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W poprzedniej cz´Êci „Kàcika Medycznego”
omówiliÊmy doÊç szczegó∏owo chorob´ nadci-
Ênieniowà. OpisaliÊmy jej przyczyny, objawy, po-
dzia∏ oraz powik∏ania, do jakich mo˝e prowadziç.
Wiele miejsca poÊwí ciliÊmy tak˝e domowym
pomiarom ciÊnienia krwi, które sà bardzo wa˝-
nym elementem kontroli skutecznoÊci stosowa-
nego leczenia. Dzisiaj zajmiemy sí  profilaktykà
choroby nadciÊnieniowej oraz omówimy zmiany,
których powinniÊmy dokonaç w naszym stylu ̋ y-
cia, gdy zostanie wykryte u nas nadciÊnienie.
Zmiany te sà bardzo wa˝ne – podobnie jak leki
stanowià bowiem integralny element terapii cho-
roby nadciÊnieniowej i mogà ustrzec nas przed
jej konsekwencjami.

Jak zapobiegaç wystàpieniu nadciÊnie-
nia t´tniczego? 

Na powstanie nadciÊnienia t´tniczego mogà
mieç wp∏yw czynniki dwojakiego rodzaju: 
• takie, na które nie mamy wp∏ywu i których nie

mo˝emy kontrolowaç – czynniki genetyczne
(gdy ktoÊ w rodzinie mia∏ nadciÊnienie) oraz
wiek (ryzyko choroby nadciÊnieniowej bardzo
wzrasta u osób po szeÊçdziesiàtym roku ̋ ycia), 

• takie, które w du˝ej mierze zale˝à od nas sa-
mych – nadwaga, siedzàcy tryb ˝ycia, nieod-
powiednia dieta, palenie papierosów, spo-
˝ywanie w nadmiarze alkoholu oraz stres.
Aby maksymalnie zmniejszyç ryzyko wystà-

pienia choroby nadciÊnieniowej, powinniÊmy
unikaç czynników ryzyka, na które mamy wp∏yw,
a wi´c nadwagi, nieodpowiedniej diety, siedzà-
cego trybu ̋ ycia etc. Profilaktyka jest wa˝na, po-
niewa˝ pozwala zmniejszyç równie˝ ryzyko wy-
stàpienia groênych powik∏aƒ nadciÊnienia, do
których nale˝à m.in.: niewydolnoÊç serca, szyb-
ko rozwijajàca si´ mia˝d˝yca, choroba niedo-
krwienna serca, zawa∏ serca oraz udar mózgu. 

Oto ogólne zasady zapobiegania choro-
bie nadciÊnieniowej i jej powik∏aniom: 

Je˝eli masz nadwag´ – spróbuj schudnàç
i zrzuç przynajmniej kilka zb´dnych kilogramów.
U ludzi z nadwagà nadciÊnienie wyst´puje dwu-
krotnie cz´Êciej ni˝ u osób z prawid∏owà wagà.
Nadwaga nie tylko zwi´ksza ryzyko powstania
nadciÊnienia, ale tak˝e znacznie utrudnia jego
leczenie. Wp∏ywa êle na samopoczucie oraz
sprzyja powstawaniu mia˝d˝ycy. 

Je˝eli prowadzisz siedzàcy tryb ˝ycia –
spróbuj z niego zrezygnowaç i za˝ywaj wi´cej
ruchu. Regularny wysi∏ek fizyczny jest, obok
prawid∏owej diety, najlepszà formà przeciw-
dzia∏ania wystàpieniu choroby nadciÊnienio-
wej. Najbardziej odpowiednie sà tzw. çwicze-
nia aerobowe – spacery, marszobiegi, jazda na
rowerze, taniec, p∏ywanie. Uwaga! Je˝eli od
wielu lat prowadzisz siedzàcy tryb ˝ycia i masz
nadwag´, nawet spacer mo˝e byç wyzwaniem.

Nie od razu nale˝y wyruszaç w d∏ugie trasy.
Najlepiej zaczàç od 10-15-minutowych spa-
cerów co drugi dzieƒ, stopniowo przyzwycza-
jajàc organizm do coraz wi´kszego wysi∏ku.
Nie nale˝y lekkomyÊlnie decydowaç si´ od ra-
zu na d∏ugotrwa∏e lub intensywne çwiczenia.
W razie wàtpliwoÊci zawsze nale˝y skonsulto-
waç si´ z lekarzem, najlepiej kardiologiem.

Je˝eli palisz papierosy – spróbuj rzuciç
palenie. Papierosy zwi´kszajà nie tylko ryzyko
wystàpienia nadciÊnienia t´tniczego, ale rów-
nie˝ raka p∏uc, choroby wrzodowej ˝o∏àdka,
choroby wieƒcowej i chorób naczyƒ obwodo-
wych. 

Je˝eli pijesz zbyt du˝o alkoholu – spróbuj
ograniczyç iloÊç wypijanych trunków, nawet je-
˝eli robisz to okazjonalnie. Warto zrezygnowaç

z mocnych alkoholi na rzecz napojów niskoalko-
holowych – piwa lub wina. 

Je˝eli masz stresujàcà prac´ – poszukaj
êród∏a swoich stresów i spróbuj je zlikwidowaç.
Âpij co najmniej 7 godzin na dob´, chodê na
spacery i tak zorganizuj sobie czas, aby mieç
przynajmniej 2-3 godziny dziennie „dla siebie”
– na swoje ulubione przyjemnoÊci. 

Jak leczyç nadciÊnienie t´tnicze bez u˝y-
cia leków? 

O ile w przypadku profilaktyki nadciÊnienia
t´tniczego stosowanie powy˝szych zaleceƒ jest
wskazane, to w przypadku rozpoznania tej cho-
roby nale˝y si´ do nich pilnie dostosowaç. Ma-
jà bowiem takie samo znaczenie w leczeniu
nadciÊnienia t´tniczego, jak leki. 

Zmiana stylu ˝ycia (czyli m.in. sposobu od-
˝ywiania, zrzucenie zb´dnych kilogramów, ak-
tywnoÊç fizyczna) powinna byç zalecana ka˝-
demu choremu – niezale˝nie od czasu trwania
i zaawansowania choroby nadciÊnieniowej
oraz od wysokoÊci ciÊnienia krwi. Leczenie
niefarmakologiczne jest równie wa˝ne, jak
przyjmowanie leków. Dodatkowo wywiera ko-
rzystny wp∏yw na inne czynniki ryzyka chorób
uk∏adu sercowo-naczyniowego, które wspó∏-
istniejà z nadciÊnieniem t´tniczym. W ∏agod-
niejszych postaciach nadciÊnienia konse-
kwentne stosowanie diety oraz zwi´kszenie ak-
tywnoÊci fizycznej mogà spowodowaç ca∏ko-
wità normalizacj´ ciÊnienia, co pozwala unik-
nàç przyjmowania leków bàdê znacznie ograni-
czyç ich dawk´, a co za tym idzie, zmniejszyç
nara˝enie pacjenta na ich potencjalne dzia∏ania
niepo˝àdane. 

Normalizacja masy cia∏a
Najwa˝niejszym elementem leczenia niefar-

makologicznego w nadciÊnieniu t´tniczym jest
obni˝enie masy cia∏a u osób z nadwagà. Od-
nosi si´ to szczególnie do tzw. oty∏oÊci brzusz-
nej, która stanowi du˝e zagro˝enie dla uk∏adu
sercowo-naczyniowego. Oty∏oÊci cz´sto towa-
rzyszà zaburzenia gospodarki w´glowodano-
wej oraz t∏uszczowej. 

Wiadomo, ̋ e nawet niewielkie zmniejszenie
masy cia∏a wywiera w nadciÊnieniu bardzo ko-
rzystny wp∏yw i zmniejsza ryzyko powik∏aƒ
sercowo-naczyniowych. Normalizacja masy
cia∏a u osób z nadwagà daje mo˝liwoÊç zmniej-
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Modyfikacja stylu ˝ycia

Modyfikacja stylu ˝ycia (czyli tzw. post´-
powanie niefarmakologiczne) jest zale-
cana wszystkim chorym na nadciÊnienie
t´tnicze, niezale˝nie od czasu trwania
i zaawansowania choroby. Obejmuje ona
obni˝enie masy cia∏a, odpowiednià die-
t´, systematyczny wysi∏ek fizyczny, ogra-
niczenie spo˝ycia alkoholu, rzucenie pa-
lenia tytoniu i odpowiedni wypoczynek.
Wysi∏ek fizyczny powinien obejmowaç
g∏ównie çwiczenia aerobowe i byç wdro-
˝ony pod kontrolà lekarskà. Post´powa-
nie niefarmakologiczne mo˝e przynieÊç
efekty porównywalne ze stosowaniem le-
ków i pozwoliç na ich odstawienie lub
znaczne obni˝enie dawek.

NadciÊnienie t´tnicze (cz. II)
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szenia ciÊnienia t´tniczego krwi nawet o 5-20
mm Hg na ka˝de 10 kg utraconej masy cia∏a. 

Co zrobiç, aby schudnàç? Najskuteczniejsza
jest niskokaloryczna dieta o ÊciÊle okreÊlonym
sk∏adzie, po∏àczona ze zwí kszonà aktywnoÊcià
ruchowà. Szczegó∏owe omówienie metody od-
chudzania w nadciÊnieniu t́ tniczym b´dzie te-
matem nast́ pnego artyku∏u.

Odpowiednia dieta
Kolejnym elementem post´powania niefar-

makologicznego jest wprowadzenie i prze-
strzeganie odpowiedniej diety – tzw. diety
DASH. Podstawowymi jej sk∏adnikami sà
owoce, warzywa, drób i ryby. Nale˝y unikaç
produktów o du˝ej zawartoÊci t∏uszczów,
szczególnie pochodzenia zwierz´cego (t∏usz-
cze nasycone). Korzystnie natomiast dzia∏ajà
t∏uszcze roÊlinne – np. oliwa z oliwek. Bardzo
istotnà kwestià jest obni˝enie iloÊci soli
w diecie. Nale˝y unikaç dosalania potraw,

nawet kosztem ich walorów smakowych.
IloÊç soli, która zawarta jest w pó∏produk-
tach, wystarcza, aby pokryç dzienne na nià
zapotrzebowanie.

Dla osób z nadciÊnieniem t´tniczym prze-
strzeganie w∏aÊciwej diety jest bardzo wa˝ne,
a jej efekt porównywalny z efektem leczenia za
pomocà leków. 

Systematyczny wysi∏ek fizyczny
Pozytywny wp∏yw na leczenie choroby nadci-

Ênieniowej ma równie˝ systematyczny wysi∏ek
fizyczny. Przyczynia si´ on do obni˝enia ciÊnie-
nia krwi, zmniejszenia nadwagi oraz wyrównania
istniejàcych zaburzeƒ metabolicznych. Najlep-
sze sà spacery, jazda na rowerze, taniec i p∏ywa-
nie. Wysi∏ek fizyczny powinien byç dostosowa-
ny odpowiednio do wieku pacjenta, jego kondy-
cji i wydolnoÊci. Nale˝y bezwzgl´dnie unikaç
çwiczeƒ si∏owych (np. na si∏owni). 

Poprzez odpowiednià aktywnoÊç fizycznà mo˝-
na obni̋ yç swoje ciÊnienie nawet o5-10 mm Hg.
Systematyczny wysi∏ek fizyczny wp∏ywa tak˝e ko-

rzystnie na profil lipidowy, który jest zaburzony nie
tylko w chorobie nadciÊnieniowej, ale równie˝
w mia˝d˝ycy i cukrzycy.

Ograniczenie spo˝ycia alkoholu
U osób z nadciÊnieniem, które nadu˝ywajà al-

koholu, wa˝ne jest zmniejszenie jego spo˝ycia.
Niskoprocentowy alkohol (np. wino) spo˝ywany
w umiarkowanych iloÊciach wywiera ochronne
dzia∏anie na uk∏ad sercowo-naczyniowy. Jednak
jego nadu˝ywanie wià˝e si´  z wi´kszym ryzy-
kiem nadciÊnienia i udaru mózgu. Ograniczenie
iloÊci wypijanego alkoholu powoduje zwykle
obni˝enie ciÊnienia krwi o 2-5 mm Hg.

Rzucenie palenia tytoniu
Palenie tytoniu jest jednym z najwa˝niej-

szych czynników ryzyka chorób uk∏adu 
sercowo-naczyniowego. Wypalenie papierosa
powoduje znaczny wzrost ciÊnienia t´tniczego
krwi przez ok 15-20 min. Osoby z nadciÊnie-
niem powinny ca∏kowicie zrezygnowaç z pale-
nia, nawet okazjonalnego.

Wypoczynek
W niefarmakologicznym leczeniu nadciÊnie-

nia t́ tniczego bardzo wa˝ne sà równie  ̋wypo-
czynek oraz sen. Stres, przem´czenie, zdener-
wowanie i niewyspanie powodujà zwí kszenie
iloÊci cukru we krwi, wzrost ciÊnienia t́ tniczego
oraz nadmierne wydzielanie adrenaliny (hor-
monu stresu).

Jak leczyç nadciÊnienie t´tnicze za po-
mocà leków? 

Je˝eli, pomimo zmiany stylu ˝ycia i diety,
ciÊnienie krwi jest nadal podwy˝szone, lekarz
mo˝e zaleciç przyjmowanie leków hipotensyj-
nych (leków obni˝ajàcych ciÊnienie krwi).
Wybór odpowiedniego leku zale˝y od wielu
czynników – m.in. od stopnia zaawansowania
choroby, istniejàcych powik∏aƒ, wieku pacjen-
ta i chorób towarzyszàcych. Zwykle leki prze-
ciwnadciÊnieniowe przyjmuje si´ raz lub dwa
razy na dob´.

U osób z nadciÊnieniem ∏agodnym stosu-
je si´ przewa˝nie jeden lek. Mo˝e okazaç si´
on zb´dny, je˝eli modyfikacja stylu ˝ycia
(obni˝enie masy cia∏a, zmiana diety oraz
program çwiczeƒ fizycznych) przynosi dobre
rezultaty. Osoby z nadciÊnieniem umiarko-
wanym lub ci´˝kim, poza leczeniem niefar-
makologicznym, mogà wymagaç stosowania
dwóch lub trzech, wzajemnie uzupe∏niajà-
cych si´ leków.

Istnieje wiele leków przeciwnadciÊnienio-
wych. O ich wyborze, zamianie, zmianie dawki
lub odstawieniu zawsze powinien decydowaç
lekarz, m. in. na podstawie wyników domowych
pomiarów ciÊnienia t´tniczego oraz samopo-
czucia pacjenta. Leczenia nie mo˝na modyfiko-

waç samodzielnie, chyba ̋ e lekarz udzieli odpo-
wiednich wskazówek na ten temat. Wa˝ne jest
te˝, aby leki hipotensyjne  przyjmowaç syste-
matycznie. 

Ró˝ne leki przeciwnadciÊnieniowe dzia∏ajà
w ró˝ny sposób i ze wzgl´du na to mo˝na je po-
dzieliç na pi´ç g∏ównych grup: 
• leki moczop´dne, 
• leki beta-adrenolityczne,  
• blokery kana∏u wapniowego,  
• leki hamujàce aktywnoÊç uk∏adu

renina-angiotensyna,  
• leki alfa-adrenolityczne.  

W nast´pnym  „Kàciku Medycznym” opisze-
my dok∏adnie podstawy w∏aÊciwej diety oraz
zasady bezpiecznej aktywnoÊci fizycznej stoso-
wanej w profilaktyce i leczeniu nadciÊnienia t´t-
niczego. Zapraszamy do lektury!

Dieta DASH

Prawid∏owa dieta dla osób z nadciÊnie-
niem t´tniczym – tzw. dieta DASH – po-
winna uwzgl´dniaç przede wszystkim
owoce, warzywa, drób, ryby oraz pro-
dukty o niskiej zawartoÊci t∏uszczów po-
chodzenia zwierz´cego. Wyklucza ona
du˝e iloÊci w´glowodanów oraz czerwo-
ne mi´so. Jest znacznie bardziej sku-
teczna w chorobie nadciÊnieniowej ni˝
tradycyjna dieta owocowo-warzywna. 

Leki przeciwnadciÊnieniowe

O wyborze leku i jego dawce zawsze po-
winien decydowaç lekarz. Jest pi´ç pod-
stawowych grup leków przeciwnadci-
Ênieniowych. Wiele leków, ze wzgl´du
na mechanizm dzia∏ania, stosuje si´
równie˝ w leczeniu innych chorób – np.
choroby wieƒcowej. Niesystematyczne
przyjmowanie leków nasercowych jest
nie tylko nieskuteczne, ale mo˝e byç
wŕ cz szkodliwe dla zdrowia.

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e leki
przeciwnadciÊnieniowe: 

• Obni̋ ajà podwy˝szone ciÊnienie krwi,
ale nie usuwajà przyczyn nadciÊnienia.

• Mogà mieç bardzo ró˝ne mechanizmy
dzia∏ania – wiele z nich stosuje sí  tak˝e
w leczeniu innych chorób.

• Zaczynajà dzia∏aç najcz´Êciej dopiero po
kilku dniach – trzeba wykazaç sí  cierpli-
woÊcià w oczekiwaniu na ich efekty.

• Muszà byç przyjmowane systematycznie
przez wiele lat. 

• Mogà byç zalecane wy∏àcznie przez leka-
rza – nie wolno przerywaç leczenia,
zmieniaç leku ani zmieniaç jego dawki
samodzielnie.

• Mogà dawaç objawy niepo˝àdane, o któ-
rych nale˝y niezw∏ocznie poinformowaç
lekarza. 




