
ZDROWIE

Wyróżniamy trzy rodzaje hipotonii:

• hipotonia pierwotna: najczęściej 
występujący rodzaj zaburzeń, przy-
czyna leży w podłożu genetycz-
nym. W głównej mierze dotyka 
osób młodych i w średnim wieku, 
charakteryzujących się szczupłą syl-
wetką i wysokim wzrostem. W więk-
szości przypadków osoby te w ciągu 
życia przystosowują się do niskiego 
ciśnienia i nie odczuwają jego nega-
tywnych objawów;

 
• hipotonia ortostatyczna: spadek ci-

śnienia występuje podczas zmiany 
pozycji ciała z leżącej na stojącą (tak 
zwanej pionizacji) i dotyczy to osób 
w każdym wieku. Najczęstszym obja-
wem tego typu hipotensji jest uczucie 
słabości, czy też widzenie tak zwanych 
mroczków przed oczami zaraz po 
wstaniu z łóżka. Mechanizm spadku 
ciśnienia w tym typie hipotonii opiera 
na zaburzeniu do jakiego dochodzi 
podczas zmiany pozycji, które polega 
na gromadzeniu się nadmiernej ilości 
krwi w dolnych partiach ciała, przez co 
serce wyrzuca mniejszą objętość krwi 
i ciśnienie spada. Problem występo-
wania hipotonii ortostatycznej często 
dotyczy osób starszych, po 70. roku 
życia. Jest to bardzo uciążliwy, utrud-
niający codzienne funkcjonowanie 
objaw, który nie powinien być baga-
telizowany podczas badań lekarskich;

 
• hipotonia wtórna: jest opisywana jako 

objaw innych chorób towarzyszących. 
Największy odsetek pacjentów to cho-
rzy na choroby układu krą-

HIPOTONIA – 
NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE
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ZDROWIE

Serce człowieka kurczy się średnio 60 do 90 razy na minutę, tłocząc kolejne partie krwi 
do tętnic naszego organizmu. Siła, z jaką krew napiera na ściany dużych tętnic w czasie 
skurczu serca, to skurczowe ciśnienie krwi. To, jakie napięcie utrzymują tętnice podczas 
spoczynku serca nazywamy ciśnieniem rozkurczowym. Prawidłowe ciśnienie krwi 
wynosi 120/80 mmHg. Oczywiście, w zależności od wieku i stanu zdrowia człowieka, 
wartości te mogą się różnić. Kiedy podczas pomiaru zauważamy ciśnienie niższe niż 
100/60mmHg mamy do czynienia z tytułową hipotonią czyli niedociśnieniem. 
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ZDROWIE

żenia i zaburzenia hormonalne, takie 
jak niedoczynność tarczycy czy też 
cukrzyca.

UWAGA! Niedociśnienie wtórne może 
występować, kiedy przedawkowane 
zostaną leki powodujące obniżenie ci-
śnienia, a takie działanie mają w głównej 
mierze leki kardiologiczne. Dlatego tak 
ważne jest pilnowanie dawek i odpo-
wiedniego zażywania leków pod ścisłą 
kontrolą kardiologa.

PRZYCZYNY
Oprócz chorób, które mogą wywołać 
niedociśnienie wtórne oraz czynników 
genetycznych, spadek ciśnienia może 
wystąpić podczas:

• ciąży, wskutek zwiększonego zapotrze-
bowania na krew zarówno dla płodu, 
jak i dla matki, utraty dużej ilości krwi, 
np. w wyniku wypadku,

• infekcji zlokalizowanej zwłaszcza 
w układzie krążenia,

• szoku anafilaktycznego, będącego 
najgroźniejszym obliczem reakcji 
alergicznej,

• siedzącego trybu życia oraz nieodpo-
wiednio zbilansowanej diety.

OBJAWY
Nie bez powodu kardiolodzy przede 
wszystkim ostrzegają przed siejącym 
spustoszenie w naszym organizmie 

nadciśnieniem tętniczym. Jednak gdy 
z powodu zbyt niskiego ciśnienia ciężko 
nam wstać z łóżka, szybko znika prze-
świadczenie, że bać musimy się jedynie 
jego wzrostu. Osoby, u których ciśnienie 

tętnicze spadnie poniżej 90/60 mmHg, 
mogą doświadczyć zawrotów głowy, 
nudności, zaburzenia widzenia, świa-
tłowstrętu, a nawet utrat przytomności.

Niedociśnienie może wpłynąć bezpo-
średnio na naszą psychikę. U niektórych 
pacjentów zaobserwowano znaczne ob-
niżenie nastroju, stany depresyjne oraz 
napady lękowe. Często też dochodzi też 
do spadku temperatury poniżej 36°C. 

Pacjenci skarżą się na uczucie ziębnięcia 
dłoni i stóp. Objawy mogą mieć różną 
intensywność u różnych osób. Jest to 
całkowicie zależne od czynników indywi-
dualnych oraz poziomu spadku ciśnienia.

ZDROWIE

Osoby, u których ciśnienie tętnicze 
spadnie poniżej 90/60 mmHg, mogą 

doświadczyć zawrotów głowy, nudności, 
zaburzenia widzenia, światłowstrętu, 

a nawet utrat przytomności.
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LECZENIE
Leczenie hipotensji zależy najczęściej 
od choroby towarzyszącej, na jaką 
choruje pacjent. Jeśli są to choroby 
układu krążenia, cukrzyca czy inne cho-
roby hormonalne, to stosuje się leki 
typowe dla leczenia podstawowego. 
Zupełnie inaczej wygląda pomoc dla 
pacjentów z hipotonią ortostatyczną. 
Zalecenia obejmują zmianę sposobu 
poruszania się. Należy wstawać bardzo 
powoli i stopniowo. Z pozycji leżącej 
najpierw bardzo wolno do pozycji sie-
dzącej. Dopiero po chwili można wstać. 
Należy też unikać szybkich ruchów. 
Zaleca się także niekrzyżowanie nóg 
podczas siedzenia.

W przypadku hipotensji wywołanej 
wszelkiego rodzaju urazami, czy też 
szokiem anafilaktycznym, wykwalifiko-
wany personel w szpitalu podaje odpo-
wiednie kroplówki, uzupełniające elek-
trolity oraz zapewniające nawodnienie, 
dostarcza także leki wyprowadzające 
z reakcji anafilaktycznej. W niektórych 
przypadkach konieczne jest przetocze-
nie krwi pacjentowi.

NAWODNIENIE A HIPOTONIA
Kiedy dostarczamy do naszego organi-
zmu mniej płynów niż wydalamy, łatwo 
możemy doprowadzić do odwodnienia. 
Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. 
Przewlekłe odwodnienie może dopro-
wadzić nawet do uszkodzenia nerek. Do-
datkowo może to wpływać na zmiany 
ciśnienia krwi.

Co ciekawe, odwodnienie powodować 
może zarówno spadek, jak i wzrost ci-
śnienia. Na początku, pod wpływem bra-
ku wody w organizmie, pobudzona do 
działania zostaje wazopresyna, czyli hor-
mon, który zatrzymuje wydalanie wody 
przez nerki (żeby jak najdłużej utrzymać 
jej wysoki poziom) oraz wywołuje skurcz 
naczyń krwionośnych, po to, żeby krew 
mogła napływać do każdej tkanki w ciele.
W ten sposób ciśnienie początkowo się 
podnosi. Jednak po dłuższym czasie ob-
jętość krwi maleje na tyle, że następuje 
stopniowy spadek ciśnienia, prowadzący 
do hipotonii. Niewyrównany bilans wod-
ny prowadzi do tego, że układ krążenia 
staje się niewydolny. Nie ma możliwości 
dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do 

tkanek naszego organizmu. Dlatego aż 
tak istotną rolę ma zapewnienie odpo-
wiedniej podaży płynów w codziennej 
diecie, zwłaszcza w ciepłe letnie dni.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE JESTE-
ŚMY ODWODNIENI?
Zanim pojawi się spadek czy wzrost 
ciśnienia możemy zaobserwować inne 
objawy:

• uczucie pragnienia,
• suchość w jamie ustnej,
• zmęczenie,
• nadmierna wrażliwość wzroku na 

światło,
• rzadsze oddawanie moczu,
• ciemny kolor moczu.

Jeśli zaobserwujemy u siebie któryś 
z tych objawów lub połączenie paru 
z nich, należy niezwłocznie odpowied-
nio nawodnić organizm.
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Redukuje ból. Leczy stawy.

Bezbarwny żel o działaniu:
 przeciwzapalnym
 przeciwbólowym

4Flex PureGel, 100 mg/g,  żel, Skład ilościowy i jakościowy: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum). Substancje pomocnicze: Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona. Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania 
do stosowania: Leczenie miejscowe: bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na 
salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie stosować u dzieci do lat 3. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

Naproxenum 100 mg/g, żel
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