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Streszczenie 
Nadciśnienie tętnicze w XXI wieku osiągnęło skalę światowej epidemii, która to stanowi zarówno znaczący problem 
zdrowotny, jak i ekonomiczny. Co więcej problem ten dotyczy głównie populacji osób starszych, w której to ryzyko 
wystąpienia udaru mózgu czy zawału mięśnia sercowego określane jest jako wysokie. Wczesne i skuteczne leczenie 
nadciśnienia tętniczego znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. W prewencji, a także w 
leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę powinno odgrywać leczenie niefarmakologiczne, na które składa się 
dietoterapia, zwiększenie aktywności fizycznej i zaprzestanie palenia papierosów.   
 
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, osoby starsze, choroby sercowo-naczyniowe, leczenie niefarmakologiczne 
 
Abstract 
In the 21st century, hypertension is a global epidemic that is both a significant health and economic problem. What's 
more, it mainly concerns the elderly population, in which the risk of stroke or myocardial infarction is further 
increasing. Early and effective treatment of hypertension significantly reduces the risk of cardiovascular disease. In 
prevention, as well as in the treatment of hypertension, non-pharmacological treatment, which includes diet therapy, 
increased physical activity, and smoking cessation should play a significant role. 
 
Key words: hypertension, elderly, cardiovascular disease, non-pharmacological treatment 
Wprowadzenie 

Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia 
chorób układu krążenia (choroby wieńcowej, udaru 
mózgu, choroby tętnic obwodowych, niewydolności 
serca) i niewydolności nerek niezależnie od wieku czy płci, 
tym samym stanowi istotny czynnik ryzyka 
przedwczesnych zgonów na całym świecie [1]. Ciśnienie 
tętnicze podwyższa się wraz z wiekiem, stąd też 
nadciśnienie tętnicze najczęściej stwierdza się u osób 
starszych.  
 
Epidemiologia nadciśnienia tętniczego u osób w wieku 
podeszłym w Polsce 

Wyniki populacyjnego badania PolSenior 
potwierdzają, że powyższy problem zdrowotny dotyczy 
wielu starszych Polaków. Wspomniany projekt (określany 
powszechnie jako PolSenior), którego pełna nazwa to: 
„Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne  
i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” zrealizowano 
w latach 2007-2012, a za jego główny cel uznano ocenę 
stanu zdrowia, pozycji społecznej i ekonomicznej 
populacji polskiej w wieku 65 lat i więcej oraz porównanie 
jej z populacją u progu starości (w wieku od 55-59 lat). 
Jako istotny cel szczegółowy wskazano ocenę 
epidemiologiczną występowania, świadomości  
i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego  
w reprezentatywnej próbie osób starszych [2]. Warto 
dodać, że przed projektem PolSenior jedyną ocenę 

epidemiologiczną dotyczącą wyłącznie osób starszych 
przeprowadzono w 2007 roku w ramach 
Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania Stanu 
Zdrowia Ludności WOBASZ-Senior. Celem głównym 
wspomnianego badania epidemiologicznego była ocena 
częstości występowania czynników ryzyka chorób 
cywilizacyjnych, a także stanu odżywienia w populacji 
polskich seniorów, w wieku 75 lat i więcej. Grupę badaną 
stanowiło 1013 starszych mieszkańców Polski, w tym 511 
mężczyzn i 502 kobiety. Zaobserwowano wówczas bardzo 
duże rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego, które 
częściej dotyczyło kobiet (87%) niż mężczyzn (75%) [3].  
Również w badaniu PolSenior odnotowano bardzo wysoki 
odsetek nadciśnienia tętniczego u starszych Polaków. 
Powyższy problem dotyczył aż 78,5% kobiet i 72,2% 
mężczyzn w wieku 65 lat i więcej.  Badacze projektu 
przeanalizowali uzyskane wyniki dla sześciu 5-letnich 
kohort wiekowych (65-69 lat, 70-74 lata, 75-79 lat, 80-84 
lata, 85-89 lat, ≥90 lat) wskazując, że nadciśnienie tętnicze 
najczęściej było obserwowane u badanych z przedziału 
wiekowego 70-74 lata. Zauważono ponadto, że po 64 
roku życia nadciśnienie tętnicze w każdym 5-letnim 
przedziale wiekowym częściej dotyczyło kobiet z tym, że 
istotne statystycznie różnice dla obu płci w częstości 
występowania wspomnianej jednostki chorobowej 
odnotowano tylko w trzech przedziałach wiekowych  
tj. 70-74 lata (kobiety: 82,4%, mężczyźni: 75,3%, p<0,001), 
75-79 lat (kobiety: 80,8%, mężczyźni: 68,8%, p<0,001)  
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i 80-84 lata (kobiety: 77,5%, mężczyźni: 68,5%, p<0,05). 
Najwyższe wartości ciśnienia skurczowego odnotowano  
u kobiet w wieku 80-84 lata, natomiast u mężczyzn  
w wieku 75-79 lat. Z kolei najwyższe wartości ciśnienia 
rozkurczowego zarówno u kobiet jak i mężczyzn 
odnotowano w kohorcie wiekowej 65-69 lat.  
W obserwacji PolSenior zauważono także, że nadciśnienie 
tętnicze, podobnie u obu płci, częściej występowało  
u osób z otyłością (kobiety: 84,9%, mężczyźni 80,7%)  
i nadwagą (kobiety: 80,7%, mężczyźni: 74,3%) 
definiowaną na podstawie wskaźnika BMI i jego 
klasyfikacji według Światowej Organizacji Zdrowia,  
w porównaniu do osób badanych z prawidłową masą 
ciała. U tych ostatnich badanych nadciśnienie tętnicze 
odnotowano 62,8% kobiet i 57,4% mężczyzn.  
Po wykonaniu wśród respondentów projektu PolSenior 
badania dotyczącego świadomości istnienia choroby jaką 
jest nadciśnienie tętnicze stwierdzono, że aż 23% 
starszych Polaków nie była świadoma jej występowania  
i sytuacja taka dotyczyła częściej badanych starszych 
mężczyzn niż starszych kobiet. Co ciekawe, na podstawie 
zebranych danych, odnotowano, że z powodu 
nadciśnienia tętniczego farmakologicznie leczy się 75,4% 
starszych kobiet i 61,8% starszych mężczyzn, ale tylko 
34,8%, dzięki temu sposobowi leczenie, osiąga wartości 
ciśnienia tętniczego poniżej 140/90 mm Hg. Co więcej 
wśród wszystkich osób badanych z nadciśnieniem 
tętniczym powyższe wartości ciśnienia tętniczego 
uzyskiwało tylko 24,4% respondentów, ponownie częściej 
kobiety niż mężczyźni [4]. Jak już wcześniej wspomniano 
reprezentatywna grupa osób starszych (w przypadku 
nadciśnienia tętniczego; 4929 osób badanych) objęta 
projektem PolSenior umożliwiła szczegółowe określenie 
częstości występowania oraz skuteczności leczenia 
nadciśnienia tętniczego wśród osób starszych w Polsce, 
tym samym potwierdziła istotę problemu jakim jest 
nadciśnienie tętnicze w XXI wieku. Według wyników 
powyższego badania trzech na czterech Polaków w wieku 
65 lat i więcej ma nadciśnienie tętnicze, a tylko 24,4%  
z nich uzyskuje pożądane wartości ciśnienia tętniczego 
[4]. Wobec powyższego przy coraz większych 
możliwościach zarówno leczenia farmakologicznego, jak  
i niefarmakologicznego (w tym głównie leczenia 
dietetycznego) należy rozpowszechnić prewencję, 
diagnostykę i odpowiednią terapię nadciśnienia 
tętniczego nie tylko wśród specjalistów środowiska 
medycznego, ale również w samej populacji osób 
starszych.  
 
Charakterystyka możliwości niefarmakologicznego 
leczenia nadciśnienia tętniczego 

W tym miejscu warto podkreślić jeszcze raz,  
że mimo leczenia farmakologicznego, tylko 1/3 populacji 
osób starszych osiąga docelowe wartości ciśnienia 
tętniczego, co przy tak dużym ryzyku wystąpienia 
powikłań sercowo-naczyniowych i śmiertelności z tego 
powodu wydaje się być wysoce niebezpieczne [4]. Wobec 

powyższego, przy niewystarczających metodach 
farmakologicznych, wprowadzenie leczenia dietetycznego 
może znacznie zwiększyć skuteczność terapii nadciśnienia 
tętniczego. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 
(PTNT) rekomenduje wprowadzenie leczenia 
niefarmakologicznego już od pierwszej wizyty lekarskiej, 
na której stwierdzono nadciśnienie tętnicze oraz  
w przypadku rozpoznania wysokiego prawidłowego 
ciśnienia tętniczego. Do wspomnianego leczenia 
niefarmakologicznego PTNT włącza: 1) zmniejszenie masy 
ciała, 2) ograniczenie spożycia soli kuchennej i alkoholu, 
3) zwiększenie spożycia warzyw i owoców,  
4) zmniejszenie spożycia tłuszczów, a szczególnie 
tłuszczów nasyconych, 5) zaprzestanie palenia 
papierosów oraz 6) zwiększenie aktywności fizycznej [1]. 
ad 1) Interwencje żywieniowe powinny uwzględniać stan 
ogólny osoby starszej, współwystępujące jednostki 
chorobowe oraz preferencje i możliwości kulinarne. 
Oprócz tego zaplanowane leczenie dietetyczne powinno 
spełniać zapotrzebowanie (odpowiednie do wieku i płci) 
na makroskładniki (białko, węglowodany, tłuszcze) oraz 
na mikroskładniki (witaminy i składniki mineralne) [5].  
W przypadku współwystępującej nadwagi czy otyłości 
redukcja masy ciała wykazuje znaczny wpływ  
na zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego krwi. 
Dodatkowo obserwuje się korzystne zmiany w profilu 
lipidowym oraz osiągnięcie pożądanych stężeń glukozy  
we krwi czy nawet złagodzenie dolegliwości bólowych  
ze strony układu kostno-stawowego [6]. U osób starszych 
dietę redukującą masę ciała wprowadza się zazwyczaj  
w przypadku otyłości androidalnej, w której to stwierdza 
się zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej  
i współwystępujące zaburzenia metaboliczne. 
Wprowadzenie interwencji dietetycznej, pod opieką 
wykwalifikowanego dietetyka, powinno odbywać się po 
wcześniejszej konsultacji u lekarza geriatry. Istotną część 
współpracy dietetyka z osobą starszą, powinny stanowić 
regularne wizyty kontrolne, podczas których 
monitorowaniu podlegać będą zmiany zachodzące  
w składzie ciała, ze szczególną obserwacją zmian 
zawartości tkanki mięśniowej względem tkanki 
tłuszczowej. Przede wszystkim zwraca się tutaj uwagę,  
na niekorzystną utratę tkanki mięśniowej, która może 
wynikać z dietoterapii redukującej masę ciała czy  
z nasilenia procesów katabolicznych związanych  
z wiekiem. Takie leczenie dietetyczne powinno 
charakteryzować się zmniejszoną wartością energetyczną 
i odpowiednią do wieku i jednostek chorobowych podażą 
białka, co umożliwi zmniejszenie tkanki tłuszczowej  
i ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, ale 
równocześnie zmniejszy ryzyko niezamierzonej utraty 
masy mięśniowej, która zwiększa ryzyko sarkopenii.  
ad 2) Związek nadciśnienia tętniczego ze zwiększonym 
spożyciem soli kuchennej potwierdzono już wielokrotnie 
[1,7-9]. Dodatkowo zaobserwowano, że ograniczenie 
spożycia soli kuchennej do 5g/dobę (85 mmol sodu/dobę) 
wykazuje większy wpływ na zmniejszenie wartości 
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ciśnienia tętniczego u osób starszych niż u osób 
młodszych. Okazuje się, że w Polsce spożycie soli 
kuchennej jest nawet trzykrotnie większe od dawki 
rekomendowanej. Dlatego też osobom powyżej 64 roku 
życia zaleca się zmniejszenie dodawanej do potraw soli 
kuchennej oraz ograniczenie spożywania produktów 
przetworzonych, szczególnie produktów mięsnych. Warto 
jednak zaznaczyć, że osoby starsze często nadużywają 
spożycie soli kuchennej (szczególnie w trakcie 
przyrządzania posiłków w warunkach domowych)  
ze względu na zaburzenia smaku, które często towarzyszą 
procesowi starzenia. Niemniej należy podkreślić, że w 
przypadku osób w wieku podeszłym nie zaleca się 
spożywania soli kuchennej w ilości mniejszej niż 3g/dobę 
między innymi z uwagi na zwiększone ryzyko hipotonii 
ortostatycznej [6]. Także uosób starszych leczonych 
diuretykami nie zaleca się ograniczenia podaży soli 
kuchennej w diecie, ze względu na ryzyko wystąpienia 
hiponatremii [5]. Przed wprowadzeniem ograniczenia soli 
kuchennej, osoba starsza powinna uczestniczyć  
w edukacji żywieniowej prowadzonej przez dietetyka, 
podczas której otrzyma wskazówki dotyczące doboru 
przypraw ziołowych komponowanych samodzielnie celem 
podkreślenia smaku potrawy, a ograniczenia dodatku soli 
kuchennej. Dodatkowo zdobędzie wiedzę na temat 
wyboru w ogólnodostępnych sklepach przypraw 
kuchennych i produktów przetworzonych (szczególnie 
produktów mięsnych, wyrobów garmażeryjnych)  
o zmniejszonej zawartości soli kuchennej, tym samym 
zwiększy szanse na wprowadzenie elementów leczenia 
niefarmakologicznego do terapii nadciśnienia tętniczego.  
ad 3) Dzienne spożycie alkoholu, zarówno u osób 
młodszych jak i starszych, należy ograniczyć u mężczyzn 
do 20-30g/dobę (w przeliczeniu na etanol), z kolei  
u kobiet do 10-20g/dobę. Standardowa dawka, czyli 10g 
czystego alkoholu etylowego znajduje się w 25g wódki, 
100ml wina czy w 250ml piwa [10]. Według dostępnej 
wiedzy medycznej ograniczenie konsumpcji 
jakiegokolwiek alkoholu wykazuje wpływ na zmniejszenie 
wartości ciśnienia tętniczego, a dodatkowo może 
przyczynić się do redukcji masy ciała, co jak już wcześniej 
wspomniano również obniża ciśnienie tętnicze.  
W dostępnych publikacjach naukowych brakuje danych 
wskazujących na tę zależność w przypadku osób 
starszych. Jednak w tym wieku zachowanie ostrożności  
w przypadku spożywania alkoholu wydaje się zasadne  
ze względu na polipragmazję i możliwe wystąpienie 
interakcji stosowanych leków z alkoholem [5,6].  
ad 3 i 4) Wspomniane wcześniej zwiększenie spożycia 
warzyw i owoców oraz zmniejszenie spożycia tłuszczów,  
a szczególnie tłuszczów nasyconych można uzyskać 
poprzez stosowanie diety DASH (ang. Dietary Approaches 
to Stop Hypertension, DASH) czy diety 
śródziemnomorskiej, rekomendowanych przez PTNT do 
leczenia niefarmakologicznego nadciśnienia tętniczego 
[1]. Szczegółową charakterystykę obu typów diet 
wykracza poza ramy niniejszego opracowania. 

ad 5) Palenie papierosów, ciśnienie tętnicze skurczowe  
i stężenie cholesterolu całkowitego we krwi (dodatkowo 
płeć i wiek) to główne czynniki ryzyka uwzględniane  
w skali SCORE (ang. Systematic COronary Risk Evaluation) 
oceniającej 10-letnie ryzyko wystąpienia incydentu 
sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem [11]. PTNT 
podkreśla, że zaprzestanie palenia papierosów, mimo  
że nie wykazuje wpływu na obniżenie ciśnienia tętniczego 
krwi to znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych. Okazuje się, że wypalenie  
już jednego papierosa powoduje wzrost ciśnienia 
tętniczego krwi i częstości rytmu serca, co więcej 
powyższy stan utrzymuje się dłużej niż piętnaście minut 
[1]. Wobec powyższego należy zachęcać palące osoby 
starsze do zwalczania nałogu nikotynowego, jednocześnie 
udzielając porad dotyczących leczenia czy wspomagania 
leczenia tego uzależnienia. Do leczenia nikotynizmu 
najczęściej stosuje się preparaty zastępcze w różnego 
rodzaju postaciach tj. plastrach antynikotynowych, 
tabletkach do ssania, gumach do żucia czy aerozolach 
donosowych. Czasami wykorzystuje się także leczenie 
farmakologiczne, głównie bupropionem i warenikliną. 
Niemniej u osób starszych farmakoterapię wprowadza się 
znacznie ostrożniej z uwagi, na wspomnianą wcześniej 
polipragmazję i możliwość wystąpienia interakcji ze 
stosowanymi lekami [5,10].  
ad 6) Zwiększenie aktywności fizycznej to według PTNT 
istotna część leczenia niefarmakologicznego nadciśnienia 
tętniczego. PTNT dla osób z nadciśnieniem tętniczym 
zaleca co najmniej 30 minut (jednorazowo) umiarkowanie 
intensywnego (60-75% tętna maksymalnego) wysiłku 
aerobowego (szybkie marsze, pływanie, jazda na rowerze) 
5-7 razy w tygodniu. Dodatkowo rekomenduje 
wprowadzenie ćwiczeń oporowych (przysiady, ćwiczenia  
z niewielkim obciążeniem np. hantlami czy nawet butelką 
wody). Z kolei nie zaleca ćwiczeń izometrycznych, czyli 
wpływających na rozwój siły mięśniowej bez elementu 
ruchowego [1]. Warto podkreślić, że starszy wiek nie jest 
przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego. 
Najczęściej zalecane ćwiczenia fizyczne, a jednocześnie 
najbardziej preferowane przez osoby starsze są regularne 
spacery, nordic walking, ćwiczenia aerobowe w wodzie 
oraz ćwiczenia na ergometrze kończyn górnych i kończyn 
dolnych. U osób starszych po przebytym zawale mięśnia 
sercowego przed rozpoczęciem treningów aerobowych 
zaleca się wykonanie próby wysiłkowej w celu określenia 
indywidualnej tolerancji wysiłku fizycznego. W przypadku 
występowania chorób układu krążenia (np. niewydolności 
serca), układu kostno-stawowego (np. zmian 
reumatycznych) i układu oddechowego (np. POChP) 
również należy wykonywać ćwiczenia fizyczne, ale  
o intensywności tolerowanej indywidualnie przez daną 
osobę w wieku starszym. Najlepiej po wcześniejszej 
konsultacji u lekarza prowadzącego i fizjoterapeuty 
[5,10,12].   
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Podsumowanie 
Mimo rozwoju medycyny w kierunku 

farmakoterapii hipotensyjnej, skuteczność leczenia 
nadciśnienia tętniczego u osób w wieku 65 lat i więcej 
wynosi tylko 34,8%. Po części może to wynikać  
z nieregularnego przyjmowania leków obniżających 
ciśnienie tętnicze krwi oraz z niestosowania się do zaleceń 
lekarskich. Warto jednak zaznaczyć, że często pacjent 
starszy nie otrzymuje od lekarza prowadzącego 
wspomnianych zaleceń, szczególnie dotyczących metod 
niefarmakologicznych. Co więcej nie otrzymuje propozycji 
konsultacji z wykwalifikowanym dietetykiem celem 
wprowadzenia leczenia dietetycznego nadciśnienia 
tętniczego oraz innych współwystępujących jednostek 
chorobowych. Leczenie niefarmakologiczne według PTNT 
powinno odgrywać nadrzędną rolę w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, także u osób starszych. Wobec 
powyższego współpraca lekarzy specjalistów  
z dietetykami oraz lekarzy specjalistów i dietetyków  

z pacjentami w wieku 65 lat i więcej, a nawet już na 
przedpolu starości, to jedyny sposób na sprostanie 
wyzwaniu jakim jest zmniejszenie śmiertelności z powodu 
nadciśnienia tętniczego w XXI wieku.  
 
Dane do korespondencji: 
lic. Alina Niezgódka 
Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Gerontologicznej 
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
os. Rusa 55,  
61–245 Poznań 
tel: (+4861) 8738303 
e-mail:niezgodkaalina@gmail.com 
 
Konflikt interesów / Conflict of interest 
Brak / None 
 

 

Piśmiennictwo: 
1. Tykarski A, Narkiewicz K, Gaciong Z, Januszewicz A, Litwin M, Kostka-Jeziorny K: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 

2015 rok. Nadciśnienie tętnicze w praktyce. 2015;1(1):1-70 
2. Mossakowska M, Szybalska A, Błędkowski P: Geneza, cele i zakres badania.W: PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, 

socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Red. Mossakowska M, Więcek A, BłędkowskiT.Termedia Wydawnictwo 
Medyczne, Poznań 2012:27-44 

3. Waśkiewicz A, Sygnowska E, Broda G: Ocena stanu zdrowia i odżywienia osób w wieku powyżej 75 lat w populacji polskiej. Badanie 
Wobasz-Senior. Brom ChemToksykol 2012;(3):614-8 

4. Zdrojewski T, Więcek A, Grodzicki T, Broda G, Bandosz P, Mossakowska M, Ślusarczyk P, Chudek J, Wizner B, Wyrzykowski B: 
Rozpowszechnienie, świadomość i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 65 roku życia w Polsce. W: PolSenior. 
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Red. Mossakowska M, Więcek A, 
BłędkowskiT.Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2012:155-168 

5. Grodzicki T, Gryglewska B, Tomasik T, Windak A: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym. Gerontol Pol 
2012;20(4):119-147 

6. Pawlaczyk-Gabriel K, Niklas A, Uruski P, Tykarski A: Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku. Nadciśn Tętn 
2014;18(4):211-223 

7. Intersalt Cooperative Research Group. Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 
hour urinary sodium and potassium excretion. BMJ 1988; 297:319–328 

8. Chen J, Gu D, Huang J i wsp, for the GenSalt Collaborative Research Group. Metabolic syndrome and salt sensitivity of blood pressure 
in non-diabetic people in China: a dietary intervention. Lancet 2009; 373: 829–835 

9. Katz A, Rosenthal T, Maoz C, Peleg E, Zeidenstein R, Levi Y. Effect of a mineral salt diet on 24-h blood pressure monitoring in elderly 
hypertensive patients. J. Hum. Hypertens. 1999; 13: 777–780 

10. Grabańska K, Bogdański P: Miejsce leczenia niefarmakologicznego w prewencji i terapii nadciśnienia tętniczego. Forum Zaburzeń 
Metabolicznych 2010;1(2):115-122 

11. Widecka K, Grodzicki T, Narkiewicz K, Tykarski A, Dziwura J. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym-2011 rok. Nadciśn Tętn 
2011;15(2):55-82 

12. Drygas W, Jegier A. Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia. W: Kardiologia zapobiegawcza. 
Red:M. Naruszewicz. Verso s.c., Szczecin, 2003,s. 252-266 
 


