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NadciÊnienie t´tnicze (cz. III)
Zgodnie z obietnicà z∏o˝onà Paƒstwu w poprzedniej cz´Êci „Kàcika medycznego”, przedstawiamy dzisiaj podstawowe zasady prawid∏owej diety oraz bezpiecznej aktywnoÊci fizycznej,
zalecane w profilaktyce i leczeniu choroby nadciÊnieniowej.
Post´powanie niefarmakologiczne
Prawid∏owa dieta oraz systematyczny wysi∏ek
fizyczny to elementy sk∏adowe stylu ˝ycia, od
których w du˝ej mierze zale˝y nasze zdrowie, samopoczucie i kondycja. Zmiana stylu ˝ycia jest
zalecana w profilaktyce i leczeniu wszystkich
chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego, jako tzw.
post´powanie niefarmakologiczne. Obejmuje
ono obni˝enie masy cia∏a, odpowiednià diet´,
systematyczny wysi∏ek fizyczny, ograniczenie
spo˝ycia alkoholu, rzucenie palenia tytoniu oraz
w∏aÊciwy wypoczynek.
W chorobie nadciÊnieniowej post´powanie
niefarmakologiczne jest szczególnie wa˝ne. Mo˝e przynieÊç efekty porównywalne ze stosowaniem leków i pozwoliç na ich odstawienie lub
znaczne zmniejszenie stosowanych dawek. Ma
to du˝e znaczenie, poniewa˝ praktycznie wszystkie leki stosowane w leczeniu nadciÊnienia t´tniczego nara˝ajà pacjenta na dzia∏ania niepo˝àdane i wykazujà liczne efekty uboczne.
Korzystny efekt modyfikacji stylu ˝ycia jest niezale˝ny od czasu trwania i zaawansowania choroby. Dlatego zmian´ takà zaleca si´ wszystkim
chorym z nadciÊnieniem t´tniczym. Szczególnie
wtedy, gdy towarzyszà mu zaburzenia metaboliczne, takie jak oty∏oÊç, mia˝d˝yca lub cukrzyca.
Post´powanie niefarmakologiczne, poza efektem hipotensyjnym (obni˝ajàcym ciÊnienie krwi),
wywiera tak˝e korzystny wp∏yw na inne czynniki
ryzyka wspó∏istniejàce z nadciÊnieniem t´tniczym. W rezultacie, modyfikujàc swoje nawyki ˝ywieniowe oraz rozpoczynajàc systematyczny wysi∏ek fizyczny, uzyskaç mo˝emy znaczne
zmniejszenie ryzyka wystàpienia groênych epizodów sercowo-naczyniowych, takich jak zawa∏ serca, niewydolnoÊç krà˝enia i udar mózgu.
Prawid∏owa dieta
Jednym z najwa˝niejszych elementów post´powania niefarmakologicznego w chorobie nadciÊnieniowej jest wprowadzenie w∏aÊciwej diety
i konsekwentne jej przestrzeganie. Podstawowe

Post´powanie niefarmakologiczne
Zmiana stylu ˝ycia (czyli tzw. post´powanie niefarmakologiczne) jest zalecana zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu
choroby nadciÊnieniowej:
• w profilaktyce – zmniejsza ryzyko wystàpienia choroby,
• w leczeniu – mo˝e przynieÊç efekty
porównywalne ze stosowaniem leków; pozwala na ich odstawienie lub
zmniejszenie dawek.
Zmiana nawyków ˝ywieniowych oraz
rozpocz´cie systematycznej aktywnoÊci
fizycznej przez osob´ chorà na nadciÊnienie t´tnicze ma na celu g∏ównie obni˝enie ciÊnienia t´tniczego oraz zapobieganie powik∏aniom choroby nadciÊnieniowej, takim jak: choroba niedokrwienna serca, zawa∏ serca, niewydolnoÊç krà˝enia, szybsza mia˝d˝yca oraz
udar mózgu.

znaczenie ma tutaj nie tylko kalorycznoÊç pokarmów, ale równie˝ ich rodzaj i sk∏ad. W szczególnoÊci dotyczy to zawartych w nich t∏uszczów. Nale˝y je ograniczaç oraz staraç si´ spo˝ywaç
wy∏àcznie t∏uszcze pochodzenia roÊlinnego (np.
oliwa z oliwek), które sà korzystniejsze od t∏uszczów pochodzenia zwierz´cego.
Warto wyraênie podkreÊliç, ˝e diet´ powinni
stosowaç wszyscy pacjenci z nadciÊnieniem t´tniczym – nie tylko osoby z nadwagà, ale równie˝
te, których masa cia∏a jest prawid∏owa.
Amerykaƒscy dietetycy opracowali specjalnà diet´, uznawanà za optymalnà dla osób
z nadciÊnieniem t´tniczym, tzw. diet´ DASH
(ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension
– dietetyczne metody zwalczania nadciÊnienia).
Jest ona bardzo podobna do tzw. diety Êródziemnomorskiej, która równie˝ odgrywa pozytywnà rol´ w zapobieganiu i leczeniu chorób
uk∏adu sercowo-naczyniowego.
Podstawowymi sk∏adnikami w∏aÊciwej diety
u osób z nadciÊnieniem t´tniczym powinny
byç: owoce (najlepiej dojrza∏e), surowe lub gotowane warzywa (sa∏ata, marchew, kalafior, buraki, ziemniaki, szpinak), niskot∏uszczowe pro-
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dukty mleczne (odt∏uszczone mleko, chudy
bia∏y ser, kefir), produkty zbo˝owe (pe∏noziarniste pieczywo, p∏atki, kasza, ry˝, makaron), ryby (wszystkie – z wyjàtkiem w´dzonych), drób
(kurczaki, indyki), chude czerwone mi´so (ciel´cina, wieprzowina) oraz produkty o niskiej zawartoÊci t∏uszczów zwierz´cych.
Dla osób z nadciÊnieniem przeciwwskazane
sà: t∏uszcze pochodzenia zwierz´cego (np. smalec, boczek, bekon), pe∏ne mleko, bia∏e t∏uste
sery, sery ˝ó∏te, mas∏o, Êmietan´, ˝ó∏tka jaj, frytki, placki ziemniaczane, t∏uste czerwone mi´so
(wo∏owina, golonka), s∏odycze, czekolad´, ciasta, d˝emy, majonez, sól oraz cukier. Nale˝y je
ograniczaç.
Jak w ka˝dej diecie, w diecie nadciÊnieniowców podstawowà zasadà jest spo˝ywanie urozmaiconych posi∏ków. Tylko wtedy bowiem jesteÊmy
w stanie zapewniç organizmowi odpowiednie zaopatrzenie we wszystkie potrzebne sk∏adniki od˝ywcze i uniknàç niedoborów pokarmowych.

Dieta stosowana w chorobie
nadciÊnieniowej pozwala na:
• Skutecznà kontrol´ ciÊnienia t´tniczego
• Zmniejszenie iloÊci powik∏aƒ nadciÊnienia
• Zmniejszenie iloÊci stosowanych leków lub ich dawek
• Wyrównanie ewentualnych zaburzeƒ gospodarki t∏uszczowej i w´glowodanowej
• Lepszà kontrol´ chorób wspó∏towarzyszàcych (mia˝d˝yca, cukrzyca, choroba wieƒcowa etc.)
• Normalizacj´ masy cia∏a
• Lepsze samopoczucie
Diet´ powinni stosowaç wszyscy pacjenci z nadciÊnieniem t´tniczym – nie tylko
osoby z nadwagà, ale równie˝ te, których
masa cia∏a jest prawid∏owa.
W zestawianiu produktów spo˝ywczych w dobrze zbilansowanà diet´ pomocne sà zalecenia
˝ywieniowe przedstawiane zwyczajowo w postaci tzw. „piramidy ˝ywienia”. U podstawy piramidy w diecie DASH znajdujà si´ owoce i warzywa. Przesuwajàc si´ bli˝ej wierzcho∏ka piramidy,

zobaczymy, ˝e cz´stotliwoÊç spo˝ycia okreÊlonych grup produktów powinna si´ zmniejszaç
(patrz rysunek obok).
Produkty z dwóch najni˝szych grup w piramidzie przedstawionej obok (owoce, warzywa i nabia∏ niskot∏uszczowy) majà w diecie nadciÊnieniowców najwi´ksze znaczenie – powinny byç
spo˝ywane podczas ka˝dego lub prawie ka˝dego
posi∏ku. Mi´so (ryby i drób), które znajduje si´ na
szczycie piramidy, powinno byç spo˝ywane
rzadziej – raz dziennie.
Bardzo wa˝ny, oprócz w∏aÊciwego doboru
produktów w diecie, jest równie˝ sposób, w jaki przygotowujemy posi∏ki. Nale˝y unikaç sma˝enia mi´sa – znacznie lepsze jest jego gotowanie, duszenie lub pieczenie w folii. Nie
powinno si´ soliç potraw, bowiem iloÊç spo˝yDieta osób z nadciÊnieniem t´tniczym powinna przede wszystkim ograniczaç spo˝ycie t∏uszczów pochodzenia zwierz´cego
oraz cukrów, a zwi´kszaç spo˝ycie owoców, warzyw, produktów zbo˝owych i bia∏ego mi´sa. Nale˝y spo˝ywaç urozmaicone
posi∏ki oraz eliminowaç potrawy ci´˝ko
strawne, nadmiar soli, ostre przyprawy
i u˝ywki (papierosy, mocny alkohol).
Zalecenia dla osób z nadciÊnieniem t´tniczym zilustrowane „piramidà ˝ywieniowà”
dotyczà równie˝ iloÊci wody dostarczanej
w postaci p∏ynów – powinno to byç 8 szklanek dziennie. Nale˝y ograniczaç spo˝ycie
kawy i napojów gazowanych, a tak˝e wybieraç wod´ mineralnà i soki owocowe.
wanej soli w chorobie nadciÊnieniowej musi
byç bezwzgl´dnie ograniczona. Sól mo˝na zastàpiç smacznymi mieszankami zio∏owymi. Nie
nale˝y równie˝ stosowaç nadmiaru przypraw –
szczególnie ostrych, które zwi´kszajà ∏aknienie.
Z diety powinno si´ równie˝ wyeliminowaç potrawy ci´˝ko strawne.
Posi∏ki nale˝y spo˝ywaç w spokoju i powoli,
dok∏adnie gryzàc i mieszajàc ze Êlinà kolejne k´sy. Trzeba pami´taç o wizycie u stomatologa, je˝eli mamy powa˝ne braki w uz´bieniu. Mogà
one mieç bowiem du˝e znaczenie w procesie
poprawy trawienia êle rozdrobnionego pokarmu.
Jedzenie w poÊpiechu jest niezdrowe. Obcià˝a
˝o∏àdek i powoduje, ˝e zjadamy o wiele wi´cej,
ni˝ potrzebuje tego nasz organizm.
Lepiej jest spo˝ywaç 5-6 mniejszych posi∏ków dziennie ni˝ 2-3 du˝e. Trzeba równie˝ pami´taç o piciu odpowiedniej iloÊci p∏ynów –
ok. 8 szklanek dziennie. Je˝eli mamy takà mo˝liwoÊç, najlepiej spo˝ywaç posi∏ki w domu.

Piramida ˝ywienia dla osób z nadciÊnieniem (dieta DASH)
mi´so, ryby, drób
roÊliny stràczkowe,
orzechy, nasiona
produkty zbo˝owe

Produkty z dwóch najni˝szych grup majà
najwi´ksze znaczenie w diecie nadciÊnieniowców
nabia∏
niskot∏uszczowy
owoce,
warzywa

Bezwzgl´dnie natomiast nale˝y unikaç tzw.
fast-foodów (hamburgery, pizza, gotowe dania
z mro˝onek). Warto równie˝ zrezygnowaç
z u˝ywek – w szczególnoÊci z papierosów,
mocnych alkoholi i nadmiaru kawy.
Korzystny efekt prawid∏owej diety w nadciÊnieniu t´tniczym wynika nie tylko z tego, ile
jemy, ale g∏ównie z tego, co jemy. Celem w∏aÊciwego ˝ywienia jest bowiem dostarczenie organizmowi niezb´dnych sk∏adników pokarmowych oraz eliminowanie tych, które mogà byç
szkodliwe (np. t∏uszcze zwierz´ce).
Dodatkowà zaletà diety nadciÊnieniowców
jest równie˝ niskokalorycznoÊç, co osobom
z nadwagà umo˝liwia pozbycie si´ zb´dnych kilogramów. Wykorzystujàc t´ diet´ do walki ze
zb´dnymi kilogramami, trzeba jà tylko nieco zmodyfikowaç, zmniejszajàc porcje lub zast´pujàc
niektóre produkty mniej kalorycznymi odpowiednikami (np. woda mineralna zamiast soku owocowego).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e u osób ze stomià cz´Êç
produktów zalecanych nadciÊnieniowcom mo˝e
byç êle tolerowana. Dlatego zmiana diety powinna
byç stopniowa. Nale˝y przy tym bacznie obserwowaç swój organizm i cykl wypró˝nieƒ.
Normalizacja masy cia∏a
Cz´Êç osób z nadciÊnieniem ma nadwag´,
która powa˝nie utrudnia jego leczenie. Szczególnie du˝e zagro˝enie dla uk∏adu sercowo-naczyniowego stanowi tzw. oty∏oÊç brzuszna. Towarzyszà jej cz´sto zaburzenia gospodarki t∏uszczowej
i w´glowodanowej.

15

Czy masz nadwag´?
Do okreÊlenia tego, czy Twoja waga jest
prawid∏owa, najlepiej pos∏u˝yç si´ tzw.
wskaênikiem BMI (ang. Body Mass Index). Oblicza si´ go, dzielàc mas´ cia∏a
(w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu:
BMI =

masa cia∏a (kg)
wzrost2 (m)

Prawid∏owa wartoÊç wskaênika BMI powinna wynosiç 18,5-25,0. Gdy jest
mniejsza od 18,5, mówimy o niedowadze. Gdy przekracza 25 – mamy do czynienia z nadwagà. WartoÊç wskaênika
BMI wi´ksza od 30 Êwiadczy o oty∏oÊci.
Przyk∏ad: Je˝eli ci´˝ar Twojego cia∏a
wynosi 60 kg, a wzrost 172 cm, to Twój
2
BMI = 20,28 (BMI = 62 kg : 1,72 m=
62 kg : 2,9584 m = 20,28)
Normalizacja masy cia∏a u osób z nadwagà
jest standardowà metodà post´powania w leczeniu nadciÊnienia t´tniczego. Nawet umiarkowane zmniejszenie masy cia∏a wywiera bowiem korzystny wp∏yw na towarzyszàce
nadciÊnieniu zaburzenia metaboliczne i zmniejsza ryzyko powik∏aƒ sercowo-naczyniowych.
Wykazano równie˝, ˝e stosowanie diety niskokalorycznej u osób oty∏ych z chorobà nadciÊnieniowà powoduje obni˝enie ciÊnienia krwi

Kàcik medyczny
i wp∏ywa korzystnie na czynnoÊç Êródb∏onka
naczyniowego.
U osób oty∏ych (BMI>30) redukcja masy
cia∏a daje mo˝liwoÊç obni˝enia ciÊnienia t´tniczego krwi nawet o 5-20 mm Hg na ka˝de 10
kg utraconej masy cia∏a.
Jednà z najlepszych metod skutecznego
„schudni´cia” jest niskokaloryczna dieta o ÊciÊle
okreÊlonym sk∏adzie, po∏àczona ze zwi´kszonà
aktywnoÊcià ruchowà (spacery, jazda na rowerze,
p∏ywanie). Podstawowe znaczenie majà tutaj:
• kalorycznoÊç stosowanej diety: je˝eli chce
si´ schudnàç, trzeba dostarczaç organizmowi mniej kalorii, ni˝ potrzebuje,
• sk∏ad diety: powinno ograniczyç si´ iloÊç
spo˝ywanych t∏uszczów i cukrów oraz piç
du˝o p∏ynów,
• ruch: regularna aktywnoÊç fizyczna u∏atwia
szybki spadek masy cia∏a, poniewa˝ zwi´ksza zu˝ycie energii oraz przyspiesza tempo
podstawowej przemiany materii.
Regularna aktywnoÊç fizyczna
Systematyczny wysi∏ek fizyczny wywiera
bardzo korzystny wp∏yw na leczenie choroby
nadciÊnieniowej. Dzi´ki codziennej aktywnoÊci
fizycznej ciÊnienie mo˝na obni˝yç w ∏agodnej
chorobie do normalnego poziomu bez stosowania leków. Przy nadciÊnieniu ci´˝kim odpowiednio dobrane çwiczenia fizyczne sà nieod∏àcznà – obok leków i diety – cz´Êcià
prawid∏owej terapii. Uprawiane regularnie pozwalajà skutecznie obni˝yç zarówno ciÊnienie
skurczowe, jak i rozkurczowe krwi.
Najlepszà formà aktywnoÊci fizycznej dla osób
z nadciÊnieniem t´tniczym sà tzw. çwiczenia aerobowe (dotleniajàce). Nale˝à do nich szybki spacer, marsz, bieganie i jazda na rowerze. Wprawdzie podczas wykonywania tych çwiczeƒ dochodzi
do przejÊciowego wzrostu ciÊnienia krwi, ale nie
jest on du˝y i nie utrzymuje si´ d∏ugo. Wysi∏ek izometryczny (np. çwiczenia na si∏owni) jest przeciwwskazany, poniewa˝ powoduje d∏ugotrwa∏y wzrost
ciÊnienia t´tniczego.
WydolnoÊç organizmu u chorego na nadciÊnienie t´tnicze jest du˝o ni˝sza ni˝ wydolnoÊç
zdrowego cz∏owieka. Dlatego najwa˝niejszà zasadà dotyczàcà çwiczeƒ fizycznych w nadciÊnieniu t´tniczym jest to, aby wysi∏ek by∏
umiarkowany. Chodzi oto, by dodatkowo nie nadwyr´˝aç niezbyt sprawnego, obcià˝onego chorobà nadciÊnieniowà uk∏adu krà˝enia. Wysi∏ek fizyczny powinien byç ka˝dorazowo odpowiednio
dobrany do wieku chorego, jego kondycji i wydolnoÊci.
Najbezpieczniejszym sposobem aktywnoÊci
fizycznej w leczeniu nadciÊnienia jest spacer.
Nie ka˝dy jednak spacer ma dzia∏anie terapeu-

Systematyczny wysi∏ek
fizyczny w chorobie
nadciÊnieniowej:
• Umo˝liwia skuteczne pozbycie si´
nadwagi – przyspiesza metabolizm
i przemian´ materii
• Wzmacnia mi´sieƒ sercowy – serce
mo˝e wydajniej pompowaç krew do
wszystkich narzàdów organizmu
• Zwalnia prac´ spoczynkowà serca –
wolniejsza akcja serca oznacza ni˝sze
ciÊnienie krwi
• Obni˝a ciÊnienie krwi – poprzez popraw´ elastycznoÊci naczyƒ krwionoÊnych, która powoduje, ˝e krew ∏atwiej
si´ przez nie przemieszcza
• Wp∏ywa korzystnie na gospodark´
t∏uszczowà i zwi´ksza tolerancj´ w´glowodanowà
• Zmniejsza negatywne skutki stresu
tyczne. Aby tak by∏o, musi si´ wiàzaç z umiarkowanym wysi∏kiem (t´tno podczas spaceru
powinno osiàgnàç ok. 50-70% maksymalnej
wartoÊci t´tna wysi∏kowego – patrz ramka na
dole strony). Zalecana cz´stotliwoÊç spacerów
wynosi 4-6 tygodniowo po minimum 30 min.
Dla osób prowadzàcych siedzàcy tryb ˝ycia
lub majàcych nadwag´ nawet krótki spacer mo˝e stanowiç powa˝ne wyzwanie. Dlatego nie nale˝y od razu wyruszaç w d∏ugie trasy. Na poczàtek najlepiej zaczàç od 2-3 spacerów
tygodniowo po 5-10 min. W razie wystàpienia
w czasie marszu jakichkolwiek niepokojàcych
dolegliwoÊci (np. ból lub pieczenie za mostkiem), nale˝y go przerwaç i niezw∏ocznie skonsultowaç si´ z lekarzem.
Regularne, aerobowe çwiczenia fizyczne dostosowane do mo˝liwoÊci pacjenta powinny
stanowiç sta∏y element terapii u osób z nadciÊnieniem t´tniczym, szczególnie jeÊli schorze-

niu towarzyszy nadwaga lub inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.
Osoby po zawale mi´Ênia sercowego lub cierpiàce na choroby serca, np. chorob´ wieƒcowà,
powinny bezwarunkowo przed rozpocz´ciem programu çwiczeƒ fizycznych skonsultowaç si´ z lekarzem prowadzàcym, najlepiej kardiologiem.
W takim przypadku to lekarz powinien zadecydowaç, czy mo˝emy rozpoczàç çwiczenia i jaka powinna byç ich cz´stotliwoÊç i d∏ugoÊç. Je˝eli
w przesz∏oÊci mieliÊmy dolegliwoÊci wieƒcowe
lub podejrzewamy u siebie jakieÊ przeciwwskazania do aktywnoÊci ruchowej, powinniÊmy w celu rozwiania naszych wàtpliwoÊci skonsultowaç
si´ z lekarzem . Byç mo˝e zleci on nam wykonanie próby wysi∏kowej, która zdecyduje, w jakim
zakresie mo˝emy rozpoczàç aktywnoÊç fizycznà.
Bardziej wymagajàce rodzaje çwiczeƒ aerobowych (biegi, jazda na rowerze, p∏ywanie)
przeznaczone sà dla osób sprawniejszych i bardziej wytrenowanych.
Inne çwiczenia fizyczne – np. gimnastyka –
mogà przynieÊç korzystne rezultaty, je˝eli wykonywane sà systematycznie (przynajmniej 2-3 razy w tygodniu), ka˝dorazowo przez minimum 20
minut. Mo˝na je dowolnie wyd∏u˝aç, oczywiÊcie
w miar´ indywidualnych mo˝liwoÊci.
èle zaplanowany wysi∏ek fizyczny, podobnie
jak zbyt intensywny trening, mo˝e przynieÊç skutek odwrotny do zamierzonego. Osoby cierpiàce na chorob´ nadciÊnieniowà nie powinny wykonywaç intensywnego wysi∏ku izometrycznego.
Niekorzystne formy aktywnoÊci dla osób
z nadciÊnieniem obejmujà: çwiczenia si∏owe,
zapasy, boks, wioÊlarstwo, narciarstwo, intensywnà wspinaczk´. Sporty górskie, ze wzgl´du
na panujàce w górach warunki (rozrzedzone powietrze, niskie temperatury zimà), równie˝ powodujà wzrost ciÊnienia krwi.
Poprzez aktywnoÊç fizycznà mo˝na obni˝yç
swoje ciÊnienie nawet o 5-10 mm Hg. Po to
jednak, aby korzystny efekt çwiczeƒ utrzymywa∏ si´ d∏ugotrwale, çwiczenia nale˝y wykonywaç systematycznie.

Jak çwiczyç bezpiecznie?
Najwa˝niejszà zasadà przy çwiczeniach fizycznych w nadciÊnieniu t´tniczym jest to, aby by∏y
one jednoczeÊnie skuteczne i bezpieczne. Eksperci zajmujàcy si´ nadciÊnieniem zalecajà, aby
t´tno podczas wysi∏ku fizycznego wynosi∏o 50-70% maksymalnej wartoÊci t´tna wysi∏kowego
odpowiedniej dla wieku pacjenta. Wtedy wysi∏ek jest najskuteczniejszy i zarazem bezpieczny.
Maksymalne t´tno wysi∏kowe mo˝na wyliczyç wg nast´pujàcego wzoru:
Maksymalne t´tno wysi∏kowe = 220 – wiek (w latach)
Przyk∏ad: Je˝eli masz 60 lat, to Twoje maksymalne t´tno wysi∏kowe wynosi 160 (220 – 60
= 160), a 70% tej wartoÊci to 112. Oznacza to, ˝e Êredni wysi∏ek dla osoby w wieku 60 lat
to taki spacer lub marsz, podczas których t´tno wynosi ok. 112.
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