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Sveikata

Ar gali nerimas ir stresas padi-
dinti kraujospūdį? Kauno mies-
to poliklinikos Šančių padalinio 
šeimos gydytoja Alina Leščins-
kaitė sako, kad taip, bet lėtine hi-
pertenzija dėl to nesusergama. 
Nerimas ir stresas yra susiję tik 
su laikinu kraujospūdžio padi-
dėjimu. „Visus paveikė pandemi-
ja, nespėjome atsigauti, o prasi-
dėjo karas Ukrainoje. Visa tai, 
be abejo, turi įtakos emocinei 
būklei ir fizinei sveikatai, žmo-
nės tapo jautresni. Dėl kraujos-
pūdžio šuolių dažniau kreipiasi 
asmenys, kuriems jau anksčiau 
buvo nustatyta hipertenzija ir 
kurie vartoja vaistus, bet yra ir 
naujų pacientų, kuriems pasi-
reiškia trumpalaikiai kraujospū-
džio pakilimai. Ypač tokių paci-
entų padaugėjo vos prasidėjus 
kariniams veiksmams Ukrainoje, 
kai žmonėms teko priimti ir su-
vokti didelį srautą informacijos, 
kai daugelis aktyviai ėmė sekti 
įvykius. Staiga pakilusiu krau-
jospūdžiu dažniau skundžiasi 
vidutinio, darbingo amžiaus, 

maždaug 40 metų, moterys. 
Kai kurios tikina, kad anksčiau 
niekada gyvenime joms nebu-
vo pakilęs kraujospūdis, o štai 
dabar pasimatavo ir rado jį pa-
didėjusį“, – pasakoja šeimos gy-
dytoja A. Leščinskaitė. Žinoma, 
padidėjusio kraujospūdžio prie-
žasčių gali būti įvairių. Kai kam 
galbūt jis pakyla dėl asmeninių 
išgyvenimų arba problemų, su-
sijusių su darbu. 

Kas vyksta kraujotakos sis-
temoje patiriant didelį stresą ir 
nerimą? Tokia emocinė būklė 
sukelia tam tikrų hormonų sky-
rimąsi, dėl kurio padidėja širdies 
susitraukimų dažnis ir sumažėja 
kraujagyslių skersmuo, o tada 
šokteli ir kraujospūdis.

Hipertenzija –  
ne trumpalaikė liga

Nemažai daliai žmonių aukštas 
kraujospūdis nustatytas kaip lėti-
nė liga. Klaidinga manyti, kad pa-
didėjęs kraujospūdis nėra rimta 
problema. Taip neretai manoma 
neįvertinant visų pasekmių.

Asmuo, kuriam diagnozuota 
arterinė hipertenzija, turėtų su-
vokti, kad tai – liga, su kuria teks 
grumtis visą likusį gyvenimą. 
Vaistus reikės vartoti kasdien, 
net ir pajutus savijautos pagerė-
jimą, o kartu paisyti ir visų kitų 
ligą padedančių kontroliuoti re-
komendacijų. Nutraukus vaisto 
vartojimą, kraujyje jo koncen-
tracija išlieka dar kurį laiką, dėl 
to kraujospūdis iš pradžių pasi-
matavus gali būti normalus, kol 
koncentracija visai sumažėja ar 
išnyksta. Kai vaistas pradeda-
mas vartoti iš naujo, jo maksi-
malus veikimas irgi pasireiškia 
tik tada, kai kraujyje susikaupia 
reikiama vaisto koncentracija. 
Todėl kraujospūdį mažinančių 
vaistų vartojimo negalima nu-
traukti nepasitarus su gydytoju. 
Jei pacientui atrodo, kad vais-
tas per stiprus ir per daug nu-
muša kraujospūdį  – jis jaučiasi 
mieguistas, apima silpnumas – 
šiuos simptomus reikia aptarti 
su gydytoju. „Pagrindinis žmo-
nių rūpestis būna, kad vaistus 

teks gerti visą gyvenimą. Taip, 
vaistai nuo hipertenzijos geria-
mi visą laiką, o ne pagal porei-
kį. Kai kurie pacientai iš pradžių 
laikosi rekomendacijų, vartoja 
vaistus reguliariai, bet paskui 
pastebi, kad, vieną kitą tabletę 
praleidus, savijauta kaip nors 
ypatingai nepasikeičia, ir ne-
besilaiko gydymo režimo. Kaž-
kuriuo momentu kraujospūdis 
tampa labai aukštas, tada reikia 
skirti daugiau vaistų, situacija 
komplikuojasi. Vaistai nuo aukš-
to kraujospūdžio turi būti geria-
mi reguliariai, nuolat, tuo pačiu 
metu, nepraleidžiant nė vienos 
tabletės“, – atkreipia dėmesį 
pašnekovė. 

Vaistininkai taip pat dažnai 
kartoja, kad vaistai lėtinėms li-
goms gydyti efektyvūs, jeigu 
kraujyje jų koncentracija yra 
pakankama ir tolygi. Tai ne to-
kie vaistai, kurie vartojami tik 
skausmui numalšinti. Po truputį 
sumažėjus vaisto nuo kraujos-
pūdžio koncentracijai kraujyje, 
spaudimas ima šokinėti, o tai 
sukelia prastą savijautą, galvos 
skausmą, vargina širdį.

Hipertenzija gali atsirasti bet 
kada po 40-ies. Jaunesniems 
žmonėms, pasak šeimos gydy-
tojos A. Leščinskaitės, ši liga pa-
sitaiko retai. „Daugiausia pacien-
tų, kuriuos vargina aukštas krau-
jospūdis, yra vyresni nei 60 metų 
asmenys. Deja, ne visi dėl kokių 

Jei kraujospūdis pakilęs iki 139 ir 89 mmHg, nuolatinio gydymo nereikia

Hipertenzija – ne sloga,  
savaime nepraeis
Gydytojai sako, kad pastaruoju metu 
padaugėjo žmonių, kurie skundžiasi 
didesniu kraujospūdžiu. Kodėl jis 
kartais padidėja net tiems, kurie 
neserga hipertenzija? Kas padeda 
sureguliuoti aukštą kraujospūdį?
Dalia VALENTIENĖ

KAS, BE VAISTŲ, PADEDA 
SUREGULIUOTI KRAUJOSPŪDĮ?
Medikai išskiria šias pagrindines taisykles, kuriomis kasdieniame 
gyvenime turėtų vadovautis visi sergantieji arterine hipertenzija:

l nevartoti alkoholio ir nerūkyti, nes šie žalingi įpročiai dažnina 
pulsą ir padidina arterinį kraujospūdį;
l atsisakyti druskos ar bent jau sumažinti suvartojamą jos kiekį 

iki 5–6 g per parą; 
l daugiau dėmesio skirti tam, ką valgote: nevartoti itin riebių 

maisto produktų, vengti aštrių prieskonių, rafinuoto cukraus, 
saldžių gėrimų ir gerti pakankamai skysčių. Į mitybos racioną 
derėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių, ypač špinatų, 
brokolių, morkų, obuolių, apelsinų, bananų, žuvies (lašišos, 
tuno), liesos jautienos ar kiaulienos, vištienos ar kalakutienos 
be odos, kiaušinių, neriebių pieno produktų, visadalių grūdų 
duonos, riešutų;
l turint antsvorio, pasitarti su specialistu, kaip sumažinti kūno 

masę, nes riebalais pavirtęs energijos perteklius skatina arteri-
nės hipertenzijos vystymąsi;
l bent pusvalandį per dieną derėtų būti fiziškai aktyviam: gali-

ma pradėti nuo lengvesnių mankštų ir pamažu skirti vis dau-
giau laiko sportui;
l stengtis sumažinti patiriamo streso lygį, pakankamai miegoti 

ir kiek įmanoma daugiau laiko praleisti gryname ore.



nors priežasčių tinkamai gydosi, 
vaistus vartoja nereguliariai. Ne-
atsakingai elgiantis kraujospū-
dis tampa nekontroliuojamas, 
būna nuolat padidėjęs. Kartais 
žmonės net nežino, kad serga 
hipertenzija, ateina pas gydy-
toją dėl kitokių nusiskundimų, 
pavyzdžiui, galvos skausmų ar 
svaigimo, o per apžiūrą aptinka-
mas padidėjęs kraujospūdis“,  – 
pasakoja gydytoja.

Medikės teigimu, negalima 
įvardyti kokio nors vieno kon-
kretaus veiksnio, kuris sukelia 
hipertenziją. „Prie svarbių rizikos 
veiksnių galima priskirti padidė-
jusį kūno svorį, rūkymą, perne-
lyg mažą fizinį aktyvumą, padi-
dėjusį gliukozės kiekį kraujyje, 
per didelį druskos vartojimą, 
bet visa tai yra koreguojama. Iš 
nekoreguojamų veiksnių svar-
bus genetinis polinkis į hiperte-
ziją. Šie veiksniai prisideda prie 
pirminės hipertenzijos išsivys-
tymo. Antrinė hipertenzija pa-
prastai būna susijusi su organų 
patologijomis – įtakos gali turėti 
įvairios inkstų ligos, kai atsiran-
da inkstų kraujagyslių susiaurė-
jimas, endokrininės sistemos li-
gos. Antrinės hipertenzijos prie-
žastimi gali būti ir, pavyzdžiui, 
antinksčių navikas“, – paaiškina 
pašnekovė. 

Kokie požymiai rodo 
padidėjusį kraujospūdį?

Kad aptiktume hipertenziją, 
reikia pasimatuoti kraujospūdį. 
„Normalus kraujospūdis yra 120 
ir 80 mmHg, leistinas padidėjęs, 
kurį turėdamas žmogus dar gali 
gyventi ir kuriam nereikia nuo-
latinio gydymo, – iki 139 ir 89 
mmHg, o jau virš šių rodiklių 
kraujospūdis yra padidėjęs tiek, 
kad jį reikia koreguoti“, – sako 
gydytoja.

Arterinė hipertenzija iš pra-
džių gali nepasireikšti jokiais 
specifiniais simptomais. Dauge-
liu atvejų ligos pradžioje žmo-
nės jaučiasi sveiki, todėl arterinė 
hipertenzija dažniausiai diagno-
zuojama tik atsitiktinai pamata-
vus kraujospūdį.

Vis dėlto į kai kuriuos simp-
tomus šeimos gydytoja A. Leš-
činskaitė pataria atkreipti dė-
mesį. „Žmonės, kuriuos vargina 
aukštas kraujospūdis, paprastai 
skundžiasi dažnu galvos skaus-
mu, kurį trumpam sumažina 
nesteroidiniai vaistai, bet skaus-
mas greitai vėl atsinaujina. Kai 

kurie pacientai pastebi tam 
tikrą dėsningumą, kad galvą 
skauda vakarais arba rytais. Ne-
retai žmonės įvardija ir spengi-
mą ausyse, sprando skausmą 
arba galvos skausmą apibūdina 
taip, lyg būtų šalmas ant galvos 
uždėtas, skauda ne vienoje ku-
rioje nors vietoje, o visą galvą, 
skausmas yra spaudžiantis. Re-
čiau pasitaiko krūtinės skaus-
mai, širdies permušimai, padaž-
nėjęs pulsas“, – galimus aukšto 
kraujospūdžio požymius vardija 
pašnekovė.

Kas gali nutikti 
tinkamai nesigydant?

Negydant arterinės hiperten-
zijos, storėja širdies raumuo, 
ilgainiui kyla grėsmė susirgti 
širdies nepakankamumu, o dėl 
nuolat padidėjusio kraujospū-
džio gerokai išauga miokardo 
infarkto, insulto bei inkstų ligų 
rizika. Sergant hipertenzija, šir-
dis alinama, jai tampa vis sun-
kiau dirbti, taip pat daroma žala 
kraujagyslėms, todėl gali pra-
sidėti organų nepakankamu-
mas. Dažniausiai pakenkiama 
organams, kurie turi gausiausią 
kraujagyslių tinklą, – smege-
nims, akims, inkstams. „Hiper-
tenzija – ne sloga, nepraeis, ją 
reikia gydyti. Kuo anksčiau ir tin-
kamai ji pradedama gydyti, tuo 
mažesnė rizika susirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Hiperten-
zija vadinama tyliąja liga žudi-
ke – žmogus jokių simptomų, 
blogo poveikio sveikatai gali 
nejusti keletą metų, o padariniai 
išryškėja gerokai vėliau. Aukštas 
kraujospūdis vargina širdies rau-
menį, atsiranda kairiojo skilvelio 
pakitimų, jis storėja, blogėja 
susitraukimai, širdis nebeveikia 
taip, kaip turėtų, nes pasikeičia 
širdies raumens struktūra. Aukš-
tas kraujospūdis ypač žaloja 
smulkiąsias kraujagysles, tarkim, 
akies tinklainėje, inkstuose. Tada 
žmogus suserga įvairiomis inks-
tų ligomis, blogėja regėjimas. 
Blogiausia, kai ištinka insultas – 
dažniausia negalią lemianti liga. 
Pats grėsmingiausias yra hemo-
raginis insultas, kuris neretai iš-
tinka darbingo amžiaus žmones: 
trūksta kraujagyslė smegenyse, 
išsilieja kraujas, o tada gresia 
įvairios neurologinės pasekmės, 
paralyžius ar net mirtis“, – pasa-
koja Kauno miesto poliklinikos 
Šančių padalinio šeimos gydy-
toja A. Leščinskaitė.


