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Dle doporuÄ•ení ÄŒeské spoleÄ•nosti pro hypertenzi je vysoký krevní tlak definován jako TKl ³ 140/90 mm Hg. O hypertenzi
se jedná, i kdyÅ¾ je zvý&scaron;en pouze systolický (horní) tlak. Pokud pravidelnÄ› chodíte k lékaÅ™i a ten vám jednou namÄ›Å
vysoký tlak, nemusí se hned jednat o hypertenzi.

Hypertenze je opakované zvý&scaron;ení TK &ge; 140/90 mm Hg alespoÅˆ u dvou ze tÅ™í mÄ›Å™ení pÅ™i minimálnÄ› dvo
náv&scaron;tÄ›vách u lékaÅ™e. Pro pÅ™esnÄ›j&scaron;í pÅ™edstavu, jak výrazná je hypertenze, vzniklo dÄ›lení do nÄ›kolika
stupÅˆÅ¯. Má to svÅ¯j smysl pÅ™i rozhodování, jak hypertenzi léÄ•it:

hypertenze

systolický tlak / diastolický tlak I. stupeÅˆ: Mírná hypertenze
160 - 179 a/nebo 100 - 109 mm HgIII. stupeÅˆ: ZávaÅ¾ná hypertenze

Ov&scaron;em, ani pÅ™i vysokém stupni hypertenze nemusíte pociÅ¥ovat Å¾ádné obtíÅ¾e. Nemusí vás bolet hlava, mÅ
poÅ™ád dobÅ™e vidÄ›t, v&scaron;echno mÅ¯Å¾e být zdánlivÄ› v poÅ™ádku. Zatím. ObtíÅ¾e nastanou, aÅ¾ va&scaron;e pÅ
a cévy vypoví sluÅ¾bu.
Srdce, jehoÅ¾ jediným, av&scaron;ak nepÅ™etrÅ¾itým úkolem je pumpování krve a udrÅ¾ování kr
obÄ›hu, musí vyvíjet stále vÄ›t&scaron;í tlak, aby dokázalo protlaÄ•it krev zúÅ¾enými a ztuhlými cévami. To klade
vy&scaron;&scaron;í nároky na srdeÄ•ní svalovinu, která zbytÅˆuje a posléze není schopna kvalitnÄ› pracovat. Zejména
bývá postiÅ¾ena schopnost uvolnÄ›ní srdeÄ•ní svaloviny v okamÅ¾iku, kdy se srdeÄ•ní oddíly plní krví. Krve se pak pÅ™epum
ménÄ›, a to nutí srdce více pracovat. Tento kolobÄ›h zhor&scaron;ujících se podmínek srdce vyÄ•erpává.
Také se
zhor&scaron;uje okysliÄ•ování srdeÄ•ní svaloviny, která pak zase o nÄ›co hÅ¯Å™e pracuje a dále se po&scaron;kozuje. V
srdeÄ•ní stÄ›nÄ› se mohou vytvoÅ™it trhliny a výdutÄ› se v&scaron;emi dÅ¯sledky.
Hypertenze znamená dlouhodobÄ›
zvý&scaron;ené napÄ›tí a napínání cévní stÄ›ny a srdeÄ•ního svalu. Vysoký tlak totiÅ¾ nebolí a nedává o sobÄ› vÄ›dÄ›t. Tak
nevznikají obtíÅ¾e, které by vás nutily k náv&scaron;tÄ›vÄ› lékaÅ™e a díky tomu vÄ•asnému záchytu hypertenze.
Zvý&scaron;ený tlak krve v&scaron;ak neustále pociÅ¥ují cévy a srdce. Cévní stÄ›na je vlivem pÅ™íli&scaron; vysokého tlaku
napínána, krevní Ä•ástice na ni naráÅ¾ejí s vÄ›t&scaron;í razancí, leckdy se tvoÅ™í i víry. Ve stÄ›nÄ› se objevují trhlinky, které
pÅ™itahují krevní destiÄ•ky a dal&scaron;í buÅˆky, jeÅ¾ se snaÅ¾í trhlinky zacelit.
UvnitÅ™ cévy pak vzniká vlastnÄ› strup
výstupek v cévní stÄ›nÄ›, který pÅ™itahuje dal&scaron;í buÅˆky, krevní tuky a cholesterol. Ty se v postiÅ¾ených cévách ukláda
zpÅ¯sobují kornatÄ›ní cévní stÄ›ny neboli aterosklerózu. Taková cévní stÄ›na pozbývá svou pruÅ¾nost a krev tudy proudí obtíÅ¾
KornatÄ›ní zuÅ¾uje prÅ¯svit cév (jako kdyÅ¾ se zaná&scaron;í vodovodní trubky). MÅ¯Å¾e dojít i k úplnému ucpání cévy a tím
pÅ™eru&scaron;ení pÅ™ítoku krve do postiÅ¾ené Ä•ásti tÄ›la, napÅ™íklad srdce nebo dolních konÄ•etin. Výsledkem je infarkt
nedostateÄ•né prokrvení nohou. Dlouhodobé pÅ¯sobení vysokého tlaku na cévu také mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit vznik výdutÄ›, kdy se
cévní stÄ›na ztenÄ•í a posléze také praská. To se stává napÅ™íklad v mozku, Ä•eká vás mrtvice... CO PROTI TOMU?
Sn
riziko vysokého tlaku mÅ¯Å¾ete, pÅ™ijmete-li zdravý Å¾ivotní styl. ZhubnÄ›te. JestliÅ¾e máte nadváhu nebo jste dokonce ob
sniÅ¾te svou hmotnost. Nemusíte rychle, staÄ•í 1 kg za mÄ›síc. Zcela urÄ•itÄ› vám tlak poklesne a vám s normálním tlakem
nebude mít kvÅ¯li nadváze tendenci stoupat. ProÄ•? Nadváha a obezita prokazatelnÄ› zvy&scaron;ují nároky na krevní
obÄ›h. Naopak pÅ™i sníÅ¾ení hmotnosti dochází nejen k úpravÄ› tlaku, ale i hladiny krevního cukru, tukÅ¯ atd.
- Nesolte. SníÅ¾ení pÅ™íjmu soli pod 6 g/den sniÅ¾uje vysoký tlak pÅ™edev&scaron;ím u star&scaron;ích a obézních osob (a
v&scaron;ech ostatních). Naopak pÅ™esolování, Ä•astá konzumace slaných pokrmÅ¯ (brambÅ¯rky, konzervy, uzeniny apod.)
tlak zvy&scaron;uje.
- PÅ™estaÅˆte kouÅ™it. NejenÅ¾e u&scaron;etÅ™íte a skonÄ•íte se zamoÅ™ováním vzduchu, který s vámi chtÄ› - nechtÄ› dý
nekuÅ™áci vÄ•etnÄ› dÄ›tí. Také si pÅ™estanete po&scaron;kozovat cévy tabákovými zplodinami a pÅ™estanete dráÅ¾dit svÅ
organismus k tvorbÄ› rÅ¯zných nádorÅ¯. Je prokázáno, Å¾e po skonÄ•ení kouÅ™ení se prokrvení tÄ›la postupnÄ› zlep&scaron;
riziko vzniku rakoviny se sniÅ¾uje. Po deseti letech nekouÅ™ení máte rizika vzniku nádoru, infarktu Ä•i mrtvice stejná jako
Ä•lovÄ›k, který nikdy nekouÅ™il.
- Nepijte alkohol vÄ•etnÄ› piva. To je také alkohol, nikoli &bdquo;tekutý chléb". Nebo to alespoÅˆ nepÅ™ehánÄ›jte. 2,5 dl vína
nebo jedno pivo dennÄ› úplnÄ› staÄ•í a Å¾enám staÄ•í je&scaron;tÄ› o tÅ™etinu ménÄ›. Alkohol totiÅ¾ kromÄ› zvy&scaron;ová
sniÅ¾uje úÄ•innost lékÅ¯ na vysoký tlak.
- Vyhýbejte se stresu. Stres zvy&scaron;uje tlak nabuzením Ä•innosti srdce, ledvin a zrychlením krevního obÄ›hu. KdyÅ¾ se to
stává pÅ™íli&scaron; Ä•asto, obrací se tyto zmÄ›ny proti va&scaron;emu tÄ›lu a &scaron;kodí cévám a srdci.
- PravidelnÄ› sportujte. StaÄ•í pÅ¯lhodinové aÅ¾ hodinové procházky jednou dennÄ› nebo nÄ›jaký vytrvalostní sport (plavání,
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jízda na kole, bÄ›h na dlouhou traÅ¥). Trénuje se tak krevní obÄ›h na zátÄ›Å¾ a více pak vydrÅ¾í. KromÄ› sníÅ¾ení tlaku i zhu
upravíte si metabolismus.
- Jezte zdravÄ›. Tím omezíte po&scaron;kozování cév, takÅ¾e více vydrÅ¾í, a rozhodnÄ› neztloustnete. PotÅ™ebný je zejmén
dostatek zeleniny a ovoce (alespoÅˆ 5 kouskÅ¯ dennÄ›), dostatek tekutin (minimálnÄ› 2 litry dennÄ›), omezit tuky a tuÄ•né
maso, upÅ™ednostnit ryby, drÅ¯beÅ¾ a libové maso, celkovÄ› zmen&scaron;it porce. &bdquo;Jez do polosyta, ale napij se
poÅ™ádnÄ›."
- UÅ¾ívejte pÅ™edepsané léky. Pokud vám lékaÅ™ pÅ™edepsal léky na sníÅ¾ení tlaku, nikdy je bez jeho vÄ›domí nevysazuj
kdyÅ¾ se vám tlak jiÅ¾ sníÅ¾il na normální hodnotu. Je to tím, Å¾e ony léky vá&scaron; tlak &bdquo;drÅ¾í" v normálu a po jej
svévolném vysazení mÅ¯Å¾e tlak &bdquo;vyskoÄ•it" je&scaron;tÄ› vý&scaron;e, neÅ¾ byl pÅ™ed léÄ•bou! Proto vám je mÅ¯Å¾
vysadit pouze lékaÅ™ na základÄ› celkového zhodnocení va&scaron;eho zdravotního stavu.
- DrÅ¾te na uzdÄ› ostatní onemocnÄ›ní. Pokud máte cukrovku, vysoký cholesterol, nemocné ledviny, astma nebo dal&scaron;í
chronická onemocnÄ›ní, snaÅ¾te se, aÅ¥ jsou co nejlépe zaléÄ•ena. SníÅ¾íte tím dal&scaron;í rizika po&scaron;kození
va&scaron;eho srdce a cév.
- UdÄ›lejte si radost. Nejlépe dennÄ›. Pohoda a radost jsou pravým opakem nervozity a stresu. Myslete na sebe, udÄ›lejte si
na sebe Ä•as. Povzbudíte tím celý organismus. d@niela
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