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W poprzednich trzech odcinkach „Kàcika me-
dycznego” zajmowaliÊmy si´ chorobà nadci-
Ênieniowà, na którà cierpi ok. 30% doros∏ych
Polaków (ok. 8 milionów ludzi). Tematu nie wy-
czerpaliÊmy do koƒca, ale ze wzgl´du na to, ˝e
chcemy poruszyç na naszych ∏amach jeszcze
wiele innych ciekawych i wa˝nych zagadnieƒ,
przechodzimy dzisiaj do nast´pnej bardzo roz-
powszechnionej choroby – mia˝d˝ycy. Wszyst-
kich zainteresowanych problemem nadciÊnienia
t´tniczego odsy∏amy natomiast do licznych ksià-
˝ek i poradników, które dost´pne sà w ksi´gar-
niach. Jeden z nich prezentujemy na nast´pnej
stronie. 

Mia˝d˝yca (∏ac. atherosclerosis), zwana
tak˝e arteriosklerozà lub stwardnieniem t´tnic,
jest przewlek∏à i post´pujàcà chorobà meta-
bolicznà, która dotyczy ca∏ego organizmu. Ma
wiele przyczyn i z∏o˝ony, wieloletni przebieg. 

Jej istotà jest odk∏adanie si´ w Êcianach t´t-
nic z∏ogów cholesterolu pod postacià tzw. bla-
szek mia˝d˝ycowych. Procesowi temu sprzy-
jajà m. in. podwy˝szone ciÊnienie krwi (nadci-
Ênienie t´tnicze), zbyt wysoki poziom cukru
we krwi (cukrzyca) oraz substancje wch∏ania-
ne do krwi z dymu tytoniowego (palenie pa-
pierosów). Z∏ogi cholesterolu z biegiem lat
w∏ókniejà, wapniejà i w koƒcu mogà ca∏kowi-
cie zatkaç Êwiat∏o t´tnic. Wtedy dopiero – po
wielu latach od poczàtku choroby – pojawiajà
si´ jej objawy. 

Blaszki mia˝d˝ycowe

T́ tnice to naczynia krwionoÊne, które do-
cierajà od serca do wszystkich narzàdów na-
szego organizmu, dostarczajàc krew, a wraz
z nià – tlen i sk∏adniki od˝ywcze. W m∏odoÊci
sà one bardzo elastyczne i idealnie g∏adkie od
wewnàtrz. Krew mo˝e w nich swobodnie p∏y-
nàç nie napotykajàc na ˝adne przeszkody. 

Z biegiem lat naturalny proces starzenia si´
ca∏ego organizmu obejmuje równie˝ naczynia
krwionoÊne. Na Êciankach t´tnic – od we-
wnàtrz – zaczynajà odk∏adaç si´ niewielkie
czàsteczki cholesterolu. Uszkadzajà one we-
wn´trznà, idealnie g∏adkà powierzchni´ t´tnic
(tzw. Êródb∏onek) i wnikajà w g∏àb ich Êcian.
Wewn´trzna powierzchnia staje si´ szorstka

i zgrubia∏a. To z kolei powoduje, ˝e kolejne
z∏ogi cholesterolu i innych t∏uszczów przykle-
jajà si´ do niej jeszcze szybciej (Rys. 1.). 

Powstajàce w Êcianie t´tnic z∏ogi choleste-
rolu rozpoznawane sà przez uk∏ad odporno-
Êciowy jako niepo˝àdane cia∏o obce. Otacza-
ne sà przez specjalne komórki, które majà za
zadanie je zniszczyç. Sà to m. in. bia∏e krwin-
ki, które rozpoczynajà miejscowy proces za-
palny – taki jak przy infekcji bakteryjnej. Pró-
bujàc usunàç z∏ogi cholesterolu, niszczà one
niestety jednoczeÊnie Êródb∏onek. W uszko-
dzonych miejscach do Êciany t´tnic przykleja-
jà si´ ch´tnie p∏ytki krwi, które powodujà ryzy-
ko powstania zakrzepów. 

Proces eliminacji z∏ogów cholesterolu przez
uk∏ad odpornoÊciowy nie zawsze jest skutecz-
ny. Wtedy powstaje blaszka mia˝d˝ycowa
(Rys. 1.). T́ tnice tracà swojà elastycznoÊç –
blaszka mia˝d˝ycowa twardnieje wskutek
w∏óknienia i odk∏adania si´ w niej soli wapnia
– a ich Êwiat∏o staje si´ coraz bardziej wàskie.
Wn´trze zmienionych mia˝d˝ycowo t´tnic
przypomina troch´ starà rur´ centralnego
ogrzewania – od wewnàtrz znajduje si´ w niej
mnóstwo osadu, który zw´˝a Êwiat∏o. W przy-
padku t´tnic tym „osadem” sà blaszki mia˝-
d˝ycowe. 

W miaŕ  up∏ywu czasu, zawirowania krwi
powstajàce przy „zgrubieniu” w Êcianie t´tni-
cy (przy blaszce mia˝d˝ycowej) mogà prowa-
dziç do powstawania zakrzepów krwi, które
mogà nagle zatkaç ca∏à t´tnic´. 

Przyczyny mia˝d˝ycy

Nie uda∏o si´ dotychczas jednoznacznie
ustaliç, jaka jest przyczyna mia˝d˝ycy. Istotnà
rol´ w jej powstawaniu odgrywajà na pewno
wiek oraz obcià˝enia dziedziczne, o których
mo˝e Êwiadczyç np. zawa∏ serca u któregoÊ
z krewnych przed 50 r. ˝.. Poza tym wÊród
czynników majàcych wp∏yw na powstawanie
i szybkoÊç rozwoju mia˝d˝ycy wymienia si´
najcz´Êciej: 
• zbyt wysoki poziom cholesterolu ca∏kowi-

tego (powy˝ej 200 mg%), 
• zbyt wysoki poziom „z∏ego” cholesterolu

(LDL), 
• zbyt niski poziom „dobrego” cholesterolu

(HDL), 
• nadciÊnienie t´tnicze,
• palenie papierosów,
• cukrzyc´,
• oty∏oÊç,
• brak ruchu, nieodpowiednià diet´, stres oraz

depresj´.
Przyczynà szybkiego rozwoju mia˝d˝ycy

mo˝e byç tak˝e zaka˝enie chlamydiami
(drobnoustroje wywo∏ujàce zaka˝enie dróg
oddechowych). Osoby po zawale serca, które
majà podwy˝szony poziom przeciwcia∏ prze-
ciwko chlamydiom (co Êwiadczy o przewle-
k∏ym zaka˝eniu), sà zagro˝one czterokrotnie
wi´kszym ryzykiem wystàpienia kolejnego za-
wa∏u ni˝ osoby, u których poziom tych prze-
ciwcia∏ jest w normie. 
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Rys. 1. Blaszka mia˝d˝ycowa w Êcianie naczynia t´tniczego.
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Zwiàzek mia˝d˝ycy z innymi chorobami

Choroby uk∏adu sercowo-naczyniowego
rzadko wyst´pujà pojedynczo. Najcz´Êciej
wspó∏istniejà ze sobà i wzajemnie si´ nasila-
jà. W poprzednich odcinkach „Kàcika me-
dycznego” mówiliÊmy o powik∏aniach nadci-
Ênienia t´tniczego. Mia˝d˝yca jest jednym
z nich (Rys. 2.). Mia˝d˝yca wykazuje tak˝e
silne powiàzania przyczynowe z oty∏oÊcià
i cukrzycà. Te trzy choroby zalicza si´ do
wspólnej grupy tzw. metabolicznych chorób
cywilizacyjnych. Ich powstanie pozostaje bo-
wiem w zwiàzku z wp∏ywem na cz∏owieka
czynników zewn´trznych, kszta∏towanych
przez wspó∏czesnà cywilizacj´. 

Diagnostyka mia˝d˝ycy

Nie opracowano dotychczas jednego spe-
cyficznego badania, które pozwoli∏oby na wy-
krycie mia˝d˝ycy we wczesnym etapie jej roz-
woju i okreÊlenie stopnia jej zaawansowania.
Dopiero gdy mia˝d˝yca jest ju˝ bardzo za-
awansowana i w znacznym stopniu spowodo-
wa∏a uszkodzenie naczyƒ, mo˝na jà wykryç za
pomocà specjalistycznego badania USG. Le-
karz mo˝e w nim zaobserwowaç zgrubienia
t´tnic. Pomocne bywa równie˝ tzw. badanie
USG z Dopplerem, które pozwala oceniç za-
burzenia przep∏ywu krwi przez chore t´tnice.
Koronarografia (badanie stanu t´tnic serca za
pomocà wstrzykni´tego do˝ylnie Êrodka kon-
trastujàcego) pozwala oceniç stan t´tnic
wieƒcowych. Ryzyko zagro˝enia mia˝d˝ycà

mo˝na te˝ oceniç ogólnie na podstawie wyni-
ków badaƒ krwi – poziomu cholesterolu, jego
frakcji HDL i LDL oraz st´˝enia triglicerydów. 

Objawy mia˝d˝ycy

W zale˝noÊci od g∏ównego umiejscowienia
zmian (choroba rozwija si´ we wszystkich t´t-
nicach) mia˝d˝yca mo˝e powodowaç ró˝ne

dolegliwoÊci. Je˝eli g∏ównie dotyczy t´tnic
wieƒcowych – zaopatrujàcych serce – powo-
duje chorob´ wieƒcowà i mo˝e zakoƒczyç si´
zawa∏em serca. Je˝eli rozwija si´ przede
wszystkim w t´tnicach obwodowych, mo˝e
prowadziç do powa˝nych zaburzeƒ krà˝enia
krwi w nogach i ich niedokrwienia, a nawet
amputacji. Je˝eli mia˝d˝yca dotyczy t´tnic
mózgowych, powoduje ot´pienie starcze
i mo˝e zakoƒczyç si´ udarem niedokrwien-
nym mózgu ze wszystkimi jego konsekwen-
cjami. 

Bez wzgl´du na lokalizacj´ zmian mia˝d˝y-
cowych mechanizmy powstawania dolegli-
woÊci, które sà z nimi zwiàzane, sà bardzo po-
dobne. U ich podstaw le˝y bowiem zabloko-
wanie przez blaszki mia˝d˝ycowe przep∏ywu
krwi w t´tnicach i niedokrwienie lub obumar-
cie tkanek lub narzàdów, które sà przez nie
od˝ywiane i zaopatrywane w tlen. 

Nie jest prawdà, ˝e mia˝d˝yca dotyczy wy-
∏àcznie osób w podesz∏ym wieku. To fakt, ˝e
najszybciej rozwija si´ u 50-60-latków, ale
liczne badania wskazujà, ˝e rozpoczyna si´
znacznie wczeÊniej – ju˝ u osób dwudziesto-
letnich! Poczàtkowo nigdy nie daje ˝adnych
objawów. Rozwija si´ podst´pnie przez wiele
lat i daje o sobie znaç, gdy jest ju˝ bardzo za-
awansowana. Dlatego ka˝dy powinien pami´-
taç o czynnikach jej ryzyka i zasadach profi-
laktyki oraz leczenia, o których napiszemy na-
st´pnym razem.

W poprzednich trzech odcinkach
„Kàcika medycznego” omawiali-
Êmy temat nadciÊnienia t´tnicze-
go. Jest on obszerny i nie zosta∏
do koƒca wyczerpany. Dlatego
dla wszystkich zainteresowanych
osób, które sà cz∏onkami progra-
mu Z∏ota Karta ConvaTec, nasza
redakcja ufundowa∏a 100 egz.
ksià˝ki „Poradnik dla pacjenta
z nadciÊnieniem t´tniczym”
wydany w 2004 r. Pozycja ta jest
jednà z najlepszych, jakie mo˝-
na znaleêç w ksi´garniach. Auto-
rzy ksià˝ki przedstawili w sposób
bardzo dok∏adny, a zarazem przy-
st´pny, wszystkie najwa˝niejsze
zagadnienia dotyczàce choroby
nadciÊnieniowej. 

Aby otrzymaç ksià˝k´, wystarczy zadzwoniç do Dzia∏u Pomocy ConvaTec  (bezp∏at-
na infolinia: 0800 120-093) i podaç numer swojej karty. Poradnik zostanie wys∏a-
na bezp∏atnie pod wskazany adres.
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Rys. 2 Szkody wywo∏ywane w organizmie cz∏owieka przez nadciÊnienie t´tnicze. Mia˝d˝yca jest jednym z powik∏aƒ
nadciÊnienia t´tniczego i mo˝e prowadziç do uszkodzenia wielu narzàdów poprzez zmiany, jakie powoduje w t´tnicach
zaopatrujàcych je w tlen i sk∏adniki od˝ywcze. 


