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Dobre ciśnienie = długie życie
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Obliczono, że osoby z prawidłowym ciśnieniem mogą żyć dłużej nawet o 15 lat od swoich rówieśnikównadciśnieniowców. Stosując się do zaleceń lekarzy, Ty też możesz dołączyć do grona długowiecznych
szczęściarzy.
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Obliczono, że osoby z prawidłowym ciśnieniem mogą żyć dłużej nawet o 15 lat od swoich
rówieśników nadciśnieniowców. Ty też możesz dołączyć do grona długowiecznych szczęściarzy.

Prawdopodobnie uznasz, że problem ten Ciebie nie dotyczy, bo nic Ci nie dolega, a poza tym jesteś
jeszcze młoda. To błąd. Wysokie ciśnienie krwi może powstać w każdym wieku, także u młodych kobiet i
mężczyzn, miewają je nawet
dzieci. Należy do najbardziej rozpowszechnionych schorzeń układu krążenia. Według statystyk na
nadciśnienie tętnicze choruje 8,6 miliona dorosłych Polaków, a prawie 9 milionów ma ciśnienie w górnych
granicach &bdquo;normy&rdquo;.

Ostrożności nigdy nie za wiele
Lekarze przypuszczają, że chorych prawdopodobnie jest znacznie więcej. Twierdzą, że co trzeci
nadciśnieniowiec nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby, ponieważ na co dzień może czuć się zupełnie
dobrze. Najczęściej bowiem choroba rozwija się długo bez żadnych charakterystycznych objawów.
Dolegliwości &ndash; np. bóle i zawroty głowy, kołatania serca &ndash; które zwykle są kojarzone z
wysokim ciśnieniem, pojawiają się tylko wtedy, gdy jego poziom wzrasta gwałtownie. Dlatego każdy z
nas, bez względu na wiek, powinien przynajmniej raz w roku je mierzyć. Z przeprowadzonych niedawno
badań wynika, niestety, że ponad 40 procent dorosłych Polaków nie zna wartości swojego ciśnienia.

Tajemnicze ciśnienie tętnicze
Po to, by krew mogła krążyć w naszych żyłach, musi mieć określone ciśnienie. Jednak jego
wysokość cyklicznie się zmienia. Jest większe w czasie wypompowywania krwi przez serce do tętnic,
mniejsze &ndash; gdy krew do niego wraca. To wyższe ciśnienie nazywa się skurczowym (towarzyszy mu
bowiem skurcz serca), niższe &ndash; rozkurczowym. Oba składają się na ciśnienie tętnicze krwi, które
zawsze określane jest za pomocą dwóch liczb &ndash; wyższej i niższej, np. 120/80 mm Hg (milimetry
słupka rtęci). Zdaniem większości ekspertów właśnie taka wartość ciśnienia tętniczego jest optymalna,
czyli najkorzystniejsza dla naszego zdrowia.

Kiedy zaczyna się nadciśnienie
Nie istnieje jedna, obowiązkowa dla wszystkich norma ciśnienia tętniczego krwi. Ale na podstawie
wieloletnich badań naukowcy i lekarze ustalili jego dopuszczalne, czyli bezpieczne dla nas, najwyższe
wartości. Stwierdzono, że w stanie spoczynku ciśnienie skurczowe (wyższa wartość) nie może
przekraczać 140 mm Hg, a rozkurczowe &ndash; 90 mm Hg. Jeśli któraś z tych liczb (nawet tylko jedna)
jest wyższa, oznacza to nadciśnienie. Po to jednak, by je stwierdzić, nie wystarczy pojedyncze badanie. O
chorobie nadciśnieniowej można mówić dopiero wtedy, gdy wyniki większości pomiarów ciśnienia,
wykonywanych w różnych dniach, wykazują ciśnienie skurczowe ponad 140 lub rozkurczowe ponad 90
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mm Hg.

Nie wolno go lekceważyć
Długo utrzymujące się, nie leczone wysokie ciśnienie krwi może być przyczyną groźnych dla
zdrowia, a nawet życia schorzeń.
Sprawia m.in., że serce musi pracować o wiele ciężej, co po jakimś
czasie prowadzi do przerostu mięśnia sercowego i jego niewydolności. W
rezultacie nie jest on w stanie zapewnić prawidłowego krążenia krwi. To
zaś oznacza, że do różnych narządów dociera zbyt mało składników
odżywczych, przede wszystkim tlenu, by mogły one prawidłowo
funkcjonować. Uszkadza również naczynia krwionośne &ndash; tętnice oraz małe
tętniczki w różnych narządach. Konsekwencje tego są groźne w skutkach.

- Znacznie zwiększa ryzyko zawału serca. Przy wysokim ciśnieniu krew
wyrzucana jest przez serce z olbrzymią siłą, uderza w ściany tętnic
niczym kamień. Prowadzi to do ich stwardnienia i pogrubienia, sprzyja
szybszemu odkładaniu się w nich złogów tłuszczu, z których powstają
blaszki miażdżycowe. Przez takie uszkodzone, zwężone tętnice do serca
dopływa coraz mniej krwi, co prowadzi do jego niedokrwienia, czyli do
choroby wieńcowej. A jeśli w zwężonej tętnicy powstanie skrzeplina
krwi, może dojść do całkowitego zablokowania dopływu krwi do jakiegoś
fragmentu mięśnia sercowego, co oznacza jego zawał.
- Grozi udarem mózgu. Nadciśnienie tętnicze może doprowadzić, podobnie
jak w przypadku serca, do zawału pewnej części mózgu, czyli do udaru
niedokrwiennego. Przede wszystkim jednak jest główną przyczyną udarów
krwotocznych, nazywanych potocznie wylewem krwi do mózgu. Są one
następstwem pęknięcia jakiejś tętniczki mózgowej przy nagłym wzroście
ciśnienia.
- Uszkadza oczy. Długotrwałe wysokie ciśnienie prawie zawsze powoduje
zwężenie naczyń krwionośnych gałki ocznej. Tworzą się w nich zakrzepy,
które blokują przepływ krwi, co prowadzi do obrzęku siatkówki,
uszkodzenia nerwu wzrokowego. To zaś może grozić nawet utratą wzroku.
- Niszczy nerki. A dokładniej małe tętniczki nerkowe, tzw. arteriole,
które odgrywają bardzo ważną rolę w odbywającym się w nerkach procesie
oczyszczania krwi z toksycznych produktów przemiany materii.
Zniszczenie dużej ilości tych tętniczek grozi całkowitą niewydolnością
nerek, która wymaga stosowania dializ.

W przeciwnym bowiem razie może dojść do niebezpiecznego dla życia
zatrucia całego organizmu. Najnowsze badania dowodzą, że główną
przyczyną tego rodzaju uszkodzenia nerek jest właśnie nadciśnienie
tętnicze.
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Sprawdzona strategia obronna
Przed chorobą nadciśnieniową każdy może się skutecznie bronić. Przecież
nawet posiadanie predyspozycji genetycznych wcale nie musi oznaczać, że
nieuchronnie na nią zapadniemy. Choć ten czynnik ryzyka, podobnie jak
płeć czy wiek, jest niezależny od nas, od nas natomiast
zależy, na ile związane z nim niebezpieczeństwo zminimalizujemy. A na
inne czynniki sprzyjające wzrostowi ciśnienia mamy wpływ i to duży.
Nieświadomie sami je stwarzamy i sami możemy je skutecznie
wyeliminować ze swojego życia. Co więcej, nie jest to ani trudne, ani
specjalnie kłopotliwe. Oto, co warto zrobić.
1. Skoryguj swój jadłospis. Na wysokość naszego ciśnienia tętniczego ma
olbrzymi wpływ to, co jemy. Często wystarczy wprowadzić kilka
niewielkich zmian w swojej codziennej diecie, aby nie tylko zapobiec
chorobie nadciśnieniowej, ale także obniżyć ciśnienie już podwyższone!
Co więcej, w przypadku łagodnego nadciśnienia jest to możliwe nawet bez
leków (nie wolno ich jednak odstawiać ani zmniejszać dawki bez zgody
lekarza).

- Jedz mniej tłuszczu, więcej warzyw i owoców. Nadmiar tłuszczu w diecie sprzyja wzrostowi
cholesterolu, co należy do czynników ryzyka nadciśnienia. Natomiast
warzywa i owoce są naturalnym regulatorem ciśnienia. Zawierają wiele
mikroelementów (zwłaszcza potasu i magnezu), które korzystnie wpływają
na układ krążenia. W potas obfitują np. banany, ziemniaki, szpinak,
dynia, arbuz. Magnez znajdziesz między innymi w suszonych owocach,
ciemnozielonych warzywach liściastych, w orzechach, a także w
niektórych produktach pełnoziarnistych, np. w płatkach śniadaniowych z
otrębami.
- Zmniejsz ilość wypijanej kawy. Naukowcy twierdzą, że 500 mg kofeiny
(mniej więcej taka jej ilość znajduje się w trzech filiżankach kawy)
podnosi ciśnienie krwi o 4 mm Hg. Taki negatywny skutek utrzymuje się
przez wiele godzin. Kofeina występuje nie tylko w kawie, ale także w
herbacie (w 250 ml &ndash; 50 mg) oraz w coca-coli (w tej samej ilości napoju
&ndash; około 40 mg).
- Nie nadużywaj soli. Ograniczenie jej do pół łyżeczki dziennie (około
5 g) pozwala obniżyć ciśnienie tętnicze w ciągu kilku tygodni nawet o
10 mm Hg, a także poprawić skuteczność działania leków obniżających
ciśnienie. Nie wystarczy jednak zachować umiar w potrząsaniu solniczką.
Sól znajduje się również &ndash; i to w sporych ilościach &ndash; w gotowych produktach, takich
jak: np. konserwy, wędzonki, wędliny.
- Ogranicz kalorie. Nadwaga, a tym bardziej otyłość, są &bdquo;sprawdzonymi
sojusznikami&rdquo; nadciśnienia. Nowe badania dowodzą jednoznacznie, że u
osób, które schudły tylko 3,5 kg &ndash; i utrzymują tę wagę &ndash; ryzyko rozwoju
choroby nadciśnieniowej maleje aż o połowę.
http://pamietajosercu.ikard.pl

Kreator PDF

Utworzono 1 April, 2020, 19:10

Pamietaj o Sercu

2. Bądź bardziej aktywna. Istnieją niezbite, potwierdzone naukowo
dowody na to, że aktywność fizyczna wiąże się z niższymi wartościami
ciśnienia, a sport uprawiany od dzieciństwa zmniejsza ryzyko
powstania nadciśnienia w wieku dojrzałym. Natomiast siedzący tryb życia
sprzyja rozwojowi choroby nadciśnieniowej. U osób mało aktywnych
ryzyko wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego jest większe nawet
o 30&ndash;50 procent. Niestety, z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że
tylko 7 procent Polaków zdaje sobie z tego sprawę. A na brak ruch
&bdquo;cierpi&rdquo; ponad 70 procent dorosłych oraz około 50 procent dzieci i
młodzieży Warto to zmienić.

- Jak najwięcej ćwicz. Wysiłek fizyczny wpłynie korzystnie na serce i
krążenie, jeśli będziesz ćwiczyć intensywnie (patrz ramka) co najmniej
30 minut 3&ndash;4 razy w tygodniu. Możesz biegać, jeździć na rowerze, na
rolkach, skakać na skakance. Odpowiednio dobrany, w porozumieniu z
lekarzem, wysiłek fizyczny pomaga także w walce z istniejącym
nadciśnieniem. A istnieją dowody, że obniżenie ciśnienia rozkurczowego
o tylko 3 mm Hg zmniejsza liczbę udarów mózgu o 29 procent, a choroby
wieńcowej &ndash; o 17 procent.
- Często spaceruj. To nie tylko doskonała metoda trzymania ciśnienia w
ryzach, ale również bardzo skuteczny i najbezpieczniejszy sposób walki
z podwyższonym ciśnieniem. Takie terapeutyczne działanie ma jednak nie
każdy spacer. Musi się on wiązać z umiarkowanym wysiłkiem. Wystarczy
maszerować 3 godziny tygodniowo w spokojnym tempie, aby obniżyć
stwarzane przez nadciśnienie ryzyko zawału serca i udaru mózgu o jedną
trzecią. Idąc nieco szybszym krokiem, można zmniejszyć
prawdopodobieństwo tych chorób aż o połowę.
- Czasem trenuj na siłowni. Ćwiczenia siłowe albo oporowe (takie,
podczas których wykorzystuje się ciężarki lub opór własnego ciała)
również mogą pomóc w zapobieganiu nadciśnieniu i leczeniu go. Nigdy
jednak nie powinny zastępować innych form aktywności, opisanych
wcześniej, np. spacerów. Mogą być jedynie ich uzupełnienem. I co
najważniejsze, osobom cierpiącym na chorobę nadciśnieniową nie wolno
wykonywać ćwiczeń siłowych bez konsultacji z lekarzem oraz
wykwalifikowanym trenerem.
- Tego lepiej unikaj. Jeśli masz podwyższone, a tym bardziej wysokie
ciśnienie, wystrzegaj się pewnych rodzajów aktywności fizycznej. Źle
dobrana, podobnie jak zbyt intensywny trening, może przynieść odwrotny
od zamierzonego skutek &ndash; zamiast obniżyć ciśnienie, podwyższyć je.
Nadciśnieniowcy powinni więc unikać dyscyplin sportu, związanych z
wykonywaniem rytmicznych powtarzalnych ruchów z dużym obciążeniem (np.
wioślarstwo, sprint), a także sportów górskich, jak np. wspinaczka,
narciarstwo zjazdowe. Panujące w górach warunki (rozrzedzone powietrze,
niskie temperatury zimą) podnoszą ciśnienie krwi.
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Sprawdź swoje predyspozycje
Nadciśnienie może być skutkiem innych chorób, m.in. nerek. Ale w
większości przypadków (9 na 10) przyczyna wzrostu ciśnienia nie jest
znana. Lekarze mówią wtedy o nadciśnieniu pierwotnym. Wiadomo jednak,
co mu sprzyja:
1. Predyspozycje genetyczne (występowanie w bliskiej rodzinie schorzeń układu krążenia).
2. Siedzący tryb życia.
3. Otyłość (ludzie z nadwagą mają nadciśnienie dwukrotnie częściej niż osoby z prawidłową wagą).
4. Wysoki poziom cholesterolu.
5. Palenie papierosów, nadużywanie kawy i alkoholu.
6. Płeć &ndash; mężczyźni do 50. roku życia są bardziej narażeni niż kobiety w tym samym wieku.
7. Długie stosowanie pewnych leków: m.in. pigułek antykoncepcyjnych,
środków przeciwreumatycznych z kortyzonem, przeciwobrzękowych z
efedryną (np. niektórych preparatów przeciw katarowi) oraz leków
hamujących apetyt, mających w swoim składzie substancję o nazwie
fenylpropanolamina.

Ważne! Aby znacznie zmniejszyć ryzyko powstania choroby nadciśnieniowej
i jej niebezpiecznych dla zdrowia następstw, wystarczy naprawdę kilka
niewielkich zmian w trybie życia.

Dzieci też miewają nadciśnienie
Na szczęście, nie tak często. Mogą je sygnalizować zawroty, bóle głowy,
wymioty i bóle brzucha, pojawiające się bez wyraźnego powodu. Warto
wówczas zmierzyć dziecku ciśnienie &ndash; aparatem, którego mankiet jest
dopasowany do rozmiarów ręki. Trzeba to zrobić 3 razy na wszystkich
kończynach (w nogach ciśnienie bywa zawsze nieco wyższe, jego spadek
świadczy o chorobie).
W wieku dziecięcym zazwyczaj występuje tzw. nadciśnienie wtórne, czyli
spowodowane inną chorobą, najczęściej nerek lub jakimś schorzeniem
endokrynologicznym (związanym z zaburzeniami hormonalnymi). Dlatego
zawsze, kiedy zauważysz u dziecka wymienione wyżej objawy, bezzwłocznie
skontaktuj się z jego lekarzem. Zleci on wykonanie różnych badań
umożliwiających wykrycie choroby, która powoduje nadciśnienie, i
rozpoczęcie odpowiedniego, często specjalistycznego leczenia. Pozwala
ono również uregulować ciśnienie krwi.
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Intensywnie, ale bezpiecznie
Tętno podczas wysiłku powinno wynosić 50&ndash;70 procent maksymalnej
wartości tętna, odpowiedniej do wieku. Tę ostatnią obliczysz według
wzoru:

-

220 &ndash; wiek = maksymalne tętno.
Jeśli masz np. 30 lat, maksymalne tętno wynosi 190 (220 &ndash; 30 = 190). 70
proc. tej wartości to 133. Oznacza to, że osoba w Twoim wieku powinna
ćwiczyć z taką intensywnością, by jej tętno nie przekroczało 133
uderzeń serca na minutę.

Jak działa wysiłek
Mechanizm oddziaływania ruchu na układ krążenia nie jest jeszcze do
końca poznany. Wiadomo jednak z całą pewnością, że regularna aktywność
fizyczna pomaga obniżyć ciśnienie krwi na wiele sposobów.

- Umożliwia skuteczne pozbycie się nadwagi, która zaliczana jest do najważniejszych czynników ryzyka
rozwoju nadciśnienia.
- Wzmacnia mięsień sercowy, dzięki czemu serce wydajniej pompuje krew.
Zwalnia także jego pracę spoczynkową &ndash; a wolniejsze bicie serca oznacza
jednocześnie niższe ciśnienie krwi.
- Poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, co sprawia, że krew
łatwiej się przez nie przemieszcza. To również ma pozytywny wpływ na
wysokość ciśnienia tętniczego.

Ruch nie tylko zapobiega nadciśnieniu, ale też je leczy.

Uzdrawiając swoją dietę już dziś, w przyszłości możesz uniknąć kłopotliwego zażywania leków.

Jedz dużo warzyw. Nie mają wiele kalorii, a doskonale regulują ciśnienie.
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