelacji i regresji. W grupie
zbadano także wpływ zaawansowania dojrzałości na wielkość
korelacji między ciśnieniem a wielkościami antropometrycznymi oraz oceniono niezależny udział wymienionych czynników w przewidywaniu poziomu ciśnienia.
Cel ten osiągnięto zarówno przy pomocy regresji wielokrotnej, jak i przez porównanie przeciętnych wartości ciśnienia z bezpośrednich pomiarów oraz z danych
znormalizowanych na regresję z wiekiem kalendarzowym i wiekiem kostnym -w kolejnych klasach odpowiadających odstępom kwartylowym odpowiednich wartości antropometrycznych.
Normalizację wartości ciśnienia na regresję z wiekiem wykonano posługując
się wzorem:

W analizie statystycznej

chłopców młodszych

Y

= Y1 -b(X1 -X)

[8],

gdzie: Y jest indywidualną wartością znormalizowaną, Yi - jednostkową wartością pomiaru ciśnienia, ,,b" współczynnikiem regresji ciśnienia względem danej
miary wieku, Xi - wartością pomiaru antropometrycznego a X - średnią arytmetyczną pomiarów.
Wyniki zawiera odpowiednia rycina.
W grupie starszej nie zbadano podobnych tendencji, ponieważ nie stwierdzono
istotnej zależności między ciśnieniem a wiekiem kostnym i kalendarzowym.
WYNIKI

a) gr up a c h ł op c ów do j r ze w aj ą cy c h.
Wyniki przedstawione w tabeli I-ej świadczą o istnieniu niewysokich,
lecz istotnych statystycznie, zależności między ciśnieniem skurczowym
a wskaźnikami rozwoju somatycznego. Związki między ciśnieniem rozkurczowym a miernikami budowy somatycznej zaznaczają się słabiej.
Ta bela I
Współczynniki

korelacji (r) między ciśnieniem tętniczym mierzonym mankietem długości 24 cm
a wielkościami somatometrycznymi. Grupa chłopców dojrzewających (n= 169).
Cecha somatometryczna

Ciśnienie
tętnicze

Skurczowe
Rozkurczowe
+ + + -

współczynnik

współczynnik

wzrost

waga

0,51++
0,27++

0,49++
0,14

mięśniowa

fald tłuszczowy

wymiar
d wukłykciowy

0,45++
0,16+

0,18+
-0,11

0,34++
0,12

średnica

istotny statystycznie na poziomie ufności 0,05
istotny statystycznie na poziomie ufności 0,01

Na podstawie przedstawionych liczb trudno jest jednak osądzić, czy
korelacje te są odzwierciedleniem swoistych uwarunkowań czynnościo
wych, czy tylko jednym z przejawów wspólnej wszystkim badanym cechom ogólnoustrojowej tendencji, wyrażającej się postępem we wzrastaniu i dojrzewaniu.
Jednym ze sposobów rozstrzygnięcia wątpliwości jest porównanie
ewolucji ciśnienia z pierwotnych pomiarów wobec wzrastających poziomów cech somatometrycznych z analogicznym zachowaniem się sztucz-

Ciśnienie

Nr 3

339

a rozwój

nej miary tegoż ciśnienia, uzyskanej na drodze statystycznego „odję
cia" tej części jego osobn!iczej wartości, którą można wyjaśnić działa
niem czynnika dojrzałości.
Graficzną ilustracją takich zabiegów jest rycina 1, przedstawiająca
średnie arytme · ..:zne ciśnienia skurczowego, określonego mankietem
długości 24 crr- _ -ź pomiarów „surowych" oraz znormalizowanych na regresję z miernikami dojrzałości, przypadające na poszczególne klasy
kwartylowe ciężaru ciała i jego głównych składowych antropometrycznych.
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Rycina 1. Średnie arytmetyczne ciśnienia skurczowego w klasach kwartylowych:
wagi ciała, średnicy mięśniowej ramienia, fałdu tłuszczowego pod łopatką oraz
wymiaru dwukłykciowego kości udowej. Dane o ciśnieniu: a) z pomiarów pierwotnych, b) zno;:m.alizo,w;anych na regres,ję z w:Lekiem kalen!da,rzowym, c) znormalizowanych na regresję z wiekiem kostnym.

Pochylenie krzywych względem osi poziomych jest miarą mocy wpły
wu wskaźników rozwoju somatycznego na wysokość ciśnienia. Pochylenie to maleje po wyłączeniu udziału wieku kalendarzowego i zmniejsza
się jeszcze bardziej po eliminacji efektu dojrzałości kostnej: jedynie
wzrost ciśnienia względem wagi ciała jest przy stałym wieku kostnym
bliski poziomu znamienności statystycznej (wartość „t" Studenta wynosi
dla miernika tego wzrostu 1,95 przy 166 stopniach swobody).
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:Zbadanie podobnym sposobem wpływu mierników budowy somatycznej na ciśnienie skurczowe określone mankietem długości 35 cm wyłą
czyło, przy utrzymaniu stałości wieku kostnego, jedynie udział wymiaru
dwukłykciowego w przewidywaniu wysokości ciśnienia, przy zachowaniu istotności statystycznej pozostałych mierników. Jednak oszacowanie
niezależnego Wipływu wieku kostnego, wagi ciała oraz jej komponent:
mięśniowej i tłuszczowej daje wynik podobny bez względu na długość
użytego mankietu: jedynie miara wzrostu ciśnienia skurczowego wobec
wieku kostnego pozostaje znamienna statystycznie (tabela II).
Tabela II
regresji częściowej ciśnienia skurczowego względem
wieku kostnego oraz 3 mierników budowy somatycznej w grupie
chłopców dojrzewających (n = 169).

Współczynniki

Ciśnienie

Cecha

Mankiet
24 cm

Mankiet
35 cm

4,14+ +
0,34(+)

2,74 ++
0,35(+)

I

.o ..c:
o
::I .o
Q,

wiek kostny (lata)
waga (kg)

~

·-

(<j

2

Cl -

~g, o ,fi>, średnica mięśniowa ramienia (mm)
Q, i::

~

o

M

::I

p. ~

-~

a
N

fałd tłuszczowy

logarytm.)

++ -

współczynnik

( +) -

współczynnik

-0,15

o

-0,03

0,02

(jedn.

istotny statystycznie na poziomie ufności 0,01
istotny statystycznie na poziomie ufności 0,05 przy próbie jednostronnej

Podobieństwo ocen wynikających z rezultatów niezależnych pomiarów
ciśnienia obydwoma mankietami może jednak upoważnić do zastosowania jednostronnego testu statystycznego, sprawdzającego możliwość
uzyskania w drodze losowej danej, dodatniej wartości współczynników.

.

Wynik takiej próby pozwala na uznanie obu współczynników regresji
częściowej ciśnienia względem wagi dała z tabeli II-ej za rzeczywiste
(wartości „t" wynoszą dla nich odpowiednio: 1,78 i 1,89 przy wartości
krytycznej dla poziomu ufności 0,05 i 162 stopni swobody równej około
1,65 [9]). Natomiast efekt komponent: tłuszczowej i mięśniowej daje się
wytłumaczyć bez reszty wpływem stopnia dojrzałości oraz ciężaru ciała.
Podobna analiza pozwoliła stwierdzić, że dojrzałość kośćca była jedynym ważkim probierzem przewidywania wysokości ciśnienia rozkurczowego. Odpowiednie dane pomijamy.
b) grup a chłopców dojrzałych.
Wśród starszych osobników ciężar ciała nie koreluje z ciśnieniem skurczowym, notuje się tylko ·znamienną zależność dodatnią między tym ciś
nieniem a miernikiem masy mięśniowej. Zwraca również uwagę brak
związku między ciśnieniem rozkurczowym a wskaźnikami budowy somatycznej (tabela III).
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Tabela ID
korelacji (r) między ciśnieniem tętniczym oznaczonym mankfetem długości 24 cm
a wielkościami somatometrycznymi w grupie chłopców dojrzałych (n = 96).

Współczynniki

Cecha somatometryczna
Ciśnienie

Skurczowe
Rozkurczowe
+ + -

współczynnik

wzrost

waga

-0,11
0,13

0,11
0,11

średnica

fald

mięśniowa

tłuszczowy

0,27++
0,10

0,17
0,10

wymiar
dwuklykciowy
0,01
0,04

istotny statystycznie na poziomie ufności 0,01
OMÓWIENIE WYNIKÓW

Badania na dorastającej młodzieży wykazywały, że moc zależności mię
dzy ciężarem dała a wysokością ciśnienia tętniczego zmniejsza się zna. cznie po przekroczeniu progu dojrzałości [10, 11].
Obecne wyniki zdają się wskazywać, że niezależny od wieku rozwojowego udział mierników budowy somatycznej w przewidywaniu poziomu ciśnienia jest również znikomy w fazie dojrzewania. Może to dowodzić, że związek czynnościowy między wagą i ciśnieniem jest w obu
okresach niewielki, a wyższe wartości korelacji, stwierdzone u chłopców
młodszych wynikają w głównej mierze z równoległego wpływu dojrzewania na pokwitaniowe przekształcenie obu zmiennych.
Czy stwierdzona w grupie młodszych chłopców graniczna znamienność statystyczna współczynników regresji częściowej ciśnienia skurczowego wobec wagi przy stałym wieku kostnym przeczy takiej interpretacji danych? Istnieją prace dowodzące, że dojrzałość kostna nie mierzy
bezpośrednio działania mechanizmów rozwojowych czynnych w wieku
pokwitania, ponieważ określany przy jej pomocy wiek osiągania poszczególnych etapów przemian pokwitaniowych wykazuje jeszcze nadal
znaczne zróżnicowanie [12, 13].
Zastosowanie kryterium wieku szkieletowego nie prowadziłoby więc
do wyodrębnienia całej zmienności ciśnienia należnej poziomowi dojrzałości, a ta z braku precyzji użytego miernika pochodząca część zmienności przypadłaby w udziale ciężarowi ciała.
Za słusznością wywodu przemawia niewielkie tylko obniżenie korelacji między cechami budowy i ciśnieniem ipo odjęciu wpływu na nią
wieku kalendarzowego, będącego gorszą miarą upływu czasu niż wiek
kostny [14].
Podany pogląd nie przeczy wnioskom wypływającym z danych
o współistnieniu nadciśnienia z nadmiarem wagi. Niektóre badania
zdają się wskazywać, że zależność między wagą i ciśnieniem jest
nieliniowa [15]. Obecna próba obejmuje zbyt mało przypadków otyłości, by można było na jej podstawie wnioskować o charakterze badanej zależności u młodzieży.
Korelacja między - masą mięśniową a ciśnieniem skurczowym u dorosłych chłopców wskazuje raczej na rzeczywisty związek między tymi
zmiennymi w fazie młodzieńczej. Przypisanie jej błędom pomiaru
ciśnienia [16] zawodzi wobec wytrącenia się komponenty mięśniowej
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ramienia w rachunku regresji wielokrotnej przeprowadzonym na matertiale chłopców młodszych.
W świetle obecnych danych niesłuszny wydaje się pogląd, że wzrost
ciśnienia w okresie rozwojowym bliżej wiąże się ze wzrastaniem somatycznym, niż z dojrzewaniem [17]. Dziwi jednak różnica w ocenie tempa
wzrostu ciśnienia wobec wieku kostnego, zależna od długości mankietu
sfigmomanometru (tabela II).
Sprawa wymaga dalszych badań, szczególnie podłużnych.
WNIOSKI

1) Dojrzałość kośćca jest w okresie dojrzewania najlepszym kryterium
przewidywania poziomu ciśnienia tętniczego u chłopców.
2) Ocena mocy zależności między wysokością ciśnienia a miernikami
rozwoju somatycznego zależy w decydującym stopniu od wyłączenia
czynnika rozwojowego.
3) W fazie pokwitania i wczesnej dojrzałości ciężar ciała ma niewielkie znaczenie dla wyjaśnienia różnic międzyosobniczych w poziomie
ciśnienia tętniczego .
.ff. Kon'lll.lHbCKll.l
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CHANGES IN THE LEVELS OF BLOOD PRESSURE DURING ADOLESCENCE
IN BOYS
II. B1'ood ,p res,s;u.re VS. i:n,dices ,of somatiic g,r ,ow th
Summary
In the random sample of 265 boys aged 12-20, the usefulness of measures of
m aturity ,and of .somatic devel;qpment foi!" exiplanation od' tnter- i n,d:iVliidual idiff.ere.:1ces
in blood pressure was evaluated.
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The skeletal age proved a much better predictor of blood pressure level than
the chrono1ogical age prior to puberty, but neither of them was useful thereafter.
A s,i,girui,ficain!t eoirre.la,tion between ,bo1dy welighit anld ,systolic bllood pre3 1s1ure f.ound
at adolescence disappeared in early adulthood.
As the i1rud~pendenlt ,alf slke1elta[ age ,contdbUJtion cl body weighit to 1Jhi,s
rorrelation was hoiwev,e,r of marg,i>nal im)po.rt,ance, fta,l the ,sipecific role of this
variab'le in mouLdirug the lev,el of bfoold iPres1sure at a:doles cence, ,s,eemed al-;,o
doubtful.
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