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od kuchni
Zalecenia żywieniowe dla osób z nadciśnieniem tętniczym
Właściwe odżywianie się to element terapii, do którego nie zawsze przywiązujemy należytą wagę. Stosowanie odpowiedniej diety oraz zmiana stylu życia
są jednak niezbędne do zachowania zdrowia. Zdrowe nawyki powinny więc zostać wprowadzone w życie zarówno przez pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze, jak i przez osoby z wysokim prawidłowym ciśnieniem. Włączenie diety nie zwalnia nas jednak z dalszego leczenia farmakologicznego,
jeśli zostało ono zalecone przez lekarza; zmiany stylu życia nie unikną również pacjenci stosujący leki na nadciśnienie. Niezależnie od etapu terapii pamiętaj,
aby zawsze informować lekarza prowadzącego o planach rozpoczęcia diety i omawiać z nim ewentualne modyfikacje leczenia.

Zalecenia polskich, europejskich i amerykańskich towarzystw
naukowych dotyczące stylu życia osób z nadciśnieniem:

zmniejszenie
spożycia soli
< 5 g/dzień

ograniczenie
spożycia
alkoholu

Złotym standardem
dietetycznym
w leczeniu nadciśnienia
jest dieta DASH
W badaniu „Dieta w zapobieganiu i leczeniu
nadciśnienia” (w skrócie badanie DASH: Dietary
Approaches to Stop Hypertension) wykazano,
że zastosowana w nim dieta, którą od nazwy
badania nazwano dietą DASH, obniża ciśnienie
tętnicze u osób z nadciśnieniem 1. stopnia,
a także u osób bez nadciśnienia, ale z ciśnieniem wyższym niż optymalne zarówno u młodych dorosłych, jak i u osób w wieku średnim
i starszym, i to już po 2 tygodniach stosowania!
Podstawowymi zasadami diety DASH, które
bezpośrednio wpływają na obniżenie ciśnienia, są ograniczenie soli i odpowiednio duże
(zgodne z normami) spożycie wapnia, potasu, magnezu i błonnika.

dieta typu DASH
lub
śródziemnomorska

unikanie otyłości,
szczególnie
brzusznej

Główne cechy
diety

regularna
aktywność
fizyczna

DASH

rezygnacja
z palenia
tytoniu

Jedzenie, które leczy. Znaczenie diety w nadciśnieniu
Dlaczego zdrowa dieta jest tak ważna w leczeniu nadciśnienia? Co mogą zyskać osoby z nadciśnieniem, które przestrzegają zasad diety DASH, i przed czym mogą się uchronić? Czy jedzenie rzeczywiście może leczyć?
Nadciśnienie tętnicze jest największym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów na całym świecie, dlatego tak ważne
jest, aby się przed nim chronić. Jeśli jednak już się pojawiło, należy dążyć do jego skutecznego leczenia.

Przestrzeganie odpowiedniej diety ma na celu:
 pomoc w wyrównaniu ciśnienia do pożądanych wartości (przy łagodnym nadciśnieniu lekarz czasem zaleca tylko stosowanie diety)
 poprawę efektywności działania leków
 zmniejszenie dawek lub nawet liczby leków, jeśli wyniki są wystarczająco dobre.

Pamiętaj: decyzję podejmuje tylko lekarz. Nie zmieniaj jego zaleceń na własną rękę.

Składniki obniżające ciśnienie krwi

Produkty bogate
w

Produkty bogate

wapń

1 produkty mleczne – najbogatsze
w najlepiej przyswajalny wapń
2 soja,
fasola
3 migdały,
orzechy,
nasiona
4 niektóre warzywa
(np. jarmuż, kapusta, szpinak, boćwina,
bób, fasola szparagowa, dynia)
5 suszone owoce
6 niektóre pełnoziarniste
produkty zbożowe
7 niektóre wody mineralne
(przy nadciśnieniu wybieraj
niskosodowe)
8 napoje roślinne
(sojowy, migdałowy itp.)
i inne produkty wzbogacone w wapń

w

magnez

1 pestki dyni,
nasiona,
migdały,
orzechy
2

Produkty bogate

kakao

w

potas

Produkty bogate
w

błonnik

1 nasiona roślin
strączkowych

1 nasiona roślin
strączkowych

2

2 migdały,
orzechy,
pestki dyni,
nasiona

3

kakao
suszone owoce

3 pełnoziarniste
produkty
zbożowe

3 nasiona roślin
strączkowych
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4 pełnoziarniste produkty
zbożowe
(głównie zarodki pszenne)

5 nasiona, pestki,
migdały, orzechy

4

6 pełnoziarniste produkty
zbożowe
(głównie zarodki pszenne)

5 warzywa
i owoce
(świeże
i mrożone)

5

suszone owoce

6 warzywa i owoce
(świeże i mrożone)
7

produkty mleczne

8 niektóre wody mineralne
(wybieraj niskosodowe)

koncentrat pomidorowy

7 owoce i warzywa
(świeże i mrożone)
8
9

mięso i ryby
produkty mleczne

suszone owoce

W jakim celu?

zawał serca

Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju lub opóźnić wystąpienie powikłań takich jak:

udar mózgu

niewydolność
serca

choroba tętnic
obwodowych

niewydolność
nerek

Nadwaga i otyłość a nadciśnienie
Jeśli masz nadwagę lub jesteś otyły, a dodatkowo cierpisz na nadciśnienie tętnicze, Twoim celem
powinno się stać schudnięcie. Pomaga ono bowiem w uzyskaniu pożądanych wartości ciśnienia
tętniczego.
Możesz samodzielnie sprawdzić, czy jesteś zagrożony nadwagą lub otyłości. Wystarczy, że wstawisz do
poniższego wzoru swoją aktualną masę ciała w kilogramach (kg) i wzrost w metrach (m); obliczysz w
ten sposób swój wskaźnik masy ciała, czyli BMI (ang. body mass index). Kiedy to zrobisz, będziesz mógł
go porównać do zaleceń.
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Za wskaźnik prawidłowej masy ciała zazwyczaj
przyjmuje się wartość BMI 18,5-24,9 kg/m2.
Masę ciała mieszczącą się w tym przedziale uznaje się za optymalną.

BMI 25-29,9 oznacza nadwagę,
a wartość powyżej 30 – otyłość.
W naszym przykładzie osoba ma BMI = 30,1, co oznacza, że jest otyła.

18,5

MASA ciała (kg)
BMI = 
[Wzrost (m)]2

Zły wpływ na zdrowie ma jednak nie tylko zwiększony wskaźnik masy ciała
(BMI ≥ 25 kg/m2), ale także konkretny typ otyłości: najbardziej niekorzystna jest
tak zwana otyłość brzuszna (typu jabłko), czyli nadmierne odkładanie się tłuszczu w jamie brzusznej.

Na przykład BMI dla osoby
o wzroście 168 cm ważącej 85 kg
można obliczyć w następujący sposób:

85 kg
BMI =
= 30,1 kg/m2
2
1,68 m

Aby sprawdzić, czy cierpisz na otyłość brzuszną, wystarczy zmierzyć obwód brzucha na poziomie pasa. U kobiet obwód ten nie powinien przekraczać 80 cm,
u mężczyzn – 94 cm. Powyżej tych wartości wzrasta ryzyko zaburzeń metabolicznych powodujących poważne zagrożenie dla zdrowia. Obwód 80-88 cm u kobiet
i 94-102 cm u mężczyzn traktuje się jako początek otyłości brzusznej. Obwód
powyżej 88 cm u kobiet i powyżej 102 cm u mężczyzn jest równoznaczny z rozwiniętą otyłością brzuszną.

Prawidłowy obwód
w pasie

< 80 cm

< 94 cm

Początek otyłości
brzusznej

80-88 cm 94-102 cm

W spiżarni osoby z nadciśnieniem
Warzywa zawierają mało kalorii, dzięki czemu
doskonale sprawdzają się podczas diet
odchudzających. Są także bogate w błonnik
(wszystkie warzywa) i potas – składniki, które
pomagają obniżyć ciśnienie. Wiele warzyw zawiera
też pewne ilości magnezu i wapnia. Wybieraj warzywa
świeże lub mrożone, natomiast staraj się unikać
konserwowych, marynowanych i z puszki, ponieważ
dodaje się do nich sól. Dużo soli zawierają również
warzywa kiszone.
Czy wiesz, że… ketchup zawiera 32 razy więcej sodu
niż koncentrat pomidorowy.
Owoce mają więcej kalorii niż warzywa, ale też są
bogate w błonnik i potas.
Czy wiesz, że… w 100 g oliwek jest 6 g soli, czyli więcej
niż 1 łyżeczka, dlatego zrezygnuj z ich jedzenia.
Nasiona roślin strączkowych to skarbnica błonnika,
magnezu i potasu. Unikaj jedzenia roślin strączkowych
z puszki, bo zawierają sporo soli – najlepiej gotuj je
samodzielnie z dodatkiem ziół lub przypraw.
Produkty zbożowe – pełnoziarniste produkty
zbożowe są ważnym źródłem błonnika i składników
mineralnych, zwłaszcza magnezu i potasu. Niektóre
z nich zawierają również wapń. Należy pamiętać,
że gotowe pieczywo ma w sobie sporo soli, dlatego
staraj się zastępować je specjalnym pieczywem
niskosodowym lub produktami zbożowymi,
przy których produkcji nie używa się soli.
Produkty mleczne są głównym źródłem wapnia
w naszej diecie, ale zawierają także potas i magnez,
czyli składniki, które obniżają ciśnienie tętnicze.
Osobom z nadciśnieniem tętniczym zaleca się napoje
mleczne, bo nie dodaje się do nich soli, oraz niesolone
sery białe. Przeciwwskazane są wszystkie produkty, do
których w czasie produkcji dodaje się sól. Informacje
o zawartości soli we wszystkich produktach znajdziesz
na etykiecie.

Ponieważ dieta osób z nadciśnieniem powinna
być bogata w produkty mleczne, zaleca się
wybieranie ich odtłuszczonych odpowiedników, aby
nie przekroczyć zawartości nasyconych kwasów
tłuszczowych, które podnoszą stężenie cholesterolu
we krwi.
Ryby, drób, mięso, jaja. Osobom z nadciśnieniem
zaleca się ryby, zwłaszcza tłuste ryby morskie, bo
zawierają mniej nasyconych kwasów tłuszczowych
niż mięso. Niewskazane są produkty, do których
w czasie produkcji dodaje się sól.
Tłuszcze, orzechy, nasiona i pestki. Najbardziej
zalecane są tłuszcze roślinne, czyli oleje (poza
palmowym i kokosowym). Doskonałym źródłem
zdrowego tłuszczu są także niesolone orzechy,
nasiona i pestki. Niewskazany jest jednak majonez,
ponieważ zawiera sól.
Zioła i przyprawy. Posiłki najlepiej przyprawiać
ziołami, do których nie dodano soli, sokiem
z cytryny, cebulą, czosnkiem lub szczypiorkiem.
Przeciwwskazane są gotowe mieszanki przyprawowe,
do których w czasie produkcji dodano sól, a także
musztarda.
Przekąski. Niewskazane są wszelkie przekąski, do
których w czasie produkcji dodano sól. 200-gramowa
paczka chipsów zawiera około 3,5 g soli. Zrezygnuj
z dań typu fast food, ponieważ w większości z nich
znajduje się mnóstwo soli.
W związku ze zmianą diety, zwiększeniem aktywności
fizycznej, a także redukcją masy ciała możesz
zaobserwować dużą zmianę wartości ciśnienia.
Omów z lekarzem, jak temu zapobiec, i regularnie
mierz ciśnienie tętnicze krwi. Wyniki dobrze jest
zapisywać i pokazywać je lekarzowi. W razie
wątpliwości nie wahaj się skorzystać z konsultacji
lekarskiej (nawet przed terminem wyznaczonej
wizyty).

Dekalog osoby z nadciśnieniem tętniczym
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Przygotowując posiłki, znacznie zmniejsz użycie soli.
Nie dosalaj jedzenia przy stole; nie stawiaj w pobliżu
solniczki.
Sól zastąp ziołami i naturalnymi przyprawami:
pamiętaj, że szybko przyzwyczaisz się do nowego
smaku i go polubisz.
Wybieraj produkty, do których w czasie produkcji nie
dodano soli – czytaj etykiety.
Warzywa jedz często, nawet kilka razy dziennie.
Wybieraj różne ich rodzaje.
Owoce jedz z umiarem.
Częściej sięgaj po pełnoziarniste produkty zbożowe
zamiast tych o małej zawartości błonnika. Kupuj
pieczywo o obniżonej zawartości soli lub staraj się
zamieniać je na płatki, kaszę, ryż lub makaron.

VII. Codziennie pij niskotłuszczowe napoje mleczne.
Uzgodnij z dietetykiem, jaka ilość jest dla Ciebie
wskazana.
VII. Postaw na ryby jako źródło białka i kwasów omega-3.
Jeśli chcesz skusić się na mięso, wybieraj tylko chude.
Unikaj wędlin, konserw, ryb i mięs wędzonych.
IX. Wybieraj zdrowe tłuszcze roślinne – najlepiej oleje,
niesolone orzechy, nasiona i pestki.
X. Unikaj cukru, słodyczy, słodkich napojów, wybieraj
niskosodową wodę mineralną (informacja na
etykiecie).
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