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Streszczenie 
Nadciśnienie tętnicze jest wiodącą przyczyną zgonów na całym świecie. Przyczynia się m.in. do wystąpienia udaru 
mózgu, zawału serca, tętniaków czy niewydolności nerek. W leczeniu największe znaczenie odgrywa odpowiednia dieta 
(w tym m.in. ograniczenie spożywanego sodu), redukcja masy ciała, aktywność fizyczna, ograniczenie alkoholu oraz 
zaprzestanie palenia tytoniu.  
Dieta roślinna bez udziału produktów pochodzenia zwierzęcego wydaje się być możliwa do stosowania przez osoby 
starsze pod warunkiem, że będzie wzbogacona o suplementację witaminami B12, D oraz kwasami omega-3. Jest bardzo 
zbliżona do diety DASH - ogólnie polecanej osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze. Dieta ta jest z reguły 
niskokaloryczna, bogata w warzywa i owoce o dużej zawartości azotanów, nasiona strączkowe i orzechy o dużej 
zawartości błonnika pokarmowego i białka roślinnego. Dzięki temu osoby stosujące ten sposób żywienia charakteryzują 
się niższą masą ciała oraz niższymi wartościami ciśnienia tętniczego w porównaniu do osób na diecie tradycyjnej. 
 
Słowa kluczowe: dieta roślinna, dieta wegańska, osoby starsze, dieta wegetariańska, nadciśnienie 
 
Hypertension is the leading cause of worldwide death. It contributes to stroke, heart attack, aneurysms and kidney 
failure. In treatment, the most important things are proper diet, weight reduction, physical activity and limiting sodium 
consumption, alcohol and smoking. 
Plant Based Diet with no animal products can be successfully used among elderly peoples, provided that  
it is supplemented with vitamin B12, D and omega-3. This diet is very similar to the DASH diet generally recommended  
to people suffering from hypertension. This diet is usually low in calories, rich in vegetables and fruit with high amounts 
of nitrates, legume seeds and nuts with high amounts of dietary fiber and vegetable protein. As a result of using this 
diet, people are characterized by lower body weight and lower blood pressure values compared to people on  
a traditional diet. 
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Wprowadzenie 
Nadciśnienie tętnicze jest wiodącą przyczyną 

zgonów na całym świecie. W Polsce na tę przypadłość 
cierpi aż 78,5% kobiet i 72,2% mężczyzn w wieku 65 lat  
i więcej. Dane wskazują na to, że do roku 2035 liczba 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zwiększy się nawet  
o połowę [1]. Wzrost ciśnienia tętniczego przyczynia się 
m.in. do wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, 
tętniaków czy niewydolności nerek. Inne czynniki, które 
dodatkowo potęgują niekorzystny efekt nadciśnienia  
na zdrowie to m.in. palenie tytoniu, otyłość, 
hipercholesterolemia, cukrzyca, przewlekła choroba  
nerek [2]. 

Prawidłowe ciśnienie tętnicze wynosi  
120-129/<80 mm Hg. Pierwsza wartość jest to wartość 
ciśnienia skurczowego i nie powinna przekraczać 129, 
druga to ciśnienia rozkurczowego i ta nie powinna 
przekraczać 80 [2]. Według wytycznych z 2015 roku 
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, wartości 
ciśnienia tętniczego na poziomie 130-139/85-89 mm Hg  
są graniczne, ale jeszcze mieszczą się w normie (jako 
wartości wysokiego prawidłowego ciśnienia tętniczego) 

[3]. W 2017 roku eksperci z American College of 
Cardiology wraz z American Heart Association 
opublikowali jednak nowe wytyczne dotyczące klasyfikacji 
i postępowania w nadciśnieniu tętniczym i wartości te 
przyporządkowano do pierwszego stopnia nadciśnienia 
tętniczego, szczególnie jeżeli ciśnienie tętnicze 
rozkurczowe mieści się w przedziale 85-89 mm Hg. Wyniki 
powyżej 140/90 mm Hg uznawane są już za  
nadciśnienie [2]. 

Przyczyny nadciśnienia tętniczego mogą być różne, 
zarówno pierwotne, jak i wtórne. Może być ono 
spowodowane lekami, problemami zdrowotnymi, złym 
stanem psychicznym oraz niewłaściwą dietą i brakiem 
aktywności fizycznej. W niniejszym opracowaniu skupiono 
się na opisie diety roślinnej w redukcji nadciśnienia 
tętniczego.  
Wpływ diety na ciśnienie tętnicze 

Pacjenci cierpiący na nadciśnienie tętnicze często 
muszą przyjmować dwa lub więcej rodzajów leków 
normalizujących ten parametr, ale samo leczenie 
farmakologiczne wydaje się, że nie jest wystarczające.  
Aż 2/3 populacji osób starszych przyjmujących leki  
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na nadciśnienie, nie osiąga prawidłowych jego wartości. 
Leczenie niefarmakologiczne, jako leczenie 
wspomagające, powinno obejmować przede wszystkim 
zredukowanie masy ciała (jeżeli występuje nadwaga lub 
otyłość), ograniczenie spożycia: soli i alkoholu, 
zaprzestanie palenia tytoniu  a także wprowadzenie 
regularnej aktywności fizycznej oraz zdrowej diety  [4,5]. 
Najważniejsze składniki z diety, które wpływają  
na ciśnienie tętnicze to sód, potas, wapń, magnez i 
błonnik pokarmowy. Nadmiar sodu, którego głównym 
źródłem jest sól, wiąże wodę przez co ciśnienie tętnicze 
wzrasta.  

W Polce szacuje się, że spożycie soli przekracza 
wskazany przez WHO limit (5 g) nawet 2-3 krotnie. Trzeba 
wziąć pod uwagę również fakt, że w limicie 5 g soli na 
dzień uwzględniono sól pochodzącą z solniczki oraz 
produktów spożywczych ją zawierających (np. wędliny, 
nabiał, pieczywo, produkty konserwowe, napoje 
gazowane, przyprawy i inne) [6]. 

W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego 
najczęściej stosowaną i ogólnie polecaną dietą jest dieta 
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Ten 
sposób żywienia opiera się na spożywaniu świeżych 
owoców i warzyw, niskotłuszczowych produktów 
mlecznych, produktów zbożowych pełnoziarnistych, 
nasion roślin strączkowych, ryb, drobiu i zredukowaniu 
ilości sodu w diecie. Warto zauważyć, że zalecenia diety 
DASH są bardzo zbliżone do standardowej, dobrze 
prowadzonej diety wegetariańskiej, jednak uwzględniają 
spożycie mięsa i ryb [7, 8]. Sposób żywienia wynikający ze 
stosowania diety DASH jest doskonałym rozwiązaniem dla 
osób, które z różnych względów nie rezygnują z mięsa  
i nabiału całkowicie, jednak mogą jeść te produkty  
w mniejszej ilości i wybierać głównie nieprzetworzone 
produkty roślinne jako podstawę diety. Ponieważ 
wprowadzenie do diety mięsa wiąże się ze wzrostem 
ciśnienia tętniczego, warto rozważyć dietę wegetariańską 
u osób, które nie muszą jeść tego produktu lub są w 
stanie wyeliminować go z diety na potrzeby poprawy 
wyników badań [7-9]. Warto również przemyśleć ilość 
nabiału w codziennym menu. Ogólnie im mniej w diecie 
będzie produktów pochodzenia zwierzęcego, tym niższe 
wartości ciśnienia tętniczego można uzyskać [10]. W 
badaniach u osób stosujących dietę roślinną jako sposób 
na redukcję ciśnienia tętniczego wykazano, że jest ona 
wysoce skuteczna [9, 11-13]. Chroni nie tylko przed 
rozwojem nadciśnienia tętniczego, ale również miażdżycy, 
otyłości i cukrzycy typu 2. Ogólnie wegetarianie są o 55%,  
a weganie aż o 75% mniej narażeni na rozwój nadciśnienia 
tętniczego w porównaniu do osób na diecie tradycyjnej 
[13, 14]. 
Dieta roślinna a nadciśnienie tętnicze 

Jak już wcześniej wspomniano, badania wśród 
osób stosujących dietę roślinną wskazują na niższe 
wartości ciśnienia tętniczego w tej grupie [11, 13-15]. 
Największe analizy, w których porównywano styl życia i 
dietę pomiędzy wegetarianami a osobami jedzącymi 

tradycyjne opierają się na Adwentystach Dnia Siódmego. 
W wynikach opublikowanych w 2012 roku z badania 
przeprowadzonego u 96 000 z nich (średnia wieku 
uczestników wynosiła 62,7 lat) wykazano, że weganie 
mieli najniższe skurczowe (123,5 mm Hg) i rozkurczowe 
(71,3 mm Hg) ciśnienie krwi w porównaniu do 
pozostałych grup (wśród osób jedzących mięso wartości 
ciśnienia skurczowego wyniosły 127,9 mm Hg, 
rozkurczowego 78,1 mm Hg) i rzadziej stosowali leki 
hipotensyjne obniżające poziom ciśnienia tętniczego. W 
badaniu tym weganie odznaczyli się również najniższym 
wskaźnikiem BMI (24 kg/m2), co było skorelowane z 
niższym poziomem ciśnienia tętniczego [14]. W innym 
badaniu, również przeprowadzonym wśród Adwentystów, 
wyniki były podobne. Ogólnie, im mniej było produktów 
pochodzenia zwierzęcego w diecie, tym niższy był odsetek 
osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze [13].  

W mniejszych badaniach (przeprowadzonych 
wśród 206 uczestników w wieku powyżej 60 lat) uzyskano 
podobne wyniki. Dieta wegetariańska bądź wegańska 
miała korzystny wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego 
uczestników badania [16]. Ponadto, ten sposób żywienia 
poprawiał również parametry lipidowe uczestników 
badania i jest jak dotąd jedyną udokumentowaną dietą, 
która wraz z wprowadzeniem aktywności fizycznej  
i ćwiczeń relaksacyjnych, ma wpływ na odwrócenie zmian 
miażdżycowych [17]. 

W metaanalizie z 2014 roku uwzględniającej  
7 badań klinicznych i 32 obserwacyjnych wykazano, że 
stosowanie diety wegetariańskiej związane jest z niższym 
ciśnieniem tętniczym wśród uczestników w wieku średnio 
44,5 lat. Wegetarianie mieli o 4,8 - 6,9 mm Hg niższe 
ciśnienie skurczowe i o 2,2 - 4,7 mm Hg niższe ciśnienie 
rozkurczowe w porównaniu do osób jedzących 
 mięso [12]. 

Również ciekawe wyniki uzyskano w niewielkim 
badaniu przekrojowym przeprowadzonym z udziałem 
osób w wieku średnio 53 lat. Uczestników podzielono na 
trzy grupy: weganie stosujący dietę surową opartą na 
nieprzetworzonych produktach roślinnych (głównie kiełki 
fasoli, nasiona, orzechy, warzywa i owoce), biegacze 
wytrzymałościowi biegający średnio 77 km w tygodniu  
i stosujący dietę tradycyjną oraz osoby nieaktywne 
fizycznie i stosujące dietę tradycyjną. Osoby biorące 
udział w badaniu utrzymywały dietę i styl życia na 
określonym poziomie przez minimum 2 lata [18]. Okazało 
się, że pierwsza grupa (grupa wegan) miała nie tylko 
najniższe wskaźniki ciśnienia tętniczego, ale również 
najniższą masę ciała, najniższe parametry cholesterolu 
ogółem, LDL, triglicerydów, wskaźnika HOMA-IR, białka 
CRP oraz glukozy i insuliny na czczo [18]. Przy tym grupa 
ta odznaczała się jednocześnie najwyższym spożyciem 
błonnika (51 g w porównaniu do 29 g i 22 g odpowiednio 
u biegaczy i osób nieaktywnych stosujących dietę 
zachodnią), najniższym spożyciem białka ogółem (7% w 
porównaniu do 15,3% i 17% odpowiednio u biegaczy i 
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osób nieaktywnych) oraz najniższą kalorycznością  
diety [18].  

Nie trzeba jednak przechodzić na dietę roślinną 
surową - dla poprawy wyników ciśnienia tętniczego 
wystarczy odpowiednio zbilansowana dieta 
wegetariańska lub wegańska, która również jest związana 
z niższym spożyciem energii [13, 14, 19]. Okazuje się, że 
dieta roślinna jest bardzo skuteczna w obniżeniu ciśnienia 
tętniczego nawet w bardzo krótkim okresie czasu jakim 
jest zaledwie 7 dni. Taki efekt uzyskano m.in. w badaniu 
McDougall’a i wsp. z 2014 roku [20]. W badaniu wzięło 
udział 1615 osób w średnim wieku 58 lat. Parametry 
uczestników sprawdzono na początku badania  
i po 7 dniach od wprowadzenia interwencji 
(niskotłuszczowej diety wegańskiej). Już po 7 dniach od 
zastosowania diety, uczestnicy schudli średnio 1,4 kg, 
stężenie cholesterolu ogółem obniżyło się u nich średnio  
o 22 mg/dl, ciśnienie tętnicze skurczowe o 8 mm Hg  
a rozkurczowe o 4 mm Hg. Uczestnicy podczas badania 
byli na diecie niskotłuszczowej wegańskiej (<10% energii 
pochodziło z tłuszczu, 12% z białek, 81% węglowodanów) 
przy czym mogli jeść do syta, ad libitum. Posiłki 
przygotowywane były w hotelu. Nie zawierały żadnych 
produktów pochodzenia zwierzęcego ani produktów 
takich jak oleje, orzechy, nasiona. Posiłki oparte były  
na warzywach, owocach, pełnoziarnistych zbożach, 
ziemniakach i nasionach strączkowych. 
Możliwe przyczyny obniżenia ciśnienia tętniczego u osób 
na dietach roślinnych 

Dieta roślinna jest bogata w błonnik, warzywa  
i owoce zasobne w polifenole, likopen oraz azotany. 
Dodatkowo osoby stosujące ten sposób żywienia mają 
niższą masę ciała a co za tym idzie, niższe ryzyko nadwagi  
i otyłości, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego w 
porównaniu do osób jedzących mięso i produkty 
odzwierzęce [13, 14, 19].  

Zarówno gotowane, jak i surowe warzywa mają 
właściwości obniżające ciśnienie tętnicze przy czym 
surowe, jak wykazano, miały lepszy efekt [21]. 
Dodatkowo spożycie warzyw i owoców stymuluje 
śródbłonek naczyń krwionośnych do produkcji tlenku 
azotu (NO), który ma działanie rozszerzające naczynia 
krwionośne [22]. Bardzo korzystne w tym przypadku jest 
spożycie buraka (lub soku buraczanego) bogatego w 
azotany. W jednym z badań u osób spożywających ten sok 
odnotowano nawet 10-procentowy spadek ciśnienia 
tętniczego w ciągu kilku godzin po wypiciu tego napoju 
[23]. Azotany występują również w innych warzywach. 
Szczególnie dużo ich jest w zielonych warzywach 
liściastych. Wyjątkowo dużo zawiera ich kapusta, brokuł, 
rukola, sałata masłowa, seler, kalafior [24]. Zielone 
warzywa liściaste polecane są osobom nie tylko 
cierpiącym na nadciśnienie, ale również inne choroby 
(m.in. choroby układu krążenia czy cukrzycę) [25, 26]. 
Ponadto stanowią źródło wapnia w diecie roślinnej.  

Oprócz azotanów, błonnika i polifenoli,  
w warzywach i owocach znajduje się potas, który ma 

dobrze udokumentowane właściwości obniżające 
ciśnienie tętnicze [27, 28, 29]. Ogólnie, wyższe spożycie 
warzyw i owoców z diety jest odwrotnie proporcjonalne 
do ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego 
(udowodniono to w metaanalizie uwzględniającej 8 badań 
dla warzyw i 7 badań dla  owoców) [10]. 

Udowodniono również, że wyższe spożycie 
witaminy C z diety związane jest z niższym ciśnieniem 
tętniczym, jednak powyżej dawki 500 mg witaminy C  
na dzień już nie odnoszono większych korzyści 
zdrowotnych [30-32].  

Główne źródło białka w diecie roślinnej stanowią 
rośliny strączkowe, nasiona oraz orzechy, które oprócz 
wysokiej zawartości aminokwasów, zawierają również 
błonnik, potas, magnez i kwas foliowy. Wszystkie  
te składniki mają udokumentowany wpływ na obniżenie 
ciśnienia tętniczego [33-36]. Tak, jak w przypadku warzyw 
i owoców, w metaanalizie obejmującej 6 badań, 
zaobserwowano odwrotnie proporcjonalną zależność 
pomiędzy spożyciem nasion roślin strączkowych  
i wystąpieniem nadciśnienia tętniczego [10]. 

Dodatkowo cennym składnikiem diety jest siemię 
lniane. W badaniu randomizowanym trwającym 6 
miesięcy udowodniono, że spożywanie 30g zmielonego 
zmielonego siemienia regularnie przyczyniło się do 
obniżenia ciśnienia tętniczego z 158/82 do 143/75 mm Hg 
[37].  Ponadto siemię lniane działa korzystnie na profil 
lipidowy. Obniża poziom cholesterolu ogółem i 
trójglicerydów [37]. 
Niezbędna suplementacja w diecie roślinnej 

Dieta roślinna może w znaczący sposób poprawić 
wyniki ciśnienia tętniczego i pozostałych badań (glukozy, 
insuliny, lipidogramu), jednak powinna być stosowana 
pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka. Niezbędna 
jest również suplementacja. Suplementy, które należy 
zastosować to przede wszystkim witamina D3, której 
spożycie z diety nie jest możliwe na wystarczającym 
poziomie oraz witamina B12, która występuje jedynie w 
produktach pochodzenia zwierzęcego. Witamina B12 jest 
niezwykle istotna, gdyż w przypadku jej niedoboru 
wzrasta stężenie homocysteiny w surowicy, co jest 
czynnikiem ryzyka wielu chorób (m.in. cukrzycy typu 2, 
chorób układu krążenia, choroby Alzheimera) oraz 
skorelowane jest z wyższym poziomem ciśnienia 
tętniczego [22].  

Korzystna jest również suplementacja kwasami 
omega-3, które występują w diecie roślinnej jedynie w 
formie kwasu alfa-linolenowego, jednak najbardziej 
istotny jest kwas dokozaheksaenowy występujący  
w rybach [38]. 

Dodatkowo, ze względu na ograniczone spożycie 
soli, która jest jodowana, warto zwrócić uwagę  
na uzupełnienie braków tego składnika w diecie (inne 
produkty będące jego źródłem to m.in. woda i 
wodorosty).  
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Podsumowanie 
Osoby starsze z powodzeniem mogą stosować 

dietę roślinną pod warunkiem, że będzie ona wzbogacona  
o suplementację witaminą B12, D oraz kwasami omega-3 
[39]. Dostosowując plan żywieniowy do pacjenta 
starszego, warto zwrócić uwagę na produkty w diecie, 
które mogą być trudniej trawione (np. fasola), doradzić 
spożycie drobnych nasion strączkowych (soczewicy) i tofu, 
które są łatwiej strawne i zawierają mniej cukrów 
fermentujących w swoim składzie.  Dodatkowo oprócz 
diety zaleca się wprowadzić co najmniej 30 minut 
aktywności fizycznej 5-7 razy w tygodniu. Najbardziej 
polecane aktywności to spacery, nordic walking,  

ćwiczenia aerobowe w wodzie i oporowe (przysiady, 
ćwiczenia z niewielkim obciążeniem) oraz marsz [4]. 
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