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ZatrosZcZmy się 
o nasze serca! 
Choroby układu krążenia od lat są niezmiennie największym zagrożeniem żyCia. według danyCh 
narodowego instytutu zdrowia PubliCznego odPowiadają one za 46 ProC. zgonów Polaków. 
dla Porównania druga PrzyCzyna to nowotwory złośliwe, odPowiadająCe za śmiertelność 
na Poziomie 24,5 ProC. 

Eksperci szacują, że przy obecnych tren-
dach zachorowań i tempie starzenia się 
populacji Polski liczba zgonów z powo-

du chorób sercowo-naczyniowych już w 2020 
r. przekroczy 200 tys. Główną rolę wśród cho-
rób układu krążenia odgrywa choroba niedo-
krwienna, ze szczególnym uwzględnieniem 
zawału serca. Szacuje się, że w Polsce w 2011 
roku zawał serca przebyło ok. 87,5 tys. osób. 
Mężczyźni stanowili około 62 proc. osób. 
Z powodu zawału zmarło zaś 16.214 osób, 
konkretnie 9.972 mężczyzn i 6.242 kobiet. Za-
wał serca jest także pierwszą przyczyną zgo-
nów w Europie u osób powyżej 75 roku życia.

nie lekCeważ objawów

Co sami pacjenci mogą zrobić, aby ogra-
niczyć tak wysoką śmiertelność  

oraz niepełnosprawność, któ-

rych przyczyną jest zawał serca? Przede 
wszystkim nie bagatelizować objawów. Na-
leży pamiętać, że ból w okolicach klatki pier-
siowej może oznaczać szereg lżejszych do-
legliwości, ale może oznaczać też zawał ser-
ca. I ta informacja powinna być kluczowa dla 
każdego z nas. W sytuacji pojawienia się bólu 
w okolicach klatki piersiowej, trwającego po-
wyżej 15 minut, który nie ustępuje po zmianie 
pozycji, wypiciu płynu oraz zażyciu nitrogli-
ceryny, należy bezwzględnie wezwać pogo-
towie. Niestety mimo wielu akcji informacyj-
nych i edukacyjnych pacjenci cały czas czeka-
ją średnio około 4 godzin nim zadzwonią po 
pomoc. A w przypadku zawału serca liczy się 
dosłownie każda minuta. Im szybciej lekarze 
będą w stanie rozpocząć efektywną pomoc 
pacjentowi, tym większa szansa, że nie doj-
dzie do rozległej martwicy i nieodwracalnych 
zmian w sercu.

Wysoka śmiertelność w zawałach ser-
ca związana jest także z pewnymi stereo-
typami dotyczącymi objawów. W opinii 
większości Polaków „obowiązkowym” ob-
jawem zawału jest utrzymujący się ostry 
ból w okolicach klatki piersiowej. Nie musi 
być to prawdą. Objawem zawału może być 
np. ból brzucha, który oprócz niestrawno-
ści, może sugerować również zawał ściany 
dolnej serca. Co więcej zawał u Pań z regu-
ły sygnalizowany jest zupełnie innymi obja-
wami niż u Panów. Według „Raportu Polki 
2013. Zdrowie i jego zagrożenia” z powodu 
nietypowych objawów Polki trafiają do pra-
cowni hemodynamicznej średnio o 35 minut 
później niż Polacy. Zawał u kobiet sygnali-
zowany może być np. tylko przez ból koń-
czyn górnych, albo tylko dusznością. Często 
objawem są bóle karku czy pleców, utożsa-
miane ze schorzeniami kręgosłupa, czy ob-
jawy wegetatywne – nudności i wymioty. 
Zawał może sygnalizować też np. ból żu-
chwy. Próby walki z objawami tzw. domo-
wymi sposobami (np. picie, otwieranie okna 
itp), tylko niepotrzebnie wydłużają czas do-

jazdu do szpitala. Co powinno zaniepokoić 
Panie? Którykolwiek z wymienionych wyżej 
objawów, bardzo intensywny, utrzymują-
cy się dłużej niż 20 minut. Zwłaszcza trze-
ba wezwać pogotowie, gdy objaw się nasila.

Pamiętaj o ProfilaktyCe

Oprócz działań typowo reakcyjnych, zwią-
zanych ze zmniejszeniem śmiertelności na 
schorzenia układu krążenia, możemy pra-
cować nad zmniejszeniem ogólnie zacho-
rowalności. Każdy z nas ma w tym obszarze 
szerokie możliwości, bo według ekspertów 
Światowej Organizacji Zdrowia aż 80 proc. 
przypadków chorób serca można… uniknąć. 
Nie możemy wprawdzie modyfikować ta-
kich czynników jak obciążenia genetyczne, 
wiek, czy wady wrodzone. Ale możemy dbać 
o siebie, co przyniesie z pewnością pozytywne 
skutki. Obowiązkowe jest utrzymywanie od-
powiedniej wagi ciała, poziomu cholesterolu 
i glukozy poprzez stosowanie zbilansowanej, 
najlepiej śródziemnomorskiej diety i codzien-
nej aktywności fizycznej. Racjonalnie daw-
kowany wysiłek fizyczny, nawet w przypad-
ku znacznych zmian miażdżycowych w sercu, 
powoduje tworzenie i poszerzanie własnych 
naczyń krążenia obocznego tzw. własnych 

bypasów, które drobniutkimi połączeniami 
doprowadzają krew do niedokrwionych ob-
szarów. Trzeba bezwzględnie rzucić palenie 
oraz ograniczyć spożycie alkoholu. Pamię-
tajmy również o regularnej kontroli ciśnie-
nia oraz ewentualnym leczeniu nadciśnienia. 
I wreszcie powinniśmy unikać długotrwałego 
stresu, a jeśli nie jest to możliwe – wypraco-
wać skuteczne sposoby radzenia sobie z nim.

Aby mieć pewność, że nasze serce nie 
szwankuje warto wykonywać regularne ba-
dania profilaktyczne, które w porę pozwolą 
nam wykryć wszelkie ewentualne nieprawid-
łowości w funkcjonowaniu układu sercowo-
-naczyniowego. Wiele z klinik kardiologicz-
nych proponuje dziś specjalne programy pro-
filaktyczne zawierające nieinwazyjną ocenę 
układu krążenia: badania EKG - spoczynko-
we i wysiłkowe, ultrasonokardiograficzne 
(UKG), pokazujące budowę i funkcję serca – 
mięśnia i zastawek, USG tętnic szyjnych i ob-
wodowych, a także możliwość nieinwazyjnej 
oceny naczyń wieńcowych i obwodowych 
w badaniu naczyniowej tomografii kompu-
terowej – angioTK. Całość uzupełnia pełen 
profil badań krwi i konsultacja kardiologicz-
na. Najlepiej, jeśli taki „bilans serca” wykonu-
je się przynajmniej raz w roku.

Prof. dr hab. andrzej bochenek
Kardiochirurg, współzałożyciel i członek rady 
nadzorczej Polsko-Amerykańskich Klinik 
Serca, członek Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego, profesor 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
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Zwiększanie aktywności fizycznej, od-

powiednia dieta właściwe leczenie nad-
ciśnienia tętniczego, nieprawidłowości 
przemian tłuszczowych to ważne ele-
menty profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

Celami profilaktyki sercowo-naczy-
niowej są bez wątpienia: propagowa-
nie zdrowego stylu życia, odpowiednia 
stratyfikacja ryzyka oraz wprowadzenie 
właściwego postępowania. Podejście do 
pacjenta powinno być całościowe oraz 
spersonalizowane.Prof. dr hab. zbigniew kalarus

Prezes Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego,Katedra Kardiologii, 
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, 
Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Zmiany prowadzące do rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych rozpoczynają 
się już od wczesnych lat życia, przez 

bardzo długi okres czasu nie dając żadnych 
objawów. Pierwsze symptomy mogą świad-
czyć już o zaawansowanych zmianach miaż-
dżycowych, a ich progresja może być szyb-
ka i w konsekwencji prowadzić do skutków 
groźnych dla życia. Postępy w profilaktyce 
pierwotnej oraz wtórnej chorób sercowo-na-
czyniowych zaowocowały na przełomie XX/
XXI wieku spadkiem liczby zgonów w pol-
skiej populacji w wieku 25-74 lat aż o połowę. 
Jednak nadal ta grupa chorób jest główną 
przyczyną zgonów w Europie i w innych re-
jonach świata. Choroby srcowo-naczyniowe 
mają wysoki wskaźnik zachorowalności, w 
wysokim stopniu prowadzą do inwalidztwa, 

a co za tym idzie rosnących kosztów leczenia 
i opieki społecznej. W europejskich wytycz-
nych przedstawiono główne aspekty zdro-
wego stylu życia prowadzące do zachowa-
nia zdrowia. Udowodniono, że działania pre-
wencyjne wykazują większą skuteczność niż 
samo postępowanie terapeutyczne.  

Zdrowy styl życia jest uznawany za je-
den z najważniejszych elementów profilakty-
ki schorzeń układu sercowo-naczyniowego. 
Edukacja zdrowotna prowadząca do zmian 
zachowania jest głównym celem polityki 
prozdrowotnej na całym świecie. Modyfiko-
walnymi czynnikami ryzyka są miedzy inny-
mi: odżywianie, palenie tytoniu, aktywność 
fizyczna, masa ciała, ciśnienie tętnicze oraz 
stężenie lipidów. 

Aby mieć pewność, 
że nasze serce 
nie szwankuje 

warto wykonywać 
regularne badania 

profilaktyczne

Według ekspertów 
Światowej 
Organizacji 

Zdrowia aż 80 proc. 
przypadków chorób 

serca można uniknąć
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cholesterol – cichy zabójca!
Podwyższony Poziom Cholesterolu może Prowadzić do wielu groźnyCh w skutkaCh Chorób 
układu krążenia. należy jednak Pamiętać, że w walCe ze złym Cholesterolem wiele zależy 
od nas samyCh i tego w jaki sPosób żyjemy.

Prof. uj Piotr jankowski  
Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Czym jest cholesterol i czy to prawda, że 
ma on dwa oblicza? 

Cholesterol jest substancją konieczną 
do życia. Jest jednym z budulców komórek 
w naszych organizmach. ale uwaga! W nad-
miarze cholesterol jest jednak bardzo szkod-
liwy i uznawany za jednego z głównych za-
bójców Polaków. 

Wyróżniamy dwa źródła cholesterolu. 
Z jednej strony cholesterol jest produkowa-
ny w wątrobie. Z drugiej znajduje się w wie-
lu produktach żywnościowych. Warto pamię-
tać, że nieuszkodzona wątroba produkuje 
cholesterol w ilościach wystarczających do 
zabezpieczenia potrzeb organizmu, a bar-
dzo często produkuje go za dużo co prowa-
dzi do tzw. hipercholesterolemii. Łatwo moż-
na z tego wyciągnąć wniosek, że cholesterol 
znajdujący się w spożywanych produktach 
nie tylko zazwyczaj nie jest do niczego po-
trzebny, ale najczęściej jest szkodliwy. 

Gdy badamy stężenie cholesterolu na wy-
niku najczęściej otrzymujemy stężenie cho-
lesterolu LDL (tzw. „zły” cholesterol) oraz 
cholesterolu HDL (tzw. „dobry” cholesterol). 
O ile cholesterol HDL ma działanie ochronne, 
to cholesterol LDL uszkadza tętnice rozpro-
wadzające krew z serca do wszystkich orga-
nów organizmu. 

2. Poznajmy zatem naszego wroga. do 
czego prowadzi podwyższenie cholestero-
lu ldl?

Nieco upraszczając: jeśli cholesterolu jest 
za dużo odkłada się w ścianach tętnic (w for-
mie miażdżycy) prowadząc do zwężenia, a na-
stępnie zamknięcia tętnicy i w następstwie 
tego do upośledzenia ukrwienia różnych na-
rządów. Jeśli miażdżyca umiejscawia się w tęt-
nicach prowadzących krew do serca efektem 
nadmiaru cholesterolu może być zawał serca, 
jeśli w tętnicach prowadzących krew do móz-
gu efektem może być udar mózgu.

3. Ponad 65% Polaków mających pod-
wyższony poziom cholesterolu nie jest 
tego świadoma. Czym może grozić taka 
niewiedza?

Rzeczywiście wyniki badań są alarmują-
ce. Tak duży odsetek nierozpoznanej hiper-
cholesterolemii jest jednym z największych 
zagrożeń dla zdrowia Polaków. Osoba, któ-
ra nie jest świadoma choroby naturalnie nie 
może podjąć środków zaradczych, które po-
legają na zmianie diety i utrzymywaniu regu-
larnej aktywności fizycznej, a w niektórych 
przypadkach na przyjmowaniu leków obniża-
jących stężenie cholesterolu we krwi. W ten 
sposób osoby nieświadome choroby naraża-
ją się na wystąpienie poważnych powikłań.

4. które spośród schorzeń na podłożu hiper- 
lipidemiimożemy zaliczyć do najgroźniej-

szych chorób układu sercowo naczynio- 
wego?

Za duże stężenie cholesterolu prowadzi do 
najgroźniejszych chorób: do zawałów serca 
i niewydolności serca oraz niedokrwiennych 
udarów mózgu. Pamiętajmy że choroby ukła-
du krążenia (w tym przede wszystkim właśnie 
zawały serca i udary mózgu) są najważniejszą 
przyczyną zgonów w naszym kraju. 

5. aktywność fizyczna oraz zmiana nawy-
ków żywieniowych są niezmiernie ważne dla 
utrzymania prawidłowego poziomu chole-
sterolu. Co zatem powinno znaleźć się w na-
szej diecie, a czego powinniśmy unikać?

Regularna aktywność fizyczna chro-
ni przed chorobami układu krążenia na wie-
le sposobów, m. in. ko-
rzystnie wpływa na stę-
żenie cholesterolu we 
krwi. Zdrowe są zarów-
no spacery, truchta-
nie, bieganie, jeżdżenie 
na rowerze, pływanie, 
gry zespołowe, jak i ta-
niec. Osobom bez cho-
rób układu krążenia za-
leca się aktywność fi-
zyczną przez większość 
dni tygodnia (prawie co-
dzienną), łącznie 2,5-5 
godzin tygodniowo ak-
tywności fizycznej o co 
najmniej umiarkowanej 
intensywności lub 1-1,5 
godziny tygodniowo 
aktywności o dużej lub 
bardzo dużej intensyw-
ności. Osoby prowadzą-
ce dotąd siedzący tryb 
życia powinny pamiętać 
o stopniowym zwięk-
szaniu intensywności 
i czasu trwania wysiłku 
fizycznego. 

Zdrowa dieta to 
przede wszystkim die-
ta urozmaicona, ni-
skotłuszczowa, z małą 
zawartością soli kuchen-
nej, bogata w różne 
owoce i warzywa. Die-
ta niskotłuszczowa 
opiera się na spoży-
waniu pokarmów ubo-
gich w tłuszcz zwierzę-
cy. Tłuszcze są niezbęd-
ne do prawidłowego 
funkcjonowania orga-
nizmu, jednak ich nad-
miar zwiększa ryzyko 
rozwoju miażdżycy, za-
wału serca i udaru móz-
gu. Pamiętajmy, że stę-
żenie cholesterolu we 
krwi rośnie nie tylko 
wraz ze zwiększaniem 
jego spożycia, ale prze-
de wszystkim wraz ze 
zwiększaniem spożycia 
tłuszczów zwierzęcych. 
Od wielu lat podkreśla-
my korzyści ze stoso-
wania diety śródziem-
nomorskiej (dieta za-
wierająca dużo owoców 
i warzyw, roślin strącz-
kowych, ryb oraz peł-
noziarniste pieczywo, 
a niewiele czerwonego 
mięsa, szczególnie wie-
przowiny; do potraw do-
dawana jest duża ilość 
czosnku i cebuli, do sa-
łatek, zup i sosów oliwa 
z oliwek; pokarmy te są 
bogate w błonnik, wi-

taminę C, mikro- i makroelementy oraz nie-
nasycone kwasy tłuszczowe). Wykazano, że 
im codzienna dieta jest bardziej zbliżona do 
diety śródziemnomorskiej, tym ryzyko wy-
stąpienia zawału serca jest mniejsze.Pamię-
tajmy, że słodycze to kolejne zagrożenie dla 
naszego zdrowia. Należy też unikać spożywa-
nia napojów słodzonych. Dziennie jedzmy co 
najmniej 200 g owoców oraz co najmniej 200 
g warzyw. Pamiętajmy, że u zdrowych osób 
spożywających urozmaiconą dietę nie ma po-
trzeby suplementacji witamin, ani minerałów.

6. ostatnio popularnym elementem w wal-
ce z cholesterolem są sterole roślinne. na 
czym polega ich fenomen?

Produkty żywnościowe wzbogacone 
w sterole lub stanole mogą zmniejszać stę-

żenie „złego” cholesterolu średnio o około 
7-10%. To działanie sumuje się z efektami 
stosowania diety o małej zawartości tłusz-
czów, a także z efektami zażywania leków 
obniżających stężenie cholesterolu. Czę-
sto dobrym rozwiązaniem jest stosowanie 
takich produktów przez osoby, które mają 
za duże stężenie cholesterolu, ale nie mają 
wskazań do stosowania klasycznych leków 
obniżających stężenie cholesterolu. Pro-
dukty te mogą też wspomagać działanie le-
ków obniżających cholesterol. Pamiętajmy 
jednak, by spożywaniem produktów wzbo-
gaconych w sterole nie zastępować leków. 
Zawsze w tej sprawie warto skonsultować 
się z lekarzem. 

Rozmawiała
Lilianna Miśkiewicz
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Sprawdź, czy problem podwyż-
szonego cholesterolu nie dotyczy 
także Ciebie! Wejdź na stronę 
www.flora.pl i pobierz kupon na 
bezpłatne badanie cholesterolu 
do zrealizowania na terenie całej 
Polski. 
Oprócz kuponu w zestawie
znajdziesz również:
• niezbędne informacje o cholesterolu,
• wskazówki dotyczące zmiany stylu życia i propozycje ćwiczeń,
• przepisy kulinarne,
• dwa kupony zniżkowe na Florę pro.activ do zrealizowania
   w dowolnym punkcie sieci Tesco.

Flora pro.activ zawiera sterole 
roślinne, które skutecznie 
obniżają poziom cholesterolu 
we krwi.
•  wystarczą 3 kromki dziennie, by 
zaobserwować pozytywne efekty już 
po 3 tygodniach
•  spożywaj codziennie, aby utrzymać 
obniżony poziom cholesterolu

Weź serce w swoje ręce
i zbadaj swój poziom cholesterolu!

Potwierdzono klinicznie, że dzienne spożycie 1,5-2,4 g steroli roślinnych w ciągu 2-3 tygodni 
obniża poziom cholesterolu we krwi o 7-10%.Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka 
rozwoju choroby wieńcowej serca. Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej 
serca. Redukcja tylko jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka zachorowania.

BEZPŁATNE 

BADANIE

2

CHOLESTEROL
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http://www.flora.pl/
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NadciśNieNie tętNicze – 
choroba cywilizacyjNa
OdpOwiedniO dObrana terapia Oraz wyłączenie czynników ryzyka takich jak nadwaga, nadmierne 
spOżycie sOli, palenie papierOsów i picie alkOhOlu tO klucz dO walki z nadciśnieniem tętniczym.

1. nadciśnienie tętnicze zostało sklasyfiko-
wane jako choroba cywilizacyjna, szacuje 
się, że do 2025 na świecie zachoruje na nią 
ponad 1,5 mld osób. w polsce obecnie około 
10mln osób zmaga się z nadciśnieniem. pa-
nie profesorze, czym tak naprawdę jest ta 
choroba i jakie są jej pierwsze objawy? 

Warto powtórzyć, że co najmniej co trze-
ci dorosły w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, 
niestety wśród chorych 1/3 nie wie swojej cho-
robie. Jedyną metodą aby ją rozpoznać jest 
pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Nie ma bo-
wiem objawów, które możemy uważać za ty-
powe dla NT, stąd zasada aby każdy dorosły 
znał wartość swojego ciśnienia i sprawdzał ją 
co najmniej jeden raz w roku. Nadciśnienie 
oznacza, że serce pompuje krew z nadmierną 
siła co zagraża i samemu sercu jak tętnicom 
oraz organom przez które płynie krew.

2. jakie są prawidłowe wartości ciśnienia 
krwi? kiedy powinniśmy zaalarmować na-
szego lekarza pierwszego kontaktu?

Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się gdy 
w czasie 2 kolejnych wizyt skurczowe ciśnie-
nie tętnicze krwi wynosi co najmniej 140 mm 

Hg lub ciśnienie rozkurczowe co najmniej 90 
mm Hg. Ale jeśli w trakcie jakiegokolwiek po-
miaru stwierdzamy wartości przekraczające 
140/90 mm Hg to powód aby zgłosić się do 
lekarza.

3. jakie są najczęstsze powikłania nadciśnie-
nia tętniczego? do czego może prowadzić 
nie leczone nadciśnienie? 

U chorych z nieleczonym nadciśnieniem 
tętniczym układ krążenia pozostaje stale na-
rażony na wysokie ciśnienie płynącej krwi. 
Uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze a ser-
ce zmuszone do nadmiernej pracy. Szybciej 
rozwija się miażdżyca w tętnicach, częściej 
występuje choroba wieńcowa, zawał serca 
i udar mózgu. Nadciśnienie tętnicze przyspie-
sza rozwój niewydolności nerek, serca, mi-
gotania przedsionków, chorób naczyń obwo-
dowych. Szczególnie groźne jest łączne wy-
stępowanie nadciśnienia i innych czynników 
ryzyka takich jak nadwaga, palenie papiero-
sów, cukrzyca i wysokie stężenie cholestero-
lu we krwi. Znacznie wzrasta wówczas praw-
dopodobieństwo wystąpienia wymienionych 
powyżej chorób. Przykładowo: długość życia 
35-letniego mężczyzny którego ciśnienie tęt-
nicze wynosi 150/100 mm Hg wyniesie średnio 
65 lat jeśli nie będzie on skutecznie leczony.

4. wyróżniamy dwa typy nadciśnienia tętni-
czego – wtórne i pierwotne. jak jest między 
nimi różnica?

U większości pacjentów przyczyna NT po-
zostaje nieznana i mówimy wówczas o pier-
wotnym nadciśnieniu tętniczym. Wiadomo, 
że występuje dziedziczna skłonność do wy-
sokiego ciśnienia tętniczego. Ciśnienie tętni-

cze wzrasta u osób z nadwagą, pijących alko-
hol, używających dużych ilości soli kuchennej, 
prowadzących siedzący tryb życia i narażo-
nych na częste stresy. U kilku procent chorych 
z nadciśnieniem tętniczym udaje się wykryć 
chorobę, która powoduje wzrost ciśnienia, 
czyli rozpoznajemy u nich tzw. wtórną postać 
NT. Najczęściej są to przewlekłe choroby ne-
rek, naczyń i zaburzenia hormonalne. Rozpo-
znanie wtórnej postaci pozwala czasami na 
całkowite wyleczenie pacjenta z nadciśnienia 
tętniczego a często na ograniczenie skutków 
samej – niejednokrotnie groźnej, choroby. 

5. Obecnie wielu z nas żyje w ciągłym po-
śpiechu i często zapominamy o rzeczy naj-
ważniejszej, a mianowicie zdrowiu. jadamy 
w pośpiechu, jesteśmy narażeni na ciągły 
stres w pracy, brakuje nam ruchu. jak dużą 
rolę w profilaktyce nadciśnienia tętniczego 
odgrywa to jak żyjemy?

U większości chorych bezpośrednią przy-
czyną nadciśnienia tętniczego jest styl życia 
prowadzący do otyłości, nadużywanie alko-
holu, nadmierne spożycie soli, unikanie ak-
tywności fizycznej. Polacy spożywają ogrom-
ne ilości soli, kilkanaście gramów chlorku sodu 
dziennie, co znacząco przekracza potrzeby or-
ganizmu. Szacuje się, że zmniejszenie zawar-
tości soli w pożywieniu o połowę zmniejszy 
liczbę udarów mózgu o jedną czwartą a zawa-
łów serca o jedną piątą! U osoby otyłej z nad-
ciśnieniem tętniczym, ubytek jednego kilo-
grama wagi oznacza spadek ciśnienia o 1 mm 
Hg. Zmiana stylu życia stanowi niezbędny 
składnik walki z nadciśnieniem.

6. a co jeśli zmiana trybu życia nie wystar-
czy? czy stosując leczenie farmakologiczne 
można normalnie funkcjonować?

Każdy chory powinien wyeliminować czyn-
niki, które sprzyjają wzrostowi ciśnienia: nad-
wagę, nadmierne spożycie soli kuchennej, 
ograniczyć picie alkoholu, przestać palić pa-
pierosy, regularnie uprawiać wysiłki fizyczne. 
Wiele osób nie wymagałoby podawania le-
ków gdyby potrafiły przestrzegać wymienio-
nych zaleceń. Istnieje kilka grup leków obni-
żających ciśnienie, które wywierają odmien-
ne efekty na czynność układu krążenia jednak 
wszystkie te leki powodują trwałe obniżenie 
ciśnienia tętniczego. Często dla obniżenia ciś-
nienia tętniczego konieczne staje się podawa-

nie leku, którego wybór leku zależy od współ-
istniejących chorób, które mogą stanowić 
wskazania lub przeciwwskazania do zastoso-
wania określonego preparatu. Chorzy, którzy 
nie tolerują jednego leku mogą być skutecznie 
leczeni innym preparatem. Decyzja o wyborze 
lub zmianie preparatu należy do lekarza, który 
dobrze zna stan pacjenta z nadciśnieniem i na 
stałe prowadzi jego leczenia. W terapii stosu-
je się leki moczopędne (diuretyki), które usu-
wają nadmiar soli z organizmu, beta-blokery, 
które odciążają serce oraz leki rozszerzające 
naczynia do których należą: alfa-blokery, in-
hibitory enzymu konwertującego (ACE), leki 
blokujące receptor dla angiotensyny oraz an-
tagoniści wapnia. Istnieje także grupa leków, 
które hamują ośrodki w układzie nerwowym 
powodujące wzrost ciśnienia tętniczego. 

Dostępne obecnie leki udowodniły swoją 
skuteczność i bezpieczeństwo w olbrzymiej 
grupie chorych na całym świecie. Stosowa-
nie się do wskazówek lekarskich pozwoli na 
ograniczenie ryzyka pojawienia się niepożą-
danych działań stosowanych leków. Nale-
ży często i systematycznie mierzyć ciśnienie 
tętniczego. Bardzo ważne jest wyłączenie in-
nych czynników ryzyka. Wzrasta wówczas 
skuteczność terapii, co pozwala na stosowa-
nie mniejszej liczby leków i w niższych daw-
kach. Chory z dobrze leczonym NT może 
normalnie funkcjonować w pracy, rodzinie 
i społeczeństwie! 

Rozmawiała 
Kornelia Nelec

prof. dr hab. med. zbigniew gaciong
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, 
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
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Jak ZwięksZyć swoJą aktywNość fiZycZNą dla 
poprawy staNu układu krążeNia
odPowiednia aktywność fizyCzna nie tylko PoPrawia odPowiedź na zastosowane leCzenie 
farmakologiCzne i inwazyjne Chorób serCa, ale także rokowanie, zmniejsza ryzyko wystąPienia 
Powikłań i kolejnyCh inCydentów serCowo-naCzyniowyCh.

dr hab. med. marcin grabowski 
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego  
Towarzystwa Kardiologicznego, I Katedra 
i Klinika Kardiologii Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego

dr łukasz kołtowski
Komisja Informatyki Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, I Katedra i Klinika  
Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

dr med. Paweł balsam
Komisja Informatyki Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, I Katedra i Klinika 
Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

aktywność fizyCzna lekiem na 
Choroby serCa i naCzyń

Aktywność fizyczna odgrywa znaczącą 
rolę w zapobieganiu chorobom układu ser-
cowo-naczyniowego takim, jak zawał serca, 
udar mózgu, miażdżyca powodująca niedo-
krwienie czy nadciśnienie tętnicze. Ryzyko 
takich powikłań jest podwyższone wśród 
osób palących papierosy, osób z nadciśnie-
niem tętniczym, cukrzycą lub niską wydol-
nością i małą aktywnością fizyczną. Z dru-
giej strony, to właśnie aktywność fizyczna 
powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, 
zmniejsza stężenie cholesterolu oraz ryzy-
ko wystąpienia zawału serca. Wdrożenie 
odpowiedniej aktywności fizycznej stanowi 
podstawową formę zachowań prozdrowot-
nych zalecanych u większości osób z ryzy-
kiem sercowo-naczyniowym i z różnym za-
awansowaniem chorób serca. Odpowiednia 
aktywność fizyczna nie tylko poprawia od-
powiedź na zastosowane leczenie farmako-
logiczne i inwazyjne chorób serca, ale także 
rokowanie, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
powikłań i kolejnych incydentów sercowo-
-naczyniowych. Zwracanie uwagi na stoso-
wanie odpowiedniej aktywności fizycznej 
powoduje u pacjenta wzrost zainteresowa-
nia stanem zdrowia, pacjent lepiej dostoso-
wuje się do pozostałych zaleceń lekarskich, 
uzyskuje lepszą wydolność fizyczną i lepsze 
samopoczucie. W chwili obecnej medycyna 
dysponuje poważnymi dowodami nauko-
wymi potwierdzającymi skuteczność takiej 
interwencji na poziomie zbliżonym do po-
stępowania farmakologicznego.

odPowiedni wysiłek  
w zależnośCi od stanu ogólne-
go i obeCnośCi Chorób serCa

Wysiłek fizyczny musi być oczywiście od-
powiednio dozowany w zależności od wieku 
danej osoby, jej dotychczasowej kondycji, 
a przede wszystkim chorób współistnieją-
cych. Dla młodych osób większość sportów 
na poziomie amatorskim jest odpowiednia, 
a dokładniejsza ocena stanu zdrowia zazwy-
czaj wskazana jest u osób rozpoczynających 
karierę zawodniczą lub osób z pojawiający-
mi niepokojącymi objawami (np. szmer nad 
sercem, upośledzona tolerancja wysiłku, 
kołatania serca, omdlenia czy utraty przy-
tomności). Z drugiej strony, groźne może 
być podjęcie dużego wysiłku fizycznego bez 
wcześniejszego odpowiedniego przygo-
towania, np. start w biegu długodystanso-
wym przez osoby, które biegały do tej pory 
incydentalnie i znacznie krótsze odcinki. 
W takich przypadkach nagłe wycieńczenia, 
pojawiające się zaburzenia poziomu elek-
trolitów we krwi, szczególnie u osób z nie-
rozpoznaną chorobą serca, mogą dopro-

wadzić do nagłego zdarzenia. Nie-
stety, nie jesteśmy 

w stanie zapo-
biec wszyst-

kim incy-
dentom 

i dlatego nawet u zbadanych sportow-
ców zdarza się nagłe zatrzymanie krążenia 
w trakcie uprawiania sportu, co może wy-
nikać np. z genetycznie uwarunkowanych 
wad budowy komórek sercowych.

Także u osób starszych i chorych na serce 
umiejętne dawkowanie ćwiczeń oraz rekre-
acyjna aktywność fizyczna chronią ten na-
rząd oraz poprawiają funkcjonowanie ser-
ca i płuc. Są oczywiście przypadki skrajnie 
chorych pacjentów (np. bardzo ciężka nie-
wydolność serca, zaburzenia rytmu wyzwa-
lane wysiłkiem) lub stany chorobowe (np. 
zapalnie mięśnia sercowego), w których 
ograniczamy wysiłek, ale u znacznej więk-
szości pacjentów, także u tych po zawale 
serca, z chorobą wieńcową czy niewydol-
nością serca, zalecamy pewną aktywność 
fizyczną nie tylko jako sposób na dalsze 
funkcjonowanie, ale także jako formę reha-
bilitacji kardiologicznej. Zalecana ilość wy-
siłku to co najmniej 150 minut tygodniowo 
poświęconych na spacer, nordic walking, 
bieg, pływanie, taniec, gry towarzyskie lub 
inne aktywności fizyczne w zależności od 
upodobań. Bardziej nasilony wysiłek może 
wymagać wcześniejszej oceny wydolno-
ści wieńcowej w trakcie testu wysiłkowego 
z oceną ukrwienia serca lub jako schemat 
rehabilitacji kardiologicznej z monitorowa-
niem parametrów życiowych w obecności 
personelu medycznego.

Jest wiele prostych sposobów 
na zwiększenie aktywności fi-
zycznej w codziennym życiu. 
Wystarczy, że wysiądziemy 
z autobusu przystanek wcześ-
niej i resztę trasy przejdziemy, 
zaparkujemy auto trochę dalej 
od miejsca docelowego, będziemy 
rzadziej korzystać z windy lub wy-
siadać piętro wcześniej. Można też 
zaplanować wieczorny spacer do re-
stauracji zamiast zamawiać jedzenie 
do domu. W wielu profesjonalnych 
opracowaniach naukowych jako do-
bry sposób na zwiększenie aktywności 
fizycznej podaje się nabycie psa, który 
siłą rzeczy będzie wymagać od nas wy-
chodzenia na spacer. Inne korzystne zacho-
wania to np. unikanie korzystania z windy.

systemy, urządzenia do  
traCkingu aktywnośCi  
fizyCznej i motywaCji 
oraz możliwośCi  
telemedyCyny  
w kontroli ogólnego 
stanu zdrowia

Kondycja fizyczna stano-
wi jeden z kluczowych celów 
programów prewencji cho-
rób cywilizacyjnych i reha-
bilitacji medycznej. Dla 
większości zdrowych 
osób aktywność fi-
zyczna jest głów-

nym i najbardziej dostępnym sposobem 
obniżenia ryzyka wystąpienia chorób prze-
wlekłych, w tym nadciśnienia tętniczego, 
hiperlipidemii czy cukrzycy. Regularne wy-
konywanie umiarkowanych wysiłków fi-
zycznych przekłada się również na niższe ry-
zyko wystąpienia depresji. Bycie aktywnym 
wymaga dyscypliny i motywacji – dostępne 
urządzenia monitorujące ilość ruchu i spala-
nych kalorii istotnie pomagają w utrzyma-
niu kondycji fizycznej. Najpopularniejsze 
trackery aktywności fizycznej mają formę 
bransoletki noszonej na nadgarstku (Fit-
bit, Shine, Jawbone). Poprzez system czuj-
ników (żyroskop, akcelerometr) rejestrowa-
ne pomiary są przekazywane zazwyczaj do 
smarfona za pośrednictwem łącza bezprze-
wodowego (Bluetooth), a następnie podda-
wane są analizie i prezentowane użytkowni-
kowi. Wysyłanie powiadomień o osiągnię-
ciu predefiniowanego celu jest skuteczną 
motywacją do dalszego wysiłku. Informacja 
o wykonanym wysiłku może dodatkowo być 
przekazana do centrum telemedycznego – 
tego typu rozwiązania są szczególnie istot-
ne w kontekście pacjentów poddawanych 
rehabilitacji kardiologicznej. Monitorowa-
nie i dokumentowanie swojej aktywności 
fizycznej i wykonanych zajęć sportowych 
w postaci elektronicznej dają dodatkowo 
możliwość prezentowania własnych osiąg-
nięć np. na portalach społecznościowych 
(np. Facebook), co jest przede wszystkim 
skuteczną metodą motywacji. Taka „zdro-

wa rywalizacja” odbywa się nie tyko 
w postaci indywidualnych prezenta-
cji wyników, ale także współzawod-
nictwa między pracownikami róż-
nych korporacji.

4
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model żywieNia w profilaktyce 
i leczeniu chorób serca

Prof. dr hab. n. med. małgorzata 
kozłowska-wojciechowska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

To prawda, że nowoczesna kardiologia 
przyczyniła się do wydłużenia życia 
obecnie żyjących, ale czyż nie spowo-

dowało to jednocześnie zwiększenia liczby 
osób niepełnosprawnych? Czyż nie powięk-
sza się populacja ludzi, których jakość życia 
pogarsza się, gdyż cierpią na choroby obni-
żające tę jakość? 

Starość obecnie nierozerwalnie wiąże się 
z ograniczeniami wynikającymi z niewydolno-
ści serca, chorobami degeneracyjnymi móz-
gu czy zwyrodnieniem układu ruchowego. 
My, lekarze nastawieni jesteśmy na leczenie, 
i to jest nasza powinność, jednakże czyż do 
nas nie należy spełnienie podstawowej obiet-
nicy, o której nie wolno nam zapomnieć: pri-
mum non nocere!? A żeby nie zaszkodzić, nale-
ży również zadbać, aby wymienione choroby 
nie występowały. Nie uda się całkowicie im za-
pobiec, ale należy podjąć wszystkie działania, 
aby choroby sercowo-naczyniowe występo-
wały jak najrzadziej. Jedyną szansą na to jest 
profilaktyka od jak najmłodszych lat. Bo prze-
cież wszystko, w tym i ryzyko chorób, zaczyna 
się, gdy przychodzimy na świat. 

Wyniki wszystkich dotychczasowych ba-
dań przemawiają za tym, iż tylko wczesna 
profilaktyka lub prewencja rozwoju poszcze-
gólnych czynników ryzyka oraz optymalizacja 
zdrowia sercowo-naczyniowego powinny zo-
stać wprowadzone jeszcze w okresie dzieciń-
stwa. Albowiem to wtedy pojawia się wiele za-
chowań ryzykownych dla zdrowia, a także dla-
tego, że zapobieganie ich rozwojowi przynosi 
maksymalną korzyść. 

Niewątpliwie, podstawą wczesnej profilak-
tyki powinno być odpowiednie żywienie. Die-
ta zdrowa dla serca jest jednym z głównych 
komponentów wczesnej prewencji ryzyka 
choroby sercowo-naczyniowej, jak i później-
szej terapii. 

dieta dash – najkorzystniejszy 
model żywienia

W 2012 roku dieta DASH (Dietary Approa-
ches to Stop Hypertension), początkowo po-
myślana jako dieta dla ludzi z nadciśnieniem 
tętniczym, została uznana przez naukowców 
za najzdrowszą dietę na świecie. Skutecz-

ność diety potwierdzają wieloletnie badania 
naukowe prowadzone min. przez diabetolo-
gów, kardiologów, dietetyków i specjalistów 
od psychologii jedzenia. Dietę DASH, czyli 
najkorzystniejszy model żywienia zaleca się 
zarówno w profilaktyce, jaki i leczeniu nad-
ciśnienia tętniczego krwi i innych chorób 
sercowo-naczyniowych. Jej stosowanie po-
maga również w walce ze złym cholesterolem 
i zbędnymi kilogramami. Nie jest jednak dietą 
odchudzającą, choć utrata wagi to tylko po-
zytywny „efekt uboczny” tego modelu żywie-
niowego. W tej diecie nie trzeba rezygnować 
ze zbyt wielu pokarmów, niektóre wystarczy 
zamienić na ich zdrowsze odpowiedniki. Dieta 
DASH, to zmiana nawyków żywieniowych za-
równo dla osób z nadciśnieniem i chorobami 
sercowo-naczyniowymi stanowiący niezbęd-
ny element terapii, jak i model żywienia dla 
ludzi zdrowych w celach profilaktycznych. 

Zasady modelu żywienia wg diety DASH 
obejmują zmiany w składzie składników mi-
neralnych, witamin, ograniczenia spożycia 
tłuszczów oraz właściwego wyboru produk-
tów bogatych w błonnik pokarmowy. Naji-
stotniejszym elementem diety jest ograni-
czenie spożycia sodu, którego podaż nie po-
winna przekraczać 2300 mg, czyli ok.6g soli 
kuchennej (1 płaska łyżeczka). Sól występuje 
w prawie wszystkich produktach żywnościo-
wych, a w znacznych ilościach znajdziemy ją 
w daniach gotowych, serach, zwłaszcza pleś-
niowych, wędlinach, przekąskach, chipsach, 
płatkach kukurydzianych, w produktach wę-
dzonych i pieczywie, czyli najlepiej ograni-
czać te produkty lub z niektórych całkowicie 
zrezygnować. Należy ograniczyć dosalanie 
przygotowywanych potraw, a doprawiać je-

dzenie ziołami i innymi przyprawami, wte-
dy dania nie będą pozbawione smaku. Ten 
model żywienia zakłada zwiększone spoży-
cie potasu (4700mg/dz.), który znajdziemy 
głównie w ziemniakach, warzywach, owo-
cach lub w nasionach roślin strączkowych. 
Kolejnym, istotnym składnikiem mineralnym 
w tej diecie jest magnez (500mg/dz.), który 
znajdziemy w kaszy jęczmiennej, orzechach, 
kaszy gryczanej, czekoladzie, kakao, pest-
kach dyni, fasoli, grochu, kukurydzy, socze-
wicy, szpinaku, mące pełnoziarnistej. Mag-
nez bierze udział w budowie kości i zębów, ma 
udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę 
w przekazywaniu informacji między mięśnia-
mi i nerwami, bierze udział w przemianie ma-
terii, w syntezie kwasów nukleinowych i biał-
ka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, 
hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed za-
krzepami w naczyniach, chroni przed zawa-
łem), jest aktywatorem niektórych enzymów. 
Następnym, niezbędnym składnikiem diety 
jest wapń, który ma być dostarczony w ilo-
ści 1200mg/dz., głównie z niskotłuszczowych 
produktów mlecznych i mleka. Wapń jest nie-
zbędny nie tylko w profilaktyce osteoporozy, 
ale również w profilaktyce chorób sercowo-
-naczyniowych, cukrzycy czy otyłości.

skomPonuj swoją raCję  
Pokarmową

W diecie DASH energię powinniśmy czer-
pać z wysokiego spożycia pełnoziarnistych 
produktów węglowodanowych, a nie spoży-
wania produktów bogatych w nasycone kwa-
sy tłuszczowe czy cholesterol, które sprzyjają 
chorobom sercowo-naczyniowym. Praktycz-
ne zastosowanie diety ułatwia racja pokarmo-
wa, która uwzględnia liczbę porcji produktów 
z poszczególnych grup, które powinny być 
spożywane, przy czym liczba porcji dziennie 
jest zmienna i zależy od kaloryczności diety.

Racja pokarmowa, dopasowana dla każ-
dego, w zależności od zalecanej lub dozwo-
lonej ( w przypadku nadwagi lub otyłości) 
kaloryczności codziennej diety, powinna 
zawierać:
•	 kasze i pełnoziarniste produkty zbożowe 

– 6–7 porcji dziennie; 1 porcja to np. krom-
ka chleba razowego, ½ szklanki ugotowa-
nej kaszy, 2 łyżki płatków owsianych, ½ 
szklanki brązowego ryżu lub szklanka ra-
zowego makaronu;

•	 warzywa – 4–5 porcji dziennie; 1 porcja to 
np. szklanka: soku warzywnego lub suro-
wych warzyw;

•	 owoce – 4–5 porcji dziennie; 1 porcja to 
np. 1 średni owoc, ½ szklanki świeżych lub 
mrożonych owoców;

•	 chudy nabiał – 2–3 porcje dziennie; 1 por-
cja to np. szklanka mleka 1,5%; 1/4 kostki 
chudego twarogu; 40g sera;

•	 ryby morskie, chude mięso, jaja – 5–6 por-
cji dziennie; 1 porcja to np. 60g gotowanej 
ryby lub chudego mięsa;

•	 rośliny strączkowe, ziarna, orzechy – 
4–5 porcji w tygodniu; 1 porcja to np. 1/3 
szklanki orzechów, 14 g ziaren, ½ szklanki 
gotowanego groszku lub fasoli;

•	 tłuszcze roślinne – 2–3 porcje dziennie; 1 
porcja to np. łyżeczka margaryny, łyżka 
oliwy lub oleju rzepakowego.

•	 miód, gorzka czekolada – do 5 porcji w ty-
godniu; 1 porcja to np. łyżeczka miodu, 
kostka czekolady.

Podsumowując, stosując dietę DASH 
należy zrezygnować lub bardzo ograni-
czyć żywność o niskiej wartości odżywczej 
( a jednocześnie wysokokalorycznej), takiej 
jak: tłuszcze widoczne (masło, smalec, dres-
sing, śmietana); słodycze (cukier, syropy, cu-
kierki, batoniki, napoje słodzone); pieczone 
i mleczne desery (budynie, ciasta i ciastecz-
ka), solone przegryzki (chipsy, frytki, palusz-
ki, itp.), gazowane napoje, dosładzane soki 
oraz pieczywo i wyroby cukiernicze z białej 
mąki.

Najistotniejszym 
elementem diety 
jest ograniczenie 

spożycia sodu, 
którego podaż nie 

powinna przekraczać 
2300 mg

Energię powinniśmy 
czerpać z wysokiego 
spożycia pełnoziar-
nistych produktów 

węglowodanowych, 
a nie spożywania 

produktów bogatych 
w nasycone kwasy 

tłuszczowe 
czy cholesterol

DIETA
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DODATEK DYSTRYBUOWANY Z DZIENNIKIEM METRO. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.

zbawienna moc 
kwasów omega-3
niezbędne nienasyCone kwasy tłuszCzowe omega-3 są składnikami budulCowymi, niezbędnymi 
dla zdrowia Człowieka. niestety nasz organizm nie jest w stanie sam sobie iCh wyProdukować, 
dlatego też muszą być one dostarCzane wraz z odPowiednio zbilansowaną dietą.

lilianna miśkiewicz

O tym, iż kwasy Omega 3 pełnią ogrom-
ną rolę w profilaktyce i leczeniu cho-
rób układu sercowego wiemy nie od 

dziś. Początek potwierdzenia tej tezy może-
my odnaleźć już 40 lat temu, gdy dowiedzio-
no, iż codzienna dieta Eskimosów bogata 
w tłuste ryby morskie jest powodem ich do-
skonałej kondycji zdrowotnej. Według badań 
eskimosi znacznie rzadziej borykali się z cho-
robami układu sercowo naczyniowego takimi 
jak choroby serca oraz miażdżyca. To właśnie 
kwasy tłuszczowe Omega 3, które znajdowa-
ly się w posiłkach przez nich spożywanych 
pozwoliły na utrzymanie lepszego zdrowia 
i profilaktykę chorób układu krążenia.

Czym tak naPrawdę  
są kwasy omega 3?

Kwasy Omega-3 to wielonienasycone 
tłuszcze uznawane jako składniki niezbędne 
w diecie każdego człowieka. Niestety nasz 
organizm nie jest w stanie wyprodukować je 
własnymi siłami, zatem konieczne jest dostar-
czanie ich wraz ze spożywanymi posiłkami. 

Znajdziemy je w oliwie, oleju rzepako-
wym a także orzechach włoskich. Ogrom-
ną ilość tych dobroczynnych kwasów odnaj-
dziemy także przede wszystkim w rybach 
morskich takich jak makrela, tuńczyk, łosoś, 
dorsz, a także sardynki. To właśnie po nie po-
winniśmy sięgać jak najczęściej, minimum 
dwa razy w tygodniu, co ważne powinniśmy 
wybierać raczej ryby świeże. Nasza dieta 
może być jednak, co jakiś czas urozmaicona 
w potrawy rybne różnego rodzaju takie jak 
ryby wędzone, sałatki, a także pasty do sma-
rowania. Co istotne ryby powinniśmy piec 
albo gotować na parze, smażenie powinno 
być ostatecznością , gdyż ryby podczas tego 
typu procesu obróbki tracą najwięcej składni-
ków odżywczych. 

Doskonałym źródłem kwasów Omega 3, 
który stanowi uzupełnienie odpowiedniej die-
ty jest tran. To produkt pochodzenia natural-
nego zawierający wysoce skoncentrowany 
olej z ryb morskich. To koncentrat oleju uzy-
skiwany ze świeżej wątroby ryb. Zawiera on 
NNKT z grupy Omega 3 w tym te najistotniej-
sze DHA (dokozaheksaenowy) i EPA (eiko-
zapentaenowy) oraz witaminy A i D. Co war-
te podkreślenia tran mogą przyjmować prak-
tycznie wszyscy, gdyż w odróżnieniu od białka 
zawartego w rybach nie powoduje on alergii. 

właśCiwośCi kwasów omega 3

Kwasy omega-3 – zwłaszcza DHA i EPA 
– są to dwa długołańcuchowe kwasy tłusz-

czowe należące do niezbędnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych (NNKT). Pełnią 
one w naszym organizmie wiele funkcji, bez 
nich na przykład niemożliwe jest prawidłowe 
funkcjonowanie mózgu. To zwłaszcza kwa-
sy DHA są istotne z punktu widzenia budul-
ca mózgu. Ostatnimi czasy udowodniono, iż 
osoby które w swojej diecie spożywają dużą 
ilość kwasów Omega 3 znacznie rzadziej za-
padają na chorobę Par-
kinsona oraz Alzheime-
ra. Ponadto pomagają 
one w walce z coraz po-
pularniejszą depresją. 
a także odgrywają nie-
bagatelną rolę w profi-
laktyce przednowotwo-
rowej. Swoje zasługi 
mają również w terapii 
RZS (reumatoidalnego 
zapalenia stawów)

w trosCe  
o zdrowe serCe

Jednak największą 
rolę kwasom omega 3 
przypisuje się z punktu 
widzenia wspomagania 
pracy serca i profilaktyki 
chorób układu sercowo 
naczyniowego, co po-
twierdza poniższa wy-
powiedź Prof. dr hab. 
n. med. Małgorzaty Ko-
złowskiej-Wojciechow-
skiej.

Kwasy te odpo-
wiadają za hamowa-
nie procesu zapalnego 
w komórkach nasze-
go organizmu, a także 
za prawidłowy układ 
krzepnięcia krwi. Obec-
ność kwasów omega-3 
ma wpływ na kardio-
miocyty, czyli komór-
ki mięśnia sercowego. 
Hamują powstawanie 
zakrzepów w śródbłon-
ku, a także – i to są ba-
dania ostatnich lat – 
zaburzeń rytmu serca. 
U osób po zawale ser-
ca, które mają odpo-
wiednią ilość kwasów 
omega-3, próg pobud-
liwości komórki serco-
wej na bodziec ulega 
podwyższeniu, co chro-
ni przed zaburzenia-
mi rytmu serca. U tych 
osób ryzyko nagłego 
zgonu sercowego z po-
wodu zaburzeń rytmów 
komorowych jest niższe 
o 42 proc. w porówna-
niu do osób, które nie 
spożywają ryb.

Kwasy omega3 przy-
czyniają się także do 
utrzymywania prawid-
łowego ciśnienia krwi, 
a także pomagają w wal-
ce z poziomem trójgli-
cerydów. Spożywanie 
produktów bogatych 

w kwasy Omega-3 zmniejsza w znaczącym 
stopniu ryzyko wystąpienia zawału, udaru, 
arytmii bądź śmierci osób, które przeszły już 
zawał. Według Prof. dr hab. n. med. Małgorza-
ty Kozłowskiej-Wojciechowskiej 

Pacjenci przed zabiegami chirurgiczny-
mi, przed bajpasami, którzy spożywają od-
powiednią ilość omega-3, mają znacznie rza-

dziej powikłania zaburzeń rytmu serca. Są 
na to dowody kliniczne. Nie ma żadnego in-
nego leku, który podaje się pacjentom po za-
wałach, by zapobiec nagłej śmierci sercowej.

Dostarczanie organizmowi odpowiedniej 
dawki kwasów Omega 3 jest więc zalecane 
przez wielu specjalistów w trosce o jak naj-
lepszą kondycję naszych serc.

Omega-3 to wielo-
nienasycone tłuszcze 
uznawane jako skład-
niki niezbędne w die-
cie każdego człowieka

OMEgA-3
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