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Im więcej kroków codziennie, tym niższe
ciśnienie krwi
Ludzie, którzy codziennie robią więcej kroków mają niższe ciśnienie tętnicze niż ci, którzy

robią mniej kroków – wynika z badania przedstawionego na dorocznej sesji naukowej
American College of Cardiology połączonej ze Światowym Kongresem Kardiologii (ACC.20
/WCC). Z powodu pandemii COVID-19 obie imprezy mają charakter wirtualny.
Inteligentne zegarki, które nosi co piąty Amerykanin, okazują się przydatne jako narzędzie do
badania aktywność fizycznej społeczeństwa.
Prezentowane badanie jest częścią Framingham Heart Study, trwającego od ponad 70 lat projektu
skupiającego się na czynnikach wpływających na choroby serca. Naukowcy przeanalizowali dane od
638 uczestników badania, którzy zostali poproszeni o codzienne noszenie zegarka Apple Watch
i rejestrowanie ciśnienia krwi w domu co tydzień. W trakcie badania średnie skurczowe ciśnienie
krwi uczestników wynosiło 122 mm Hg, a średnie ciśnienie rozkurczowe -76 mm Hg, Poziomy te
uważane są za normalne do nieznacznie podwyższonych zgodnie z wytycznymi ACC/AHA dotyczące
ciśnienia tętniczego u dorosłych.
Badanie jest jednym z pierwszych, które wykorzystują dostępne w handlu urządzenia przenośne do
śledzenia nawykowej aktywności fizycznej dużej grupy osób poza placówką opieki zdrowotnej lub
ośrodkiem badawczym.
„Mierzenie zwykłej aktywności fizycznej w ten sposób odróżnia nasze badanie od wcześniejszych
prac, które dotyczyły zgłaszanej przez uczestników aktywności fizycznej lub wykorzystywały
akcelerometry do mierzenia dziennej aktywności przez krótki czas, zwykle około tygodnia” powiedział główny autor badania, dr Mayank Sardana z Iniversity of California w San Francisco.
Chociaż badanie było obserwacyjne i nie wykazało przyczyny ani skutku, wyniki są zgodne
z wcześniejszymi badaniami sugerującymi, że bycie bardziej aktywnym fizycznie może pomóc
obniżyć ciśnienie krwi.
Po uwzględnieniu czynników demograficznych, badanie wykazało, że skurczowe ciśnienie krwi
uczestników było o około 0,45 punktu niższe na każde 1000 kroków dziennie, co oznacza, że osoba
wykonująca 10 000 kroków dziennie miałaby skurczowe ciśnienie krwi 2,25 punktu niższe niż osoba
wykonująca średnio zaledwie 5000 kroków codziennie. Biorąc pod uwagę, że uczestnicy badania
mieli średnie skurczowe ciśnienie krwi wynoszące 122 mm Hg, wartość ta może stanowić różnicę
między ciśnieniem krwi uważanym za normalne (mniej niż 120 mm Hg) a podwyższonym (120 mm
Hg lub wyższym).
„To badanie ugruntowuje nasze zrozumienie związku między aktywnością fizyczną a ciśnieniem krwi
i podnosi prawdopodobieństwo, że otyłość lub wskaźnik masy ciała stanowią znaczną część tego
związku - powiedział Sardana. - W przyszłości warto przyjrzeć się, w jaki sposób można wykorzystać
inteligentne urządzenia w celu promowania aktywności fizycznej, zmniejszenia obciążenia otyłością
i potencjalnie obniżenia ciśnienia krwi”.
Badacze wykluczyli dane od uczestników, którzy mieli zbyt mało czasu (poniżej 30 dni), aby
przyzwyczaić się do noszenia zegarka. Wykluczono również dane z dni, w których zegarek był
noszony przez mniej niż pięć godzin, aby liczba kroków odzwierciedlała większość codziennych
ruchów danej osoby. W ciągu około pięciu miesięcy uczestnicy osiągali średnio około 7500 kroków
dziennie. Osoby z wyższą dzienną liczbą kroków miały znacznie niższe skurczowe i rozkurczowe
ciśnienie krwi. W drugiej analizie naukowcy odkryli, że związek między liczbą kroków a ciśnieniem
krwi nie był już istotny, jeśli uwzględniono indeks masy ciała (BMI), co sugeruje, że BMI może być
czynnikiem pośredniczącym w tym związku.

Sposób, w jaki zaprojektowano badanie nie pozwala ustalić, czy to BMI wpływa na liczbę kroków, czy
na odwrót. „Powinniśmy spojrzeć na przyszłe badania, aby odpowiedzieć na pytanie o kierunkowość
za pomocą losowej próby lub interwencji kohortowej” - zaznaczył Sardana.
Szacuje się, że prawie połowa dorosłych w USA ma wysokie ciśnienie tętnicze, a wielu nie jest tego
świadomych Z czasem podwyższone ciśnienie krwi może uszkadzać serce, naczynia krwionośne,
nerki i inne narządy.
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Zmiana terminu PCI Days 2020: targi odbędą
się 9 – 10 września
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2020 zostały przeniesione.
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Degradacja środowiska i brak
bioróżnorodności sprzyjają pandemiom
Utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska naturalnego sprzyjają pojawianiu się
nowych chorób.
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Zanieczyszczone powietrze a zgony z powodu
COVID-19?
Możliwe, że istnieje związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a śmiertelnością z powodu
COVID-19.
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Siedzenie w domu podczas epidemii
COVID-19 nasili problem otyłości...
Zamknięcie szkół nasili epidemię otyłości wśród dzieci - przewidują amerykańscy eksperci.
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Sztuczna inteligencja wcześniej przewidziała
wybuch pandemii
Analizując dane dotyczące ruchu lotniczego sztuczna inteligencja przewidziała początek wybuchu
pandemii Covid-19 wcześniej.
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COVID-19: jaka jest szansa na leki i
szczepienia?
Opowiada o tym prof. dr hab. Waleria Hryniewicz - profesor w Zakładzie Epidemiologii i
Mikrobioliologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków.
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Koronawirus - a choroby serca
Jeśli chorujesz na serce albo masz nadciśnienie nie odstawiaj leków z obawy przed COVID-19.
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Urządzenie chłodnicze może być bardziej
ekologiczne
Eliminacja szkodliwych substancji chłodniczych i zastąpienie ich dwutlenkiem węgla jest celem
projektu.
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