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W poprzednim odcinku „Kàcika medyczne-
go” pisaliÊmy o mia˝d˝ycy – jej przyczynach,
rozpoznawaniu, objawach oraz zwiàzku z innymi
chorobami. W zale˝noÊci od g∏ównego umiej-
scowienia zmian, mo˝e ona powodowaç ró˝ne
dolegliwoÊci. Dzisiaj opiszemy typowe objawy
mia˝d˝ycy t´tnic zaopatrujàcych mózg, nerki
i nogi. Mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych (choroba
niedokrwienna serca) zostanie omówiona w ko-
lejnym odcinku „Kàcika medycznego”.

Mia˝d˝yca t´tnic mózgowych

T́ tnice mózgowe to naczynia krwionoÊne,
które zaopatrujà nasz mózg w tlen i sk∏adniki
od˝ywcze. Mia˝d˝yca rozwijajàca si´ w tych
t´tnicach powoduje zmniejszenie dop∏ywu
krwi do mózgu i jego przewlek∏e (d∏ugotrwa∏e)
lub ostre (gwa∏towne) niedotlenienie (Rys. 1.). 

Typowymi objawami post´pujàcej mia˝d˝y-
cy t´tnic mózgowych i wynikajàcego z niej
przewlek∏ego niedotlenienia mózgu sà apatia,
zaburzenia pami´ci, koncentracji i uwagi.
Nieleczona mia˝d˝yca t´tnic mózgowych pro-
wadzi u osób w podesz∏ym wieku do tzw. ot´-
pienia starczego. 

Ostre niedotlenienie mózgu, b´dàce wyni-
kiem mia˝d˝ycy, jest znacznie groêniejsze, po-
niewa˝ mo˝e zakoƒczyç si´ nag∏à Êmiercià

spowodowanà tzw. udarem (zawa∏em) mózgu.
Jest to obumarcie cz´Êci mózgu na skutek ca∏-
kowitego zatkania t´tnicy i braku dop∏ywu do
niego krwi i tlenu. 

Objawy udaru w du˝ej mierze zale˝à od te-
go, która t´tnica jest niedro˝na i jak szybko do-
sz∏o do jej zatkania. Jego wynikiem mogà byç
niedow∏ady, pora˝enia, zaburzenia psychiczne,
zaburzenia mowy lub niedowidzenie. W cz´Êci
przypadków udar koƒczy si´ Êmiercià. O uda-
rze mózgu – dotykajàcym rocznie ok. 60 tysi´-
cy osób w Polsce – napiszemy obszerniej
w jednym z kolejnych odcinków „Kàcika me-
dycznego”.  

Mia˝d˝yca t´tnic nóg

T́ tnice zaopatrujàce koƒczyny dolne w krew
stanowià bardzo cz´stà lokalizacj´ zmian
mia˝d˝ycowych – szczególnie u m´˝czyzn,
którzy palà tytoƒ i/lub sà chorzy na cukrzyc´
(Rys. 2.). Podstawowym objawem mia˝d˝ycy
t´tnic nóg jest ból wyst´pujàcy w ró˝nej po-
staci i nasileniu: 
• chromanie przestankowe – jest to nag∏y

ból mi´Êni ∏ydki, najcz´Êciej o charakterze
bolesnego skurczu, wyst´pujàcy podczas
chodzenia, po przejÊciu pewnego dystansu.
Ból ten zmusza do przerwania spaceru
i krótkiego odpoczynku, po którym mo˝na
iÊç dalej – a˝ do jego ponownego wystà-
pienia. Chromanie przestankowe jest zwy-
kle pierwszym wyraênym objawem mia˝-
d˝ycy nóg. Powstaje, poniewa˝ podczas
chodzenia mi´Ênie ∏ydek intensywnie pra-
cujà i majà znacznie wi´ksze zapotrzebowa-
nie na tlen ni˝ w spoczynku, a zw´˝one
przez mia˝d˝yc´ t´tnice nie sà w stanie za-
pewniç im dostatecznej iloÊci tlenu. Niedo-

tlenienie mi´Êni podczas ich pracy (mar-
szu, spaceru) powoduje ból; 

• dr´twienie stopy – jest równie˝ typowym
objawem mia˝d˝ycy. U chorych z mia˝d˝y-
cà dŕ twienie stopy podczas chodzenia
cz´sto wyprzedza wystàpienie typowego dla
chromania przestankowego bólu skurczo-
wego ∏ydki; 

• ból wyst´pujàcy w spoczynku – jest ob-
jawem znacznego niedokrwienia nogi.
Âwiadczy o tym, ˝e ukrwienie nogi jest nie-
wystarczajàce nawet w stanie jej spoczyn-
ku. Mogà wtedy powstawaç trudno gojàce
si´ owrzodzenia oraz ogniska martwicy.
W skrajnych przypadkach zachodzi ko-
niecznoÊç amputacji (odci´cia) cz´Êci no-
gi. Ból spoczynkowy (niedokrwienie spo-
czynkowe) u wi´kszoÊci osób jest poprze-
dzone bólem (niedokrwieniem) wysi∏ko-
wym (chromanie przestankowe).
W mia˝d˝ycy t´tnic koƒczyn dolnych paznok-

cie stajà si´ przewa˝nie matowe, kruche, ∏am-
liwe i wolniej rosnà. Zanika tak˝e dotychczaso-
we ow∏osienie nóg, a naskórek  z∏uszcza si´
nieprawid∏owo i znacznie grubieje na pode-
szwie stopy. 
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Mia˝d˝yca jest chorobà zwyrodnieniowà
t´tnic, która z biegiem czasu prowadzi
do ich zw´˝enia i niedro˝noÊci. Rozwi-
ja si´ we wszystkich t´tnicach, ale w za-
le˝noÊci od g∏ównego umiejscowienia
mo˝e powodowaç ró˝ne objawy i dole-
gliwoÊci. Najszybciej atakuje naczynia
t´tnicze mózgu, serca, nóg i nerek. 

Rys. 2. Mia˝d˝yca t´tnic nóg powoduje zmniejszenie do-
p∏ywu krwi t´tniczej do tkanek i ich niedotlenienie. Efektem
tego jest zespó∏ objawów bólowych, wÊród których najcz´-
Êciej spotykanym jest chromanie przestankowe. 

Rys. 1. Mia˝d˝yca rozwijajàca si´ w t´tnicach mózgowych po-
woduje zmniejszenie dop∏ywu krwi do mózgu i jego niedotle-
nienie. Efektem tego jest najcz´Êciej os∏abienie funkcji intelek-
tualnych (zaburzenia pami´ci, koncentracji i uwagi), a z bie-
giem czasu ot´pienie starcze. Je˝eli zmiany mia˝d˝ycowe ma-
jà „ogniskowy” charakter (taki, jak na rysunku), mo˝e dojÊç do
udaru mózgu (czyli ostrego niedotlenienia jego cz´Êci),
powodujàcego martwic´ cz´Êci tkanki mózgowej.



Mia˝d˝yca t´tnic nerkowych

Mia˝d˝yca i zw´˝enie t´tnic nerkowych sà
najcz´stszà przyczynà tzw. wtórnego nadci-
Ênienia t´tniczego, które stanowi ok. 5%
wszystkich przypadków nadciÊnienia. Jest to
tzw. nadciÊnienie naczyniowo-nerkowe. Jest
ono bardzo oporne na leczenie za pomocà
leków obni˝ajàcych ciÊnienie krwi.

Jedynà skutecznà metodà leczenia nadci-
Ênienia naczyniowo-nerkowego jest lecze-
nie operacyjne. 

Mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych

Mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych powoduje
chorob´ niedokrwiennà serca, czyli tzw. cho-

rob´ wieƒcowà. Bardzo cz´sto bywa tak˝e
powodem zawa∏u serca. O chorobie wieƒco-
wej i jej powik∏aniach napiszemy w kolejnym
odcinku „Kàcika medycznego”. 

Profilaktyka i leczenie mia˝d˝ycy

Post´powanie niefarmakologiczne
–  czyli zmiana stylu ˝ycia

Post´powanie niefarmakologiczne w pro-
filaktyce i leczeniu mia˝d˝ycy jest bardzo
wa˝ne. Jego zasady sà praktycznie iden-
tyczne jak te, które opisaliÊmy w 14.
numerze „Naszej Troski”, omawiajàc profi-
laktyk´ i leczenie nadciÊnienia t´tniczego.
Post´powanie niefarmakologiczne obej-
muje: 
• prawid∏owà diet´ – osoba, która ma

mia˝d˝yc´, powinna zmieniç swojà diet´
tak, aby by∏a maksymalnie zbli˝ona do
tzw. diety Êródziemnomorskiej. Posiada
ona bowiem dowiedzione dzia∏anie
ochronne przed mia˝d˝ycà i innymi cho-
robami uk∏adu sercowo-naczyniowego; 

• obni˝enie i utrzymanie w∏aÊciwej
masy cia∏a – osoby oty∏e lub z nadwa-
gà powinny dà˝yç do tego, aby zmniej-
szyç swojà mas´ cia∏a do wartoÊci pra-
wid∏owej i utrzymaç jà na takim poziomie
na sta∏e. Ma to podstawowe znaczenie
nie tylko w skutecznej kontroli mia˝d˝y-
cy, ale tak˝e choroby nadciÊnieniowej
i cukrzycy; 

• systematyczny wysi∏ek fizyczny – na-
wet zwyk∏y spacer jest lepszy ni˝ siedze-

nie przed telewizorem. Regularne spacery
majà ochronne dzia∏anie przed mia˝d˝ycà
i jej konsekwencjami. Obni˝ajà m.in. ry-
zyko choroby wieƒcowej i zawa∏u serca.
Uwaga! Osoby z mia˝d˝ycà powinny,
przed rozpocz´ciem jakiejkolwiek aktyw-
noÊci fizycznej, zasi´gnàç porady lekarza,
aby ustaliç najlepszà intensywnoÊç çwi-
czeƒ – korzystnà i zarazem w pe∏ni bez-
piecznà dla serca;  

• zaprzestanie   palenia   papierosów
– udowodniono, ˝e ˝aden na∏óg nie
przynosi uk∏adowi krà˝enia tyle szkody,
co palenie papierosów. Substancje za-
warte w dymie tytoniowym majà wybit-
ne w∏aÊciwoÊci nasilajàce rozwój mia˝-
d˝ycy. Powoduje równie˝ nadciÊnienie
t´tnicze i mo˝e prowadziç do zawa∏u
serca; 

• unikanie stresu – stres, szczególnie
d∏ugotrwa∏y, ma z∏y wp∏yw na uk∏ad krà-
˝enia i bardzo przyspiesza tworzenie si´
blaszek mia˝d˝ycowych w naszych t´tni-
cach. Walka ze stresem, spokój i wystar-
czajàca iloÊç snu majà du˝e znaczenie
w profilaktyce i leczeniu mia˝d˝ycy. 

Post´powanie farmakologiczne – czyli
stosowanie leków

Czasami post´powanie niefarmakolo-
giczne w leczeniu mia˝d˝ycy (bez przyjmo-
wania leków) nie wystarcza. Wtedy stosuje
si´ odpowiednie leki. Obni˝ajà one st´˝enie
cholesterolu we krwi, ale mechanizm ich
dzia∏ania jest najcz´Êciej o wiele bardziej
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Rozwój mia˝d˝ycy zwiàzany jest z wiekiem, a jej nast´pstwa mogà dotyczyç ró˝nych narzàdów. Najcz´Êciej atakuje mózg, serce i koƒczyny dolne.

Rys. 4. Mia˝d˝yca t´tnic nerkowych jest najcz´stszà przy-
czynà lekoopornego nadciÊnienia naczyniowo-nerkowego.
Jedynà skutecznà formà jego leczenia jest operacja. 
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skomplikowany. Celem stosowania leków
w mia˝d˝ycy jest zmniejszenie ryzyka jej
powik∏aƒ (udaru mózgu, zawa∏u serca)
i przed∏u˝enie ˝ycia. O ich wdro˝eniu za-
wsze powinien decydowaç lekarz. 

Leczenie chorób towarzyszàcych
Mia˝d˝yca bardzo cz´sto wspó∏istnie-

je z nadciÊnieniem t´tniczym, cukrzycà
i oty∏oÊcià. Choroby te znacznie przyspie-
szajà rozwój zmian mia˝d˝ycowych w t´t-
nicach, dlatego powinny byç leczone.

W leczeniu mia˝d˝ycy bardzo wa˝na jest
zatem nie tylko skuteczna kontrola pozio-
mu cholesterolu, ale równie˝ prawid∏owe
leczenie wszystkich chorób towarzyszà-
cych. Wymaga to przewa˝nie konsultacji
przez lekarzy ró˝nych specjalnoÊci – kar-
diologa, diabetologa i dietetyka. Bowiem
bez prawid∏owej kontroli ciÊnienia t´tni-
czego, poziomu cukru we krwi i wagi cia-
∏a trudno mówiç o skutecznym leczeniu
mia˝d˝ycy.

Dla wszystkich osób, które sà
zainteresowane tematem mia˝d˝y-
cy i sà cz∏onkami programu „Z∏o-
ta Karta ConvaTec”, nasza redakcja
ufundowa∏a 100 egz. poradnika
„Cholesterol pod kontrolà”. Przed-
stawione sà w nim m.in. naturalne
metody obni˝ania poziomu chole-
sterolu we krwi, ogólne zasady
w∏aÊciwego ˝ywienia i zdrowego
trybu ˝ycia oraz sprawdzone prze-
pisy kulinarne.

Aby otrzymaç ksià˝k´, wy-
starczy zadzwoniç do Dzia∏u
Pomocy ConvaTec (bezp∏atna
infolinia: 0800 120-093) i po-
daç numer swojej karty. Porad-
nik zostanie wys∏any bezp∏at-
nie pod wskazany adres.

ka˝de, szczególnie ciemne

i pe∏noziarniste

mleko nisko t∏uszczowe,
kefir, chudy bia∏y ser, bia∏ko jajek

ryby (dorsz, karp, szczupak, sandacz, flàdra), 
chude mí so (kurczak, indyk, cieĺ cina, wieprzowina)

mas∏o roÊlinne, margaryna, oleje roÊlinne
(sojowy, s∏onecznikowy, rzepakowy, oliwa z oliwek) 

marchew, buraki, kalafior, szpinak,
sa∏ata, ziemniaki (gotowane)

wszystkie – najlepiej, je˝eli sà dojrza∏e

koperek, kminek, majeranek

zupy bez dodatku t∏uszczu (mleczne, owocowe, warzywne),

mí so (gotowane, duszone lub pieczone w folii)

herbata, kawa zbo˝owa, czerwone wino,
soki owocowe i warzywne

brak wyraênych przeciwwskazaƒ

mleko t∏uste, Êmietana,
sery ˝ó∏te, t∏usty bia∏y ser,  ˝ó∏tka jaj

t∏uste mí so (g´si, kaczki, podroby),
golonka, mí sa w´dzone (te  ̋w´dzone ryby), krewetki

mas∏o, smalec, boczek, bekon, ∏ój

fasola, groch, kapusta

wszystkie owoce sà dozwolone

cukier, sól, ostre przyprawy (papryka, chilli)

frytki, chipsy, placki ziemniaczane, s∏odycze (d˝em, ciastka, czekolada,
pàczki), majonez, ketchup, mro˝one dania gotowe, fast-foody

kawa, s∏odkie napoje, alkohol (piwo, wódka, likiery), kakao,
p∏ynna czekolada
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Nabia∏:

Mí so:

T∏uszcze:

Warzywa:

Owoce:

Przyprawy:

Potrawy:

Napoje:

Zapobieganie i leczenie mia˝d˝ycy – jakie potrawy nale˝y wybieraç, a jakich unikaç?
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