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Choroby uk?adu kr??enia s? najwa?niejsz? przyczyn? umieralno?ci osób starszych (powy?ej 65
r.?.). Ze wzgl?du na cz?sto?? wyst?powania i przebieg s? jedn? z najwa?niejszych przyczyn
niepe?nosprawno?ci i gorszej jako?ci ?ycia seniorów. Choroby uk?adu sercowo-naczyniowego to równie?
najwa?niejszy problem ekonomiczny w ochronie zdrowia. W Polsce, co najmniej T osób starszych choruje
na nadci?nienie t?tnicze, ok. S jest leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca, a cz?sto??
wyst?powania niewydolno?ci kr??enia szacowana jest na 20-50%. Wi?kszo?? osób starszych, mimo
obecno?ci co najmniej jednej choroby uk?adu kr??enia, nie korzysta (z ró?nych powodów) z rehabilitacji
kardiologicznej.

Prewencja i leczenie zagro?e? sercowo-naczyniowych stopniowo zyskiwa?o racj? bytu w populacji
osób starszych. Obecnie terapia nadci?nienia t?tniczego czy dyslipidemii jest ju? w geriatrii standardem
post?powania. Leczenie nadci?nienia t?tniczego nie tylko zmniejsza umieralno?? i chorobowo?? sercowonaczyniow?, lecz poprawia zachowanie funkcji poznawczych i jako?? ?ycia seniorów. Stosowanie diety
?ródziemnomorskiej by?o zwi?zane z ponad 50% redukcj? umieralno?ci ogólnej i sercowo-naczyniowej u
Europejczyków w wieku 70-90 lat. W dzia?aniach prewencyjno-leczniczych u osób starszych podstawowe
znaczenie ma regularna aktywno?? ruchowa. Istnieje odwrotna zale?no?? pomi?dzy ca?kowitym
wydatkiem energetycznym u osób w wieku ?rednim i starszym a umieralno?ci? ogóln?. Prewencja chorób
uk?adu kr??enia jest tu prawdopodobnie najwa?niejszym mechanizmem oddzia?ywania.

W dotychczasowej praktyce klinicznej osoby starsze w mniejszym stopniu ni? pacjenci w m?odszym
wieku by?y obejmowane kompleksowymi dzia?aniami prewencyjno-leczniczymi, szczególnie w krajach
Europy ?rodkowo-Wschodniej. Obecna wiedza daje wystarczaj?ce podstawy do szerszego wdro?enia tych
dzia?a? w starzej?cych si? spo?ecze?stwach krajów europejskich. W programowaniu takich dzia?a? w
populacji osób starszych naszego Kraju nale?y uwzgl?dni? ekologiczne ró?nice wyst?puj?ce pomi?dzy
Polsk? a krajami Europy Zachodniej, sk?d pochodzi wi?kszo?? europejskich do?wiadcze?. W latach 19912002 w ?odzi ?redni oczekiwany okres prze?ycia zwi?kszy? si? o 2.39 lat dla kobiet i 4.10 lat dla
m??czyzn, z tego 0.92 i 0.87 roku przypada na okres po 65 rok ?ycia. Nadal jednak przeci?tne dalsze
trwanie ?ycia kobiet (16.31 lat) i m??czyzn (13.19 lat) w wieku 65 lat jest kilka lat krótsze w porównaniu
krajami Europy Zachodniej. Kontynuacja tego pozytywnego trendu, obok dalszych zmian spo?ecznoekonomicznych, b?dzie wymaga? intensyfikacji ukierunkowanych dzia?a? profilaktyczno-leczniczych
wdra?anych ju? w innych krajach. Dzia?ania te w ogromnym stopniu dotycz? profilaktyki i leczenia chorób
uk?adu sercowo-naczyniowego.

U osób starszych prewencja jest z regu?y integralnie po??czona z
leczeniem i rehabilitacj?. Statystyczny senior w Polsce choruje na 3-4
choroby przewlek?e i przyjmuje stale 5-6 ró?nych leków. Dlatego te?
konieczne jest holistyczne podej?cie do problemów zdrowotnych starszego
cz?owieka, w tym do najcz??ciej obecnej(ych) choroby(ób) uk?adu
kr??enia, w kontek?cie tzw. Ca?o?ciowej Oceny Geriatrycznej. Ca?o?ciowa
Ocena Geriatryczna (COG) jest zintegrowanym procesem diagnostycznym.
Stosowanie jej ma na celu ustalenie priorytetów
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leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i mo?liwo?ci zapewnienia dalszego
leczenia, rehabilitacji oraz opieki. COG obejmuje cztery g?ówne
dziedziny: ocen? stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, sprawno?ci
funkcjonalnej oraz bardzo istotn? ocen? socjalno-?rodowiskow?. ?cis?e
stosowanie standardów post?powania dotycz?cych konkretnych chorób, a
powsta?ych z regu?y w oparciu o badania dotycz?ce populacji osób
m?odszych, jest cz?sto nierealistyczne lub wr?cz niemo?liwe. Zale?no?ci
obserwowane u osób m?odszych nie s? regu?? w populacji osób starszych.
Z drugiej strony wyst?puje szereg istotnych zwi?zków
przyczynowo-skutkowych, których nie mo?na w pe?ni obserwowa? u osób
m?odszych, np. zwi?zek chorób sercowo-naczyniowych z
niepe?nosprawno?ci?. Ponadto oddzia?ywanie chorób uk?adu kr??enia i
mo?liwo?ci prewencyjno-lecznicze mog? by? ró?ne w zale?no?ci od
?rodowiska zamieszkania osoby starszej.

W powszechnie wyst?puj?cych w populacji osób starszych chorobach uk?adu
kr??enia (nadci?nienie t?tnicze i choroba niedokrwienna serca)
aktywno?? fizyczna jest najcz??ciej wskazana, po odpowiedniej
kwalifikacji i z w?a?ciwym monitorowaniem treningu. Przyst?pienie
pacjenta do rehabilitacji kardiologicznej powinno by? poprzedzone prób?
wysi?kow?. Jest ona podstaw? do okre?lenia obci??enia wysi?kowego oraz
do zakwalifikowania pacjenta do odpowiedniej grupy treningowej.
Intensywno?? ?wicze? okre?lana jest najcz??ciej na podstawie cz?sto?ci
skurczów serca i powinna zawiera? si? w przedziale 40-80% rezerwy
cz?sto?ci skurczów serca, co oblicza si? wg wzoru (przyk?adowo, dla
intensywno?ci treningu na poziomie 70% rezerwy cz?sto?ci skurczów
serca):

70 x (HRmax &ndash; HR sp)
HRtr= HR sp +

---------------------------------

100
HRtr

- t?tno treningowe

HR sp &ndash; t?tno spoczynkowe
HRmax &ndash; t?tno maksymalne z próby wysi?kowej

Trening powinien odbywa? si? optymalnie trzy razy w tygodniu po 30 min.

Wysi?ek o dominuj?cym charakterze wytrzyma?o?ciowym zaleca si? równie?
u pacjentów z mia?d?yc? t?tnic ko?czyn dolnych i chromaniem
przestankowym. Proponuje si? trening marszowy w tempie 60-120 kroków
na minut? na dystansie 2/3 chromania przestankowego. Pacjent pokonuje
dystans 3-krotnie z 1-minutowymi przerwami. Na jeden trening sk?adaj?
si? dwie - trzy serie z 4-minutowymi przerwami. Innym popularnym
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treningiem stosowanym w zaburzeniach kr??enia obwodowego jest trening
Buergera. Polega on na wykonywaniu ?wiczenia naprzemiennego zgi?cia i
wyprostu stopy w warunkach niedokrwienia (w pozycji le??cej z nogami
uniesionymi i podpartymi pod k?tem 450), nast?pnie w warunkach
przekrwienia (pozycja siedz?ca z podudziami opuszczonymi) i 1,5
minutowej relaksacji (pozycja le??ca). Czas ?wicze? w ka?dej pozycji
trwa 1,5 minuty lub w przypadku wyst?pienia chromania przestankowego do
2/3 czasu chromania. 3-4-krotne powtórzenie cyklu stanowi seri?. Ca?y
trening obejmuje 3-4 serie przedzielone 2-3 min. przerwami.
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