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DZIŚ JEST PIERWSZY DZIEŃ 
TWOJEGO NOWEGO ŻYCIA!

Jesteś tuż po zawale serca? A może właśnie musisz pogodzić się z diagnozą 
choroby niedokrwiennej serca? Dotyczy cię wiele czynników ryzyka i chcesz 
zapobiec zawałowi? A może po prostu do końca życia chcesz mieć serce jak 

dzwon? Jeśli tak, to ta książka jest idealna dla ciebie!

TAK DZIAŁA SILNIK NASZEGO ŻYCIA

Poznaj najważniejsze fakty dotyczące serca, niestrudzenie pracującego narządu, 
mającego niewiarygodne zasługi. Zrozum, co je boli!

CHROŃ SERCE

Dowiedz się, co możesz zrobić, aby zapanować nad chorobą twojego serca. 
Wspierać cię w tym będą motywujący 5-punktowy plan i najlepsze wskazówki 

na temat żywienia, aktywności fizycznej i uważnego życia.

INNOWACYJNY COACHING

Doktor Waller to praktykujący lekarz – specjalista kardiolog. Skorzystaj z jego 
obszernej wiedzy, którą przekazuje na łamach tej książki!
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O AUTORZE

Doktor Stefan Waller jest lekarzem, internistą 
i kardiologiem z dodatkowymi kwalifikacjami 

w zakresie kardiologii interwencyjnej 
(cewnikowanie diagnostyczne i interwencyjne). 

Pracuje w jednej z poradni kardiologicznych 
w centrum Berlina.

REDAKTOR WYDANIA 
POLSKIEGO

Doktor nauk medycznych Paweł Balsam jest 
internistą i kardiologiem.

Zajmuje się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu 
serca (ablacja).

Jest pracownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klappe 100 mm

Z SERCEM DO SERCA

Poznasz czynniki ryzyka chorób układu sercowo-
-naczyniowego oraz sposoby, dzięki którym można 
uzyskać nad nimi kontrolę. Specjalny plan ułatwi 

wdrożenie wszystkich zmian.

Nawet jeśli zawarty w książce program wymusi 
na tobie opuszczenie strefy komfortu, możesz 

spodziewać się, że za kilka tygodni czy miesięcy ze 
zdumieniem odczujesz korzystną zmianę 

samopoczucia.

Ustabilizuj swoje serce nie tylko w sensie organicznym, 
daj mu szansę na pełnię zdrowia.

Ta książka może ci towarzyszyć w drodze do nowego 
życia, z sercem za pan brat, służąc wiedzą i poradami 

oraz motywując do zmian.

Klappe 100 mm
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Poprzez zawarte w tej książce informacje i inspiracje pragniemy ułatwić życie naszym Czytelnikom i zachęcić
ich do otwarcia się na nowe rozwiązania. W każdej z naszych książek zwracamy uwagę na aktualność
przedstawianych informacji, jak również stawiamy sobie najwyższe wymagania co do jej treści i estetyki.
Wszystkie informacje zostały skrupulatnie zgromadzone przez naszych autorów, a następnie starannie
wybrane i kilkakrotnie sprawdzone przez redaktorów. Dlatego możemy dać 100% gwarancji, że jest to książka
najwyższej jakości.

Czytelnik może być pewien, że:
Przywiązujemy wagę do tego, aby nasze poradniki i książki o tematyce zdrowotnej zawierały kompleksowe
porady. Możemy zapewnić, że:
• wszystkie ćwiczenia i porady zostały sprawdzone w praktyce,
• a nasi autorzy są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.

Chcemy coraz lepiej Państwu pomagać:

GRÄFE und UNZER VERLAG
Pierwsze wydawnictwo publikujące poradniki – od 1722.
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2    SPIS TREŚCI

 5 Pomóc samemu sobie

 5 Choroby z dobrobytu w natarciu
 6 Podejmuj właściwe decyzje bez przymusu
 7 Jaki jest tego cel?

9 Witaj, Serce! 
Absolutne podstawy

 10 Niezwykły silnik, który nas napędza

 11 Budowa ludzkiego serca
 13 Tętnice wieńcowe

 18 Choroba wieńcowa (niedokrwienna) 
serca

 19 Choroba cywilizacyjna
 21 Czym jest miażdżyca tętnic?
 22 Jak powstaje miażdżyca tętnic?
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31 Na pomoc sercu, czyli z wizytą 
u kardiologa

 32 O cewnikach, balonikach i stentach

 33 Groźne zwężenia
 35 Kiedy założenie stentu jest konieczne?
 36 Techniko cewnikowania serca – quo vadis?
 38 Cewnikowanie serca

 40 Kiedy konieczna jest ingerencja 
chirurgiczna?

 41 Zakładanie by-passów: klasyczne czy jak 
najmniej inwazyjne?

 44 Najważniejsze leki w chorobie 
wieńcowej serca

 45 Wielka czwórka, czyli najważniejsze leki 
nasercowe

 50 Nowa broń w walce z wysokim poziomem 
cholesterolu we krwi, czyli inhibitory 
PCSK-9

 51 Inne często stosowane leki
 54 Dwa słowa o pomijaniu dawek

57 I co teraz? Jak zatrzymać 
postęp choroby?

 58 Zostań reżyserem swojego nowego 
życia!

 59 Weź życie w swoje ręce!

 62 Ja i moje czynniki ryzyka

 63 Kosztowna i zaawansowana medycyna 
zamiast profilaktyki

 65 Czym są właściwie czynniki ryzyka?

 66 Palenie? Zapomnij!

 67 Jak się wyrwać z nałogu?
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czeństwie, jakie niesie ze sobą nadci-
śnienie tętnicze

 73 Dłuższe życie dzięki niższemu ciśnieniu 
krwi

 74 Jak należy mierzyć ciśnienie?
 75 Skąd się właściwie bierze nadciśnienie?
 76 Dlaczego zbyt wysokie ciśnienie krwi 

szkodzi sercu?
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 79 Kiedy należy zacząć leczyć nadciśnienie?
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nowego życia

 132 Twój rozkład jazdy

 133 Krok 1: Gdzie jestem? Inwentaryzacja 
własnej osoby
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życia
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i dogmaty
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odprężenia i dobrego samopoczucia
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5SŁOWO WSTĘPNE

POMÓC 
SAMEMU SOBIE

Dobrze cię rozumiem. Być może 
niedawno zdiagnozowano u ciebie 
chorobę serca, dotknął cię – lub 

kogoś z twoich bliskich – zawał, a może 
po prostu twój lekarz rodzinny zalecił ci 
zwrócenie większej uwagi na zdrowie serca 
oraz utrzymanie w ryzach ciśnienia krwi 
i poziomu cholesterolu. Stoisz więc w księ-
garni, bierzesz w dłoń tę książkę – jeden 
z wielu poradników, jakie stoją na regale 
– i całkiem słusznie zadajesz sobie pytanie, 
czy warto zabrać ze sobą do domu właśnie 
ten napisany przez „doradcę twojego serca”. 
Odpowiedź jest prosta. Wręczając ci książkę 
mojego autorstwa, chcę – jako szczery 
i kompetentny doradca – stać u twojego 
boku i dostarczać ci w prostych i zwięzłych 
słowach informacje, które wynikają z moje-
go własnego doświadczenia w zawodzie kar-
diologa i co do użyteczności których jestem 
całkowicie przekonany. Dzięki nim zagwa-
rantujesz swojemu sercu zdrowie na wiele 
lat.

CHOROBY Z DOBROBYTU 
W NATARCIU

W kwestii zdrowego trybu życia jesteśmy 
niestety oddaleni o lata świetlne od stanu 
idealnego, a spowodowane naszą postawą 
choroby rozprzestrzeniają się w społeczeń-
stwie w zatrważającym tempie. Według obli-
czeń niemieckiego Instytutu Roberta Kocha 
(Robert Koch-Institut, RKI), epidemia nad-
wagi i otyłości zatacza coraz szersze koło, 

w wyniku czego problem ten dotyka 
w Niemczech już 20% kobiet i mężczyzn; je-
dynie nieco ponad jedna trzecia mężczyzn 
i niespełna połowa kobiet cieszy się nadal 
prawidłową wagą ciała. [W Polsce nadwagę 
lub otyłość ma już 64% mężczyzn i 49% ko-
biet według http://www.rynekzdrowia.pl/ 
– przyp. tłum.]. Z przeprowadzonych w 2015 
roku badań Niemieckiego Stowarzyszenia 
Cukrzycy (Deutsche Diabetes Gesellschaft, 
DDG) wynika, że na cukrzycę choruje 
w tym kraju już sześć milionów obywateli 
(i tendencja ta ma charakter wzrostu), a po-
nad dwadzieścia milionów cierpi na nadci-
śnienie tętnicze. [W Polsce problem cukrzy-
cy dotyka 3 miliony osób. Informacje 
można znaleźć pod adresem: http://mojacu-
krzyca.pl – przyp. tłum.]. Bardziej regułą niż 
wyjątkiem są także niedostateczna aktyw-
ność fizyczna i błędy żywieniowe: 60% 
mieszkańców Niemiec rusza się mniej niż 
30 minut dziennie! Jednocześnie coraz więk-
szą popularnością cieszy się tłusta i kalo-
ryczna, zazwyczaj przemysłowo wytworzona 
i silnie przetworzona żywność. Na tym nie-
stety nie koniec. Higiena psychiczna i umy-
słowa wielu obywateli w tym kraju również 
nie jest zadowalająca. Permanentny stres 
wraz ze wszystkimi chorobami wtórnymi 
i komplikacjami stanowi jedno z najwięk-
szych obciążeń dla zdrowia, z jakimi zmaga 
się populacja.
Skutkiem tego (co potwierdzają liczne bada-
nia) jest błyskawiczny przyrost zachorowań 
na tak zwane choroby cywilizacyjne. Oprócz 
otyłości i cukrzycy należy wymienić tutaj 
także przede wszystkim choroby układu ser-
cowo-naczyniowego, spowodowane przez 
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6 SŁOWO WSTĘPNE

„Ta pieśń serca oczaruje, która z serca wprost 
wypływa”.

Johann Wolfgang von Goethe

[w tłumaczeniu Emila Zegadłowicza]

miażdżycę tętnic, czyli przyspieszone zwęża-
nie się, twardnienie i odkładanie się złogów 
wapniowych w naczyniach krwionośnych. 
Do schorzeń tych zaliczamy zawał serca, 
niewydolność mięśnia sercowego i udar mó-
zgu. W niniejszej książce będziemy szcze- 
gółowo omawiać te, jakże częste, a niestety 
niejednokrotnie zbierające śmiertelne żniwo 
choroby.
W roku 2004 w jednym z badań – INTER- 
HEART Study – wykazano dobitnie, 
że 90% wszystkich przypadków zawału ser-
ca miało swoją przyczynę w stylu życia pa-
cjentów. Teraz więc przychodzi czas na twój 
ruch! Bo niezależnie od tego, jak bardzo 
chciałbym ci zagwarantować zdrowie, nie 
jestem w stanie dokonać tego sam. Nie 
mogę zapobiec postępowi twojej choroby. 
Nie mam również wpływu na to, czy do-
tknie cię choroba serca, czy też nie. To 
wszystko zależy od jednej, jedynej osoby 
na świecie. Jesteś nią właśnie ty!

PODEJMUJ WŁAŚCIWE DECYZJE 
BEZ PRZYMUSU

Oferując ci książkę, którą trzymasz w dłoni, 
mogę jednak – przekazując pewne podsta-
wowe informacje – pomóc ci świadomie 
podjąć naprawdę istotne decyzje, dotyczące 

dalszego stylu życia i twoich planów. Po jej 
przeczytaniu możesz swobodnie zdecydo-
wać, czy chcesz od czasu do czasu połknąć 
kilka tabletek i żyć dalej tak jak dotychczas. 
Będzie to jednak twoja osobista decyzja ze 
świadomością możliwych konsekwencji 
i przede wszystkim utraconej szansy na lep-
sze i zdrowsze życie. Możesz jednak równie 
dobrze potraktować swoją sytuację życiową 
– przebyty zawał serca, diagnozę choroby 
wieńcowej czy inne zdarzenie – jako szansę 
na wprowadzenie głębokich zmian na lep-
sze. Już samo to, że czytasz to zdanie, świad-
czy o przynajmniej częściowej gotowości 
do wybrania nowej drogi: ekscytującej i peł-
nej nadziei.
W tej książce nie zamierzam niczego ci zale-
cać. Nie będę także wywierać na ciebie żad-
nego nacisku, mówiąc, że musisz natych-
miast wywrócić swoje dotychczasowe życie 
do góry nogami i coś koniecznie zrobić, 
a od czegoś absolutnie się powstrzymać. 
Wiem bowiem doskonale, że to nie działa, 
co uświadomiłem sobie jako jeszcze młody 
lekarz. Przymus koliduje z naszym wrodzo-
nym pragnieniem wolności i potrzebą auto-
nomii oraz niezależności. Jest to zapewne 
jedna z przyczyn, dla których na dłuższą 
metę tylko połowa pacjentów stosuje się 
do zaleceń swoich lekarzy.
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7SŁOWO WSTĘPNE

Jedyne, czego od ciebie wymagam, to bez-
stronność. Zachowaj otwartość na różnora-
kie argumenty i przekładaj je na swoje wa-
runki życiowe; zachowaj krytyczne 
spojrzenie, zasięgaj informacji z wszelkich 
możliwych źródeł. I wtedy zdecyduj, co 
chcesz zrobić z wiedzą, którą ci przekaza-
łem.

JAKI JEST TEGO CEL?

Dobre pytanie! Pozwól, że odpowiem na nie 
z mojej własnej perspektywy. Od dłuższego 
czasu pracuję jako kardiolog, początkowo 
przez wiele lat w szpitalu, a obecnie w dużej 
przychodni kardiologicznej w centrum Ber-
lina. Jednocześnie działam jako „Doktor 
Serduszko”, czyli lekarz, który w sieci wyja-
śnia internautom, na czym polegają ich 
schorzenia, oraz podpowiada, jak prowadzić 
zdrowy i przyjazny sercu tryb życia. Chociaż 
wiadomości takie są ogólnie dostępne, rów-
nież w formie cyfrowej, to z różnorakich 
przyczyn nie docierają one do pacjentów, są 
przez nich nierozumiane lub powodują 
wręcz poczucie dezinformacji. Nie poprawia 
to dostępu do wiedzy i nie pozwala usłyszeć 
odpowiedzi na stawiane pytania – wręcz 
przeciwnie… Zresztą zapewne każdy już 
wie, jakie są „porady wujka Google”.
Wiele poradników książkowych natomiast 
napisano tak suchym językiem, że trudno 
przez nie przebrnąć.
Ja natomiast zamierzam przerzucić most 
przez rzekę dzielącą pacjenta i lekarza oraz 
w prostych, treściwych, a jednocześnie przy-
jaznych czytelnikowi słowach przekazać ob-
raz tego, co kryje się pod pojęciem „życia 

w zgodzie z własnym sercem”, a także wie-
dzę, pozwalającą na ujarzmienie swojej cho-
roby i czynników ryzyka. A może choroba 
wciąż nie jest twoim problemem i chcesz się 
tylko nauczyć, jak żyć, by nie zachorować? 
Jeśli tak, to jeszcze lepiej!
Po przekazaniu kompendium wiedzy 
w pierwszej części książki przyjdzie czas 
na twój ruch. Dzięki praktycznym inspira-
cjom zaprojektujesz na nowo swoje życie 
– indywidualnie dopasowane do twoich po-
trzeb, możliwości, życzeń i niechęci. Roz-
wiązanie typu „one size” – które w równym 
stopniu ma pomóc i uszczęśliwić wszystkich 
– nie istnieje. To dlatego jest tak ważne, aby 
samodzielnie i z własnej woli, bez odgórnie 
narzuconych zakazów, wybierając z szero-
kiego wachlarza możliwości te, które będą ci 
odpowiadały, ukształtować taki styl życia, 
którego twórcą będziesz tylko ty, w którym 
będziesz się dobrze czuć i który pozwoli ci 
na lepsze, dłuższe i bardziej świadome życie 
w zgodzie ze swoim ciałem. Gdy zrozumiesz 
i przede wszystkim doświadczysz w prakty-
ce, że większa radość i poprawa jakości życia 
jest możliwa dzięki wprowadzonym zmia-
nom, a nie poświęceniom, przekonasz się 
do nowych okoliczności i zapragniesz trzy-
mać się nowych zasad już zawsze.
Powodzenia!

Wasz
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 CHOROBA WIEŃCOWA 
(NIEDOKRWIENNA) SERCA

Co wspólnego mają ze sobą – oraz 
pewnie również z tobą – Bill Clin-
ton, David Letterman, Burt Rey-

nolds, Zsa Zsa Gabor i David Bowie? Wszy-
scy oni chorują lub chorowali na najczęściej 
występującą na świecie chorobę układu ser-
cowo-naczyniowego: chorobę wieńcową. 
Mianem tym określa się postępujący stan 
zapalny, stwardnienie i zwapnienie tętnic 
wieńcowych, skutkujące zaburzonym prze-

pływem krwi przez serce. Chociaż schorze-
nie to od lat wiedzie prym w statystykach 
śmiertelności, wciąż zanadto bagatelizuje się 
jego znaczenie w populacji. Wszyscy bar-
dziej obawiają się chorób nowotworowych.
Jeśli zatem czytasz ten fragment tekstu 
po przebytym zawale, po usłyszeniu diagno-
zy „choroba wieńcowa” lub dlatego, że 
po prostu twoja druga połowa martwi się 
o twoje zdrowie, mogę cię w tym miejscu za-
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pewnić: nikt nie jest osamotniony z tym 
problemem, lecz stanowi część zawrotnie 
licznej grupy ludzi!

CHOROBA CYWILIZACYJNA

Według niemieckiego Instytutu Badań 
nad Zawałem Serca (Institut für Herzin-
farktforschung) na chorobę wieńcową cierpi 
w Niemczech już sześć milionów osób – 2,5 
miliona kobiet i 3,5 miliona mężczyzn; każ-
dego roku zawał serca przechodzi 300 000 
obywateli, z czego co szósty zawał ze skut-
kiem śmiertelnym (z raportu wynika, że 
w 2015 roku było to 48 181 przypadków). 
[Odpowiednie dane w przypadku Polski 
można znaleźć pod adresem: https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Choroba_niedokrwienna 
– przyp. tłum.]. Co roku do szpitali trafia 
ponad pół miliona pacjentów, wymagają-
cych hospitalizacji właśnie ze względu 
na chorobę wieńcową. Prędzej czy później 
w konsekwencji tej choroby umiera również 
co piąty z nas. Zatem z punktu widzenia sta-
tystyki w ciągu całego swojego życia jest nią 
zagrożony co drugi mężczyzna i prawie co 
trzecia kobieta.

POSTĘP W LECZENIU
Kilka dekad temu w wyniku pierwszego za-
wału serca umierał co drugi pacjent. Dziś 
ponad 80% przeżywa rok po zawale. Za-
wdzięczamy to przede wszystkim znaczne-
mu postępowi w metodach leczenia. Obec-
nie dysponujemy przykładowo możliwością 
szybkiego poszerzenia niedrożnej tętnicy 
wieńcowej za pomocą niewielkiego balonika 
i stentów (swego rodzaju „rusztowań” pod-

trzymujących naczynie), jeszcze zanim doj-
dzie do nieodwracalnego obumarcia znacz-
nej części mięśnia sercowego.
Rozstrzygające jest jednak poznanie przy-
czyn powstania i przebiegu tego schorzenia, 
dzięki czemu jesteś – w przeciwieństwie 
do wielu twoich przodków – w tej szczęśli-
wej sytuacji, że masz możliwość zatrzymania 
postępu choroby lub całkowitego jej zapo-
biegnięcia. Jak? Dzięki mądrej zmianie swo-
jego trybu życia i przyjmowaniu pewnych 
wysoko skutecznych leków nasercowych 
(o ile zostały ci one zalecone przez lekarza).
Jak praktycznie podejść do tego tematu, do-
wiesz się na stronie 57 i kolejnych. Uprzed-
nio jednak pragnę przekazać ci jeszcze nieco 
koniecznej wiedzy.

MĘŻCZYŹNI ZMAGAJĄ SIĘ 
Z TYM WCZEŚNIEJ NIŻ KOBIETY

My, mężczyźni, borykamy się 
z problemem choroby wieńcowej 
serca wcześniej niż kobiety. Śred-
ni wiek, w jakim mężczyzna słyszy 
tę diagnozę, to 62 lata. Kobiety są 
chronione przez swoje hormony 

płciowe, dzięki czemu schorzenie 
to pojawia się u nich przecięt-

nie 10 lat później.
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CZĘSTOTLIWOŚĆ 
WYSTĘPOWANIA 
CHOROBY WIEŃCOWEJ

Około 4 z 5 
zawałów
Około 4 z 5 zawałów 
serca można zapobiec, 
prowadząc zdrowy styl 
życia.

Takie śmiertelne żniwo zbiera 
choroba niedokrwienna serca, 
będąc najczęstszą przyczyną 
zgonów na świecie.

mieszkańców Polski zapada
na zawał, z czego dla co 
szóstego kończy się to 
śmiercią.

Liczba osób dotkniętych 
chorobą niedokrwienną serca 
w Polsce.

Około 270 000
pacjentów rocznie 
jest hospitalizowa-
nych z powodu 
choroby niedokrwien-
nej serca.

JEŚLI ZAOBSERWUJESZ U SIEBIE 
PONIŻSZE OBJAWY, KTÓRE NIE 
USTĄPIĄ W CIĄGU 5 MINUT, 
BEZZWŁOCZNIE ZAWIADOM 
POGOTOWIE RATUNKOWE:
> silne bóle, ucisk w klatce
 piersiowej lub silną duszność, 
> bóle promieniujące (lub nie)
 w kierunku rąk, szyi, żuchwy
 lub nadbrzusza,
> często w połączeniu z lękiem,

 wystąpieniem zimnych potów
 czy odruchu wymiotnego.

Około
1 miliona

Około 1,5 
miliona

Co roku około 120 000 

20%
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 CZYM JEST MIAŻDŻYCA 
TĘTNIC?

Miażdżyca tętnic oznacza nasilające się 
z biegiem lat naszego życia stwardnienie, 
zwapnienie i zwężenie tętnic. Jest ona przy-
czyną wielu chorób cywilizacyjnych, takich 
jak zawał serca, niewydolność mięśnia ser-
cowego, udar mózgu czy choroba tętnic ob-
wodowych, a także impotencji, niewydolno-
ści nerek i innych licznych problemów. 
Każdy z naszych narządów wewnętrznych 
może ulec niedostatecznemu ukrwieniu 
na skutek miażdżycy tętnic. To dlatego wła-
śnie stanowi ona najczęstszą przyczynę zgo-
nów w naszej szerokości geografi cznej. Mó-
wiąc zatem nieco uszczypliwie: jeśli nie 
potrąci cię ze skutkiem śmiertelnym samo-
chód ani nie umrzesz na raka, to śmierć 
przyniesie ci miażdżyca i jej konsekwencje. 
Należy jednak pamiętać, że tempo postępo-
wania zmian miażdżycowych jest zróżnico-
wane.

O STANIE TWOICH TĘTNIC DECYDUJE 
STYL ŻYCIA

 W czasie mojej pracy w zawodzie lekarza ze-
tknąłem się z różnymi sytuacjami, chociażby 
podczas cewnikowania serc pacjentów. 
Bywa, że osiemdziesięcioletnia dama, pro-
wadząca przez wszystkie swoje lata zdrowy 
tryb życia, może pochwalić się idealnie gład-
kimi tętnicami wieńcowymi, podczas gdy 
czterdziestopięcioletni nałogowy palacz tra-
fi a właśnie na stół operacyjny z ostrym za-
wałem serca, a jego tętnice wieńcowe przy-
pominają kratery na księżycu. Poprzez 
prowadzony przez nas styl życia możemy 

więc w dużej mierze współdecydować 
o tempie starzenia się naszych naczyń 
krwionośnych. U Inuitów – oczywiście 
przede wszystkim tych, którzy wciąż trzy-
mają się swoich pierwotnych nawyków – za-
wał serca jest problemem niemal niezna-
nym, omijającym ich. Dlatego warto 
zrozumieć, co zachodzi w naszych tętnicach 
i co takiego się dzieje na długiej drodze na-
szego życia, że rodzimy się z krystalicznie 
czystymi naczyniami, a po latach dochodzi 
do zawału serca, spowodowanego całkowitą 
niedrożnością któregoś z nich. Gdy będzie-
my już mieć tego świadomość, łatwiej nam 
będzie ten proces zatrzymać, stosując odpo-
wiednie środki zaradcze. Przyjrzyjmy się 
temu zatem nieco bardziej szczegółowo…

DO ZAPAMIĘTANIA

Miażdżyca tętnic to nasilające się 
wraz z biegiem lat naszego życia 

stwardnienie, zwapnienie i zwężenie 
tętnic. Jest ona przyczyną wielu cho-
rób cywilizacyjnych, takich jak zawał 
serca, większości przypadków niewy-
dolności mięśnia sercowego, udaru 

mózgu i wielu, wielu innych. Stanowi 
najczęstszą przyczynę zgonów w na-

szej szerokości geografi cznej.
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 JAK POWSTAJE MIAŻDŻYCA TĘTNIC?

Przyczyną  rozwoju miażdżycy tętnic jest 
uszkodzenie najbardziej wewnętrznej war-
stwy komórek wyściełających tętnice – war-
stwy ochronnej, nazywanej przez lekarzy 
śródbłonkiem (ryc. 1). Śródbłonek ma nie-
samowite znaczenie. Od  jego funkcji 
ochronnej zależy bowiem, czy w ścianie tęt-
nicy gromadzić się będą szkodliwe substan-
cje. Do uszkodzenia śródbłonka mogą przy-
czynić się różne czynniki, np. zawirowania 
przepływu krwi czy jej podwyższone ciśnie-
nie, ale przede wszystkim także najróżniej-
sze toksyny, np. agresywne wolne rodniki 
z  dymu papierosowego. Już jednokrotne 
uszkodzenie nabłonka sprzyja odkładaniu 
się w nim tłuszczów, przede wszystkim „złe-

go” cholesterolu  LDL, który zostaje tam 
„pożarty” przez komórki stanu zapalnego 
(czyli ulega fagocytozie).
Z  nagromadzonych komórek tłuszczowych 
i  w  dużej mierze obumarłych komórek za-
palnych na ścianie tętnicy tworzy się mięk-
ka, niekiedy wręcz płynna warstwa tłusz-
czowa. Element ten otacza się tkanką 
– komórkami pochodzącymi ze ściany tęt-
nicy (łącznotkankowymi i  mięśni naczyń) 
oraz złogami wapniowymi –  i  twardnieje. 
Powstały w ten sposób miękki twór, otoczo-
ny twardą i sztywną warstwą tkanki łącznej, 
nazywamy blaszką miażdżycową (ryc. 2).
Wraz z  narastaniem blaszek miażdżyco-
wych tętnica zwęża się coraz bardziej. Ogra-
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 NA POMOC SERCU, 
CZYLI Z WIZYTĄ 
U KARDIOLOGA

 Jeśli nasze serce zaczyna sprawiać 
kłopoty, oprócz leków i klasycznych 
technik operacyjnych do dyspozycji 
mamy również najnowocześniejsze, 

minimalnie inwazyjne metody leczenia. 
Z tego rozdziału dowiesz się, jaką pomoc 

może otrzymać twoje serce 
od specjalisty.
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O CEWNIKACH, BALONIKACH 
I STENTACH

Być może masz już za sobą „przyjem-
ność” takiego badania. Jeśli jeszcze 
nie, to szansa, że uda ci się tego 

uniknąć w przyszłości, jest raczej niewielka. 
Przeprowadzający to badanie 750 000 razy 
w roku Niemcy są absolutnymi rekordzista-
mi świata. Warto więc poszerzyć swoją wie-
dzę na ten temat. 
Koronarografi a to badanie pozwalające 

na cudownie „bezpośrednie” przedstawie-
nie stanu tętnic wieńcowych i stwierdzenie, 
czy pacjent ma chorobę wieńcową, jak rów-
nież sprawdzenie, czy w jego tętnicach 
wieńcowych widoczne są zwężenia. Bada-
nie polega na wprowadzeniu długich cien-
kich wężyków – z tworzywa sztucznego 
– poprzez tętnicę ramienną lub udową 
do układu krążenia i przesunięcie ich 

Dr_SERCE_030-055.indd   32 06.11.2018   13:58



O CEWNIKACH, BALONIKACH I  STENTACH 33

w kierunku serca, tak aby dotrzeć do ujścia 
lewej lub prawej tętnicy wieńcowej. Ich do-
kładne zobrazowanie jest wówczas możliwe 
za pomocą środka kontrastującego i prze-
świetlenia rentgenowskiego. Przed obejrze-
niem tętnic wieńcowych lekarze zazwyczaj 
chcą również rzucić okiem na lewą komorę 
serca (wentrykulografia). Aby było to moż-
liwe, konieczne jest wprowadzenie środka 
kontrastującego bezpośrednio do lewej ko-
mory serca (przez plastikowy cewnik 
za pomocą specjalnej pompy). Wykonywa-
ne następnie prześwietlenie rentgenowskie 
pozwala na ocenę kształtu i pracy lewej ko-
mory. Już w czasie tego badania – na pod-
stawie tego, która część komory nie działa 
prawidłowo – lekarz jest zazwyczaj w stanie 
przewidzieć, w którym obszarze tętnic 
wieńcowych leży problem. Po zbadaniu le-
wej komory serca przychodzi pora 
na sprawdzenie stanu tętnic wieńcowych. 
Kontrast podaje się najpierw do prawej, 
a następnie do lewej tętnicy. Gdy ich ściany 
okażą się gładkie i bez przewężeń, chorobę 
wielkich tętnic wieńcowych można wyklu-
czyć.

GROŹNE ZWĘŻENIA

Inaczej sytuacja ma się jednak w razie uwi-
docznienia jednego lub większej liczby zwę-
żeń, tak zwanych stenoz. W takim przypad-
ku zaraz po badaniu przeprowadza się 
zabieg. Przez znajdujący się w tętnicy wień-
cowej plastikowy cewnik wsuwa się do zwę-
żenia maleńki i miękki drucik metalowy. 
Następnie do wnętrza druciku, stanowiące-
go wówczas swego rodzaju prowadnicę, 

wsuwa się mały balonik (początkowo złożo-
ny), który pod wpływem wysokiego ciśnie-
nia rozszerza się, wciskając złogi w ścianę 
tętnicy. Dookoła balonika znajduje się meta-
lowe rusztowanie – tak zwany stent. Jest to 
stabilny element, który w momencie rozsze-
rzania się balonika również zostaje wciśnięty 
w ścianę tętnicy. Ma to zapobiec ponowne-
mu zwężeniu.
Pierwsze stenty były wytwarzane wyłącznie 
ze stopów różnych metali, natomiast od lat 
preferuje się stenty powlekane, które uwal-
niają określone leki (drug eluting stents, 
DES). Zapobiegają one narastaniu komórek 
i przemieszczaniu się ich ze ściany tętnicy, 
co również mogłoby doprowadzić do po-
wtórnego zwężenia.

DO ZAPAMIĘTANIA

Technika badania koronarograficzne-
go jest stale rozwijana. W razie ostre-

go zawału serca ratuje życie oraz 
jego jakość, a także umożliwia lecze-
nie coraz trudniejszych przypadków. 
Ale nie potrafi, podobnie jak kardio-
chirurgia, długofalowo leczyć choro-
by wieńcowej serca. Dlatego warto 

czytać tę książkę dalej…
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TWOJEGO NOWEGO ŻYCIA!

Jesteś tuż po zawale serca? A może właśnie musisz pogodzić się z diagnozą 
choroby niedokrwiennej serca? Dotyczy cię wiele czynników ryzyka i chcesz 
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Doktor Stefan Waller jest lekarzem, internistą 
i kardiologiem z dodatkowymi kwalifikacjami 
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