
Krvni tlak je podvržen številnim 
vplivom: spol in starost igra-
ta pomembno vlogo, prav tako 

življenjski slog in okoljski dejavniki. 
Spola in starosti ne moremo spremeniti, 
z zdravim življenjskim slogom pa lahko 
ohranjamo krvni tlak v normalnih vred-
nostih, s čimer upočasnimo tudi stara-
nje krvnih žil. Po svetu ima povišan krv-
ni tlak že vsak četrti človek, v Sloveniji 
pa kar vsak drugi; visok krvni tlak je v 
Sloveniji vse pogostejši tudi pri mladih. 
Ker bolezen nima simptomov, se je ve-
čina ne zaveda, med zdravljenimi pa je 
kar tri četrtine takih, ki zaradi neupošte-
vanja zdravnikovih navodil in neredne-
ga jemanja zdravil nimajo dobro ureje-
nega krvnega tlaka.

Brez zdravljenja se možnost za mož-
gansko kap poveča za sedemkrat. V Slo-
veniji možgansko kap doživi okoli 4400 
ljudi na leto, kakih 2100 jih umre. Še pogo-
stejša je invalidnost. Dolgotrajno povišan 
krvni tlak je tudi vzrok za okvare srca, ki 
se prav tako lahko končajo usodno. Aku-
tni koronarni sindrom doživi v Sloveniji 
kakih 5000 ljudi na leto, približno 700 jih 
umre. Visok krvni tlak pa je vedno pogo-
stejša težava tudi pri otrocih. V veliki meri 
se vzroke za hipertenzijo da razložiti z de-
javniki okolja. Več vrst zdravil učinkovito 
zniža krvni tlak in tako prepreči neželene 
srčno-žilne zaplete.

Da bi si lahko čim več ljudi pomaga-
lo, da si sami znižajo visok krvni tlak tudi 
brez zdravil, je ARA založba izdala knji-
go Kako znižati visok krvni tlak brez zdra-
vil – prepoznajte dejavnike tveganja in jih iz-
ločite, ki so jo napisali nemška zdravnika 
prof. dr. med. Martin Middeke in prof. 
dr. Klaus Völker ter zdravnica dr. Clau-

dia Laupert-Deick. Iz te knjige povzema-
mo ta članek.

MOŠKI IN ŽENSKE
Visok krvni tlak je pri moških do 50. 

leta veliko pogostejši kot pri ženskah. Na-
sprotno pa je po menopavzi višji krvni 

tlak pogostejši pri ženskah. Seveda so 
ogrožene tudi mlajše ženske, če dlje časa 
jemljejo kontracepcijske tabletke ali kadi-
jo. »Tabletka« je pri mlajših ženskah ver-
jetno najpogostejši vzrok za hipertenzijo. 
Z menopavzo in še posebej po njej se pri 
mnogih ženskah krvni tlak občutno po-
viša. To je pogosto povezano s poveča-
njem telesne teže, povišanjem vrednos-
ti maščob v krvi in   krvnega sladkorja vse 
do nastanka sladkorne bolezni. Zaščitne-
ga dejavnika, kar je v mladih letih visoka 
koncentracija ženskih spolnih hormonov, 
ni več, zato se tveganje za bolezni srca in 
ožilja pri ženskah po menopavzi občutno 
poviša. Pogostnost visokega krvnega tla-
ka je celo večja kot pri moških enake sta-
rosti, zato ni presenetljivo, da jih ženske 
pri 65-ih letih po pogostosti srčnega in-
farkta dohitijo.

MLADI
Pri otrocih in mladostnikih z viso-

kim krvnim tlakom moramo najprej z 
ustreznimi preiskavami izključiti druge 
vzroke (sekundarno hipertenzijo), preden 
začnemo z dolgotrajno terapijo z zdravi-
li za zniževanje krvnega tlaka. Ni nujno, 
da mladostniki s povišanim krvnim tla-
kom trpijo za hipertenzijo vse življenje; 
pri približno polovici primerov se krvni 
tlak, ko odrastejo, normalizira. Zdravlje-
nje z zdravili je zato zadnja možnost, o ka-
teri je treba razmisliti, in v ospredje posta-
viti ukrepe za znižanje krvnega tlaka brez 
zdravil.

UKREPI ZA OTROKE
Otroci, ki izhajajo iz družin s hiperten-

zijo (visok krvni tlak pri starših), morajo 
biti pozorni na naslednje:

Kako znižati visok krvni tlak brez zdravil

Kaj vpliva na krvni tlak?
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SAMOZDRAVLJENJE

85 odstotkov bolnikov v 
srednjih letih ima le blago 

povišan krvni tlak, zato 
normaliziranje krvnega 
tlaka zanje nikakor ni 

nedosegljivo.

Knjiga (24,90 €) je na voljo na Misteriji.si 
ali 051/307 777.



42 - AVGUST 2019 -

Kaj vpliva na Krvni tlaK?

• da vzdržujejo normalno telesno 
težo, saj je previsoka telesna teža pomem-
ben povzročitelj visokega krvnega tlaka;

• da zaužijejo s hrano manj soli in več 
kalija.

Zdravljenje z zdravili je praviloma 
nujno, če visok krvni tlak traja že od otro-
štva in je posledica organskega vzroka, na 
primer ledvične bolezni.

V SREDNJIH LETIH
Večina bolnikov z visokim krvnim 

tlakom je srednjih let. Pogosto se mora-
jo sprijazniti s terapijo do konca življenja. 
Mnogim pa uspe prepoznati in odpraviti 
vzroke visokega krvnega tlaka brez zdra-
vil. Pri 85-ih odstotkih gre le za blago po-
višan krvni tlak, zato normaliziranje krv-
nega tlaka nikakor ni nedosegljivo. Veli-
kokrat se v srednji odrasli dobi nabere več 

dejavnikov, ki prispevajo k nastanku vi-
sokega krvnega tlaka: vse manj telesne 
dejavnosti, povečanje telesne teže, večje 
vsakodnevne obremenitve (poklicni stres 
in družinske težave), obenem se pogosto 
pojavijo še denarne in eksistencialne skrbi 
(skrb za materialno osnovo za življenje, 
preživljanje).

V STAROSTI
Za prebivalstvo industrializiranih 

držav je značilno, da krvni tlak s stara-
njem neprekinjeno narašča – a skoraj iz-
ključno sistolični krvni tlak. Iz tega sledi, 
da se s starostjo poveča pogostnost sisto-
lične hipertenzije. Visok krvni tlak v sta-
rosti je lahko tudi izraz obstoječe arteri-
oskleroze (poapnenja žil), zlasti pri viso-
kem sistoličnem krvnem tlaku in normal-
nem ali celo nižjem diastoličnem krvnem 
tlaku. Vendar pa visok krvni tlak tudi v 

starosti ni normalen pojav in ga je treba 
pri starejših ljudeh, torej tistih nad 65 let, 
prav tako zdraviti. Številne znanstvene 
raziskave iz 90-ih let prejšnjega stoletja so 
pokazale, da je zdravljenje visokega krv-
nega tlaka pri starejših še posebej uspeš-
no, zlasti v povezavi z znižanjem pogo-
stosti srčnega infarkta in preprečevanjem 
oslabelosti srčne mišice. Zato danes zdra-
vijo tudi 80-letnike in še starejše ljudi z vi-
sokim krvnim tlakom. Starejši organizem 
je pogosto zelo občutljiv za zdravila, zara-
di česar so ukrepi za znižanje krvnega tla-
ka brez zdravil najbolj priporočljivi tudi 
za bolnike te starostne skupine.

VREME IN PODNEBJE
Z zvišano stopnjo civilizacije se pove-

čuje tudi vremenska občutljivost prebi-
valstva; manj ko smo utrjeni, bolj smo ob-
čutljivi za vremenske spremembe. Obe-
nem postaja vpliv vremena na določene 
telesne funkcije pogosto precenjen.

Krvni tlak se manj odziva na vre-
me kot na temperaturne spremembe. V 
nasprotju z razširjenim mnenjem je pozi-
mi krvni tlak višji kot poleti: januarja in fe-
bruarja v povprečju za približno 5 mmHg 
v primerjavi s poletnimi meseci. Vzrok je 
v vplivu temperature na razširjenost krv-
nih žil; hlad povzroča zoženje krvnih žil 
in s tem dvig krvnega tlaka. To je posebej 
izrazito ob nenadnem močnem mrazu, na 
primer ob skoku v mrzlo vodo po obisku 
savne.

Pogosto je precenjen tudi vpliv pod-
nebja, na primer morskega, sredogorske-
ga ali visokogorskega. Za ljudi z visokim 
krvnim tlakom ni podnebja, ki bi bilo bolj 
ali manj primerno. Visok krvni tlak je na 
obali natanko tako pogost kot v sredogor-
ju ali visokogorju. Pri spremembah pod-
ročja ali podnebja je pomembno obdobje 
privajanja; naj bo na morju ali v gorah, na 
začetku moramo nekaj dni počivati in mi-
rovati, da se privadimo, in šele nato pove-
čati telesno dejavnost.

 R. M. 

POTREBNO JE DEJAVNO SODELOVANJE BOLNIKA
Povišan krvni tlak lahko znižamo na različne načine. Pri tem imajo ukre-

pi, ki ne vključujejo uporabe zdravil, zagotovo pomembno mesto. Takojšne 
zdravljenje z zdravili je nujno le pri nekaterih bolnikih s povišanim krvnim 
tlakom.

To pomeni, da poteka zdravljenje v večini primerov na začetku brez zdra-
vil, a od bolnika zahteva dejavno sodelovanje. V knjigi Kako znižati visok krv-
ni tlak brez zdravil so zbrani uporabni nasveti, kako se spoprimemo z viso-
kim krvnim tlakom. Na vas je, da iz množice predlaganih ukrepov izberete 
zase najustreznejšega in najpomembnejšega – na primer pri prekomerni tele-
sni teži shujšati, omejiti uživanje soli in spremeniti prehrano, zmanjšati uživa-
nje alkohola, vključiti šport in telesno dejavnost ali obvladati stres z metoda-
mi za sprostitev. Če ob tem še nadzirate krvni tlak s samomeritvami, ga lah-
ko uspešno in trajno znižate.

Če povišanega krvnega tlaka ne uspemo znižati brez zdravil, je potrebno 
zdravljenje z zdravili. Vendar je ob tem – da bi omejili vnos zdravil in zmanj-
šali njihove neželene stranske učinke – priporočljivo nadaljevati z ukrepi za 
znižanje krvnega tlaka brez zdravil.

Zdravljenje brez zdravil in terapija z zdravili se med seboj ne izključuje-
ta, temveč dopolnjujeta. Poznavanje vzrokov in soodvisnosti bolezni visoke-
ga krvnega tlaka je osnovni pogoj za posameznikovo dejavno sodelovanje pri 
terapiji za znižanje visokega krvnega tlaka.

Glede na najpogostejše vzroke za nastanek visokega krvnega tlaka je v 
knjigi poudarek na obvladovanju stresa, zmanjšanju prekomerne telesne teže, 
spremembi prehrane in telesni dejavnosti. prof. dr. Martin Middeke 


