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Organizmy jednokomórkowe, żyjące np. w oceanach, całą 
powierzchnią komórki kontaktują się ze środowiskiem. W tym 
przypadku środowiskiem jest woda morska. Tlen przenika 
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ZDROWIEi sukces

Szanowni Państwo
Jakże wzruszyły mnie słowa Jana 
Podowskiego, który składa obiet-
nicę swemu sercu: Moje serce! 
Przyrzekam ci, że odtąd zawsze 
będę traktował cię jak najlepszego 
przyjaciela... 
Czy każdego z nas stać na takie 
przyrzeczenie? Jak często myślimy 
o swoim sercu? Raz dziennie? Raz 
na miesiąc? A może tylko wtedy, 
gdy słyszymy, że ktoś umarł na za-

wał? A może, gdy sami czujemy się źle? Jedno musimy przyznać, 
częściej przejmujemy się silnikiem samochodu niż „silnikiem” 
naszego organizmu. Ostatnio ktoś zapytał mnie, czy moje serce 
bije jak dzwon... Zastanowiły mnie te słowa. Sądzę, że tak. Od 
czasu, gdy rzuciłem palenie, na pewno bije swobodniej... Czy jest 
silne? Wszystko wskazuje, że jest... Jak pomagam swemu sercu? 
Jeśli czas pozwala, uprawiam sport... 
Do Państwa trafia właśnie kolejne wydanie pisma „Organizm”. 
Dzięki niemu będą mieli Państwo możliwość poznać lepiej 
swoje serce. Dowiedzieć się, jak jest zbudowane, co lubi, co 
mu szkodzi, jak o nie dbać, co zrobić, by naprawdę stało się 
naszym przyjacielem i długo pozwoliło nam cieszyć się życiem. 
Kiedyś zdarzało mi się zapominać, że mam serce. Dziś to 
Akuna wciąż mi o nim przypomina. Bo Akuna zmieniła moje po-
dejście do życia, nauczyła szanować własny organizm, siebie. 
I innych. Dziś może częściej niż kiedyś, na pewno z większą 
świadomością podchodzę do ludzi z sercem na dłoni. Okazuję 
im serce. Rozumiem słowa Anny, która mówi, że wyjęłaby z pier-
si serce dla swojej córki, jak każda matka zdolna do najwięk-
szych poświęceń dla swojego dziecka. 
Zastanowiły mnie też słowa aktora Ryszarda Jaśniewicza, który 
przeszedł niedawno operację serca: „Nie pytajcie mnie, do 
czego jest aktorowi potrzebne serce. Nie doszukujcie się w tym 
wielkich słów, romantycznych uniesień! Bo to nie jest żadna 
metafizyka, żadna filozofia! Serce aktorowi potrzebne jest do 
ŻYCIA! Nie zdecydowałem się na tę operację przez tyle lat, bo 
chciałem grać! I wciąż pisałem nowe sztuki, wymyślałem nowe 
role, mówiłem wiersze, a wszystko po to, by zagłuszyć moje 
Serce”.  Zagłuszyć serce...  To chyba największa zbrodnia. Bo to 
tak, jakby zagłuszyć siebie. Swoje uczucia. Miłość. 
I to najważniejsze zdanie, które pada w tej rozmowie. „Serce 
bardzo się przydaje w realizowaniu marzeń”. Warto o tym 
pamiętać. I wsłuchiwać się w jego rytmu piękną muzykę. I jeśli 
tylko się da, iść za głosem swojego serca.

Tomasz Kwolek 
Prezes Akuna Polska 

 58 Suplementacja	przed	i	po	zabiegu

Operacja, zabieg operacyjny – to wszelkiego rodzaju czyn-
ności na narządach i tkankach ciała służące poprawie stanu 
zdrowia i samopoczucia chorego bądź diagnostyce. Ważna 
jest suplementacja przed i po operacji, dzięki czemu w or-
ganizmie zostaną uzupełnione wszelkie niedobory – mówi 
lek. med. Mirosław Łyszczarz, specjalista chirurgii ogólnej. 

 74 Zdrowy	układ	krążenia

O wpływie minerałów na układ krążenia, negatywnym 
wpływie stresu na serce oraz konieczności suplementacji 
mówi dr Jaromir Bertlik

 84	 Zdrowe	jedzenie	–	zdrowe	krążenie

O wpływie diety na funkcjonowanie układu krążenia mówi 
Ewa Ceborska, dietetyk
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Dr Jan Sarna – od 1992 roku dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – jest absolwentem Akademii 
Nauk Społecznych w Moskwie (doktorat w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej) oraz 
Uniwersytetu Łódzkiego (tytuł magistra socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym). W latach 1993–1997 
oraz 2001–2005 był dyrektorem Biura Senatorskiego prof. Zbigniewa Religi. Współpracuje z Instytutem Protez 
Serca FRK, organizuje koncerty „Serce za serce”. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Miejskiej w Zabrzu. Jest 
członkiem Zarządu KS „Górnik” w Zabrzu. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi.

W artykule mówi o kondycji zdrowotnej Polaków i świadomości prozdrowotnej, s. 10

Dr Sohrab Khoshbin – ostatnie 30 lat wykonywania swojego zawodu poświęcał na zgłębianie tajemnic wiedzy 
na temat zdrowego odżywiania, medycyny chińskiej, ziołolecznictwa, homeopatii, chemii organicznej i inżynierii 
chemicznej. Ukończył studia na wydziale biochemii. Następnie kontynuował naukę na studiach medycyny natural-
nej oraz na specjalistycznych kursach. Jest założycielem Canadian College of Holistic Health w Toronto. W prakty-
ce klinicznej wykorzystuje unowocześnioną terapię ziołową. Zajmuje różne stanowiska w instytucjach związanych 
z medycyną niekonwencjonalną i naturalnymi metodami leczenia. Prowadził wykłady na York University w Toron-
to. Jest autorem książki „100 magicznych roślin leczniczych”, która pojawiła się na rynku w 1999 r. Twórca Alveo. 
Razem z firmą Akuna zapewnia najwyższą jakość produktów dla klientów na całym świecie.

Artykuł o wpływie diety na funkcjonowanie układu krążenia, s. 16

Lena Osińska – mieszka w Sieradzu, pierwsza kobieta w Polsce – mistrz zegarmistrzostwa. Od wczesnej młodości 
interesuje się astronomią, astrologią, numerologią, grafologią, nieinwazyjnymi metodami poznawania człowieka 
pod względem fizycznym i psychicznym, psychologią, historią, kulturoznawstwem, medycyną naturalną, ziołolecz-
nictwem, diagnozowaniem chorób za pomocą nauk wschodnich i analizy pierwiastkowej tkanki włosa, suplemen-
tacją, filozofią. Razem z mężem Pawłem i córką Sylwią od kilku lat współpracują z Akuną.

W naszej gazecie pisze na temat sensu choroby, s. 18

Wojciech Młodnicki – specjalista rehabilitacji. Ukończył studia wyższe w Poznaniu na wydziale fizjoterapii. Od 
ponad 10 lat pracuje jako rehabilitant. Od 7 lat razem z żoną Dominiką samodzielnie prowadzą swoją firmę – 
zajmują się rehabilitacją ruchową, skutecznie pomagając pacjentom. Kontynuuje naukę – kończy specjalizację 
z usprawniania kręgosłupów w Międzynarodowym Instytucie McKenziego w Poznaniu. Od dawna zgłębia także 
tajniki medycyny naturalnej, a od 3,5 roku systematycznie pije Alveo i zachęca do tego osoby, które chcą poprawić 
stan swojego zdrowia, walcząc z chorobami cywilizacyjnymi.

Dla nas opisał anatomię układu krążenia – od s. 20 do 36

Napisali dla nas

Roman Kustosz – z zawodu jest inżynierem elektronikiem, specjalność – elektroniczna aparatura medyczna. Ukończył 
Politechnikę Śląską w Gliwicach, na Wydziale Automatyki i Informatyki. Z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii jest związany 
od 1983 r. Jest współtwórcą polskich protez serca (pneumatycznego sztucznego serca i sztucznych komór wspomagania 
serca) opracowanych w programach badawczych wdrożonych do produkcji i wprowadzonych do stosowania klinicznego. 
Zorganizował i uruchomił jedyne w Polsce zaplecze produkcyjno-wdrożeniowe produkcji systemów wspomagania serca. 
Jest specjalistą w dziedzinie mechanicznego wspomagania serca i pozaustrojowego wspomagania oddychania w Za-
kładzie Wspomagania Krążenia Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM w Zabrzu oraz kierownikiem Pracowni 
Sztucznego Serca w Instytucie Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

W tym wydaniu tekst o działalności Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, s. 14
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Romuald Paszkiewicz – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Handel Zagraniczny). Były nauczyciel języka an-
gielskiego w liceach Trójmiasta. Od 25 lat gra na perkusji. Wieloletni członek zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia 
Radiestetów. Badacz amator kręgów kamiennych, kościołów i katedr, nie tylko w Europie (książka z rewelacjami 
dotyczącymi zasad wyboru miejsca budowli sakralnych w przygotowaniu). Specjalista energetyki ciała, od 30 
lat zajmuje się problemami cierpiących, od 9 lat mieszka w Wejherowie. Wieloletni terapeuta Pracowni Terapii i 
Kontaktu z Naturą.

W tym wydaniu pisze o wpływie naszych emocji na układ krążenia, s. 62

Dr Ireneusz Nawrot – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. 
Praktykę lekarską rozpoczął bezpośrednio po studiach w 1987 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyj-
nej Akademii Medycznej. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1991 roku, drugi stopień z chirurgii ogól-
nej w 1994 roku. Wówczas także uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2002 roku uzyskał specjalizację z chirurgii 
naczyniowej. Od 1995 jest adiunktem w Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2000 roku pracuje jako konsultant chirurgii 
naczyniowej w Klinice Medicover w Warszawie i klinice IBIS. Wykorzystuje Alveo w leczeniu swoich chorych.
Urodził się i mieszka z rodziną (żona Irena, córka Iza) w Warszawie.

Dla nas napisał o chorobach naczyniowych, s. 52

Mirosław Łyszczarz – lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej. Dyplom lekarza uzyskał w 1991 r. Od 
początku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Ma specjalizację II stopnia  
z chirurgii ogólnej (od 2002 r). Pracuje na stanowisku starszego asystenta.
Wraz z rodziną (żona Ewa, synowie: Paweł 15 lat, Piotr 14 lat) mieszka w Pawłowicach.
W Akunie – od lutego 2005 roku, razem z żoną. 

Artykuł o tym, co się dzieje w naszym organizmie po operacji i jak ważna jest suplementacja przed i po 
zabiegu, s. 58

Marek Krzyśków – absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 
był współzałożycielem, a obecnie jest dyrektorem medycznym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Jest 
kierownikiem Banku Tkanek przy Fundacji. Wieloletni pracownik Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu. Współautor 
patentów i publikacji w zakresie biologicznych protez zastawek serca.

W naszym wydaniu opracował dział dotyczący chorób układu krążenia – od s. 44 do 51

Wojciech Urbaczka – lekarz medycyny z ponad 20-letnią praktyką, specjalista chorób dziecięcych, od kilkunastu 
lat zajmuje się medycyną naturalną, od kilku homeopatią i homotoksykologią. Genezy wielu chorób upatruje 
w schorzeniach przewodu pokarmowego. W diagnozowaniu posługuje się biorezonansem komórkowym, wyko-
nywanym za pomocą aparatu Mora. Od czterech lat wykorzystuje Alveo w praktyce lekarskiej. Szczególnie poleca 
preparat w profilaktyce chorób dzieci. Konsultant medyczny wydań „Zdrowia i Sukcesu”.

W tym wydaniu napisał o zmianach, jakie zachodzą w układzie krążenia kobiety ciężarnej, s. 38 oraz razem 
z żoną na temat profilaktyki chorób układu krążenia, s. 68

Katarzyna Jankowska – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Psycholog w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Łodzi oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Wiśniowej Górze. 
Kontynuuje edukację w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie.

Adam Stańczyk – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Doktorant Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Artukuł o wpływie stresu na układ krążenia, s. 56
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Dr Tomasz Dominik – z medycyną jest związany od 27 lat, z okulistyką – od 17. Przez pierwsze 10 lat pracy w zawo-
dzie zajmował się położnictwem i chirurgią. Jako okulista także przeprowadza operacje (chirurgia precyzyjna, zabiegi 
laserowe z wykorzystaniem mikroskopu). Prowadzi prywatny gabinet okulistyczny i pracuje w prywatnej klinice. Doktor 
nauk medycznych.

W tym wydaniu artykuł o tym, że w naszych oczach możemy odnaleźć symptomy chorób np. układu krąże-
nia, w szczególności nadciśnienia, wątroby, s. 80 

Ewa Ceborska – absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji (specjalizacja – dietetyka). 
Współwłaścicielka Poradni Dietetycznej Food&Diet, w której przyjmuje indywidualnych pacjentów na konsultacje 
dietetyczne, prowadzi grupę wsparcia w Klubie Kwadransowych Grubasów oraz zajęcia edukacyjne z dziećmi w wieku 
przedszkolnym.
Połączenie pasji z zawodem dietetyka pomaga jej we wspólnym z pacjentami osiąganiu celów.

Dla nas napisała o zależności kondycji układu krążenia od jakości pożywienia,  
które na co dzień konsumujemy, s. 84

Dr Hubert Krysztofiak – dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, jest doktorem nauk medycznych – leka-
rzem specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą medycyny sportowej. Zarządza jednostką obsługującą zawodników 
kadry narodowej zarówno olimpijskich, jak i nieolimpijskich dziedzin sportu. Jest odpowiedzialny m.in. za przygotowania 
medyczne do igrzysk olimpijskich, dbanie o zdrowie zawodników podczas igrzysk olimpijskich i koordynację zespołów 
medycznych medycyny sportowej. COMS roztacza również opiekę nad dziećmi i młodzieżą uprawiającą sport, otwiera się 
także na osoby prowadzące aktywny styl życia, oferując konsultacje medyczne.

Opracował tekst na temat niebezpiecznych skutków braku ruchu, s. 92

Urszula Urbaczka – lekarz medycyny, specjalista dermatolog. Podobnie jak mąż, zajmuje się medycyną naturalną od kil-
kunastu lat, a homeopatią i homotoksykologią od kilku lat. Jest zwolenniczką medycyny holistycznej, uważa, że choroby 
skóry są efektem schorzeń wewnątrz organizmu. Przeciwna jest nadmiernemu stosowaniu kortykosterydów i antybio-
tyków. Od ponad czterech lat wykorzystuje Alveo jako preparat wspomagający powrót do zdrowia w leczeniu chorób 
skóry. Szczególnie podkreśla jego rolę w odtruwaniu organizmu i usuwaniu z niego toksyn, co stanowi bezwzględny 
warunek powrotu do zdrowia w przypadku dolegliwości skórnych.

W tym wydaniu razem z mężem opracowali dział profilaktyki chorób układu krążenia na s. 68 oraz napisała 
o wpływie cholesterolu na układ krążenia, s. 88

Dr Jaromir Bertlik – jest absolwentem medycyny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Czechach. Przed emigracją 
do Kanady w 1985 r. pracował w miejskim pogotowiu ratowniczym, następnie jako lekarz oddziału ginekologicz-
nego i położniczego w szpitalu w Teplicach. W Kanadzie pracował w laboratorium EEG jako asystent badawczy 
w Sunnybrook Medical Centra. W tym okresie współpracował z dr. A.J. Lewisem. Pracował w zespole zajmującym się 
badaniem noworodków w kanadyjskim Sick Childrens Hospital.
Pod koniec lat 80. ukończył studia w Instytucie Medycyny Naturalnej (College of Naturopathic Medicine) w Toronto, 
uzyskując tytuł „doktor of naturopathy”. Prowadzi własną klinikę medycyny naturalnej w okolicach Toronto. Po-
święca się badaniom nad leczeniem chorób nowotworowych. Pracuje jako czynny doradca w dziedzinie odżywiania 
i zdrowego trybu życia. Równocześnie jest ekspertem w dziedzinie medycyny biologicznej, homotoksykologii, trady-
cyjnej medycyny chińskiej i medycyny naturalnej. Jest wykładowcą w Instytucie Medycyny Naturalnej w Toronto. 

Dla nas napisał, jak ważne dla zdrowego układu krążenia są minerały, s. 74

Krzysztof Skibiński – z wykształcenia jest inżynierem, ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. 
Realizował się zawodowo w dwóch dziedzinach – medycznej i technicznej. Skończył specjalistyczne kursy masażu 
w Łodzi. Zajmuje się bioenergoterapią. Prowadzi gabinet masażu i bioenergoterapii od 1995 r. Zajmuje się również 
wykonywaniem unikalnych robót podwodnych – naprawia tamy i statki, orzeka o ich stanie technicznym. Mieszka 
i pracuje w Gołubiu, w drewnianym domu. Ma żonę i dwoje dzieci.

W tym wydaniu daje nam wskazówki, co należy robić, żeby być zdrowym, s. 78
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Ktoś by serce wyjął z piersi dla kogoś, 
utoczyłby krwi z serca, jak każda 
kochająca matka zdolna do najwięk-
szych poświęceń dla swojego dziec-
ka. Zwłaszcza wtedy, gdy to dziecko 
choruje. Na serce. Jak mu oddać to 
swoje?

•••
Robić coś z drżeniem serca, z niepoko-
jem, wzruszeniem. Serce drżało tak Ada-
mowi, gdy prosił o rękę Marię. Mieli oboje 
po 70 lat. Dziś mija rok od ich ślubu. 

•••
Serce zakołatało, zaczęło bić nadzieją, 
jak w dniu, gdy lekarz powiedział Jano-
wi, że wyniki badań wskazują na to, że 
wraca do zdrowia. 

•••
A serce Anny? Zamarło z zachwytu, gdy 
pierwszy raz zobaczyła zachód słońca 
nad Pacyfikiem. Ten obraz przywracał ją 
do życia, gdy było jej bardzo ciężko. 

•••
Serce stanęło w gardle malutkiej Gosi, 
gdy postać jej mamy rozpłynęła się 
w powietrzu na wielkim placu w Rzy-
mie. Gdy na chwilę straciła ją z oczu. 
Gdy w tłumie ktoś rozdzielił ich ręce. 

•••
Trzymał się za serce przysięgając jej 
miłość. Z ręką na sercu, otwarcie, 
uczciwie powiedział jej, że nigdy niko-
go nie kochał tak bardzo. 

•••
Anielskie serce, ciche, dobre, miękkie, 
złote serce babci, która podawała her-
batę z malinami, gdy mieliśmy grypę. 
Bratnie, macierzyńskie, ojcowskie, 
siostrzane serce naszych bliskich, bez 

Zawsze idź za 
głosem serca

Serce. Mięśniowy narząd, którego praca warunkuje krążenie krwi. Chore serce. 
Słabe. Silne. Zdrowe. Rytm serca. Skurcz. Ból, atak, udar, zawał. Serce bije, uderza, 

wali. Wada serca. Chory na serce. Sztuczne serce. Komuś krew ścięła się w sercu, 
odbiegła od serca, czyli ktoś przeżył gwałtowną emocję, przestraszył się czegoś, 

przeraził, jak ten młody człowiek, gdy zobaczył biegnącą mu naprzeciw ukochaną. 
Biegła radosna, że go ucałuje, że ukocha, przytuli, biegła, nie zauważając pędzącego 

drogą motocyklisty, który wcale nie miał zamiaru zatrzymać się na pasach...
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których nie bylibyśmy tym, kim jeste-
śmy. Bez których miłości nie byłoby 
nas na tym świecie. 

•••
Serce z kamienia tych, którzy nie potrafią 
wybaczyć, tego młodego mężczyzny, 
który od dziesięciu lat nie rozmawiał 
z matką, choć nawet nie pamięta już, 
co ich rozdzieliło. Harde, nieczułe, złe, 
zimne serce tych, którzy nie pomagają 
innym, którzy nie chcą kochać, tych, 
którzy pragną żyć tylko dla siebie. Którzy 
nie czują miłości, bólu, tęsknoty, wzru-
szenia, których boli serce, choć myślą, 
że to ból zęba. Wystarczy wziąć tabletkę.

•••
Człowiek wielkiego serca, wielko-
duszny sąsiad, który udziela pomocy 
mężczyźnie z parteru. Ten jednego dnia 
stracił żonę, pracę, nadzieję. Zyskał 
przyjaciela gotowego pomóc. 

•••
W prostocie serca, prosto, zwyczajnie, 
może trochę naiwnie, bez wykrętów 
opowiedziała o tym, co się stało. Wy-
słuchał ją, przytulił, znalazł sposób, by 
wyszła z kłopotów, uczynił tak z dobre-
go serca, chętnie, przyjaźnie, życzliwie. 
Bezinteresownie. 

•••
Serce się rwie, lgnie do przyjaciółki, 
za którą tak bardzo tęskni, której nie 
widziała od dziesięciu lat. Znały się od 
dziecka, stawiały razem babki na plaży. 
Łączy je tyle wspomnień. Pozostały 
listy. Dlaczego nie mogą się spotkać? 

•••
Maria bardzo wzięła sobie do serca 
uwagi szefa. Przejęła się tym, co po-
wiedział. Obiecała poprawę. Kochała tę 
pracę, ale problemy sercowe sprawiły, 
że nie miała serca do niczego innego. 

•••
Prezent od syna chwycił ją za serce. 
Wzruszył, rozczulił. To był pierwszy taki 
gest od wielu lat. Bukiet waniliowych 
lilii długo pachniał, przypominając jej 
spotkanie, na którym powiedział jej, że 
została babcią. 

•••
Zadzwonił telefon. Czekał na ten 
sygnał. Kamień spadł mu z serca, 
gdy usłyszał w słuchawce głos córki. 
Dojechała szczęśliwie. To była wielka 
ulga. Bardzo się martwił. Długo będzie 
nosił w sercu jej kochaną twarz. Serce 
mu krwawiło, gdy uświadamiał sobie, 
że zobaczą się dopiero za rok. 

•••
Oj, przypadli sobie do serca! I to na-
tychmiast! Polubili się, spodobali sobie. 

A poznali się na przyjęciu imieninowym 
Ewy. Usiedli obok siebie. Ona i on. Jutro 
spotkają się znowu, by dokończyć roz-
mowę, którą zaczęli przy tamtym stole. 

•••
Kiedy poprosili Annę, by wytłumaczy-
ła, dlaczego zrezygnowała z pracy, 
powiedziała, jak jej dyktowało serce, 
szczerze, otwarcie, choć dla tych, 
którzy jej słuchali, nie było to miłe. Na 
tę mowę, która miała zmienić życie 
ich wszystkich, namówił ją przyjaciel 
od serca, najserdeczniejszy człowiek, 
jakiego znała, mąż. Ujął ją za serce 
mówiąc: „Spróbuj uratować siebie, 
nie pozwól, by cię wykorzystywali, 
masz przecież tylko jedno życie”. 
Z bólem serca pożegnała się ze 
swoim biurkiem, tym miejscem, gdzie 
zaczęła się jej kariera. Teraz wróci do 
domu i powie mężowi, że spodziewa 
się dziecka.

•••
Z lekkim sercem napisała ten list. Zu-
pełnie beztrosko, niczym się nie przej-
mując. Za lekko... Nie spodziewała się, 
że obrazi bliską swemu sercu osobę.

•••
Kochał ją z głębi serca, całą duszą, 
silnie, szczerze. Nie mógł uwierzyć, 
że ich małżeństwo się skończyło. 
I nagle poczuł ulgę. Będzie mógł 
żyć, jak zawsze sobie marzył. Bez 
zobowiązań. A serce mu się do 
takiego życia wyrywało, bardzo za 
takim życiem tęsknił. Może czasem 
dobrze, że miłość umiera, choć pew-
nie tak myśli ktoś, kto nie ma serca, 
ktoś niezdolny do wzruszeń, zimny, 
obojętny, bezwzględny, może nawet 
okrutny? 

•••
Włożyła w tę pracę mnóstwo serca, 
ba! może nawet całe swoje serce! 
Warto było! Tort, który upiekła, mali-
nowo-waniliowy uleczył serce starszej 
pani. Choć miała 80 lat, nikt nigdy nie 
podarował jej urodzinowego tortu. Nie 
była samotna, była zapomniana. 

•••
„Mój drogi sercu, bliski, kochany bra-
cie...” – tak zaczęła ten list. Długo zbie-
rała się, by go napisać. Nie rozmawiali 
ze sobą od lat. Nie rozumieli się, kłócili 
całe życie, aż w końcu pokłócili na do-
bre. Ale dziś ona nie pamięta już, o co. 
A teraz, gdy umarł ojciec, poczuła, jak 
bardzo go potrzebuje. Zrozumiała, że 
zmarnowali tyle wspólnych chwil. I że 
wreszcie przyszedł czas, by to, co tak 
głupio kiedyś zepsuli – naprawić.

•••
„Ty nie masz Boga w sercu!” – usły-
szała od dziadka, gdy powiedziała mu, 
że nie przyjedzie na pogrzeb babci. 
Jechać na dwa dni z Nowego Jorku to 
potworny koszt! Przyjedzie w czasie 
wakacji, zapali na grobie babci świecz-
kę. Babcia by na pewno zrozumiała. 
Na pewno nie powiedziałaby o niej, że 
jest bezwzględna i bezlitosna. 

•••
Dziś przedstawi rodzicom wybrankę 
swojego serca. Wybierają się na kola-
cję do domu jego dzieciństwa. Bardzo 
się denerwuje. Igrał już z sercem tylu 
kobiet. Któregoś dnia jedna z nich po-
wiedziała mu: „Jesteś pogromcą serc, 
bezwzględnym ich zdobywcą. Kiedyś 
któraś złamie ci serce i to wtedy, gdy 
pokochasz naprawdę. Zostaniesz sam. 
Jak pies”. 

•••
Poszedł za głosem serca. To była 
prawdziwa miłość. Miał 20 lat, ale już 
wiedział, co to znaczy kochać, czuł to 
całym sercem. Minęło pół wieku. A on 
kocha tak samo. Swojej damie, jak 
przed 50 laty, podaje kawę do łóżka 
w niedzielny poranek. Swojej żonie, 
pani swego serca. Dziś podaruje jej 
serce z piernika.

n Zofia Rymszewicz

fot. R.M. Kosińscy str. 8  

fot. Katarzyna Piotrowska str. 9
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Jaka jest kondycja Polaków, jeśli 
chodzi o układ krążenia? Statysty-
ki mówią, że nastąpiła minimalna 
poprawa…
Rzeczywiście z przyjemnością mogę 
potwierdzić, że nie tylko kondycja 
układu krążenia u Polaków uległa po-
prawie, ale ogólna kondycja zdrowotna 
również. To przekłada się na zwiększe-
nie średniej długości życia Polaków. 
Przyczyn tego stanu należy upatrywać 
nie tylko w medycynie. Przede wszyst-
kim zachodzą bardzo istotne zmiany 
w naszej świadomości prozdrowot-
nej. Rośnie odpowiedzialność ludzi 
za własne zdrowie. Zmienia się nasz 
sposób myślenia; już nie uważamy, 
że za nasze zdrowie odpowiedzialni 
są głównie lekarze, którzy „coś z tym 
powinni zrobić”. W dawnym cesarstwie 

chińskim, jeszcze 
przed naszą erą, 

był cesarz, który 
płacił swojemu 
lekarzowi tylko 
wtedy, kiedy 
był zdrowy. 

Gdy chorował, uznawał, że nie ma za 
co płacić, bo jego lekarz źle postępuje. 
We współczesnym świecie ludzie mają 
coraz większą wiedzę o czynnikach, 
które wpływają na ich stan zdrowia. Po 
pierwsze jest to sposób odżywiania się, 
a także ruch, unikanie stresów, itp. 

Dlaczego to, co jemy, ma tak ogrom-
ny wpływ na nasz układ krążenia?
Większość chorób jest dietozależna. 
To znaczy, że sposób odżywiania się 
ma kolosalny wpływ na nasze zdrowie. 
Na nasz stan zdrowia wpływa również 
dostępność różnych produktów. Dziś 
nie mamy żadnego problemu, żeby 
zjeść najbardziej wyszukane warzy-
wa. Porównując oczywiście czasy 
współczesne z okresem np. sprzed 
20 lat. Ważna jest także świadomość, 
że należy jeść tłuszcze roślinne, na 
przykład, że oliwa z oliwek to jest 
dobrodziejstwo. W Grecji istnieje nawet 
takie powiedzenie (kobiety mówią 
do mężczyzn): „Zjedz oliwki i przyjdź 
do mnie na noc”. To świadczy o tym, 
jak zbawienny wpływ mają oliwki na 
różnorodne funkcje organizmu. Kiedyś 
nikt nie wiedział, co to są nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3. Dziś oliwa 
jest czymś pospolitym w naszej kuchni. 
Kiedyś również niewiele osób wiedzia-
ło, co to są wolne rodniki i jak de-
strukcyjnie działają na nasz organizm. 
Ludzkość od wieków wiedziała, że 
czerwone wino jest smaczne i zdrowe, 
ale dlaczego – to wiemy od niedawna.
Dziś mówimy o diecie śródziemnomor-

skiej. Tymczasem osoby mieszkające 

Szczęście to 
zdrowie

O kondycji zdrowotnej 
Polaków, świadomości 

prozdrowotnej i skutkach 
niedbania o zdrowie 

mówi Jan Sarna – 
dyrektor generalny 
Fundacji Rozwoju 

Kardiochirurgii w Zabrzu
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w tamtym regionie jedzą tak od wieków 
i nie przychodzi im do głowy, że stosują 
jakąś dietę, oni się po prostu odży-
wiają. Włosi, Grecy nie jedzą smalcu, 
w ogóle nie wiedzą, że coś takiego jak 
smalec istnieje. 
Wiele osób, nieposiadających nawet 
fachowej wiedzy, ma świadomość, że 
trzeba jeść tłuszcze roślinne, że nie 
należy jeść tłusto, że trzeba spożywać 
dużo warzyw. Dzięki tym czynnikom 
stan naszego zdrowia się poprawia. 
Nastąpiła eksplozja świadomości, ale 
wciąż jest to świadomość tylko 10 %, 
reszta, czyli 90 % świadomości naro-
dowej, jest ciągle jeszcze do zagospo-
darowania. To, o czym mówimy, nie 
jest wiedzą powszechnie znaną. 

Jaki wpływ na dobrą kondycję ukła-
du krążenia ma ruch?
Nasze społeczeństwo się motoryzuje. 
Jest wiele osób, które do sklepu odda-
lonego o 100 m podjeżdżają samocho-
dem. Coraz mniej ludzi spaceruje do 
pracy. Ale jednocześnie coraz więcej 
osób na weekendy wyjeżdża z rowe-
rami. Te osoby doskonale wiedzą, że 
w tygodniu brakuje im ruchu i w czasie 
wolnym od pracy próbują to zmienić. 
W Polsce są miliony wędkarzy i dział-
kowców. Jest coraz więcej ścieżek 
rowerowych. Jeszcze 10 lat temu 
nikt nie domagał się od władz miasta 
ścieżek rowerowych, nie było żadnych 
ruchów obywatelskich. Nie oznacza to, 
że  w naszym kraju jazda na rowerze 
jest tak popularna jak w Holandii czy 
w Chinach. Jednak tendencja jest 
taka, że ludzie rozumieją, że ruch jest 
ważny. Nie chcę przez to powiedzieć, 
że większość Polaków uprawia fitness 
lub jogging, choć sieć fitness wzrasta 
w zaskakującym tempie. 
O jeszcze dwóch czynnikach wpływa-
jących na nasze zdrowie należy wspo-
mnieć. To jest sen, regularny sen oraz 
unikanie stresów. Co jest w zasadzie 
w dzisiejszych czasach niemożliwe. 
Tempo życia stale zwiększa się. W związ-
ku z tym sama świadomość, że należy 
unikać stresów już pozytywnie oddziałuje 
na zdrowie. Już przez fakt mówienia 
o unikaniu stresów, uświadamiania sobie 
tego, ten czynnik nabiera wagi. Jest 
także dobry stres (jak z cholesterolem) 
– nazywamy go adrenaliną. Emocje 
sportowe, emocje związane z udanym 
życiem prywatnym to jest pozytywny 
stres. O tym stresie nie mówimy, mam 
na myśli zły stres. Jest taka tendencja, 

że mówimy głównie o złych 
wskaźnikach. Jeśli mamy 
zły, za wysoki poziom 
cholesterolu, to o tym 
mówimy, jeśli wszystko 
jest dobrze – nawet 
o tym nie wspominamy. 
Czy zna pani sytuację, 
kiedy dwoje znajomych 
debatuje na temat swojego 
zdrowia? Nie, ale na temat 
choroby i swoich dolegliwości 
mogą bardzo długo rozprawiać. O zdro-
wiu się nie mówi, bo nie ma o czym, to 
jest naturalny stan. 

Jak w takim razie zwiększyć świado-
mość wśród Polaków, że tak ważne 
jest dbanie o zdrowie?
Po pierwsze: wiedza i popularyzowanie 
tej wiedzy. W tym uczestniczy właśnie 
Akuna, popularyzując wiedzę o zdro-
wiu. Propagowanie wiedzy jest szalenie 
ważne – jest autor, który pisze na 
tematy zdrowotne, czytelnik, który jest 
odbiorcą tego tekstu. Krąg ludzi zdoby-
wających wiedzę o zdrowiu dzięki temu 
się powiększa. „Zdrowie i Sukces” 
ma nakład 20 tys. egzemplarzy, jeśli 
chociaż co piąta osoba, która przeczy-
ta ten magazyn wyciągnie z tej lektury 
jakieś wnioski i zmieni dotychczasowy 
styl życia, to już jest ogromny sukces. 
A każdy pijący Alveo przekazuje wiedzę 
na temat zdrowia kolejnym osobom. 
Alveo wzmacniania nasze siły witalne, 
układ immunologiczny, reguluje procesy 
trawienne – to także wpływa na ogólny 
stan zdrowia. Bo gdy organizm jest 
silniejszy, to jest mniej podatny na różne 
choroby. Osłabiony organizm może do-
paść drobna infekcja, która może z kolei 
przerodzić się w poważną chorobę.
Dlaczego tak ważna jest ta wiedza? 
Podam prosty przykład: duży odsetek 
osób z przeszczepionym sercem to 
jest odległy skutek niedoleczonej gry-
py. A tak wiele osób bagatelizuje grypę; 
mimo choroby chodzą do pracy. Od-
porny, czyli silniejszy organizm może 
sobie dużo łatwiej poradzić z grypą.
Można przyjąć, że 80% różnych scho-
rzeń organizm leczy sam. Tylko w 20% 
potrzebna jest medycyna i tylko w kilku 
procentach potrzebna jest medycyna 
wysoce specjalistyczna. Tym łatwiej 
organizm zwalcza chorobę, im jest sil-
niejszy. Jeśli ktoś dba o siebie, dobrze 
się odżywia, uprawia sport – ma silny 
organizm, który jest mniej podatny na 
różne choroby.

O potrzebie promowania wiedzy na 
temat zdrowia świadczy też fakt, że 
pojawił się nowy zawód, który w ran-
kingach gazet opiniotwórczych jest 
klasyfikowany jako najlepsza inwe-
stycja, prócz bycia prawnikiem czy 
tłumaczem. Jest to właśnie zawód: 
promotor zdrowia.
Przydatność tego zawodu dopiero 
się potwierdzi. Na razie intuicyjnie 
wyczuwamy, że to jest zawód. Do-
brze, że tak jest, ponieważ wszystko, 
co służy promowaniu zdrowia, w tym 
także tworzenie zawodu, jest waż-
ne. Dziś rodzi się nowy zawód i jest 
grupa ludzi, która z tego żyje, a co za 
tym idzie, będzie starała się ten swój 
zawód wykonywać bardziej profesjo-
nalnie. I właśnie w dążeniu do tego 
profesjonalizmu jest nadzieja, że to 
się będzie rozwijać. Jeżeli ten zawód 
będzie się rozwijał, może uzyskać 
swoje miejsce na rynku, tylko pod wa-
runkiem, że będzie budowany popyt 
na taką usługę. A jeśli będzie popyt, 
to znaczy, że będzie się zwiększać 
świadomość prozdrowotna. I czy na-
zwiemy tę działalność zawodem czy 
usługą, ważne jest, że będzie rosła 
świadomość prozdrowotna i to jest 
nasz plus.    

Panuje przekonanie, że dopóki nie wi-
dać objawów, jesteśmy zdrowi. Ale na 
choroby układu krążenia pracujemy 
przecież latami, a wydaje nam się, że 
zachorowaliśmy dopiero w momen-
cie, gdy pojawia się zawał…
Tak właśnie jest, choroba nie po-
wstaje z dnia na dzień, ale jej skutki 
są nagłe. Na niedomykalność tętnic, 
zwężenia naczyń pracuje się latami. 
U jednej osoby ten proces postępuje 
szybciej, u drugiej wolniej, ale to jest 
proces. Tutaj należy też wspomnieć 
o dużej roli mediów. Jeszcze dzie-
sięć lat temu nikt nie słyszał o akcji 
noszenia wstążeczki, propagującej 
zapobieganie rakowi sutka. Powstają 

11

wywiad



różne ruchy, marsze, odbywają się 
koncerty. Zaczęło się od kobiet, bo 
to właśnie one bardziej dbają o zdro-
wie. One zaczęły mówić o raku piersi, 
teraz już coraz więcej mówi się o raku 
prostaty. Słyszymy o tym w telewizji, 
w radiu, namawia się mężczyzn, żeby 
nie wstydzili się o tym mówić. Takie 
działania właśnie zmieniają świado-
mość. Z drugiej jednak strony wciąż 
pokutuje schematyczne myślenie: 
jestem zdrowy, to po co mam iść na 
badania profilaktyczne. Ale ten sam 
mężczyzna kupując auto, pilnuje dat 
przeglądu technicznego i regularnie 
„bada” swoje auto.
Często jest tak, że właśnie dzięki 
badaniom profilaktycznym diagnozuje 
się chorobę w początkowym stadium 
rozwoju – jeszcze możemy z nią wal-
czyć. Dlatego tak ważne jest robienie 
tych badań systematycznie, bo po kilku 
latach może być już za późno. 
Niestety, wciąż jeszcze ludzi świado-
mych tego jest zbyt mało, wielu nie dba 
o swoje zdrowie.  

Dlaczego z pozoru banalne choroby, 
takie jak grypa czy przeziębienie, 
mogą mieć dla nas tak zgubne skutki?
Te schorzenia naprawdę są banalne, 
niebanalne mogą być tylko skutki ich 
niedoleczenia. Mówimy o zwykłej gry-
pie, nie na przykład o tzw. hiszpance, 
która zabiła miliony ludzi. Oczywiście 
w owym czasie inny był stan sanitarny, 
inny poziom wiedzy. Jednak nieza-
leżnie od naszego poziomu wiedzy 

różnorodne mutacje grypy i tak 
będą się pojawiały. 
Nie chciałbym z grypy zrobić 
śmiertelnej choroby, bo to jest 
nieprawda. Nie należy się jej 
bać. Ale niewyleczona, źle le-
czona czy przechodzona grypa 
może spowodować zapalenie 
mięśnia sercowego. To są 

czasem stany nieodwracalne, 
wówczas jedynym ratun-

kiem jest  przeszczep 
serca. Bo serca po 

takim zapaleniu nie 
da się już wyleczyć 
czy zregenerować. 
Natomiast jeśli 
dbamy o siebie, 
robimy badania, to 
medycyna potrafi 

dziś wyleczyć prawie 
wszystko. Tylko trzeba 

dać jej szansę. Bo to 

jest nieprawda, że w sektorze medycz-
nym jest coraz gorzej. Rośnie wiedza 
medyczna, lepsze jest wyposażenie 
szpitali, diagnostyka jest na dużo 
wyższym poziomie, znacznie więcej 
jest możliwości leczenia, ale to nic nie 
da, jeśli ludzie nie zgłoszą się po tę 
poradę na czas. Nie można zaniedbać 
swojego organizmu. 

Chińczycy mają takie przysłowie, że 
ludzie Wschodu zaczynają się leczyć 
pięć lat przed chorobą, a ludzie Za-
chodu pięć minut przed śmiercią. 
W szpitalach w Chinach, które 
odwiedziłem, są oddziały medycyny 
konwencjonalnej, ale również medy-
cyny wschodniej, gdzie przyjmują inni 
lekarze, stosujący przede wszystkim 
terapie ziołowe, akupunkturę itp. To 
oznacza, że jednak istnieje obszar, 
który wciąż jest poza dostępem 
konwencjonalnej wiedzy medycz-
nej. Często w gabinetach medycyny 
naturalnej pacjenci dostają dużo 
więcej informacji na temat tego, jak 
zmienić styl życia, dowiadują się na 
przykład, jaka jest rola wody w orga-
nizmie. Lekarz specjalista przyjmujący 
50 pacjentów dziennie często nie ma 
czasu, by móc im to dokładnie wytłu-
maczyć. Lekarze leczą choroby, mało 
który z nich leczy duszę. Specjalista 
jest skoncentrowany wyłącznie na 
schorzeniu, a nie na pacjencie. Lekarz 
leczy jednostkę chorobową, nie leczy 
natomiast chorego życia. Dlatego 
właśnie powinniśmy sami o siebie 
zadbać i znów wracamy do punktu 
wyjścia, czyli do świadomości i od-
powiedzialności za własne zdrowie. 
Pamiętajmy, że z biegiem lat jesteśmy 
coraz mniej sprawni, a często i mniej 
zdrowi. 

Dla wielu osób to kontakt z Alveo jest 
pierwszym, przełomowym krokiem, 
powodem, by zacząć myśleć o swo-
im zdrowiu.
Spotykam osoby, które piją Alveo 
i wiem, że zmieniły styl życia, że zaczę-
ły uprawiać sport, jeździć na rowerze, 
jedzą dużo warzyw, przestały jeść 
po osiemnastej, piją dużo wody. Ich 
wiedza jest coraz większa i wówczas 
Alveo ma większą szansę zadziałać, 
bo jego działanie polega na doprowa-
dzeniu organizmu do stanu równowa-
gi, usunięciu nadmiaru toksyn, a nie 
leczeniu chorób, ponieważ organizm 
sam się leczy. 
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Czasem osoby, które mówią o zdro-
wiu, o świadomości tego zdrowia, 
również te promujące Alveo, nie są 
traktowane poważnie, a wręcz bywa-
ją obiektem żartów?
Poradziłbym dystrybutorom, aby po-
traktowali to jako tzw. zdrowy snobizm. 
Ktoś ze mnie żartuje, trudno, pewnie 
to robi, bo mi zazdrości. Robię to dla 
zdrowia i to jest najważniejsza ko-
rzyść mojej działalności. Pracę, którą 
wykonujemy, promując zdrowy styl 
życia, organizując akcje temu służą-
ce, odczują następne pokolenia. One 
już się wychowują w zupełnie innej 
świadomości. Proszę zauważyć, jaka 
wysoka jest dzisiejsza młodzież, dużo 
wyższa niż w poprzednich pokoleniach. 
To świadczy o tym, jaka jest wartość 
genetyczna ludzkości. A z drugiej 
strony obserwujemy trend zupełnie 
przeciwny. Wczoraj mieliśmy przypa-
dek w Zabrzu – kobieta urodziła pijane 
dziecko, miało ponad promil alkoholu 
we krwi. Inna kobieta w dziewiątym 
miesiącu ciąży została odwieziona 
do izby wytrzeźwień. Jaki materiał 
genetyczny odziedziczą takie dzieci? 
Ile jest patologicznych rodzin, którym 
słusznie odbierane są prawa rodzi-
cielskie? Jesteśmy coraz mądrzejsi, ta 
świadomość wzrasta, ale jest grupa 
ludzi, do których nie dociera nic. Sami 
dokonujemy wyboru, dokąd zmierzamy 
i w jakiej kondycji tam dojdziemy. To 
jest tak zwana mądrość życiowa, do 
tego nie potrzeba wiedzy akademickiej. 
Ważne jest, żeby w tym szalonym tem-
pie życia zachować zdrowy rozsądek. 
Powinniśmy żyć mądrze, to wpływa na 
nasze szczęście. Wcale nie trzeba być 
bogatym, wykształconym, po to, żeby 
być szczęśliwym. Szczęśliwy człowiek 
jest pogodzony ze sobą i to ma bezpo-
średni wpływ na nasze zdrowie. Życzę 
wszystkim, żeby byli szczęśliwi, wtedy 
będą zdrowi.

n Rozmawiała Katarzyna Piotrowska 

fot. Katarzyna Piotrowska

Pomysł „Oskara Serca” narodził się 
tuż po powstaniu Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii. Misja Fundacji może 
być realizowana dzięki środkom 
pochodzącym z dotacji, subwencji, 
grantów naukowo-badawczych oraz 
darowizn od osób, firm i instytucji 
nieobojętnego serca, którym bliski 
jest rozwój polskiej kardiochirurgii. 
Od 1992 roku w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu organizowane są koncerty 
„Serce za serce”. Promocja własnej 
działalności, podziękowanie i uho-
norowanie tych, którzy najhojniej 
wspierają postęp prac 
naukowo-badawczych nad klinicznym 
wdrożeniem najnowszych metod 
ratowania ludzkiego życia, gdy zagro-

żone jest serce, to przesłanie 
tych koncertów. Ich szesnasto-
letnia tradycja wiąże się z tak 
znakomitymi wykonawcami, jak: 
Placido Domingo, José Carreras 
i Montserrat Caballé, June Ander-
son, Michel Legrand, Chris de 
Burgh i wieloma innymi, znanymi 
i lubianymi. Koncerty gromadzą 
co roku znakomite audytorium: 
osobistości życia politycznego, 
gospodarczego, kulturalnego, 
przedstawicieli środowisk me-

dycznych, naukowych oraz mediów.
W trakcie koncertów najwięksi 
sprzymierzeńcy Fundacji otrzymują 
prestiżowe statuetki „Oskar Serca” 
zaprojektowane przez znanego 
krakowskiego rzeźbiarza Bronisła-
wa Chromego. Idea polega na tym, 
żeby nagradzać najhojniejszych 
darczyńców czymś, co jest wyjątko-
we i co darczyńca zapamięta. Są też 
„Oskary” honorowe, m.in. laureatem 
takiej nagrody jest Grażyna Torbicka, 
która od szesnastu już lat społecznie 
prowadzi koncerty. W 2005 r. laure-
atem „Oskara Serca” została Akuna 
Polska sp. z o.o.

n Anna Szulc

fot. Katarzyna Piotrowska

Dla najhojniejszych
Oskar Serca

Laureaci Oskara Serca w towarzystwie gospodarzy – 
ministra zdrowia prof. Zbigniewa Religi oraz Jana Sarny, 
dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
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Kiedy powstała Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii i jaką wówczas miała 
misję? 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
powstała w 1991 roku w Zabrzu z misją 
wprowadzania do praktyki klinicznej 
najnowszych metod i technik ratowa-
nia ludzkiego życia, gdy zagrożone 
jest serce, wspierania kardiochirurgii 
i dziedzin pokrewnych oraz działalności 
w zakresie ochrony zdrowia. 

Dlaczego właśnie na ten rodzaj 
działalności zdecydowaliście się 
Państwo?
Choroby serca są jednym z najważ-
niejszych problemów zdrowotnych na 
świecie. Szacuje się, że śmiertelność 
spowodowana nimi jest o ponad 60 % 
wyższa od śmiertelności w zachorowa-
niu na raka. W Polsce blisko milion osób 
choruje na niewydolność serca.

Jakie są najważniejsze działania 
Fundacji?
We własnym Instytucie Protez Serca 
realizuje prace w czterech wiodących 
kierunkach badawczych związanych ze 
sztucznym sercem, robotem i inno-
wacyjnymi narzędziami chirurgii oraz 
inżynierią tkankową i biologicznymi 
protezami zastawek serca. 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia 
Fundacji?
W swym dorobku Fundacja posiada 
m.in. wdrożony w 1996 roku do praktyki 
klinicznej System Wspomagania Serca 
POLCAS. Składa się on z pozaustro-
jowej pneumatycznej, poliuretanowej 
protezy serca (komora wspomagania 
serca, jedna z 6 stosowanych aktu-
alnie na świecie, pulsacyjnych protez 
serca) oraz z przewoźnego sterownika, 
wyposażonego w autonomiczny układ 
zasilania pneumatycznego (niezależny 
od szpitalnej sieci zasilania). System 

POLCAS wykorzystywany klinicznie od 
1995 roku, zastosowany został w sze-
ściu klinikach kardiochirurgii w Polsce 
i w Buenos Aires (Argentyna) u ponad 
190 chorych jako pomost do transplan-
tacji serca (najdłużej przez 98 dni) lub 
do regeneracji serca (najdłużej przez 
53 dni), w leczeniu krytycznej niewy-
dolności serca albo jako pomost do 
transplantacji chorego narządu. 
W Fundacji opracowany został również 
prototyp kompaktowej, wszczepialnej, 
elektrohydraulicznej protezy wspoma-
gania lewej komory serca, która po-
służy do prac nad pełnym sztucznym 
sercem, model przenośnego sterow-
nika pneumatycznych protez serca 
oraz model częściowo implantowanej 
pneumatycznej protezy wspomaga-
nia serca, wykonanej z elastycznego 
poliuretanu i pokrytej warstwą azotku 
tytanu, który uchodzi za najbardziej 
biozgodny i odporny na biodegrada-
cję materiał stosowany w konstrukcji 
implantów. Model tej protezy nagro-
dzony został nagrodą Grand Prix XXIII 
Międzynarodowych Targów Innowacji, 
Nowych Technologii i Nauki „EUREKA” 
w roku 2004 w Brukseli oraz złotym 
medalem Targów Nowych Technologii, 
Innowacji i Nauki „CONCOURSE LEP-
PINE” w roku 2005 w Paryżu.  
W Fundacji opracowane zostały rów-
nież: oryginalna biologiczna proteza 
zastawki serca z żywej tkanki ludzkiej, 
program symulacji procedur chirurgicz-
nych oraz prototyp robota kardiochirur-
gicznego ROBIN HEART. 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
w Zabrzu, prowadząc od 16 lat 
program budowy sztucznego serca, 
wielokrotnie czyniła starania o obję-
cie go programem rządowym, czy to 
udało się osiągnąć? 
6 marca br. rząd ustanowił wieloletni 
program „Polskie Sztuczne Serce”. Jego 

Ratujemy 
ludzkie życie

Rozmowa 
z Romanem Kustoszem 

– kierownikiem Pracowni 
Sztucznego Serca 

w Instytucie Protez 
Serca Fundacji Rozwoju 

Kardiochirurgii w Zabrzu
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zadaniem jest m.in. opracowanie trzech 
nowoczesnych protez serca: krótkoter-
minowej, zapewniającej wspomaganie 
niewydolnego serca przez okres od 
tygodnia do kilku miesięcy, średniookre-
sowej wszczepialnej, wspomagającej 
serce od miesiąca do 2–3 lat oraz długo-
okresowej wszczepialnej, zapewniającej 
wspomaganie serca przez nieograni-
czony czas trwania terapii. Protezy mają 
charakteryzować się trwałością oraz 
wysokim stopniem zaawansowania 
technologicznego. Łączne wydatki na 
realizację programu w latach 2007–2011 
wyniosą 35 mln zł, z czego 30 mln zł 
będzie pochodzić z budżetu państwa 
(środki Ministerstwa Zdrowia oraz Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

Jaki jest cel tego programu?
Celem strategicznym wieloletniego 
programu Polskie Sztuczne Serce jest 
opracowanie i wdrożenie do stosowania 
klinicznego „rodziny” polskich protez 
serca, zróżnicowanych pod względem 
zaawansowania technicznego i techno-
logicznego, czasu wspomagania oraz 
stopnia implantacji, z efektem finalnym 
w postaci całkowicie implantowanej 
permanentnej protezy serca (sztucznego 
serca). Fundusze na ten cel będą uru-
chamiane transzowo, w ciągu pięciu lat 
z budżetów dwóch ministerstw: Minister-
stwa Zdrowia (ok. 10 mln zł) i Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ok. 
20 mln zł). Co ważne, zarezerwowanie 
ich na realizację wieloletniego programu 
rządowego Polskie Sztuczne Serce nie 
oznacza zwiększenia nakładów budżeto-
wych na lata 2007–2011.  

Czy mógłby Pan przybliżyć założenia 
tego programu? 
W założeniach wieloletni program Polskie 
Sztuczne Serce składa się z pięciu 
głównych przedsięwzięć: technologii bio-
materiałowej, technologii metrologicznej 
i informatycznej, konstrukcji systemów 
wspomagania serca, badań klinicznych 
oraz stworzenia badawczo-rozwojowej 
platformy naukowo-technologicznej 
w zakresie protez serca. Wykonawcy 
programu będą wyłaniani w drodze 
konkursu. Mamy nadzieję, że do reali-
zacji programu przystąpi nie mniej niż 
kilkanaście i nie więcej niż kilkadziesiąt 
inżynierskich instytutów naukowo-ba-
dawczych oraz kilka ośrodków medycz-
nych. Liczymy również na to, że Fundacji 
przydzielona zostanie funkcja koordyna-
tora prac badawczych i klinicznych. 

Czym jeszcze zajmuje się Fundacja? 
Posiada wiele patentów, współfinanso-
wała edycję jedynych w Polsce podręcz-
ników „Zarys kardiochirurgii” i „Kardio-
chirurgia dziecięca” oraz produkcję kilku 
filmów dokumentalnych. Jej opracowa-
nia i konstrukcje były kilkunastokrotnie 
nagradzane i wyróżniane na wystawach 
najnowszych technologii w Europie, USA 
i w Japonii. Pracownicy Fundacji po-
szczycić się mogą szeregiem publikacji 
naukowych oraz aktywnym udziałem 
w prestiżowych konferencjach i sym-
pozjach poświęconych najnowszym 
technologiom w kardiochirurgii. 
Niezależnie od działalności nauko-
wo-badawczej Fundacja prowadzi 
rozwinięty, finansowany ze środków 
własnych, program szkoleniowo-sty-
pendialny, którego celem jest podno-
szenie kwalifikacji zawodowych kadr 
medycznych z Polski i z zagranicy. 
Z programu tego skorzystało dotąd po-
nad 180 osób, głównie z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
posiada status organizacji pożytku 
publicznego, status koordynatora Cen-
trum Doskonałości Nowych Technologii 
na Rzecz Leczenia Chorób Serca 
„ProCordis”, wchodzi w skład Centrum 
Zaawansowanych Technologii „Ener-
gia-Środowisko-Zdrowie”.
Działalność Fundacji i Instytutu Protez 
Serca finansowana jest w oparciu 
o środki pochodzące z darowizn, gran-
tów naukowo-badawczych, dotacji, 
subwencji, programów pomocowych 
Unii Europejskiej oraz z działalności 

gospodarczej. Najhojniej ją wspierają-
ce osoby, firmy i instytucje nagradzane 
są statuetką „Oskar Serca”, przyzna-
waną podczas dorocznych koncertów 
„Serce za serce”, organizowanych 
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 
z udziałem znakomitych artystów. 

Jednym z partnerów Fundacji jest 
Akuna. Dlaczego zdecydowaliście 
się na tę współpracę?
Przede wszystkim ze względu na 
preparat Alveo. Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii zaleca preparat Alveo 
w profilaktyce chorób serca. Badania 
potwierdziły obecność w Alveo natu-
ralnych związków aktywnych biolo-
gicznie. Na przykład flawonoidy, które 
zawierają glikozydy – są stosowane 
w lecznictwie jako środki nasercowe, 
przeczyszczające i ściągające. Glikozy-
dy nasercowe bezpośrednio pobudzają 
pracę skurczowo-rozkurczową mięśnia 
sercowego. Natomiast saponiny z łodyg 
i liści obniżają poziom cholesterolu bez 
zmiany poziomu cholesterolu frakcji 
HDL, podwyższają wydzielanie natural-
nych steroidów i kwasów żółciowych, 
obniżają jelitową absorpcję cholestero-
lu, chronią przed arteriosklerozą i po-
budzają regresję miażdżycy. Akuna jest 
Partnerem Programu Budowy Polskiego 
Sztucznego Serca od 4,5 roku.

n Rozmawiała Beata Nowacka

fot. Katarzyna Piotrowska
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Jaki wpływ na pracę serca ma dieta?
Nasza dieta ma podstawowy wpływ na 
działanie każdego organu ciała i organi-
zmu jako całości. Serce pompuje krew 
poprzez arterie, aby dostarczyć każdej 
komórce substancji odżywczych i tlenu. 
Przez tętnice płucne krew wędruje do 
płuc i tam dzięki wymianie dwutlen-
ku węgla na tlen  (w pęcherzykach 
płucnych) zostaje  natleniona. Serce 
jest mięśniem, który – aby funkcjono-
wać – potrzebuje witamin, minerałów 
i substancji odżywczych. Nasza dieta 
musi być więc wystarczająco bogata 
w substancje odżywcze, by nasze 
serce mogło prawidłowo działać. Na 
przykład pierwiastki: wapń, magnez, 
potas, sód oraz wiele minerałów są 
potrzebne do prawidłowego funkcjono-
wania serca. Jeśli gospodarka lipidowa 
naszego organizmu jest zaburzona 
(poziom tłuszczów nasyconych, chole-
sterolu i trójglicerydów we krwi jest zbyt 
wysoki), złogi cholesterolowe razem 
z licznymi elementami morfotycznymi 
krwi oraz z substancjami mineralnymi 
zaczną się odkładać na ścianach arterii, 
blokować je i w ten sposób mogą 
spowodować zawał. Dla naszego serca 
najlepsza jest dieta krajów śródziem-
nomorskich, gdzie problemy z sercem 
występują najrzadziej na świecie. We-
dług badań optymalna dieta powinna 
się składać z dużej ilości różnorodnych 
warzyw i owoców, małej ilości mięsa 
czerwonego na korzyść ryb bogatych 
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
(głównie omega-3).

Czy substancje odżywcze są zawsze 
przyswajane przez nasz organizm?
Nasze ciało potrzebuje pokarmu 
(substancji odżywczych), aby się 
rozwijać. Każda komórka potrzebuje 
odpowiednich składników odżywczych. 
Z drugiej strony komórki produkują 
podczas metabolizmu substancje, 
które muszą zostać wydalone. Jeśli 
toksyny nie będą prawidłowo usuwane 

z naszego organizmu, spowoduje to 
wiele problemów w postaci poważ-
nych chorób, także nowotworowych. 
Dlatego musimy się starać, aby nasz 
organizm był czysty i wolny od toksyn. 
Alveo oczyszcza każdą najmniejszą 
komórkę naszego ciała z toksycznych 
materiałów, które się tam znajdują. Zo-
stało dowiedzione, że powodem wielu 
chorób jest magazynowanie w naszym 
ciele toksyn. Pijąc Alveo, wzmacnia-
my swoje zdrowie: odtruwamy swój 
organizm z toksyn – zarówno tych, 
które pochodzą ze środowiska, jak 
i tych, które produkują nasze komórki 
podczas przemiany materii. Alveo 
oczyszcza także naczynia krwionośne. 
Dzięki temu serce pracuje lepiej i nie 
jest narażone na kłopoty. 

Wiemy, że dla układu krążenia 
szkodliwy jest cholesterol. Co to jest 
cholesterol i dlaczego może być 
niebezpieczny?
Cholesterol jest naturalnie produko-
wany przez nasz organizm i jest mu 

Tylko naturalna 
żywność

O wpływie diety na 
funkcjonowanie układu 
krążenia, o „zdrowym” 

i szkodliwym cholesterolu 
oraz profilaktyce chorób 

układu krążenia mówi 
dr Sohrab Khoshbin
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niezbędny do prawidłowego funkcjo-
nowania. Cholesterol można opisać 
jako podobną do wosku substancję 
znajdującą się we krwi i w każdej 
z komórek naszego ciała. Organizm 
wykorzystuje cholesterol podczas 
budowy błon komórkowych i niektó-
rych hormonów. Zbyt wiele chole-
sterolu we krwi podwyższa jednak 
ryzyko wystąpienia zawału i wylewu. 
Kiedy poziom cholesterolu we krwi 
jest wysoki, zaczyna on odkładać się 
na wewnętrznych ścianach arterii, 
także na tych, które prowadzą do 
serca i mózgu. Cholesterol wraz 
z innymi substancjami może budować 
cienkie, lecz twarde płytki. One z kolei 
powodują, że arterie wykrzywiają się, 
zostają zablokowane i tracą elastycz-
ność, co prowadzi do arteriosklero-
zy. Arterioskleroza z kolei skutkuje 
niedotlenieniem mięśnia sercowego 
oraz mózgu, a więc niedostarczaniem 
do tych organów wystarczającej ilości 
natlenionej krwi. Poza tym może po-
wodować zawały serca i wylewy krwi 
do mózgu. 

Jaki wpływ ma Alveo na układ krą-
żenia?
Natleniona krew jest niezbędna dla 
życia i zdrowia wszystkich organów 
i komórek. Bez tlenu, który jest przeno-
szony przez krew, żaden z organów nie 
może funkcjonować. Nasze naczynia 
krwionośne są drogami, którymi trans-
portowane są substancje odżywcze 
do komórek. Alveo oczyszcza te drogi 
i w ten sposób sprawia, że krążenie 
krwi jest lepsze. Alveo wzmaga wital-
ność, siłę i system immunologiczny or-
ganizmu. Dlatego przyjmowanie Alveo 
jest korzystne również w okresach 
rekonwalescencji i po operacjach. Su-
plement pomaga odmładzać komórki 
i przywrócić cały organizm do zdrowia 

poprzez transportowanie większej 
ilości tlenu i substancji odżywczych do 
komórek i organów. 

Jak powstają żylaki?
Żylaki to rozciągnięte, napęczniałe 
i rozszerzone najważniejsze żyły na 
kończynach dolnych. Ich występowa-
nie jest związane z osłabieniem pracy 
zastawek żylnych, które zapobiegają 
cofaniu się krwi płynącej z obwo-
du naszego organizmu do serca. 
Problem z żylakami częściej dotyka 
kobiet niż mężczyzn. Żylaki rozwijają 
się stopniowo i nie sposób zapobiec 
w 100% ich postępowi. To bolesna 
dolegliwość. Poważnym powikłaniem 
żylaków są owrzodzenia. 

Aby zapobiegać żylakom:  
a)  nie przebywaj zbyt długo w pozycji 

stojącej  
b)  odpoczywaj, leżąc z uniesionymi 

nogami
c)  ćwicz codziennie – najlepsze będzie 

pływanie lub spacery
d)  pamiętaj o aktywności fizycznej
e)  zrzuć zbędne kilogramy, jeśli masz 

nadwagę
f)  zdrowo się odżywiaj i unikaj tłusz-

czów, cukru, soli oraz przetworzo-
nych produktów 

g)  regularnie przyjmuj Alveo, aby po-
prawić kondycję organizmu.

Co powinniśmy robić, by długo cie-
szyć się zdrowym sercem?
Mięsień sercowy pracuje non 
stop, pompując krew przez 
naczynia krwionośne do 
wszystkich części ciała. 
Podobnie jak inne or-
gany serce potrzebuje 
odpowiedniej ilości 
substancji odżywczych, 
witamin i minerałów 
oraz tlenu. Z dru-
giej strony naczynia 
krwionośne muszą 
być czyste i wolne 
od złogów. Naturalna 
żywność utrzymuje 
serce w dobrej kon-
dycji, a przetworzona 
powoduje uszkodze-
nia serca. Najlepiej 
unikać przetworzo-
nej żywności, która 
zawiera ogromną 
ilość środków 
chemicznych i kon-

serwantów. Ograniczmy spożycie 
cukru, soli, kawy, alkoholu, papiero-
sów, tłuszczu i smażonych potraw. 
Nauczmy się walczyć z napięciami 
i stresami dnia codziennego. To 
wszystko spowoduje, że nasze serce 
będzie zdrowe. 

n Rozmawiała 
Katarzyna Piotrowska

fot. Katarzyna Piotrowska
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Na skórze uzewnętrznia się nasz stan 
organiczny, jak również stan i reakcje 
psychiczne. Skóra jest dużą powierzch-
nią projekcyjną, na której odbijają się 
zarówno somatyczne, jak i psychiczne 
procesy naszego organizmu. Ujawnia, 
co dzieje się w naszym wnętrzu, bo 
człowiek to psyche i soma. To dusza, 
która mieszka w sprzęcie, który reaguje 
na nasze myśli. 

„Choroba jest drogą do 
doskonałości” 
Człowiek naszych czasów i naszej kultury 
rozwinął w szczególnym stopniu możli-
wości swego mózgu, dlatego grozi mu 
niebezpieczeństwo, że zaniedba swój 
drugi ośrodek – serce. Nie ma jednak 
powodu, by w związku z tym potępiać 
myślenie, rozum, mózg. Człowiek nie 
powinien się opowiadać za jednym lub 
drugim, lecz dążyć do osiągnięcia rów-
nowagi między nimi. 
Mówiąc o sercu, w dzisiejszej dobie 
bardzo zaniedbanym, nie sposób go 
rozpatrywać bez brania pod uwagę 
krwi i naczyń krwionośnych. Krew to 
symbol życia. Jest materialnym nośni-
kiem życia i wyrazem naszej indywi-
dualności. Każda kropla krwi w sobie 
informacje o organizmie człowieka. 
Stąd też można postawić diagnozę na 
podstawie jednej kropli krwi. 
Ciśnienie krwi odpowiada dynamizmo-
wi człowieka. Powstaje ono na skutek 
zależności między krwią a ściankami 
naczyń krwionośnych. Obserwując ciś-
nienie krwi, powinniśmy zawsze mieć 
na uwadze te dwa antagonistyczne ele-
menty –  będący w ruchu płyn z jednej 
strony, a stawiające opór ściany naczyń 
z drugiej strony. Krew opowiada o isto-
cie danej osoby, a ścianki naczyń od-
powiadają granicom, które wyznaczają 
rozwój osobowości i przeciwności, 
jakie ów rozwój napotyka. 
Człowiek o niskim ciśnieniu nawet nie 
wpadnie na myśl, by te granice forso-
wać. Nie próbuje tego robić, przeciwnie 
– skwapliwie unika wszelkich przeszkód 

na swojej drodze. Nigdy nie posuwa się 
aż do granic swoich możliwości. Gdy 
tylko grozi mu sytuacja konfliktowa, 
natychmiast się wycofuje. Analogicznie 
zachowuje się jego krew. Wycofuje się 
tak dalece, aż uchodzi z niego wszelka 
siła. Niskociśnieniowiec często zrzeka 
się (ale tylko pozornie) wszelkiej władzy, 
poddaje się, rezygnuje z wszelkiej 
odpowiedzialności. Częściej niż inni ma 
anemię. Wszystkie środki podnoszące 
ciśnienie związane są z dostarczaniem 
energii, której mu brakuje i działają tak 
długo, jak długo je stosuje – a więc 
ruch. Gdy zaniecha ćwiczeń, kuracja 
przestaje działać. Bo trwałych efektów 
można oczekiwać tylko, gdy zmieni się 
wewnętrzne nastawienie do życia.
Człowiekowi z wysokim ciśnieniem już 
na samą myśl o wysiłku podnosi się ciś-
nienie. Jeśli na skutek uporczywej myśli 
o wysiłku lub konieczności dokonania 
czegoś wzmaga się krążenie, dochodzi 
do „trwałego nacisku”. Człowiek wpro-
wadza się w stan ciągłego podniecenia, 
a system krążenia oczekuje, że zostanie 
ono przekształcone w czyn. Jeśli to nie 
następuje, człowiek jest pod ciśnieniem. 
Nadciśnieniowiec stoi stale na granicy 
konfliktu, ale nie stara się go rozwiązać. 
W naturze podwyższone ciśnienie ma 
sens, by na krótką metę dostarczyć 
energię konieczną do rozwiązania cze-
kających nas zadań. Jeśli to się stanie, 
energia zostanie spożytkowana i ciśnie-
nie wraca do normy. Nadciśnieniowiec 
nie rozwiązuje jednak swoich konfliktów. 
Zajmuje się energicznie czymś innym, 
staje się aktywny i próbuje odwrócić 
uwagę innych od konfliktu, z którym 
powinien się uporać. 
Zarówno nisko jak i wysokociśnieniow-
cy unikają konfliktów, tyle, że stosują 
inną taktykę. Niskociśnieniowcami są 
najczęściej kobiety, wysokociśnieniow-
cami – mężczyźni. Wysokie ciśnienie 
wskazuje ponadto na tłumioną agresję. 
Wrogość jest często tylko w sferze 
wyobraźni. Przed ludźmi nazywają to 
panowaniem nad sobą. Ciśnienie krwi 

Prawda znajduje 
się wszędzie

Sens choroby
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Nie ma znaczenia, na 
co się patrzy, jeśli tylko 

potrafi się patrzeć. 
Wszystko ze wszystkim 
pozostaje w związku – 

to, co na górze, z tym, co 
na dole, to, co wewnątrz, 

z tym, co na zewnątrz.



zwiększa napięcia ścian naczyń krwio-
nośnych i ta postawa hamowania uczuć 
agresywnych kończy się często zawa-
łem serca. Wysokie ciśnienie może być 
również związane z wiekiem. Wówczas 
towarzyszy mu zwapnienie żył. Najczę-
ściej starsi ludzie są mniej elastyczni 
psychicznie, a to ma odzwierciedlenie 
również na poziomie ciała.

Serce
Kojarzy nam się z uczuciami i emocjami. 
Tyle jest powiedzeń związanych z tym 
słowem, na przykład: serce skacze 
z radości, serce zamiera ze strachu, coś 
mi leży na sercu, ma wielkie serce. 
We wszystkich tych sformułowaniach 
serce jest symbolem centrum człowie-
ka, niesterowanego przez rozum i wolę. 
Emocje to coś, co człowiek wyrzuca 
z siebie, ruch wychodzący z wnę-
trza człowieka. Serce jest w centrum 
naszego ciała, mniej więcej pośrodku, 
z lekkim przesunięciem w lewą stronę 
(odpowiada ono prawej półkuli mózgu). 
Człowiek, który jest otwarty na innych, 
otwiera swoje serce dla innych. Przeci-
wieństwem będzie człowiek zamknięty 
w sobie, nieczuły i oziębły, nieangażu-
jący się całym sercem. Serce symbo-
lizuje obie możliwości. Pod względem 
anatomicznym podzielone jest przegro-
dą, a uderzenia serca są dźwiękiem po-
dwójnym. Ale nigdy nie malujemy serca 
podzielonego, bo wiemy, że mamy 
jedno serce. To samo dotyczy mózgu. 
Mózg składa się też z dwóch połówek.
Człowiek jako całość powinien mieć 
głowę i serce w harmonijnej równowa-
dze (czyli rozum i uczucie). Ten, który 
kieruje się wyłącznie rozumem – sprawia 
wrażenie zimnego, a ten, który kieruje 
się wyłącznie sercem, to trochę taki „nie 
z tego świata”. Kiedy mówimy o proble-
mach z sercem, o zaburzeniach jego 
rytmu – jest to sygnał, że ten człowiek ma 
kłopoty z emocjami. Nie pozwala, aby 
jakieś uczucia nim kierowały, nie daje się 
ponieść uczuciom. Dlatego jego serce 
skacze, wariuje i emocje przenoszą się 
na płaszczyznę somatyczną. Bije specjal-
nie dla niego inaczej niż zwykle – zmu-
szając go, by posłuchał swojego serca. 
Zazwyczaj nie słyszymy bicia naszego 
serca i nie zwracamy na to uwagi. Do-
piero pod wpływem emocji lub choroby 
uświadamiamy sobie jego obecność. 
Na serce chorują ci, którzy kierują się 
wyłącznie rozumem, a gorzej radzą 
sobie z uczuciami. I w ten oto sposób 
ciało przypomina, czym powinniśmy 

się zająć, by dojść do równowagi. 
Można oszukać cały świat, ale siebie 
samego nie można. Prawda ujawnia 
się na poziomie ciała.
Kiedy lęk przed uczuciem jest bardzo 
duży, chorzy montują sobie rozrusznik, 
któremu nie grożą skoki żywego serca. 
Maszyna przejmuje sferę uczuć. Ale czy 
maszyna może mieć uczucia? Przy za-
wale – gwałtowna agresja rozrywa serce, 
bo tylko twarde serca pękają, a przy an-
ginie pectoris podaje się jako lekarstwo 
materiał wybuchowy, czyli nitroglicerynę. 
Mięśnie nie używane ulegają atrofii. Więc 
po co komu serce – jeśli nie korzysta 
z uczuć płynących z tego narządu?

Najważniejsze słowa to: 
kto, co, jak, gdzie, kiedy, 
dlaczego
Ważne pytanie: dlaczego zwierzęta 
w naturze nie cierpią na choroby serca? 
(Wyjątek: hodowlane i tylko w miejscu 
zwanym rzeźnią). Dlaczego nie mają 
zawałów?!!! Odpowiedź: ich organi-
zmy produkują witaminę C. Człowiek, 
naczelne, świnka morska i jeden gatunek 
nietoperza owocożernego nie produkują 
witaminy C. Musimy więc ją codziennie 
dostarczać. Skoro co druga kobieta i co 
drugi mężczyzna w krajach uprzemysło-
wionych umiera na zawał lub wylew, to 
znaczy, że ich organizmy nie otrzymały 
codziennej dawki witaminy C. Model je-
dzenia gotowego, produkowanego przez 
przemysł spożywczy, nie zawiera pełno-
wartościowych produktów, bo te mają 
krótki termin ważności i dawałyby zbyt 
duże straty. W interesie przemysłu spo-
żywczego jest długi termin przydatności 
do spożycia, ładny wygląd, zapach, 
kolor, atrakcyjne opakowanie i niska 
cena. Zaś w interesie człowieka, który 

chce zachować zdrowie, jest spożywa-
nie naturalnych produktów, świeżych 
i bogatych w składniki odżywcze. Jeśli 
nie mamy możliwości i czasu, by zdobyć 
takie wartościowe składniki, musimy 
uzupełnić dietę o naturalne suplementy. 
Również w interesie farmacji nie jest 
uświadamianie pacjentowi, co robić, 
by nie zachorować, tylko informacja, 
przy pomocy czego może poprawić 
samopoczucie, usuwając objawy. 
To w naszym interesie jest zdobyć wiedzę 
o profikatyce i zastosować ją, a wtedy 
choroby nie wystąpią. Wszystkie choroby 
rodzą się w naszym umyśle – sami jeste-
śmy ich sprawcami, do tego dochodzi 
niedożywienie na poziomie komórkowym 
i po odpowiednim czasie zbieramy żniwo 
braku odpowiedzialności za swoje życie, 
które, tak jak serce, mamy tylko jedno. 
A co ze stresem? To też sprawa umysłu 
(bo czyż nieboszczyk się stresuje?). 
Stres towarzyszy nam przez całe (oby 
długie) życie. Jego oddziaływanie jest 
bardzo silne. Zdeterminowane umiej-
scowieniem w mózgu; przecież zawsze 
myślimy, a każdy ośrodek w mózgu jest 
połączony z jakimś narządem i rozpo-
czyna się proces zmian w tym narzą-
dzie. Więc nie zrzucajmy wszystkiego 
na stres, bo to odwieczny towarzysz 
naszego życia, zmieńmy go na pozy-
tywny stres, pozytywne myślenie (czyli 
nie myślmy o negatywach), dzielmy się 
miłością do całego świata, pokochajmy 
siebie, dostarczajmy organizmowi tego, 
co dla niego najbardziej odpowiednie, 
a cały świat odpowie mu sercem. 

n Napisała z całego serca 
Lena Osińska

fot. Ewa Nowakowska
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Jest układem zamkniętym, naczy-
nia krwionośne wypełnione są krwią 
znajdującą się w ciągłym ruchu. Układ 
krążenia spełnia następujące funkcje: 
oddechową, odżywczą, regulacyjną 
i termoregulacyjną.
Najważniejszą funkcją układu krąże-
nia jest funkcja oddechowa. Polega 
ona na pobieraniu przez krew tlenu, 
który został dostarczony z powietrzem 
wdychanym do płuc i przenoszeniu go 
do wszystkich tkanek i narządów oraz 
zabieraniu z tkanek dwutlenku węgla 
(CO2) i przenoszeniu go do płuc, przez 
które zostaje wydalony z powietrzem 
wydychanym.
Funkcja odżywcza polega na dostar-
czaniu do tkanek wszelkich substancji 
odżywczych, które (wraz z tlenem) są 
niezbędne do utrzymania przy życiu 
komórek tworzących różne tkanki oraz 
na odprowadzaniu produktów przemia-
ny materii do narządów wydalających 
je na zewnątrz organizmu. 
Funkcja regulacyjna jest związana 
z rozprowadzeniem przez układ krą-
żenia substancji biologicznie czyn-
nych – hormonów, które regulują wiele 
procesów życiowych.
Dzięki funkcji termoregulacyjnej orga-
nizm ludzki należy do stałocieplnych. 
Układ krążenia w poważnym stopniu 
przyczynia się do wyrównania i utrzy-
mania stałej temperatury, przenosząc 
ciepło np. z mięśni lub wątroby. Funkcja 
ta reguluje również oddawanie ciepła 

przez organizm do otaczającego świata.
Zasadniczym czynnikiem, który 
określa przepływ krwi w układzie krą-
żenia, jest zapotrzebowanie na tlen. 
Dostosowanie krążenia do spełnienia 
funkcji oddechowej wymaga złożone-
go systemu regulacji sercowo-naczy-
niowej. 

Podział i narządy układu 
naczyniowego
Układ naczyniowy najogólniej moż-
na podzielić na część krwionośną 
oraz na część chłonną (limfatycz-
ną). Do części krwionośnej należy 
zaliczyć: serce, naczynia krwionośne 
i krew, a do części chłonnej: naczynia 
chłonne, węzły chłonne oraz chłonkę 
(limfę). 

Transporter krwi
Organizmy jednokomórkowe, żyjące np. w oceanach, całą powierzchnią komórki 

kontaktują się ze środowiskiem. W tym przypadku środowiskiem jest woda morska. 
Tlen przenika do wnętrza komórki, a na zewnątrz wydalany jest dwutlenek węgla. 

W podobny sposób, poprzez błonę komórkową, pobierany jest pokarm. 
W organizmach wielokomórkowych tę rolę pełni bardzo dobrze wykształcony 

układ krążenia.

Wrażliwość tkanek na brak tlenu, czyli na 
przerwanie przepływu krwi, jest różna. 
Szczególnie wrażliwa na niedotlenienie jest 
tkanka nerwowa. Komórki kory mózgowej 
giną po 4–5 minutach od chwili przerwania 
dopływu krwi. Ogromną wrażliwością na 
niedotlenienie cechuje się mięsień sercowy; 
gdy nie dociera do niego tlen, mamy zawał. 
Po 10–20 minutach od przerwania krążenia 
ustaje czynność wątroby i nerek. Natomiast 
mięśnie szkieletowe tracą kurczliwość po 
30 minutach, jednak zmiany nieodwracalne 
rozwijają się po 1,5–2 godzin od zatrzyma-
nia przepływu krwi.

Wojciech Młodnicki, specjalista re-
habilitacji, opracował dział anatomii 
układu krążenia
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Układ krążenia

Wartości liczbowe elementów morfotycznych krwi obwodowej

Krwinki czerwone
[mln/mm3]

Krwinki białe
[tys./mm3]

Płytki krwi
[tys./mm3]

Mężczyźni 4,5 – 6,5 4 – 8

200 – 300Kobiety 3,9 – 5,6 4 – 10

Dzieci do 10 lat 4,5 – 5,0 4 – 13



Układ krążenia jest bardzo podobny 
do rozbudowanego systemu kanałów, 
które tworzą zamknięty obieg płynu, 
napędzany przez pompę. Kanały te to 
żyły i tętnice, płyn to krew, a pompą 
jest serce. 
Żyły i tętnice są naczyniami krwio-
nośnymi, to znaczy, że krąży w nich 
krew. Tętnice na ogół mają grubsze 
ściany niż żyły. Średnica tych krwio-
nośnych naczyń staje się tym mniej-
sza, im zwiększa się ich odległość 
od serca. Tętnice przenoszą krew od 
serca do różnych tkanek, im dalej, 
tym stają się coraz mniejsze, prze-
chodząc w tętniczki. Docierając do 

narządów lub tkanek są już tak mikro-
skopijne, iż nazywane są naczyniami 
włosowatymi (włośniczki, kapilary).
Włośniczki są najwęższe, mają 
bardzo cienką ściankę, dzięki czemu 
możliwa jest wymiana substancji 
między komórkami tkanki a krwią. 
Gdy krew przepłynie już przez tkankę, 
włośniczki odprowadzają krew do 
układu żylnego, początkowo do 
żyłek, a następnie do większych 
żył. Zadaniem żył jest przenoszenie 
krwi (transportowanie) od tkanek na 
powrót do serca. 
Największym narządem układu 
krwionośnego jest serce. Znajduje się 

ono w klatce piersiowej w śródpier-
siu przednim, nieco po lewej stronie, 
między płucem prawym a lewym. 
Serce od przodu przylega do mostka, 
z tyłu znajduje się przełyk, a od dołu 
przepona. Kształt serca zbliżony jest 
do spłaszczonego stożka, zwróconego 
wierzchołkiem ku dołowi.

Zadania układu krążenia
Układ krążenia ma za zadanie zapew-
nienie dopływu krwi do wszystkich 
tkanek naszego ustroju. Zdarza się, 
że nie każdy narząd czy układ potrze-
buje takiej samej ilości krwi. Istnieją 
ściśle określone funkcje ustroju, 
które wymagają w danym momencie 
dostarczenia do danej części ciała 
większej ilości krwi. Przykładem tego 
jest wysiłek, podczas którego krew 
powinna dopływać głównie do mięśni 
biorących udział w wysiłku, a w czasie 
trawienia –  kierować się do przewodu 
pokarmowego, aby przebieg trawienia 
był właściwy. Mózg jest narządem 
najważniejszym – priorytetowym, 
ponieważ zawsze wymaga dopływu 
określonej ilości krwi, aby zachować 
naszą świadomość. Zadania układu 
krążenia nie są więc łatwe; krew musi 
być doprowadzona do każdego obsza-
ru ustroju w ilości potrzebnej w danym 
momencie, zawsze jednak przy zacho-
waniu dostatecznego dopływu krwi do 
mózgu. 

Krew
Krew jest płynem lepkim, o charakte-
rystycznej „słodkawej” woni, słonym 
smaku, barwie czerwonej, wypełnia-
jącym światło naczyń krwionośnych. 
Barwę swą krew zawdzięcza hemo-
globinie, która jest barwnikiem krwi. 
Odcień czerwony zależy natomiast 
od stopnia utlenowania hemoglobi-
ny. Krew tętnicza jest zabarwiona na 
jasnoczerwono i przy ranie wypływa 
z dużym ciśnieniem. Krew żylna ma 
ciemnoczerwone zabarwienie i wypły-
wa z rany z niskim ciśnieniem. Dorosły 
człowiek ma około 5 litrów krwi, ale 
niecała ilość krąży  w układzie. Część 
jej jest zmagazynowana w niektórych 
narządach miąższowych (śledziona, 
wątroba), gdzie przepływa znacznie 
wolniej. Ta magazynowana krew może 
być włączona do ogólnego krwioobie-
gu w miarę potrzeby, na przykład przy 
wysiłku fizycznym lub krwotoku. 
Krew w ustroju spełnia wiele ważnych 
funkcji: 
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Narządy układu krążenia
 1 Aorta
 2 Górna żyła główna
 3 Tętnica biodrowa wspólna prawa
 4 Łuk dłoniowy powierzchowny
 5 Tętnica udowa
 6 Tętnica podkolanowa
 7 Żyły płucne
 8 Serce
 9 Żyła główna dolna
 10 Tętnica biodrowa wspólna lewa
 11 Żyła udowa
 12 Żyła podkolanowa
 13 Łuk żylny grzbietowy
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•  bierze udział w przenoszeniu tlenu 
z płuc do tkanek i dwutlenku węgla 
z tkanek do płuc;

•  bierze udział w przenoszeniu sub-
stancji odżywczych, hormonów 
oraz witamin do tkanek i produk-
tów przemiany materii z tkanek do 
narządów wydalniczych;

•  utrzymuje równowagę fizyko-
chemiczną, co zapewnia stałość 
środowiska wewnętrznego ustroju 
(temperatura, równowaga kwasowo-
zasadowa);

•  bierze udział w zjawiskach obron-
nych ustroju (właściwości żerne 
krwinek białych – wychwytywanie 
i pochłanianie m.in. drobnoustrojów 
przez krwinki białe, ciała odporno-
ściowe).

Ze względu na wykonywanie tak waż-
nych czynności zaburzenia w prawi-
dłowym działaniu poszczególnych na-
rządów mają swoje odbicie w składzie 
krwi. Dlatego badanie krwi odgrywa 
ważną rolę w medycynie.
Krew składa się z elementów morfotycz-
nych oraz płynnego środowiska zwanego 
osoczem, w którym elementy morfo-
tyczne są zawieszone. Do elementów 
morfotycznych zaliczamy: krwinki czer-
wone i białe oraz płytki krwi. U człowieka 
elementy te są wytwarzane w narządach 
krwionośnych, to jest w szpiku kostnym 
i układzie chłonnym. Ponieważ masa 
właściwa osocza jest mniejsza od masy 
właściwej elementów krwi, to w pobranej 
do probówki krwi z dodatkiem środków 
przeciw krzepnięciu następuje zjawisko 
opadania na dno elementów morfotycz-
nych, a osocze zbiera się nad warstwą 
krwinek. Zjawisko to nazwano odczynem 
Biernackiego, czyli w skrócie wskaźni-
kiem OB. Szybkość z jaką krwinki opada-
ją określa się po 1 i 2 godzinach badania. 
Wynosi ona w warunkach prawidłowych 
po jednej godzinie u mężczyzn 3–5 mm, 
u kobiet 4–7 mm.
W poniższej tabeli przedstawiono 
wartości liczbowe krwinek czerwonych 
(erytrocytów).

22

Układ krążenia

Wartości średnie charakteryzujące erytrocyty Mężczyźni Kobiety

średnia
zakres 
prawidłowych 
wartości

średnia
zakres 
prawidłowych 
wartości

Liczba erytrocytów w 1 L krwi obwodowej x 1012 5,21 4,52 – 5,90 4,60 4,10 – 5,10

Wskaźnik hematokrytu (Hct) 0,46 0,42 – 0,50 0,40 0,36 – 0,45

Zawartość hemoglobiny (HB) w mmol w 1 L krwi (w g w dL) 10,0
(15,7)

8,7 – 11,2
(14,0 – 17,5)

8,7
(13,8)

7,5 – 10,0
(12,3 – 15,3)

Średnia objętość erytrocytu (MCV) w fL 88,0 80,0 – 96,1 88,0 80.0 – 96,1

Średnia masa hemoglobiny w erytrocycie (MCH) w fmol (pg) 1,89
(30,4)

1,71 – 2,06
(27,5 – 33,2)

1,89
(30,4)

1,71 – 2,06
(27,5 – 33,2)

Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (MCHC) w mmol w 1L (w g w dL) 21,35
(34,4)

20,73 – 22,3
(33,4 – 35,5)

21,35
(34,4)

20,73 – 22,03
(33,4 – 35,5)

Hct  – hematrocit, ratio
MCV  – mean cell volume

MCH  – mean corpuscullar hemoglobin
MCHC  – mean corpuscullar hemoglobin concetration

Ciśnienie skurczowe

Aorta Tętnice Tętniczki Naczynia
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Poziom ciśnienia krwi w zależności od miejsca  
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Część płynna krwi
Elementy morfotyczne krwi stanowią 
40–48% całej krwi. Resztę stanowi 
część płynna krwi zwana osoczem. 
Osocze zawiera wiele ciał chemicz-
nych, rozpuszczonych lub zawieszo-
nych w nim. W skład osocza wchodzi: 
woda, białko (70–75 g/l), glukoza 
(4–6 mmol/l), lipidy (5–8 g/l), amino-
kwasy (30–55 mg/l), mocznik (1,3–3,3 
mmol/l), amoniak, kwas moczowy, 
barwniki, kwas mlekowy (0,4–1,7 
mmol), enzymy, hormony, witaminy 
oraz sole mineralne.
Zasadniczym składnikiem osocza jest 
woda, stanowi ona 90–92%. Jest ona 
głównie związana z białkami i tylko nie-
wielka ilość występuje w postaci wol-
nej. Woda wolna łatwo ulega wydale-
niu. Ilość tej wody zależy od ilości wody 
pobranej przez organizm. Zmniejsza 
się ona przy wysiłku fizycznym, stanach 
odwodnienia ustroju, w podniesionej 
temperaturze otoczenia lub w choro-
bach przewodu pokarmowego.

Grupy krwi
Mówiąc o krwi nie wolno zapomnieć, 
że wyróżniamy cztery podstawowe 
grupy krwi: A, B, AB i 0. Podział na te 

grupy jest uzależniony od występo-
wania specyficznych ciał w krwinkach 
i w osoczu. Niezależnie od tych ciał 
w krwi występuje u ok. 85% ludzi rasy 
białej substancja określana symbo-
lem Rh+ (dodatni), natomiast jej brak 
oznaczamy Rh–  (ujemny). Rozpo-
znanie grupy krwi ma duże znaczenie 
praktyczne przy przetaczaniu krwi. 
Przetoczenie krwi nieodpowiedniej 
grupy powoduje zlepianie się krwinek 
przetoczonych przez ciała białko-
we znajdujące się w osoczu biorcy. 
Takie zlepianie się krwinek nazywamy 
aglutynacją.

Krzepnięcie krwi
Przy uszkodzeniu naczynia krwio-
nośnego wypływająca krew ulega 
krzepnięciu, czyli przechodzi ze 
stanu płynnego w stan galaretowaty – 
skrzep. Proces ten ma duże znacze-
nie podczas tamowania krwotoków, 
również w gojeniu się ran. Krzepnięcie 
krwi jest procesem bardzo złożonym. 
Bierze w nim udział wiele enzymów, 
białek i soli wapnia. Czynnikami 
przyspieszającymi krzepnięcie krwi 
jest witamina K oraz podwyższona 
temperatura.

Układ chłonny
Układ chłonny, inaczej zwany limfa-
tycznym, jest częścią układu krążenia 
(płynie w nim limfa). Spełnia on rolę: 
krwiotwórczą (produkcja limfocytów), 
obronną ustroju  oraz odprowadza 
część płynów tkankowych do ogólne-
go krwiobiegu. Układ ten zaczyna się 
w tkankach i narządach siecią naczyń 
włosowatych limfatycznych. Drobne 
naczynia włosowate łącząc się tworzą 
większe naczynia, które następnie 
przechodzą przez węzły chłonne. 
Węzły chłonne stanowią „filtr” dla limfy 
i wzbogacają ją w limfocyty, uchodząc 
do większych przewodów i na koniec 
do naczyń żylnych. W ciągu doby 
u dorosłego człowieka odpływa do krwi 
żylnej 2–4 litrów limfy. Warto zaznaczyć, 
że kosmki jelitowe mają bogatą sieć 
naczyń chłonnych włosowatych i że 
niektóre produkty trawienia tłuszczów 
nie wchłaniają się do układu żyły 
wrotnej, lecz do naczyń chłonnych i tą 
drogą dopiero dostają się do ogólnego 
krwiobiegu.

n Wojciech Młodnicki

fot. Katarzyna Piotrowska
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Przepływ krwi przez prawą stronę 
serca do tętnic płucnych    Rys. Fotosystem



Budowa ogólna
Serce jest mięśniowym narządem, 
centralnym ośrodkiem układu krążenia, 
który dzięki skurczom powoduje stały 
przepływ krwi do naczyń tętniczych. 
Praca serca bardzo podobna jest do 
pracy pompy ssąco-tłoczącej. Ma 
wielkość zaciśniętej pięści, a jego 
masa waha się w granicach od 230 g 
do 340 g. Kształt serca zbliżony jest do 
spłaszczonego stożka, zwróconego 
wierzchołkiem ku dołowi. Odróżnia-
my w sercu podstawę (górna część), 
i koniuszek (dolna część, najbardziej 
wyczuwalna pod skórą). Naczynia 
krwionośne wypełnione są krwią, która 
pod wpływem pracy tłoczącej serca 
znajduje się w ciągłym ruchu. 
Serce, jako narząd jamisty, podzielone 
jest na dwie podobne do siebie połowy: 
serce prawe, w którym krąży krew żylna, 
oraz serce lewe, w którym krąży krew 
tętnicza. Serce prawe tłoczy krew do krą-
żenia małego (płucnego), lewe do wiel-
kiego, przy czym obie połowy kurczą się 
równocześnie i wypychają tę samą ilość 
krwi. Każda z wymienionych wcześniej 
połów dzieli się z kolei na dwie części:
a)  przedsionek – część górna, jest 

mniejszy od dolnej, ma cienkie 
ściany, krew dopływa do niego 
z zewnątrz;

b)  komora – część dolna, większa, 
o ścianach grubszych i bardziej 
odpornych, wypycha krew z serca.

Każdy z przedsionków łączy się 
z odpowiednią komorą obszernym 

Nie tylko 
siedlisko uczuć

Leży niemal pośrodku naszej klatki piersiowej w tzw. worku osierdziowym. 
Ponieważ miejsca ustępuje mu lewe płuco, w potocznym mniemaniu 

serce znajduje się po lewej stronie ciała. Od dawna już wiemy, że nie jest 
siedliskiem uczuć, lecz uparcie nadal przypisujemy mu tę cechę. Nie do końca 

niesłusznie – przecież reaguje na wszystkie nasze stany emocjonalne. Kiedy 
kochamy, denerwujemy się, wpadamy w euforię, płaczemy, boimy się, czy 
wreszcie zmuszamy do wysiłku fizycznego, bije coraz szybciej, aby z krwią 

dostarczyć wszystkim naszym tkankom i komórkom tlen, bez którego nie mogą 
funkcjonować. Szkodzi mu stres, zwłaszcza częsty i długotrwały. Tak samo, jak zła 

dieta, wysoki poziom cukru i cholesterolu we krwi, nadmiar rozmaitych używek 
(alkoholu, papierosów itp.).

SERCE W LICZBACH
Uderzeń serca możemy słuchać za pomocą 
stetoskopu. Nieprawidłowy odgłos pracy 
serca nazywany jest szmerem sercowym. 
Przyczyną tego niedomagania jest często 
niedomykalność którejś z zastawek.
Przeciętne rozmiary serca – 12 cm x 9 cm
Ciężar serca – 230 g do 340 g
Liczba zastawek – 4
Przeciętna liczba uderzeń na: 
minutę – 70
dzień – 100 000
podczas całego życia – 2,5 mld
Przeciętna ilość krwi pompowana podczas:
jednego skurczu – 70 ml do 75 ml (w spo-
czynku)
jednego dnia – 7000 l do 7500 l
jednego roku – 2,5 mln l
Ilość krwi kierowanej w spoczynku do:
serca – 250 ml/min
mięśni – 1200 ml/min 
Ciśnienie w komorach:
lewa – 120 mm Hg podczas skurczu
prawa – 20 mm Hg podczas skurczu
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otworem nazywanym ujściem przed-
sionkowo-komorowym, a każda komora 
– z początkiem wielkich tętnic. Komora 
prawa łączy się ujściem pnia płucnego 
z pniem płucnym, komora lewa ujściem 
aorty z tętnicą główną (aortą). 
Obie połowy serca, pra-
wa i lewa, przedzie-
lone są przegrodą 
mięśnia sercowe-
go. Przegroda 
ta na poziomie 
przedsionków 
ma nazwę 
międzyprzed-
sionkowej, a na 
poziomie komór 
– międzykomo-
rowej. 
Przedsionek prawy 
– zbiera krew z całego 
organizmu, oprócz płuc. 
Uchodzą do niego:
a)  żyła główna górna – zasadniczo 

zbiera krew z nadprzeponowej czę-
ści ciała, 

b)  żyła główna dolna – zbiera krew 
z podprzeponowej części ciała, 

c)  zatoka wieńcowa i szereg drobnych 
żyłek najmniejszych, które nie łączą 
się w większe pnie, lecz otwierają się 
bezpośrednio do światła przedsionka.

Komora prawa – ma kształt trój-
ściennego ostrosłupa, zwróconego 
podstawą ku górze, a wierzchołkiem 
ku koniuszkowi serca. W podstawie 
komory prawej znajdują się dwa otwo-
ry: ujście przedsionkowo-komorowe 
prawe i ujście pnia płucnego. 
Ujście przedsionkowo-komorowe łączy 
jamę przedsionka prawego z jamą 
komory prawej. Ujście pnia płucnego 
jest miejscem odejścia z prawej ko-
mory pnia płucnego (tętnicy płucnej). 
Jama komory prawej składa się dwóch 
dróg: dopływowej i odpływowej. Droga 
dopływowa biegnie od ujścia przed-
sionkowo-komorowego prawego do 
wierzchołka komory. Jest to droga 
napływu krwi z przedsionka prawego 
do komory prawej. Droga odpływowa 
rozpoczyna się w wierzchołku komory, 
sięga do ujścia pnia płucnego i nosi 
nazwę stożka tętniczego. 
Przedsionek lewy ma kształt zbliżony 
do przedsionka prawego. Dostaje się 
do niego dobrze utleniona krew z płuc. 
Uchodzą do niego cztery żyły płucne: 
dwie z prawego i dwie z lewego płuca. 
Komora lewa – również ma kształt 
stożka zwróconego wierzchołkiem 

(koniuszkiem) w dół i jest bardziej 
wysmukła i dłuższa niż prawa. Grubość 
ściany wynosi średnio 15 mm. Podsta-
wa komory lewej ma dwa otwory: ujście 
przedsionkowo-komorowe lewe, łączą-

ce przedsionek lewy z komorą 
lewą oraz ujście aorty, 

przez którą przepływa 
krew do tętnic.

W sercu znajdują 
się także zastaw-

ki, struny ścięgniste i mięśnie brodawko-
we, które ściśle ze sobą współpracują, 
ale więcej o nich zostanie powiedziane 
przy omawianiu pracy zastawek.
Na podstawie serca znajdują się 
wszystkie naczynia wychodzące z ser-
ca i dochodzące do niego.

Budowa ściany serca
Ściana serca zbudowana jest z trzech 
warstw:
a)  wewnętrznej – wsierdzia,
b)  środkowej – śródsierdzia,

c)  zewnętrznej – nasierdzia.
Wsierdzie jest wewnętrzną warstwą 
ściany serca, wyściełającą ściany 
przedsionków i komór.
Śródsierdzie zbudowane jest ze szkie-
letu serca, mięśnia sercowego i układu 
przewodzącego (rozrusznik serca). 
Szkielet serca stanowią cztery pierście-
nie, które leżą na granicy przedsionków 
i komór oraz otaczają ujście pnia płuc-
nego i aorty. Do tego szkieletu przycze-

piają się włókna mięśnia sercowego. 
Mięsień sercowy działa niezależnie od 
naszej woli. Włókna mięśnia sercowe-
go przedsionków nie przechodzą nigdy 
na włókna komór. Włókna mięśnia 
sercowego nie kurczą się jednocze-
nie; osobno kurczą się przedsionki, 
a osobno komory. Po skurczu mięśnia 
przedsionków następuje skurcz mięśni 
komór. W mięśniu sercowym wyróżnia 
się grupy komórek, które stanowią tzw. 
układ przewodzący serca. Układ prze-
wodzący składa się z dwóch części: 
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Serce w przekroju 
widok z przodu
 1 Aorta
 2 Do płuc
 3 Z płuc
 4 Zastawki
 5 Główna żyła 

do tkanek ciała
 6 Do płuc
 7 Tętnica płucna
 8 Przedsionek

Powiększenie mikroskopowe strun ścięgnistych 
(patrz nr 4 na rysunku poniżej)

1

2

3

5

8

7

6

4
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zatokowo-przedsionkowej i przed-
sionkowo-komorowej. Swoje nazwy 
zawdzięczają miejscom, przez które 
przebiegają. Rola układu przewodzą-
cego polega na tzw. automatyzmie 
serca, czyli na wytwarzaniu rytmicznych 
bodźców, pod wpływem których kurczy 
się mięsień przedsionków, a następnie 
mięsień komór.
Nasierdzie stanowi najbardziej ze-
wnętrzną pokrywę serca, przyczepia 
się ono dookoła  podstawy serca. 
Samo serce otoczone jest błoną suro-
wiczą zwaną osierdziem. Między tymi 
dwiema błonami znajduje się niewielka 
przestrzeń – jama osierdzia, w której 
znajduje się w niewielkiej ilości płyn su-
rowiczy (8 ml do 10 ml). Powstały w ten 
sposób worek osierdziowy nie pozwala 
na nadmierne przemieszczanie się 
serca oraz zmniejsza tarcie podczas 
jego pracy. 

Czynność serca
Serce jest „silnikiem” pobudzającym 
krew do krążenia. U człowieka dorosłe-
go serce kurczy się przeciętnie 72 razy 
na minutę. Czynnikiem powodującym 
skurcz serca jest mięsień sercowy, 
który, jak wiemy, nie kurczy się jedno-
cześnie w całości. Najpierw kurczy się 
mięsień przedsionków, a następnie 
mięsień komór. Zastawki w sercu przez 
otwieranie lub zamykanie zapewnia-

ją jednokierunkowy przepływ krwi. 
W ten sposób serce działa jak pompa 
tłocząca.
Cała praca serca jest niesamowitym 
następstwem zjawisk. Jednak nawet 
między skurczami serce nie pozostaje 
bezczynne. W pracy serca wyróżniamy: 
skurcz przedsionków, skurcz komór 
i pauzę, w czasie której całe serce jest 
w stanie rozkurczu. W czasie rozkurczu 
dwie mniejsze jamy serca, czyli przed-
sionki, wypełniają się krwią. 

Parametry i regulacja pracy 
serca
W czasie jednego cyklu pracy serca 
każda z komór wyrzuca do układu 
tętniczego około 70 ml krwi. Tę ilość 
krwi nazwano pojemnością wyrzutową 
serca. Jest ona jednakowa dla obydwu 
komór. Ilość krwi, jaką wyrzuca każda 
z komór w czasie jednej minuty, nazwa-
no pojemnością minutową. Wynosi ona 
około 5000 ml (5 l) krwi. Oznacza to, że 
w czasie jednej minuty cała ilość krwi 
zawarta w organizmie przepływa przez 
serce. W przypadku wzrostu zapotrze-
bowania tkanek na tlen, na przykład 
podczas wysiłku, zwiększa się ilość 
krwi dopływającej do nich przez wzrost 
pojemności minutowej. Wzrost ten od-
bywa się dzięki zwiększeniu ilości krwi 
wyrzucanej (pojemność wyrzutowa) 
i przyspieszeniu czynności pracy serca. 
Kiedy więc pracujemy, wspinamy się 
po schodach, jeździmy na rowerze 
itp. częstość skurczów naszego serca 
zwiększa się, aby więcej krwi zaopatry-
wało w tlen i glukozę pracujące mięśnie 
i aby płuca wychwytywały szybciej tlen. 
Odwrotnie się dzieje, kiedy odpoczy-
wamy, na przykład podczas snu, czę-
stotliwość skurczów serca maleje (ale 
nigdy nie ustaje), krew krąży wówczas 
wolniej. 

Serce i jego automatyzm
Nasze życie uzależnione jest od 
nieustającej pracy mięśnia sercowego, 
to on niestrudzenie i automatycznie 

Jak dbać o serce ?
Po pierwsze – zapewnić mu systematyczny, 
ale nie forsowny wysiłek. Regularnie ćwi-
czyć, chodzić na długie spacery na świeżym 
powietrzu. Pomaga to także zmniejszyć 
stres, odreagować zdenerwowanie. 
Po drugie – bardzo istotna jest odpowiednia 
dieta. Serce polubi nas, jeśli nasze menu 
będzie bogate w owoce, warzywa, ryby, 
produkty zawierające tłuszcze nienasycone, 
witaminy: A, C, E, B6, pierwiastki: selen, 
cynk, mangan, magnez, wapń, potas 
i krzem.

Włókna Purkiniego są komórkami nerwo-
wymi mięśnia sercowego, wyposażonymi 
w przewodzącą impulsy błonę typową dla 
prawdziwych neuronów. Impulsy są pro-
wadzone z prędkością 1,6 m/sek. Docierają 
do najdalszych zakątków ściany komór, 
pobudzając w ten sposób mięsień sercowy 
do skurczu. 
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Krew z prawego przedsionka zostaje 
wciśnięta do prawej komory. Znajdująca się 
pomiędzy tymi jamami zastawka trójdzielna 
otwiera się na skutek ciśnienia wywierane-
go przez przedsionek. Tak samo dzieje się 
z drugiej strony: krew z lewego przedsionka 
przepychana jest do lewej komory przez 
zastawkę dwudzielną. Po tych czynnościach 
skurcz zaczyna odbywać się w komorach.

Lewa  
komoraPrawa

komora

Zastawka
trójdzielna

Zastawka
dwudzielna

Do prawego przedsionka dopływa od-
tlenowana krew (zużyta), która powraca 
z całego ciała (żyły główne górna i dolna 
oraz zatoka wieńcowa), a do lewego przed-
sionka napływa nowo utlenowana krew 
z płuc (cztery żyły płucne). Następuje wów-
czas skurcz przedsionków, powodując tym 
samym przepchnięcie krwi do głównych 
jam ciała (komór).

Lewy
przedsionek

Krew
utlenowana

Krew
odtlenowana

Prawy
przedsionek
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pompuje krew do każdego zakątka 
naszego ciała. 
Mięsień sercowy nigdy się nie męczy 
w porównaniu do innych mięśni, na 
przykład mięśni kończyn, gdyż jest 
niezwykle obficie zaopatrzony w krew. 
Serce otrzymuje prosto z płuc mocno 
utlenowaną krew. Mięsień sercowy 
kurczy się i rozkurcza z częstotliwością 
około 100 skurczów na minutę. Bodźce 
nerwowe biegnące z mózgu obniżają 
tempo uderzeń serca do około 60–80 
w spoczynku u osoby dorosłej. 
Częstość skurczów serca kontroluje au-
tonomiczny układ nerwowy, za pośred-
nictwem nerwów i sygnałów nerwowych. 
Wszystko zaczyna się w podwzgórzu, 
które czuwa nad zapotrzebowaniem na-
szego organizmu na krew. Podwzgórze 
wysyła sygnały do ośrodka regulującego 
czynności serca, który to ośrodek znaj-
duje się w pniu mózgu. Przywspółczulne 
impulsy nerwowe są odpowiedzialne za 
zwalnianie pracy serca do około 60–80 
uderzeń na minutę. Współczulne im-
pulsy nerwowe, które podążają wzdłuż 
rdzenia kręgowego, mają za zadanie 
przyspieszenie pracy serca. 
Impulsy nerwowe dochodzą do układu 
przewodzącego serca, który składa się 
z węzła zatokowo-przedsionkowego, 
węzła przedsionkowo-komorowego, 
pęczka Hisa zakończonego włóknami 
Purkiniego. 
Właściwy sercu rytm uderzeń rodzi się 
w małej grupie komórek zwanej węzłem 
zatokowo-przedsionkowym, który znaj-
duje się w ścianie górnej części prawego 
przedsionka. Jest to tzw. rozrusznik, 
regulator rytmicznej pracy serca. Sygnały 
w nim utworzone biegną „przewodami” 
po ścianie międzyprzedsionkowej do 
drugiego elementu węzła przedsionko-
wo-komorowego. Następnie sygnały 
podążają wzdłuż grubego szlaku prze-
wodzącego o nazwie pęczek Hisa, który 
w dalszej części rozgałęzia się na dwie 
odnogi po obu stronach komór. Włókna 
te tworzą sieć zwaną włóknami Purkinie-
go. Gdy impulsy elektryczne z węzła za-
tokowo-przedsionkowego docierają do 
włókien mięśniowych mięśnia sercowe-
go, kurczą się i serce wykonuje skurcz. 
Rozkład włókien Purkiniego wzdłuż 
przegrody międzykomorowej biegnie ku 
dołowi, a potem do góry po bocznych 
ściankach. Dlatego fala skurczu komór 
biegnie od dołu ku górze. W ten sposób 
krew zostaje wyrzucona w górę do wiel-
kich naczyń krwionośnych, co zapobiega 
zaleganiu jej na dnie serca. 

Arytmie zaburzają rytm uderzeń serca 
i wówczas jego praca nie jest rytmiczna 
i skoordynowana. Poszczególne zespoły 
mięśni serca kurczą się niezgodnie z na-
rzuconym rytmem lub niecałkowicie, co 
zakłóca regularność pompowania krwi. 
W przypadku migotania komór, skurcze 
tych jam następują w rytmie tak szybkim 
i nieregularnym, że prawie wcale nie 

pompują krwi, co zagraża poważnie 
życiu. Pomocna w takich sytuacjach jest 
defibrylacja, która polega na wytrące-
niu serca ze stanu arytmii za pomocą 
wstrząsu elektrycznego. Prąd wytwo-
rzony przez defibrylator aplikowany jest 
przez przyłożenie dwóch dużych elek-
trod do klatki piersiowej chorego. Serce 
natychmiast przestaje bić, co w wielu 
przypadkach pozwala węzłowi zatoko-
wo-przedsionkowemu podjąć właściwą 
pracę i odzyskać nad nim kontrolę.
Włókna Purkiniego są komórkami ner-
wowymi mięśnia sercowego, wyposa-
żonymi w przewodzącą impulsy błonę 
typową dla prawdziwych neuronów. 
Impulsy są prowadzone z prędkością 
1,6 m/sek. Docierają do najdalszych za-
kątków ściany komór, pobudzając w ten 
sposób mięsień sercowy do skurczu. 

n Wojciech Młodnicki

Mięsień, z którego zbudowana jest lewa 
komora serca, obejmuje również przegrodę 
międzykomorową (ścianę oddzielającą od 
siebie te dwie jamy serca) i jest grubszy niż 
mięsień prawej komory. Wynika to z tego, że 
lewa strona serca tłoczy krew pod wyższym 
ciśnieniem niż prawa. Krew bowiem z lewej 
komory jest tłoczona przez aortę do wszyst-
kich części ciała, a to wymaga wysokiego 
ciśnienia początkowego. Natomiast krew 
z prawej komory płynie tętnicami płucnymi 
tylko do płuc.
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Tak jak mięśnie przedsionków kurczyły się 
od góry ku dołowi, tak w komorach jest na 
odwrót, zaczynają się one kurczyć od dołu 
ku górze, powodując zamknięcie zastawek 
przedsionkowo-komorowych i skierowanie 
krwi o wysokim ciśnieniu do pnia płucnego 
(prawa komora) i aorty (lewa komora). Pod 
wpływem wysokiego ciśnienia zastawki pnia 
płucnego i aorty (półksiężycowate) otwierają 
się i krew spokojnie może przepłynąć dalej do 
naczyń krwionośnych. Ciśnienie w komorach 
maleje powodując zamknięcie się zastawek 
półksiężycowatych, co nie pozwala na cofnie-
cie się krwi do komór serca. Gdy wszystkie 
cztery zastawki zamykają się, rozpoczyna 
się kolejna faza rozkurczu. Po krótkiej chwili 
cały cykl powtarza się, prawy przedsionek 
napełnia się krwią obwodową, a do lewego 
spływa krew z płuc itd.

Aorta

Tętnica  
płucna

Zastawka
pnia płucnego

Zastawka
aorty

Mięsień sercowy jest bardzo specyficz-
nym mięśniem, gdyż pracuje wolniej niż 
mięśnie szkieletowe. Wszystkie fazy pracy 
(skurcz, rozkurcz czy pauza) muszą być za-
chowane zgodnie z czasem przewidzianym 
dla każdej czynności. W czasie rozkurczu 
mięsień sercowy jest niepobudliwy, dzięki 
temu żaden bodziec, nawet bardzo silny, 
nie może wywołać pobudzenia komó-
rek mięśnia sercowego i spowodować 
rozpoczęcia następnego skurczu, dopóki 
nie nastąpi ich całkowity rozkurcz. Skurcze 
takie występują często w pracy mięśni 
szkieletowych, natomiast w mięśniu ser-
cowym byłyby zaprzeczeniem istoty jego 
pracy polegającej na nadawaniu ruchu 
krwi dzięki kolejnemu napełnianiu (roz-
kurcz) i opróżnianiu (skurcz) przedsionków 
i komór serca.

Żyła główna
górna

Tętnica  
płucna

Żyła główna
dolna
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Zastawki przedsionkowo- 
-komorowe 
Prawa i lewa zastawka przedsionkowo-
komorowa przyczepia się do pierścieni 
włóknistych, okalających ujścia przed-
sionkowo-komorowe. Zastawki składają 
się z kilku cienkich błoniastych płatków, 
które zwieszają się w kierunku komór. 
Zastawka prawej części serca ma trzy 
płatki i jest nazwana trójdzielną, lewej 
– dwa płatki i nosi nazwę dwudzielnej – 
jest to największa różnica pomiędzy tymi 
zastawkami. Płatki w miejscu przyczepu 
do pierścienia włóknistego łączą się 
ze sobą, a ich część obwodowa (przy 
pierścieniu włóknistym) jest grubsza 

od części wewnętrznej (światło ujścia). 
Górna część płatka skierowana jest do 
przedsionka, natomiast dolna w kierun-
ku komory. Do dolnej części wszystkich 
płatków przyczepiają się delikatne 
pasemka tzw. struny ścięgniste. Struny 
ścięgniste swoimi końcami przyczepione 
są do beleczek mięśniowych i mięśni 
brodawkowatych ułożonych na dnie 
komór. W momencie gdy krew przepły-
wa przez zastawkę, płatki swobodnie 
„powiewają” we krwi, są tak specyficznie 
ustawione po to, by nie przylegały do 
ścian komory. Komory w swoim wnętrzu 
przypominają siatkę, gdyż beleczki 
i mięśnie brodawkowate układając się 
na dnie, krzyżują się ze sobą. W prawej 
komorze są trzy mięśnie brodawkowate, 
tyle, ile płatków zastawek, a w lewej dwa. 
Każdy mięsień brodawkowaty wysyła ze 
swojego wierzchołka pęczek strun ścię-
gnistych do sąsiedniego płatka, wskutek 
czego sąsiednie płatki są zawsze 
sterowane równocześnie i pociągane 
z tą samą siłą. 

Czynność zastawek 
przedsionkowo-komorowych
Cały mechanizm zastawek przedsion-
kowo-komorowych składa się z płat-
ków zastawek, ze strun ścięgnistych 

Wrota do serca
Każde z czterech ujść serca, przedsionkowo-komorowe prawe i lewe oraz 

pnia płucnego i aorty, wyposażone jest w „urządzenia mechaniczne”, które 
regulują obieg krwi w sercu, tzw. zastawki. Zastawki zalicza się do wsierdzia 
serca. Wyróżnia się dwa rodzaje zastawek: przedsionkowo-komorowe i ujść 

tętniczych w kierunku dużych tętnic. Zastawki te różnią się pod względem kształtu 
i wykonywanych czynności. Zastawki przedsionkowo-komorowe przepuszczają 

krew, jednocześnie regulując jej przepływ, pomiędzy przedsionkami a komorami. 
Drugi typ zastawek (tętnicze) reguluje przepływ na drodze z komór do wielkich 
tętnic. Wszystkie zastawki mają zadanie, w zależności od pracy serca, otwierać 

drogę przepływu krwi bądź ją zamykać. 

Zastawki są bardzo liczne,  np. w kończynie 
górnej występują w liczbie 60–80, a w koń-
czynie dolnej 80–100, z czego wynika, że na 
swoim przebiegu układają się mniej więcej 
co 1 cm, a w mniejszych naczyniach jeszcze 
gęściej.
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oraz przynależnych im mięśni brodaw-
kowatych i odpowiednich beleczek 
mięśniowych. W czasie trwania skur-
czu komór cała krew odpływa wielkimi 
naczyniami na obwód ciała, a do 
przedsionków napływa krew z dużych 
żył. W chwili rozkurczu komór w wy-
pełnionych przedsionkach zaczyna się 
nacisk krwi na górną część zastawki, 
która ją rozwiera i rozchyla do boku, 
tworząc lejek. Krew napełnia komo-
ry. W czasie skurczu komór mięśnie 
brodawkowate kurczą się również, 
krew uderza w płatki zastawek. Płatki 
zbliżają się do siebie, szczelnie sty-
kają, zamykając tym samym ujście 
przedsionkowo-komorowe. Płatki 
zastawek są mocno przytrzymywane 
przez napięte struny ścięgniste i tym 
samym nie mogą być wepchnięte 
do przedsionków. Krew przedostaje 
się do wielkich tętnic i cały cykl się 
powtarza. 

Zastawki aorty i pnia 
płucnego
Drogi odpływowe z komór prowadzą 
krew do wielkich tętnic: aorty i pnia 
płucnego. W swoim początku każde 
ujście tętnicze zamykane jest przy 
pomocy zastawek półksiężycowatych. 
W zastawkach aorty i pnia płucnego 
występują po trzy płatki, a ich kształt 
podobny jest do gniazd jaskółczych. 
Płatki przyczepione są do ściany 
tętnic. Cechą charakterystyczną tych 
zastawek jest to, że wypukłość zwró-
cona jest ku komorze, a wklęsłość 
ku tętnicy. W momencie rozkurczu 
komór płatki półksiężycowate uwypu-
klają się ku komorom i wolne brzegi 
płatków stykają się ze sobą, tworząc 
trójramienną gwiazdę – szczelne 
połączenie przed cofającą się falą 
krwi. W dwóch częściach zastawki 
półksiężycowatej aorty znajdują się 
początki tętnic wieńcowych, prawej 
i lewej. W momencie skurczu komór 
płatki zastawek są otwarte, a krew od-
pływa do aorty, lecz nie dostaje się do 
tętnic wieńcowych, gdyż ich ujścia są 
zamknięte. Dopiero w czasie rozkur-
czu, gdy zamykają się płatki zastawek, 
następuje zasilenie cofającą się krwią 
tętnic wieńcowych. 

Czynność zastawek 
półksiężycowatych
Czynność tych zastawek jest podobna 
do pracy zastawek przedsionkowo-ko-
morowych; nie pozwalają na cofanie 

się krwi z tętnic do komór. W chwili 
skurczu krew odpływa do tętnic, po-
nieważ droga przedsionkowo-komo-
rowa jest zamknięta przez zastawki: 
trójdzielną oraz mitralną (przedsionko-
wo-komorowe). Płatki zastawek pół-
księżycowatych zbliżają się do ściany 
tętnic, lecz się do niej nie przyklejają. 
Krew może swobodnie płynąć na ob-
wód ciała i do płuc. W czasie rozkur-
czu serca płatki zastawek zamykają 
się automatycznie przez cofającą się 
krew. Zastawki poszerzają się i szczel-
nie zamykają światło naczynia.  

Zastawki żylne naczyń 
krwionośnych
Zastawki żylne naczyń krwionośnych, 
podobnie jak zastawki serca, za-
bezpieczają kierunek prądu krwi, ale 
nadają mu one kierunek tylko w jedną 
stronę, do serca, a zamykają drogę 
wsteczną. Zastawki przyczepione są 
do wewnętrznej powierzchni ściany 
żył. Zawierają zazwyczaj jedną parę 
płatków o kształcie półksiężycowatych 
kieszonek (podobnym jak w zastaw-
kach półksiężycowatych serca), 
rzadziej jest to jeden płatek. Prąd krwi 
przyciska zastawki do ściany naczy-
nia krwionośnego i bez przeszkody 
kieruje się do serca. Jeżeli krew 
ulega zastojowi, to wypełnia kieszon-
ki zastawki i przyciska wolne brzegi 
płatków do siebie tak silnie, że nie 

pozwala na przepłynięcie krwi wstecz. 
Gdy z jakichś przyczyn krew nie może 
dobrze płynąć, ściana żyły uwypukla 
się nieco w miejscu zastawki i tworzy 
tzw. zatokę, która u osób szczupłych 
może być widoczna na przebiegu żył 
podskórnych jako niewielkie zgru-
bienie. Żyły wyposażone w zastawki 
występują przeważnie w okolicach, 
gdzie krążenie żylne odbywa się prze-
ciw sile ciężkości (np. w kończynach) 
oraz w tych, gdzie mogą być uciskane 
działaniem mięśni. W kończynach 
dolnych zastawki zabezpieczające 
przepływ krwi są nieraz niewystarcza-
jące i zawodzą, mimo że w nogach 
zastawek jest najwięcej. Dowodem na 
to jest częste występowanie żylaków 
oraz owrzodzeń, które następują na 
skutek zwolnionego przepływu krwi 
w żyłach skórnych nóg.

n Wojciech Młodnicki

Jaka jest różnica między 
ciśnieniem tętniczym 
a tętnem serca?
Tętno serca to liczba skurczów serca pompu-
jących krew w określonym czasie, natomiast 
ciśnienie jest siłą wywieraną na ścianę 
tętnicy przez przepływającą krew.
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Zastawki naczyń krwionośnych    Rys. Fotosystem



Naczynia krążenia małego 
i jego zadanie
Pierwszym elementem, jaki po wyjściu 
z prawej komory tworzy krążenie 
małe, jest pień płucny (tętnica płuc-
na). Pień płucny jest krótki (około 
6 cm) i rozchodzi się na dwie gałę-
zie – na tętnicę płucną prawą i lewą. 
Tętnice te zaopatrują nasze płuca, 
dostarczając „brudną” krew (bez 
tlenu). Po wejściu do płuc dzielą się 
one na kolejne mniejsze, nazywane 
w zależności od tego, w jakim seg-
mencie płuca się znajdują. I tak idąc 
dalej są coraz mniejsze, aż stają się 
malutkimi tętniczkami rozpadającymi 
się na naczynia włosowate (najmniej-
sze naczynia krwionośne). Naczynia 
włosowate oplatają gęstą siecią pę-
cherzyki płucne (układ oddechowy), 
gdzie następuje wymiana gazowa.

Wymiana gazowa
W najmniejszych pęcherzykach płuc-
nych cząsteczki gazu (tlen i CO2) prze-
chodzą tam i z powrotem pomiędzy 
powietrzem dochodzącym z zewnątrz 
i krwią płynącą z wnętrza ciała.
Dyfuzja tlenu i CO2 (dwutlenku węgla) 
w pęcherzykach płucnych i naczy-
niach włosowatych polega na prze-
nikaniu danej substancji z obszaru 
o wyższym stężeniu do obszaru o niż-
szym stężeniu. Ponieważ zawartość 
tlenu jest wyższa w powietrzu pęche-
rzykowym niż jego prężność w krwi 
żylnej naczyń włosowatych otaczają-
cych pęcherzyk, gaz ten przechodzi 
z powietrza do krwi. Odwrotnie rzecz 
się dzieje w naczyniach włosowatych, 

Od serca do 
reszty ciała

Krew bezustannie krąży w ustroju, opływa go bez chwili przerwy i niestrudzenie 
powraca do punktu wyjścia. W jednym cyklu krew przemierza kolejno 

drogę z serca do płuc i z powrotem do serca. Krwiobieg ten nazywany jest 
krążeniem małym, natomiast krążenie duże to przepływ z serca do reszty ciała 

i z powrotem do serca. Krążenie małe rozpoczyna się w komorze prawej, a kończy 
w przedsionku lewym. Doprowadza ono krew odtlenowaną z serca do płuc, 

a krew utlenowaną z płuc do serca. Krążenie duże rozpoczyna się w komorze 
lewej, a kończy w przedsionku prawym. Krew doprowadzana jest do tkanek ciała. 
Odtlenowana krew płynie z tkanek do serca, w którym opuszcza obwód krążenia 

dużego i przechodzi do małego.

Dlaczego częstość skurczów 
serca wzrasta, gdy jesteśmy 
zdenerwowani?
Jest to następstwem działania ketocho-
lamin, które są związkami chemicznymi, 
wydzielanymi wtedy, gdy odczuwamy 
strach lub napięcie nerwowe. Związki te 
docierają do serca, gdzie oddziałują na 
ośrodek regulujący rytm serca i powodują 
jego przyśpieszenie.

Czy chorzy na serce mogą 
wykonywać ćwiczenia 
fizyczne?
Tylko według zaleceń lekarza. Wykonywanie 
ćwiczeń odpowiednich do stanu serca nie 
tylko nie jest przeciwwskazane, ale nawet 
zalecane, z wyjątkiem ciężkich chorób serca.
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gdzie krew zawiera więcej CO2 niż 
wydychane powietrze, więc dwutle-
nek węgla swobodnie przenika z krwi 
do powietrza pęcherzykowego i jest 
wydychany na zewnątrz ciała.
Po przejściu tlenu do naczyń włosowa-
tych następuje ostatni etap krążenia 
małego, jakim jest doprowadzenie 
mocno utlenowanej krwi czterema 
żyłami płucnymi do lewego przedsion-
ka serca.

Naczynia krążenia dużego
Utlenowana krew po dotarciu do 
lewego przedsionka spływa do komory 
lewej, skąd przy skurczu komór zostaje 
wypchnięta do aorty (tętnicy głównej 
naszego organizmu). Tętnica główna 
rozprowadza krew utlenowaną po 
całym organizmie od czubka głowy po 
koniuszek palca stopy. Aorta rozpo-
czyna się w lewej komorze i tworzy 
pień o kształcie laski pasterskiej. Aortę 
dzielimy na trzy części: aortę wstępu-
jącą, łuk aorty i aortę zstępującą (w tej 
aorcie wyróżniamy aortę piersiową 
i brzuszną). Od łuku aorty odchodzą 
w górę trzy duże naczynia krwiono-
śne, które zaopatrują w krew głowę 
i kończyny górne naszego ciała. Część 
piersiowa aorty zstępującej ma za 
zadanie dostarczenie krwi do ważnych 
narządów naszego organizmu jakimi 
są: przełyk, oskrzela, osierdzie, mięśnie 
międzyżebrowe i przepona. Część 
brzuszna aorty odpowiada za zaopa-
trzenie w krew wszystkich narządów 
jamy brzusznej, kręgosłup lędźwiowy, 
a potem schodząc w dół ciała dopro-
wadza krew do nóg. 
W naczyniach krwionośnych krążenia 
dużego, podobnie jak w krążeniu ma-
łym, sieć tętnic większych przeistacza 
się w tętnice mniejsze, tętniczki i na-
czynia włosowate, które rozprowadzają 
składniki odżywcze i tlen do każdej 
części naszego ciała. Powrót krwi do 
serca następuje od drobnych żyłek 
po największe naczynia zbierające 
krew, a mianowicie żyły główne górną 
i dolną. Oba te naczynia zbierają całą 
krew spływającą z górnej i dolne poło-
wy ciała oraz ze wszystkich narządów 
jamy brzusznej.

n Wojciech Młodnicki
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Krążenie w tkankach 
dolnej części ciała

Krążenie  
w tkankach głowy

CO2

CO2

CO2

O2

O2

O2

Krążenie  
płucne

Krążenie  
płucne

 1 Włośniczki krążenia dużego
 2 Żyła główna górna
 3 Płuco
 4 Włośniczki płucne
 5 Żyły płucne
 6 Żyła główna dolna

 7 Włośniczki krążenia dużego
 8 Tętnica krążenia dużego
 9 Tętnice płucne
 10 Przedsionki
 11 Aorta
 12 Komory

Krążenie krwi (krążenie płucne – małe i krążenie duże)

1

2

3

4
5

6
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9

10

11
12

   Rys. Fotosystem



Naczynia serca są nazwane wieńco-
wymi dlatego, że jak wieniec oplatają 
serce. 
Tętnice wieńcowe swój początek mają 
w aorcie wstępującej zaraz po wyjściu 
z lewej komory. Tętnice są dwie, 
prawa i lewa, zaopatrujące wyłącznie 
ściany serca. 
Jeżeli jedna z dwóch tętnic wieńco-
wych lub jedna z ich wielkich gałęzi 
zostaną zatkane np. wskutek zmian 
chorobowych, wówczas  część 

mięśnia sercowego, do której nie 
dochodzi krew, ulega martwicy. 
Następuje tzw. zawał mięśnia 
sercowego, przy którym może na-
stąpić śmierć, jeżeli obszar objęty 
niedotlenieniem będzie za duży 
lub szybko nie nadejdzie pomoc. 
W przypadku kiedy naczynie krwio-
nośne jest częściowo zatkane, jest 
lekki przepływ krwi, mogą wówczas 
wystąpić przejściowe zaburzenia 
czynności serca. Zaburzenia te 

Wieniec oplatający 
serce

Stale pracujący mięsień sercowy wymaga ciągłego dostarczania krwi do 
poszczególnych włókien mięśniowych w celu należytego ich odżywienia 

i dotlenienia oraz usunięcia z nich końcowych produktów metabolizmu. Krew 
pompowana przez serce przepływa przez nie zbyt szybko, aby mogła spełnić 
swe funkcje odżywcze w stosunku do komórek mięśnia sercowego. Komórki 

mięśnia sercowego są więc zaopatrywane w krew przez naczynia tworzące 
krążenie własne serca, tzw. krążenie wieńcowe.
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Naczynia wieńcowe, widok od tyłu

   Rys. Fotosystem

 1 Aorta
 2 Lewa tętnica płucna
 3 Żyły płucne lewe
 4 Żyła wieńcowa wielka
 5 Gałąź okalająca tętnicy 

wieńcowej lewej
 6 Żyła tylna lewej komory
 7 Tętnica płucna prawa
 8 Żyły płucne prawe
 9 Tętnica między-

komorowa tylna
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charakteryzują się silnymi bólami, 
jest to tzw. dusznica bolesna. Stan 
ten nie musi być śmiertelny, gdyż 
w pewnym stopniu krążenie może 

się wyrównać przez zespolenia 
z innymi gałęziami. 
Tętnice wieńcowe leżą na sercu w na-
turalnych szczelinach między poszcze-
gólnymi częściami serca, mniejszymi 
naczyniami zaopatrując przedsionki, 
a większymi – komory, dochodzą do 
koniuszka serca. 
Grubość obu tętnic nieznacznie różni 
się, przeważnie lewa jest nieco bardziej 
rozwinięta niż prawa. Chociaż tętnica 
wieńcowa lewa w zasadzie rozgałęzia 
się w sercu lewym, a tętnica prawa 
w sercu prawym, to jednak każda 
z nich przyczynia się również w pew-
nym stopniu do zaopatrzenia drugiej 
połowy serca.

Żyły serca
Większe żyły serca uchodzą do pra-
wego przedsionka za pośrednictwem 
zatoki wieńcowej, która przyjmuje około 
60% całej ilości krwi. Żyłki mniejsze 
uchodzą bez pośrednictwa zatoki 
wieńcowej do prawego przedsionka, 
gdzie odtlenowana krew naczyń żyl-
nych serca miesza się z krwią całego 
organizmu po to, by z prawej komory 
przejść do płuc.

Czynniki zmieniające 
przepływ wieńcowy
Wśród czynników zmieniających 
przepływ krwi przez naczynia wieńco-
we są zarówno czynniki nerwowe, jak 

i humoralne (hormonalne). Nieustanna 
regulacja ciśnienia i korygowanie jego 
odchyleń od normy są warunkiem 
zdrowia. Zbyt wysokie ciśnienie może 
uszkodzić lub nawet spowodować pęk-
nięcie naczyń krwionośnych, natomiast 
zbyt niskie prowadzi do niedoboru tlenu 
i substancji odżywczych. Jeżeli zaistnieje 
nagłe znaczne niedotlenienie mięśnia 
sercowego, to wówczas kilkakrotnie 
zwiększy się przepływ wieńcowy. Gdy 
nasze serce jest niedotlenione, to z ko-
mórek mięśnia sercowego uwalniają się 
związki, które działają silnie rozkurczowo 
na błonę mięśniową tętnic wieńcowych. 
Zwiększenie zawartości dwutlenku węgla 
we krwi również powoduje zwiększenie 
przepływu wieńcowego, ponieważ jed-
nocześnie zmienia się zawartość tlenu 
we krwi. Hormon wazopresyna działa 
silnie kurcząco na błonę mięśniową 
tętnic i zmniejsza przepływ wieńcowy. 
Adrenalina i noradrenalina krążące we 
krwi przyspieszają częstość i zwiększają 
siłę skurczów serca oraz przepływ wień-
cowy. Impulsy współczulne i przywspół-
czulne nerwowe działają bezpośrednio 
na serce, zmieniając przepływ krwi.

n Wojciech Młodnicki

Angiografia 
W celu zbadania tętnic mózgowia stosuje się 
angiografię mózgową. Polega ona na wpro-
wadzeniu środka cieniującego po uprzednim 
nakłuciu tętnicy szyjnej wspólnej i wykona-
niu zdjęć. W 2–3 s po wstrzyknięciu środka 
cieniującego uwidaczniają się żyły mózgo-
wia. Zabieg ten stosuje się przy podejrzeniu 
guzów półkul w celu ustalenia ich lokalizacji 
i charakteru zmiany nowotworowej oraz 
w celu rozpoznania zmian w naczyniach 
mózgowych (tętniaki, niedrożność, urazy).

Krążenie krwi w mózgowiu
Przepływ krwi przez mózgowie nie zmienia 
się istotnie w czasie pracy fizycznej czy 
umysłowej, jak również w okresie czuwa-
nia i snu, w przeciwieństwie do innych 
narządów.
Mózgowie należy do narządów obficie 
ukrwionych (podobnie jak serce, wątroba, 
nerki), przepływ krwi u dorosłego człowieka 
wynosi średnio 750 ml/min, czyli prawie 
15% pojemności minutowej serca. Podobnie 
zużycie tlenu przez tkankę mózgową jest 
bardzo duże i nawet minimalne niedotlenie-
nie odbija się niekorzystnie na pracy tego 
narządu. Choć przepływ krwi przez całe 
mózgowie jest stały, to jednak w zależności 
od stanu fizjologicznego organizmu wystę-
pują zmiany w miejscowym przepływie krwi 
przez poszczególne pola w korze mózgu. 
Przepływ krwi przez całe mózgowie zależy 
przede wszystkim od ciśnienia śródczaszko-
wego, którego wzrost zmniejsza przepływ 
krwi przez mózgowie. Naczynia mózgowe 
są bardzo wrażliwe na zmianę zawartości 
dwutlenku węgla i tlenu we krwi tętniczej. 
Prężność dwutlenku węgla i tlenu stanowi 
zasadniczy czynnik regulujący przepływ krwi 
przez mózgowie. CO2 jest najsilniejszym 
środkiem powodującym rozszerzenie naczyń 
mózgowych. 
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 1 Żyła główna górna
 2 Tętnica wieńcowa 

prawa
 3 Żyła wieńcowa 

mniejsza
 4 Żyła główna dolna
 5 Tętnica wieńcowa lewa
 6 Gałąź zstępująca 

przednia lewej tętnicy 
wieńcowej
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Naczynia wieńcowe, widok z przodu



Co to są tętnice?
Tętnice są giętkimi rurkami różnej śred-
nicy i długości, w których płynie krew 
tętnicza od serca do różnych narządów 
i tkanek ustroju. W swoim przebiegu 
tętnice rozgałęziają się i zwężają, aż 
do przekształcenia się w najmniejsze 
naczynia – włośniczki. Tętnice przeno-
szą krew wzbogaconą w tlen i substan-
cje odżywcze od serca do wszystkich 
narządów i tkanek. 

Co to są żyły?
Żyły są kanałami, którymi krew powra-
ca z wszystkich części ciała do serca. 
Żyły obecne są w całym ustroju, a ich 
średnica jest różna w zależności od ich 
umiejscowienia i odległości od serca. 
Dlatego najbardziej oddalone od serca 

żyły mają najmniejszą średnicę i łączą 
się kolejno z innymi żyłami o większej 
średnicy, aż do utworzenia dużych pni 
żylnych. Żyły stanowią kanały, których 
zadaniem jest doprowadzenie krwi 
zawierającej CO2 do płuc.

Podobieństwa i różnice
Tętnice i żyły są bardzo podobnie 
zbudowane, składają się z trzech 
warstw: błony wewnętrznej, środkowej 
i zewnętrznej (przydanka). W warstwie 
środkowej występuje mięśniówka i to 
ona tworzy istotną różnicę między 
tętnicą a żyłą, mianowicie w tętnicach 
mięśniówka jest grubsza i elastyczna 
dzięki temu umożliwia im umiarkowane 
rozciąganie się i utrzymanie wysokiego 
ciśnienia. Ściany żył są mniej elastycz-
ne, ale cieńsze i z tego powodu są 
bardziej rozciągliwe i stanowią swego 
rodzaju zbiornik krwi, bo aż 70% krwi 
znajduje się w żyłach. W żyłach jest 
mniejsze ciśnienie niż w tętnicach i aby 
zapobiec cofaniu się krwi natura wy-
posażyła te naczynia w zastawki, które 
chronią przed powrotem krwi. Dzięki 
zastawkom żylnym krew płynie tylko 
w jednym kierunku. Wiele żył i tętnic 
przebiega przez mięśnie. Ponieważ 
ciśnienie krwi w niektórych żyłach jest 
niskie, skurcze mięśni przyczyniają 
się do poprawy krążenia krwi w tych 
naczyniach.

Ciśnienie tętnicze i żylne krwi
Krew w naczyniach krwionośnych 
znajduje się stale pod pewnym ciśnie-
niem. Utrzymywane jest ono dzięki 
wyrzuceniu krwi do tętnic w czasie 
skurczu komór i sprężystości ściany 
naczyń. Ciśnienie panujące w tętnicach 
to ciśnienie tętnicze, a w naczyniach 
żylnych – żylne. Ciśnienie krwi w ukła-
dzie tętniczym nie jest stałe. Zwiększa 
się w czasie skurczu komór i jest to 
tzw. ciśnienie skurczowe, zmniejsza 
się zaś w czasie rozkurczu komór 
i jest to tzw. ciśnienie rozkurczowe. Na 
tętnicy ramiennej dorosłego człowieka 

Kanały dla krwi
System naczyń krwionośnych przenosi krew do każdej niemal części ciała 

i z powrotem do serca. Jedynie niektóre obszary jak np. rogówka oka, szkliwo 
zębów, a także włosy i paznokcie są pozbawione naczyń krwionośnych.

Arteriografia
Arteriografia należy do najdokładniejszych 
metod badania tętnic. Środek cieniujący 
podaje się do światła naczyń, nakłuwa-
jąc tętnicę przez skórę. Środek cieniujący 
wstrzykiwany jest bardzo szybko i wów-
czas wykonuje się serię zdjęć, na których 
uwidacznia się sieć naczyń krwionośnych. 
W przypadku zmian chorobowych, np. 
miażdżycy, zarys ściany naczynia będzie nie-
regularny, będą występować przewężenia, 
naczynia mają kręty przebieg. W przypadku 
zatoru można dokładnie określić miejsca 
zamknięcia naczynia.

34

Tętnice i żyły

Budowa: A – tętnicy, B – żyły, C – naczynia włosowatego
 1 Błona wewnętrzna
 2 Błona sprężysta wewnętrzna
 3 Błona środkowa
 4 Błona zewnętrzna (przydanka)
 5 Jądro komórki śródbłonka
 6 Erytrocyt
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ciśnienie skurczowe wynosi 160 hPa 
(120 mm Hg), a rozkurczowe 93 hPa 
(70 mm Hg). W miarę podziału tętnic 
i zwężaniu się ich światła ciśnienie krwi 
oraz szybkość jej przepływu zmniejsza 
się. Utrzymywanie krwi pod pewnym 
ciśnieniem oraz zmniejszenie się tego 
ciśnienia ku obwodowi jest czynnikiem 
powodującym przepływ krwi w naczy-
niach. W początkowym odcinku naczyń 
włosowatych ciśnienie to wynosi 
26–45 hPa (20–35 mm Hg), a w  koń-
cowym odcinku tych naczyń spada do 
19 hPa (15 mm Hg). Szybkość przepły-
wu krwi w naczyniach włosowatych jest 

bardzo mała w porównaniu z szybko-
ścią przepływu w tętnicach dużych. To 
zwolnienie szybkości przepływu krwi 
w naczyniach włosowatych jest czynni-
kiem korzystnym i zezwala na dłuższy 
kontakt z tkankami, a tym samym 
na wymianę gazową. Ciśnienie krwi 
w naczyniach żylnych ulega dalszemu 
zmniejszeniu i przy ujściu dużych żył 
do prawego przedsionka wynosi około 
0 hPa, a czasem jest nawet ujemne 
(dzięki ruchom klatki piersiowej), wtedy 
następuje zassanie krwi do serca. 

Tętno
Wypchnięcie krwi w czasie skurczu 
lewej komory do tętnicy głównej 
powoduje w aorcie chwilowy wzrost 
ciśnienia oraz zwiększenie jej światła. 
Takie rozszerzenie się światła i wzrost 
ciśnienia przenosi się szybko wzdłuż 
całej aorty i jej odgałęzień na obwód 
w postaci fali. Jeżeli położymy palce 
na przebiegające pod skórą tętnice, 
wówczas wyczujemy uderzenie rozsze-
rzonej ściany tętnicy o opuszki palców. 
Efekt przepływającej fali wyczuwalny na 
tętnicy nazywamy tętnem. W normal-
nych, prawidłowych warunkach liczba 
uderzeń tętna jest zgodna z liczbą 
skurczów serca. Tętno można badać 
w miejscach płytkiego przebiegu 
tętnic, a szczególnie tam, gdzie leżą na 
twardszym podłożu np. kości, ścię-
gnie. Najczęściej tętno badane jest na 
przedramieniu w okolicy nadgarstka, 
gdzie znajduje się tzw. bruzda promie-
niowa. Do cech tętna zaliczamy:
•  częstotliwość – liczba tętna na 

minutę,
•  wypełnienie – zależy od różnicy 

pomiędzy ciśnieniem skurczowym 
a rozkurczowym (tętno słabo wypeł-
nione nazywamy tętnem nitkowa-
tym),

•   napięcie tętna – oceniamy tętno, 
uciskając palcami ręki tętnicę aż do 
zaniku tętna,

•   szybkość tętna – wyraża się 
stopniem wypełnienia i opróżniania 
tętnicy.

Zwiększenie liczby tętna na minutę 
idzie zawsze w parze ze zwiększeniem 
liczby oddechów na minutę. 

n Wojciech Młodnicki

Jakie wartości powinno mieć 
ciśnienie? 
Najprościej możemy określić jakie powinno 
być ciśnienie skurczowe dodając do wartości 
100 wiek człowieka. Ciśnienie skurczowe 
noworodka wynosi przeciętnie około 40 mm 
Hg. Dla osób starszych górna granica normy 
ciśnienia skurczowego wynosi 150 mm Hg. 
Wartości ciśnienia rozkurczowego nie powin-
ny przekraczać 90 mm Hg. Za nadciśnienie 
należy uznać wartości przekraczające 160 mm 
Hg ciśnienia skurczowego i 95 mm Hg ciśnie-
nia rozkurczowego. I tak np. osoba 20-letnia 
powinna mieć ciśnienie około 120/80 mm Hg.  

100% 100%PŁUCA

NACZYNIA WIEŃCOWE

MÓZG

MIĘŚNIE

TRZEWIA

NERKI

SKÓRA, KOŚCI I INNE 10%

20%

35%

15%

15%

5%

LEWE SERCEPRAWE SERCE

35

anatomia

 1 Światło
 2 Nabłonek (komórki wyściółki)
 3 Błona wewnętrzna naczynia (ścianka 

łączna)
 4 Błona środkowa (mięsień)
 5 Przydanka (tkanka łączna)

Procentowy przepływ krwi przez 
różne narządy

Budowa ściany tętnicy

Budowa ściany żyły    Rys. Fotosystem
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W organizmie człowieka odbiera on 
nadmiar płynów z wszystkich tkanek 
i przekazuje je do naczyń krwio-
nośnych ustroju. Po to, aby pełnić 
dobrze tę funkcję, wyposażony jest 
w sieć naczyń zbiorczych, które 
oprócz tego ułatwiają mu następne 
zadanie, a mianowicie nadzorowanie 
tkanek przez elementy układu odpor-
nościowego. Układ immunologiczny 
jest przez cały czas gotowy do inter-
wencji. We wszystkich tkankach na-
szego ustroju, a także w przestrze-
niach międzykomórkowych znajduje 
się płyn zwany zewnątrzkomór-
kowym. Płyn ten wydostaje 
się z włosowatych naczyń 
krwionośnych, wpływa i wy-
pływa z komórek podczas 
toczących się w nich proce-
sów przemiany materii. Płyn 
zewnątrzkomórkowy składa 
się głównie z wody oraz  
rozmaitych składników, np. 
cząsteczek rozpuszczo-
nych związków chemicz-
nych, a nawet bakterii 
chorobotwórczych. 
Przewody chłonne 
rozpoczynają się 
chłonnymi naczyniami 
włosowatymi, ślepo zakończo-
nymi rurkami, które znajdują się 
w pobliżu włośniczek krwiono-
śnych. Płyn komórkowy wnika do 
naczyń limfatycznych, które łączą 
się z innymi naczyniami, tworząc 
większe przewody chłonne, aż 
do powstania węzłów chłonnych. 
Węzły chłonne stanowią swego 
rodzaju filtr dla limfy i wzbogaca-
ją ją w limfocyty. Od węzłów 
chłonnych odchodzą naczynia 
limfatyczne do głównych pni 
limfatycznych: przewodu pier-
siowego i przewodu limfatyczne-

go prawego. Bezpośrednie połączenie 
przewodów chłonnych z naczyniami 
krwionośnymi następuje w kątach żyl-
nych (miejsce połączenia żyły szyjnej 
wewnętrznej z żyłą podobojczyko-
wą). W ten sposób limfa odpływa do 
naczyń żylnych, którą płynie krew do 

Pierwsza linia 
odporności

Układ chłonny, zwany limfatycznym, jest częścią układu krążenia. Układ nie tylko 
odciąga z tkanek nadmiar płynów, ale również stanowi pierwszą linię obrony 

odpornościowej ustroju. Jego działanie można porównać do drenowania pól, 
które trzeba osuszyć z nadmiaru wody.

Układ chłonny obsługuje całe ciało. Zanim 
limfa powróci dużymi naczyniami do układu 
krążenia, musi przepłynąć przez węzły chłon-
ne. Na blaszkach tkanek węzłów chłonnych 
skupione są duże ilości białych krwinek. 
Znajdują się wśród nich komórki odgrywające 
zasadniczą rolę w reakcjach odpornościowych 
organizmu. Są tam więc  limfocyty, które 
rozpoznają wroga i mobilizują układ odpor-
nościowy do akcji, fagocyty, które pożerają 
i niszczą. Ta zapora złożona z białych krwinek 
sprawdza, czy w płynie nie ma obcych ciał  
oraz usuwa z chłonki czynniki patologiczne 
(drobnoustroje patologiczne). Dlatego na 
początku infekcji – wówczas, gdy do akcji 
wkracza układ odpornościowy –  węzły 
chłonne są często obrzmiałe.

Układ chłonny
 1 Szyjne węzły chłonne
 2 Przewody chłonne
 3 Żyły podobojczykowe
 4 Pachowe węzły chłonne
 5 Przewód piersiowy
 6 Jelitowe węzły chłonne
 7 Biodrowe węzły chłonne
 8 Pachwinowe węzły chłonne
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serca. Włosowate naczynia limfa-
tyczne biorą swój początek między 
innymi w kosmkach jelitowych, skąd 
transportują do krwi tłuszcze wchło-
nięte w jelicie cienkim. Przepływając 
przez naczynia limfoidalne, którymi 
są grasica, śledziona i węzły chłon-
ne, limfa zbiera z nich i przenosi do 
krwi limfocyty, komórki biorące udział 
w procesach odpornościowych.

Zastawki naczyń chłonnych
Naczynia chłonne podobne są do 
żył, gdyż występują w nich zastawki, 
ale znacznie liczniej. Zastawki nadają 
charakterystyczny wygląd naczyniom 
chłonnym; układają się w regularnych 
odległościach, powodując zwężenia 
i poszerzenia naczynia chłonnego. Na 
swoim przebiegu występują tak blisko 
siebie, że naczynie wypełnione limfą 
upodabnia się do różańca. 
Zastawki przeważnie składają się 
z dwóch płatków. Zapobiegają one, po-
dobnie jak w żyłach, cofaniu się i prąd 
skierowany jest w jedną stronę. 

Węzły chłonne
Kształt węzłów chłonnych jest bardzo 
różny: okrągławy, spłaszczony, nerko-
waty. W zależności od tego, w której 
części ciała się znajdują, mogą mięć 
różne zabarwienie, np. węzły położone 
przy płucach mogą mieć zabarwienie 
granatowo-stalowe z powodu pyłu 
węglowego, w niektórych naczyniach 
są mleczne, w związku z przepływem 
przez nie limfy obfitującej w tłuszcze, 
a położone w pobliżu śledziony i wą-
troby są brązowe z powodu barwnika 
krwi. Wielkość węzłów waha się w sze-
rokich granicach od mikroskopowej do 
około 3 cm. Układają się one w grupy, 
najczęściej od 2 do 15, lecz czasem 
występują pojedynczo. Każda część 
ciała, każdy narząd wysyła swą limfę 
do jednej lub kilku grup węzłów, które 
przecedzają limfę. Jeżeli dany narząd 
jest chory, wtedy grupa węzłów wyka-
zuje odczyn obronny –  obrzmiewają. 
Nabrzmiałe węzły chłonne położone 
pod skórą są wyczuwalne jako stward-
niałe grudki. Wskazuje nam to, że 
w obrębie obszaru, z którego dopływa 
limfa, toczy się proces chorobowy. Po-
nieważ w węzłach chłonnych zagnież-
dżają się przerzuty nowotworów, zna-
jomość topografii naczyń ma wielkie 
znaczenie dla lekarza. Gdy następuje 
usunięcie węzłów, to odrodzenie tkanki 
limfatycznej jest już niemożliwe.

Limfa
Limfa jest płynem układu naczyń 
limfatycznych. Jej właściwości fizyko-
chemiczne są zbliżone do osocza krwi 
i płynu międzykomórkowego. Limfa po 
przepłynięciu przez węzły chłonne za-
wiera w swoim składzie limfocyty. Skład 
chemiczny limfy zależy w dużym stopniu 
od narządu, z którego ona odpływa, np. 
limfa odpływająca z przewodu pokarmo-
wego zawiera dużo ciał tłuszczowych, 
wchłoniętych z przewodu pokarmowego. 

Tkanka chłonna 
pozawęzłowa
Omawiając pracę i znaczenie układu 
chłonnego nie można nie wspomnieć 
o jeszcze innych skupiskach chłon-
nych. Należy do nich pierścień gardło-
wy, grudki chłonne samotne i skupione 
oraz w sieci większej.
Pierścień gardłowy składa się z kilku 
migdałków: podniebiennych, trąbko-
wych, gardłowego (trzeci) i językowate-
go. Wspólną cechą wszystkich migdał-
ków jest obecność pod ich nabłonkiem 
tkanki chłonnej. Tkanka chłonna mig-
dałków składa się z grudek, w których 
wyróżnić można ogniska rozmnażania. 
Produkcja limfocytów może okresowo 
nasilać się w zależności od inwazji bak-
teryjnych i sił odpornościowych ustroju. 
Grudki chłonne samotne to małe sku-
piska tkanki chłonnej wielkości ziarna 
prosa. Występują one w całym jelicie 
cienkim w błonie śluzowej i podśluzo-

wej. Naczynia chłonne otaczają grudki 
gęstą siecią. 
Grudki chłonne skupione to skupiska 
(do 400) grudek samotnych. Wystę-
pują w jelicie krętym, a wielkością 
mogą dochodzić do 3 cm. Naczynia 
chłonne otaczają grudki gęstą siecią 
i odprowadzają limfocyty z ośrodków 
rozmnażania. Część limfocytów może 
migrować bezpośrednio do światła na-
czynia. Liczne grudki chłonne znajdują 
się w błonie śluzowej i podśluzowej 
wyrostka robaczkowego. 
Sieć większa pokrywa jak fartu-
szek pętle jelitowe. W sieci większej 
przebiegają liczne naczynia chłonne. 
Szczególnie obficie układają się wokół 
skupisk tkanki chłonnej o szarobiała-
wym zabarwieniu.

n Wojciech Młodnicki

Naczynia włosowate występują prawie 
w każdym narządzie. Wyjątkiem są te narzą-
dy, które nie mają rozwiniętej sieci naczyń 
krwionośnych, tj. tkanka chrzęstna, twar-
dówka, rogówka, ciało szkliste oka, warstwa 
nabłonkowa naskórka i błona śluzowa. Poza 
tym w łożysku, mózgowiu oraz rdzeniu krę-
gowym nie stwierdzono obecności naczyń 
chłonnych, mimo że mają bogato rozwiniętą 
sieć naczyń włosowatych krwionośnych.

Węzeł chłonny
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anatomia

 1 Krew płynąca do serca
 2 Ślepo zakończone naczynia włosowate
 3 Krwionośne naczynia włosowate
 4 Krew płynąca z serca
 5 Komórki tkanek
 6 Zastawka płatkowa

 7 Ruch płynu do chłonnego naczynia 
włosowatego

 8 Chłonne naczynie włosowate
 9 Przestrzeń zawierająca krwinki białe
 10 Naczynie krwionośne zaopatrujące węzeł
 11 Żyła podobojczykowa

Schemat działania układu chłonnego
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Kiedy matka jest prawidłowo przygoto-
wana do ciąży, nie ma problemów z za-
burzeniami układu oddechowego, jej 
proces oddychania jest optymalny i już 
podczas każdego oddechu może zgro-
madzić nawet 15–20% dodatkowego 
powietrza, co w konsekwencji zmniejsza 
znacznie stężenie dwutlenku węgla, a to 
z kolei doprowadza do maksymalnego 
dotlenienia płodu. Matka musi także 
przed i w czasie ciąży myśleć, jak za-
dbać o dobrą prace swoich nerek, bo-
wiem właśnie nerki będą w tym okresie 
najbardziej obciążone, usuwając bardzo 
duże ilości produktów przemiany mate-
rii. Prawidłowa dieta pozwoli zniwelować 
zaburzenia w przewodzie pokarmowym, 
głównie zaparcia (spowodowane mię-
dzy innymi działaniem progesteronu). 
To one doprowadzają do zalegania 
pokarmu w jelitach i wchłaniania do or-
ganizmu matki i płodu olbrzymiej ilości 
toksyn, a także sprzyjają powstawaniu 
hemoroidów u ciężarnej.
Również w układzie sercowo-naczy-
niowym spostrzegamy wiele zmian 
fizjologicznych, ale i patologicznych. 
Wszystkie te zmiany w układach: 
sercowo-naczyniowym, oddecho-
wym, moczowym, pokarmowym oraz 
hormonalnym są połączone ze sobą 
i decydują o tym, w jakim stanie jest or-
ganizm matki oraz rozwijający się płód.       

Ogromny wysiłek
Zajmijmy się układem sercowo-na-
czyniowym kobiety ciężarnej. Serce 
kobiety w ciąży jest narażone na szcze-
gólny wysiłek. W tym okresie musi 
pracować jako pompa w dostarczaniu 

tlenu i różnych substancji odżywczych 
zarówno dla organizmu matki, jak 
i dla płodu. Musimy pamiętać, że pod 
koniec 30 tygodnia ciąży objętość krwi 
krążącej w organizmie matki ciężarnej 
jest  około 40% większa niż przed ciążą 
(podczas ciąży objętość krwi krążącej 
wzrasta z 5 do 6 litrów), natomiast ob-
jętość krwi krążącej wyrzucanej przez 
komorę serca do aorty podczas 
1 minuty wzrasta nawet o 45%. Serce 
pompuje wtedy 6 litrów krwi na minutę. 
Z tego też powodu w okresie ciąży 
serce bije szybciej, a tętno wzrasta 
o 10 do 15 uderzeń na minutę. Zwięk-
szona ilość krwi i rozszerzenie naczyń 
krwionośnych powodują w pierwszych 
6 miesiącach ciąży niewielkie obniżenie 
ciśnienia tętniczego, które w okresie 
okołoporodowym wraca do normy. 
Najwyraźniejszy przyrost objętości 
krwi krążącej i przepływającej w ciągu 
minuty przez narządy ciężarnej widzimy 
w rosnącej szybko macicy (od począt-
ku ciąży macica zwiększa swoją masę 
z 250 g do około 1 kg) oraz w nerkach. 
W tych okolicznościach wzrasta także 
masa mięśnia sercowego. Oczywiście 
serce kobiety ciężarnej nie jest przysto-
sowane do takiego wysiłku i często nie 
radzi sobie z tak obciążającą pracą. 
Nadciśnienie tętnicze występuje u około 
5–10% wszystkich kobiet w ciąży, a nie 
leczone doprowadza do powikłań, które 
są jedną z najważniejszych przyczyn 
śmierci matki ciężarnej i płodu. Jego 
konsekwencją u pewnej (na szczęście 
niewielkiej) liczby ciężarnych w ostat-
nich miesiącach ciąży jest choroba 
serca (kardiomiopatia ciężarnych). Ma 

Serce ciężarnej 
bije dla dwojga
Ciąża w życiu matki jest stanem fizjologicznym, w którym zachodzą okresowe 
zaburzenia w wielu układach jej organizmu. Okresowe zmiany dotyczą układu 

sercowo-naczyniowego, oddechowego, moczowego, pokarmowego oraz 
oczywiście układu hormonalnego ciężarnej. Okresowe, bowiem niektóre pojawiają 

się szybciej, inne później, natomiast większość z nich przy dobrze prowadzonej 
profilaktyce podczas ciąży ustępuje po urodzeniu dziecka. 

Lek. med. Wojciech Urbaczka, spe-
cjalista chorób dziecięcych, opraco-
wał tekst o zmianach, jakie zachodzą 
w układzie krążenia kobiety ciężarnej
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bardzo ciężki przebieg i w około 50% 
kończy się śmiercią. Pozostałe ciężarne 
powracają do zdrowia, ale są jednak 
zagrożone tą samą patologią podczas 
kolejnych ciąż.

Problemy naczyniowe
Powiększona, ciężarna macica zwykle 
uciska duże, nieparzyste naczynie 
żylne (żyłę główną dolną), którą krew 
powraca z kończyn dolnych do serca. 
Z tego powodu istnieje skłonność u ko-
biet ciężarnych do rozwoju żylaków. 
Przyczyną ich powstawania jest także 
skłonność osobnicza.
Inna patologia to hemoroidy – żylaki 
dotyczące naczyń krwionośnych od-
bytnicy. Tak jak żylaki kończyn dolnych 
powstawanie hemoroidów związane 
jest także u ciężarnych z uciskiem 
macicy na naczynia krwionośne oraz 
ściśle łączy się z zaparciami. 
Pod koniec ciąży bardzo często oka-
zuje się, że obrączki i pierścionki uwie-
rają; mamy u ciężarnych obrzęki dłoni 
i stóp, szczególnie pod koniec dnia. 
Obrzęki te ustępują po odpoczynku 
dłuższym niż 8 godzin. Spowodowane 
są one utrudnieniem odpływu krwi 
z tkanek, które z kolei powoduje ucisk 
ciężarnej macicy na naczynia limfatycz-
ne oraz utrzymywanie przez ciężarną 
przez długi okres pozycji pionowej cia-
ła (leczy te stany utrzymywanie pozycji 
leżącej i półleżącej).

Krążenie płodowe
W tym czasie w łonie matki rozwija się 
płód. Żyje dzięki krążeniu płodowemu. 
Nie jest ono samodzielne i zależy oczy-
wiście ściśle od krążenia matki. Cała 
wymiana gazowa z dostawą środków 
energetycznych odbywa się na poziomie 
łożyska. Krew dostarczająca tlen z łoży-
ska płynie do płodu jedną żyłą pępowi-
nową i spływa do żyły głównej dolnej. 
Tam miesza się z krwią żylną spływają-
cą z dolnej części ciała i wpada do 
prawego przedsionka. Główny 
strumień krwi jest kierowany 
bezpośrednio przez otwór 
owalny do przedsionka 
lewego, a następnie do 
lewej komory i do aorty.
Pozostała część krwi 
miesza się w prawym 
przedsionku z krwią 
żylną spływającą żyłą główną 
z górnej części ciała płodu i płynie 
do prawej komory, następnie do pnia 
płucnego, przewodu tętniczego Botalla 

i aorty. W tym okresie tylko 10–15% krwi 
przepływa przez płuca (duże opory 
naczyniowe), skąd wraca do lewego 
przedsionka. W krążeniu dużym tętnice 
brzuszne przechodzą w dwie tętnice 
pępkowe, którymi krew żylna spływa do 
łożyska. Dopiero w czasie porodu, po 
pierwszym oddechu, odcięciu pępowiny 
oraz rozprężeniu płuc zmieni się krążenie 
płodowe, a zastąpi je stopniowo normal-
ne krążenie noworodkowe.

Profilaktyka
Powstaje pytanie: jak nie dopuścić do 
patologii w układzie sercowo-naczy-
niowym podczas ciąży? Przyszłe matki 
zechcą wiedzieć, co robić podczas cią-
ży, by nie doprowadzić do problemów 
ze swoim układem sercowo-naczynio-
wym. Jaką dietę stosować? Jak od-
truwać swój organizm z toksyn? Jakie 
witaminy? Jakie minerały? Ile ruchu? Ile 
snu? Jak walczyć ze stresami?
Moja odpowiedź na wszystkie takie 
pytania jest jedna: „Trochę na nie za 
późno!” Przypomina mi się stare po-
wiedzenie: „Jak trwoga, to do Boga”.
Rozsądniej byłoby myśleć o tym 
wszystkim parę miesięcy przed zapla-
nowaną ciążą.
Co więc robić, kiedy planujemy ciążę, by 
podczas jej trwania wszystko przebiegało 
prawidłowo, bez komplikacji ze 
strony układu sercowo-
naczyniowego? Trzeba 
pamiętać, że organizm 
przyszłej matki z jednej 
strony potrzebuje około 
3–4 miesięcy na pozbycie 
się toksyn, które się w nim 
do tej pory nagromadziły, 
a z drugiej strony to potrzebny 
czas przed zajściem w ciążę 
na nagromadzenie odpo-

wiedniego zapasu niezbędnych witamin, 
składników mineralnym, makro- i mikro-
elementów oraz pierwiastków śladowych, 
które będą niezbędne zarówno dla matki, 
jak i dla prawidłowego rozwoju płodu. 
Przyszła matka powinna stanąć przed 
lustrem i ocenić się obiektywnie. Jeżeli do 
tej pory należała do grona osób chorobli-
wie czułych na punkcie swojego wyglądu 
i swojej sylwetki, stosowała przeróżne 
diety odchudzające, niskokaloryczne i co-
dziennie liczyła „zjadane” kalorie, będzie 
musiała na pewien czas z tym skończyć. 
Taka dieta nie zapewni na pewno odpo-
wiedniej ilości kalorii, białka, witamin oraz 
minerałów, by pozwolić matce na bez-
problemowe przejście ciąży. Nie będzie 
także optymalnych warunków w jej łonie 
dla prawidłowego rozwoju płodu.
Jeżeli przyszła matka ma natomiast 
nadwagę, powinna koniecznie 
schudnąć: zmienić tryb życia, zasto-
sować racjonalną dietę (przestrzegam 
przed agresywnymi głodówkami) oraz 
dołączyć do tego trochę gimnastyki. 
Kobietom z nadwagą grozi w ciąży 
sporo komplikacji, a ze strony układu 
sercowo-naczyniowego bardzo groźne 
nadciśnienie tętnicze.
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Ważna jest także eliminacja produktów 
zawierających substancje szkodliwe: 
nikotyny, alkoholu, używek (kawy, her-
baty), napojów typu coca-cola. Wtedy 
także prawdopodobieństwo powikłań 
ze strony układu sercowo-naczyniowe-
go będzie znikome.

Dieta przed zajściem w ciążę
Do optymalnej, wzorcowej diety po-
winniśmy dołożyć większą ilość żelaza, 
cynku, manganu oraz minerałów. 
Pamiętać należy, że wszelkie niedobory 

w organizmie matki spowodują takie 
same niedobory w organizmie płodu.
Jeszcze przed zajściem w ciążę nie-
zmiernie ważne jest podawanie kwasu 
foliowego (witaminy z grupy witamin B). 
Podawanie kwasu foliowego 3–4 mie-
siące przed ciążą, a następnie podczas 
ciąży, uchroni płód przed wrodzonymi 
wadami cewy nerwowej (rozszczepy 
kręgosłupa oraz wodogłowie). Według 
najnowszych badań właśnie kwas folio-
wy spełnia znaczącą rolę w profilaktyce 
chorób układu sercowo-naczyniowego 
i jego regularne stosowanie zmniejsza 
zdecydowanie ryzyko zawału oraz uda-
ru mózgu. Nieleczone niedobory kwasu 
foliowego mogą także doprowadzić do 
niedokrwistości (zmniejszona produkcja 
szpiku i obniżona ilość czerwonych 
ciałek krwi) oraz zwiększonej tendencji 
do miażdżycy.
Już w tym okresie (czyli 3–4 miesiące 
przed planowaną ciążą) matki zastana-
wiają się nad odpowiednią suplemen-
tacją, by uzupełnić niedobory różnych 
składników swojej diety. Spożywane 
garściami suplementy różnych firm 
w tym okresie mogą im jednak zaszko-
dzić, a nie pomóc. Oczywiście suple-
mentacja jest jak najbardziej wskazana, 
ale dobrze ją stosować pod kontrolą 
prowadzącego lekarza. Zastanawiając 
się w tym okresie nad najbardziej odpo-
wiednim suplementem, sprawdźmy, czy 
ma udokumentowane działanie. Czy 

23 dni 25 dni 26-27 dni

 1 Połączenie naczyń krwionośnych
 2 Kierunek przepływu krwi

 3 Pojedyncza jama  4 Zaczynają się rozwijać jamy serca
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W 23 dniu od zapłodnienia u niezmiernie 
małego zarodka kształtują się, jedno obok 
drugiego, dwa miniaturowe pierwotne 
naczynia krwionośne. Pomiędzy nimi 
zaczynają się formować naczynia łączące. 
Z tego prymitywnego zawiązka w ciągu 
około czterech tygodni rozwija się w pełni 
ukształtowane miniaturowe serce. 

Naczynia krwionośne przybliżają się do 
siebie wkrótce po uformowaniu łączników 
pomiędzy nimi. Około 25 dnia od zapłod-
nienia stanowią już jedną wspólną jamę. 
Następnie naczynia krwionośne i utwo-
rzone przez nie jednokomorowe „serce” 
zostają otoczone warstwą mięśni. Rozwiną 
się z nich później ściany serca, które 
podczas skurczu będą pompować krew do 
kładu krwionośnego.

Pojedyncza jama serca, powstała z połą-
czenia dwóch naczyń krwionośnych, wydy-
ma się teraz i skręca tworząc prosty narząd 
w kształcie litery „S” długości 1mm. Jest to 
początek procesu prowadzącego do ufor-
mowania pozostałych jam serca. Już na tak 
wczesnym etapie rozwoju zaczątek serca 
bije – pulsuje. Ponieważ nie ma w nim 
jednak zastawek, ruch jednokierunkowy 
krwi nie jest możliwy.
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jest produkowany z substancji najwyż-
szej jakości, które dostarczą przyszłej 
matce i płodowi wystarczającej ilości 
witamin, makro- i mikroelementów, 
pierwiastków śladowych?
Ważne także, czy firma, która oferu-
je produkt, jest wiarygodna. Byłoby 
dobrze, gdyby w tym okresie wybrany 
suplement stale oczyszczał organizm 
przyszłej matki z toksyn, bowiem stale 
jest on narażony na ich działanie.
Jeżeli weźmiemy te kryteria pod 
uwagę, na pewno pomożemy matce 
i dziecku. Na koniec uwaga – przyjmo-
wanie wielkiej ilości różnych prepara-
tów, składających się z izolowanych 
minerałów lub dobieranych przy-
padkowo, bez zachowania proporcji 
i naturalnej równowagi biologicznej 
jest dla przyszłej matki bezsensowne 
i kosztowne.

Aktywność fizyczna
Oprócz odpowiedniej diety i suplemen-
tacji bardzo istotną rolę spełnia w tym 
okresie aktywność fizyczna.
Aktywność fizyczna przyszłej matki jest 
niezmiernie potrzebna, by zwiększyć 
wydolność serca, poprawić funkcjono-
wanie układu sercowo-naczyniowego 
oraz układu oddechowego. Oczywiście 
musimy zrezygnować ze sportów eks-
tremalnych, ale spacery, marsze, jazda 
na rowerze (na początku ciąży), pły-
wanie, gimnastyka są zalecane w celu 
utrzymania dobrej kondycji. Kiedy 
grożą ciężarnej żylaki kończyn dolnych, 
należy unikać długotrwałego stania, 
siedzenia w jednej pozycji, zakładania 
nogi na nogę, przy odpoczynku należy 

trzymać nogi wyżej niż miednicę, regu-
larnie gimnastykować się.
Takie przygotowanie matki 3–4 miesią-
ce przed ciążą uchroni ją zdecydowa-
nie przed patologią układu sercowo- 
-naczyniowego.

Dieta w czasie ciąży
Prawidłowa dieta i suplementacja 
zastosowana odpowiednio wcześniej 
decyduje o zdrowiu matki, prawidło-
wym rozwoju płodu oraz fizjologicznym 
przebiegu ciąży bez powikłań ze strony 
układu sercowo-naczyniowego.
W okresie ciąży utrzymujemy stosowaną 
dietę. Pamiętajmy – powiedzenie, że 
matka musi „jeść za dwoje” jest nieporo-
zumieniem. Liczy się jakość, a nie ilość. 
Na początku ciąży można utrzymać 
dotychczasową liczbę kalorii w diecie, 
a w 2 i 3 trymestrze zwiększyć liczbę 
kalorii w diecie maksymalnie do 500 kcal 
na dobę. Oczywiście wszystko zależy od 
wieku, kondycji ciężarnej, jej trybu życia.
Ciąża jest stanem fizjologicznym, nie 
wymaga specjalnej diety. Wymaga 
tylko zdrowego odżywiania ciężarnej 
zgodnie z zasadami „piramidy zdro-
wego żywienia”, a ta dieta gwarantuje 
przejście przez okres ciąży bez powi-
kłań sercowo-naczyniowych.
Przypomnę, że podstawę tej piramidy 
(ok. 50%) tworzą węglowodany złożone 
(owoce, warzywa), 20 proc. przetwory 
zbożowe z grubego przemiału, kasze, 
płatki zbożowe, ryż, makaron. Produkty 
te mają niski wskaźnik glikemiczny, 
dzięki czemu przy takiej diecie matki 
ciężarnej nie ma ryzyka nadwagi i oty-
łości zarówno u matki, jak i u nowo na-

rodzonego dziecka. Tak więc taka dieta 
ogranicza powikłania ze strony układu 
sercowo-naczyniowego do minimum.
Obowiązuje także zasada spożywania 
owoców i warzyw 5 razy dziennie. 
Trzeba także podkreślić, że należy do 
minimum ograniczyć lub nawet odrzucić 
stosowanie cukru spożywczego, słody-
czy i wyrobów cukierniczych (są na nie-
chlubnym szczycie piramidy żywienia).
Białko pochodzenia zwierzęcego w tej 
diecie (mleko i jego przetwory, woło-
wina, drób, chuda wieprzowina, ryby, 
jaja) pokrywa 30% dziennego zapotrze-
bowania. Zawartość tłuszczów w diecie 
podczas ciąży powinna utrzymywać się 
na dotychczasowym poziomie.
Warto jednak wspomnieć, że ogromnie 
w tym okresie wzrasta zapotrzebowa-
nie na nienasycone kwasy tłuszczowe 
(głównie na kwas linolowy). Źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
są oleje roślinne (sojowy, słonecznikowy, 
rzepakowy), oliwa z oliwek, ryby morskie 
i owoce morza. Ważne, by kobiety w cią-
ży spożywały tłuszcze naturalne, gdyż 
tłuszcze utwardzone przemysłowo (np. 
margaryny) zawierają „trans” izomery 
kwasów tłuszczowych. Substancje te 
przechodzą przez łożysko i odkładają się 
w naczyniach pępowinowych, co stanowi 
poważne zagrożenie dla rozwijającego 
się w łonie matki płodu.
Taka dieta jest optymalna w profilakty-
ce schorzeń układu sercowo-naczynio-
wego. Dostarcza także niezbędnych 
substancji dla ciężarnej i rozwijającego 
się płodu oraz likwiduje zaparcia (walka 
z hemoroidami).
By walczyć z obrzękami dłoni i stóp 
niezmiernie ważne jest korzystanie z tej 
zdrowej, zrównoważonej diety, nie ogra-
niczanie picia niskozmineralizowanej, 
niegazowanej wody, odpoczynek z no-
gami uniesionymi do góry, noszenie 
wygodnego obuwia na niskim obcasie.
Takie postępowanie w okresie ciąży 
uchroni przed powikłaniami ze strony 
układu sercowo-naczyniowego i spo-
woduje, że matka szczęśliwie doczeka 
końca ciąży.

n Wojciech Urbaczka

fot. Paweł Traczyk str. 38 

fot. Katarzyna Piotrowska str. 39, 40

40 dni33 dni

 1 Widoczne przedsionki komory
 2 Rozwijające się przedsionki

 3 Rozwijająca się przegroda
 4 Rozwijające się komory
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Po około 33 dniach, kanał przedsionkowo-
komorowy zostaje stopniowo podzielony fał-
dami wybrzuszającej się tkanki. W tym czasie 
przedsionek pierwotny dzieli się na dwie 
części, tworząc przedsionek lewy i prawy.

Po około 40 dniach, czyli 6 tygodniach, 
zaczyna się wybrzuszać przegroda oddzie-
lająca prawą i lewą komorę. W 6 lub 7 
tygodniu tworzą się zastawki i odtąd krew 
może płynąć tylko w jednym kierunku.
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Mówi się, że matka nosi pod ser-
cem dziecko. Przeżyłaś ten stan, co 
wtedy czułaś? 
Bliskość. Tak wielką, że aż niewyobra-
żalną. Wielką, bo czujesz to maleńkie 
życie w sobie nie tylko fizycznie, ale 
i uczuciowo. To określenie: „noszenie 
pod sercem”, to niby przenośnia, ale 
tak jest naprawdę. Tak czuje matka. 
Coś niesamowitego. 

Natura wiedziała, co robi... 
Podczas ciąży macica tak bardzo się 
rozszerza, że podchodzi aż pod klat-
kę piersiową. Natura bardzo sprytnie 
to wymyśliła, bo takim usytuowaniem 
płodu zbliżyła je do miejsca, gdzie, 
jak powiadamy, mieści się całe cen-
trum uczuć. 

Mówi się, że matka zawsze odda 
serce swojemu dziecku. 
Bo matka kocha swoje dziecko bezwa-
runkowo. A ta miłość wypływa z nie-
zwykłej więzi, którą odczuwać może 
tylko ona. 

A twój sposób odczuwania? Od mo-
mentu, gdy zaczęłaś czuć dziecko 
pod sercem, jak zmieniły się twoje 
emocje? 
Najpiękniejsze momenty w życiu 
matki to wtedy, gdy ona słyszy po raz 
pierwszy rytm serca swojego dziecka. 
Dla kobiety to jest przełom. Kiedy 
idzie na pierwsze USG i kiedy pierw-
szy raz słyszy ten szybki rytm, kiedy 

widzi na ultrasonogra-
fie bijące serdusz-

ko... Łzy cisną 
się do oczu... To 
uczucie przewyż-
sza wszystko inne 
na tym świecie. 

Z czym można je 
porównać? 

To euforia! To taka eu-
foria, że człowiek pada na 

kolana, by dziękować Bogu za 
ten cud. Bo to jest cud! Gdy widzi 

się człowieczka, który mierzy dopiero 
sześć centymetrów i słyszy się bicie 
jego serca. Wzruszenie sięga szczytu. 

Ten rytm serca dziecka jakoś 
współgra z rytmem serca 
matki? Biją podobnie? 
Rytm serca dziecka jest 
dużo szybszy. Około 
160 uderzeń na minutę. 
Przynajmniej tak biło serce 
mojej córeczki. 

Jak rytm twojego serca zmie-
nił się od momentu przyjścia na 
świat dziecka? Jak to się zmienia, 
biorąc pod uwagę uczucia, które 
towarzyszą opiece nad twoim dziec-
kiem, zmęczenie, troskę, radość... 
To, co czuję przede wszystkim, to jest 
przeogromna miłość do córeczki. My-
ślę, że tylko matka potrafi tak kochać 
swoje dziecko. Nawet jeśli człowiek 
jest zmęczony, wykończony fizycznie, 
nawet gdy jest daleko, serce cały czas 
jest przy dziecku. Jest cierpliwe. Kiedy 
dziecko przychodzi na świat, pierwsze 
co słyszy to rytm bicia serca swojej 
mamy. Ta muzyka matczynego serca 
wyznaczała dziecku, gdy było w łonie 
matki, granicę bezpieczeństwa i odtąd 
zawsze będzie kojarzyć się z czymś 
dobrym. Dlatego gdy matka przytula 
dziecko do piersi, ono natychmiast 
się uspokaja. Nie tylko głos, zapach, 
dotyk, ale przede wszystkim rytm serca 
– po tym dziecko poznaje matkę. On je 
uspokaja. 

Dlatego matki tak często przytulają 
swoje dzieci... 
Ta bliskość jest też w czasie karmie-
nia i ten spokój w czasie posiłku ma 
niebagatelne znaczenie. Gdy przysta-
wia się maluszka do piersi, by bliższy 
był kontakt obojga. By dziecko czuło 
bliskość matki jak najczęściej. Myślę, 
że ta czułość od narodzin sprawia, 
że matka kocha swoje dziecko bez 
względu na wszystko. Nieważne, co 
dziecko zrobiło, że mu się coś nie 
udało. Dziecku się wybacza, wspiera 
się je, utula, nawet gdy ma 50 lat. 
W sercu matki na urazy w stosunku 
do dziecka nie ma miejsca. Bo tam 
jest tylko morze miłości. Serce matki 
zawsze wybacza. Zawsze jest gotowe, 
otwarte, współczujące, czuwające. 

Serce matki 
O miłości do 

dziecka mówi Anna 
Waloszewska, mama 
trzymiesięcznej Zuzi
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Troskliwe. Uważne na wszystkie 
niebezpieczeństwa, na wszystko, co 
się dzieje. Matka drży na samą myśl 
zagrożenia dziecka. Bo dziecko jest 
częścią jej serca. 

Niesamowicie silne musi być serce 
matki. 

Aż dziw, że kobiety tak rzadko 
ulegają zawałom... Ale może 

trzyma je w zdrowiu ta należna 
dziecku czujność serca, 
może to ona sprawia, że jej 
serce zawsze jest gotowe 
nie tylko do miłości, ale 
i do walki. Nie tylko o życie 
dziecka, ale i swoje, by 

móc nieustannie o dziecko 
się troszczyć, wspierać je. 

Matczyne serce wciąż jest go-
towe do ataku uczuć. Ja nie mogę 

pozwolić sobie na to, żeby chorować, 
czy być w jakiejś niedyspozycji. Mam 
dziecko, a ono ma swoje potrzeby i ja 
muszę je spełnić. To priorytet. Reszta 
się nie liczy. Moje serce całkowicie 
odczuwa potrzeby dziecka. I musi je 
zaspokajać. Jestem wciąż w pełnej 
gotowości na miłość. Nie rozczulam 
się nad sobą. 

A może to działa coś takiego jak 
instynkt miłości? 
Na pewno. Pamiętam swój poród. 
Miałam cesarskie cięcie. Był taki 
moment, że czułam, iż tego bólu nie 
wytrzymam, że nie dam rady. Że nie 
podołam. Że to niemożliwe, by coś 
takiego znieść. Ale tylko oddycha-
łam głęboko i mówiłam sobie: To dla 
dziecka, dla mojej córki, musisz dać 
radę, żeby ona przyszła na świat... Po-
dobnie było po porodzie. Czułam się 
strasznie słaba, zmęczona, obolała, 
ale gdy malutka płakała, nagle jakieś 
nieziemskie siły sprawiały, że byłam 
w stanie podnieść się z łóżka, by ją 
przytulić, pocieszyć, uspokoić. Tak, 
matki chyba rzeczywiście mają taki 
instynkt miłości. On sprawia, że bez 
względu na wszystko trzeba chro-
nić i kochać swoje dziecko. Poza tą 
miłością nie liczy się nic. Od momentu 
narodzin ta miłość prowadzi je przez 
życie. 

A kiedy serce matki boli? 
Kiedy dziecko cierpi. Ostatnio Zuzia 
miała problemy z kolką i nijak nie mo-
głam jej pomóc. Nie wiedziałam, jak. 
Myślałam, że oszaleję! Bo ból serca 

o dziecko to najgorszy ból zadany ko-
biecie. Gdy dziecku dzieje się krzywda. 
Gdy odchodzi. Z domu. Ale i z tego 
świata... Ale ból życia to nie tylko kolka, 
w wieku dorosłym ten ból staje się 
jeszcze większy. O tym już myślę i tego 
boję się najbardziej. Ale wiem, że moje 
serce będzie cały czas przy niej. 
Wciąż będzie czuwać, by mojej córce 
wiodło się jak najlepiej. 

Serce to symbol miłości. Im więcej 
matka okazuje serca swemu dziecku, 
tym większe serce dziecka, tym wię-
cej w nim miłości. Czasem tak wiele, 

że mocniej potrafi kochać innych, 
że więcej ma dla innych miłości...  
Dziecko uczy się kochać od matki?
Tak, bo tylko matki potrafią tak kochać. 

A jeśli nie zawsze potrafią? 
To pewnie dlatego, że ból matczyne-
go serca był tak silny, że nie sprostał 
tej wielkiej miłości do dziecka. Chore 
serce matki zabiło tę miłość. Nie ma 
większej tragedii.

n Rozmawiał Ernest Sobieraj

fot. Katarzyna Piotrowska
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Charakterystyczną cechą miażdżycy 
jest gromadzenie się w błonie wewnętrz-
nej ścian naczyń tętniczych złogów 
cholesterolu, elementów morfotycznych 
krwi (limfocytów, monocytów), a także 
soli wapnia, co w konsekwencji prowa-
dzi do zwężenia światła tętnic, a nawet 
ich zamknięcia. Miażdżyca jest chorobą 
przewlekłą, postępującą z wiekiem, 
często rozpoczyna się w dzieciństwie 
i trwa przez całe życie. Statystyki poda-
ją, że na miażdżycę choruje ponad 60% 
populacji w wieku powyżej 60 lat i około 
85% populacji w wieku 70 lat.
Do dnia dzisiejszego nie do końca 
poznano przyczyny tej najgroźniejszej 
choroby układu krążenia.
Wiadomo na pewno, że głównym 
czynnikiem powodującym miażdżycę 
jest podwyższony poziom cholesterolu, 
jest on bowiem przyczyną tworzenia się 
ognisk miażdżycowych w naczyniach 
krwionośnych.
Na powstawanie ognisk miażdżyco-
wych wpływają także inne czynniki, 
jak np. fibrynogen, homocysteina, 
metabolity spalania tytoniu, a także 
takie choroby jak cukrzyca czy też 
nadciśnienie tętnicze.
Ściana tętnicy zbudowana jest z 3 warstw:
a)  błony zewnętrznej, którą tworzą 

fibroblasty i kolagen
b)  błony środkowej, którą głównie 

tworzą komórki mięśniowe, otoczone 
elementami kolagenu i elastyny – ich 
zadaniem jest zwężanie lub roz-
szerzanie naczynia i w ten sposób 
następuje regulacja przepływu krwi

c)  błony wewnętrznej, zbudowanej 
z warstwy komórek śródbłonka, ma-
jącej za zadanie nieprzepuszczanie 
krwi na zewnątrz.

Jak już wcześniej wspominałem, miaż-
dżyca rozwija się w świetle naczynia 
i zmiany dotyczą błony wewnętrznej. 
Zmiany miażdżycowe wewnątrz naczyń 
przyjmują różną postać; niektóre z nich 
gromadzą się tylko przy jednej ścianie 
naczynia, inne z kolei wypełniają 
szczelnie całe światło naczynia pozo-
stawiając jedynie w centrum niewielkie 
światło dla przepływu krwi. 
Wyglądem naczynia krwionośne przy-
pominają rury kanalizacyjne wypełnione 
kamieniem i ogniskami korozji. Do zmian 
w naczyniach dochodzi na skutek uszko-
dzenia śródbłonka, który wyściela światło 
naczynia. W miejscach uszkodzeń 
tworzą się żółte plamki. Uszkodzenie 
śródbłonka powoduje zmiany przepusz-
czalności tej warstwy naczynia dla takich 
składników osocza, jak lipoproteiny. Do 
tego pojawiają się połączone z lipidami 
monocyty i tak tworzą się zmiany miaż-

Unikaj tłuszczów 
zwierzęcych

Miażdżyca jest główną przyczyną chorób układu krążenia. Zalicza się do chorób 
przewlekłych, dotyczy naczyń tętniczych (głównie mózgowych, naczyń serca, 
tętnic kończyn dolnych, a także tętnicy głównej, czyli aorty). Choroba ta jest 

główną przyczyną zaburzeń funkcjonowania wielu ważnych narządów z powodu 
ich niedokrwienia, a także jest najczęstszą przyczyną zgonów sercowych.

lek. med. Marek Krzyśków, dyrektor 
medyczny Fundacji Rozwoju Kardio-
chirurgii, opracował dział patologii 
układu krążenia
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Miażdżyca

Oderwany skrzep blokuje naczynie krwiono-
śne, tworzy się zator

   Rys. Fotosystem



dżycowe (blaszki miażdżycowe). Powoli, 
gdyż proces jest rozłożony w czasie, 
zmiany zaczynają się wpuklać do światła 
naczynia, powodując jego zmniejszenie.
Bardzo groźne w skutkach jest pęk-
nięcie blaszki miażdżycowej wewnątrz 
naczynia, gdyż w miejscu tym powstaje 
skrzep, który zamyka światło naczynia, 
powodując jego całkowitą niedrożność 
i niedokrwienie zaopatrywanych przez 
to naczynie tkanek bądź narządów.

Przyczyny choroby
Podstawowym czynnikiem ryzyka roz-
woju miażdżycy jest hiperlipidemia, czyli 
bardzo ogólnie ujmując zbyt wysoki 
poziom stężenia tłuszczów w surowicy 
krwi. Hipercholesterolemia (zbyt wysokie 
stężenie cholesterolu) to główny czynnik 
powodujący miażdżycę. Odkładanie się 
w ścianie tętnic cholesterolu jest tym 
większe, im większe jest jego stężenie 
w surowicy krwi. Optymalny poziom 
cholesterolu powinien wynosić poniżej 
200 mg/dl. Poziom cholesterolu powyżej 
260 mg/dl kilkakrotnie zwiększa ryzyko 
choroby niedokrwiennej serca. Należy 
podkreślić, że cholesterol krążący w na-
szej krwi występuje w kilku frakcjach. 
Najbardziej niebezpieczny dla naszego 
organizmu jest cholesterol LDL (tak 
zwany „zły cholesterol”), odpowiedzialny 
za tworzenie się zmian miażdżycowych. 
Łatwo przenika on do ściany tętnic, 
powodując zmiany patologiczne. Osoby 
z podwyższonym poziomem cholestero-
lu LDL stanowią grupę podwyższonego 
ryzyka rozwoju miażdżycy. Najczęściej 
wysoki poziom cholesterolu w naszej 
krwi jest spowodowany wysokim pozio-
mem „złego” cholesterolu LDL.
W naszej krwi istnieje też frakcja „do-
brego cholesterolu” zwana HDL. Frak-
cja HDL chroni nasz organizm przed 
powstawaniem miażdżycy, gdyż bierze 
aktywny udział w procesach eliminacji 
cholesterolu. Ochrona ta polega na 
transporcie cholesterolu ze ściany 
tętnicy do wątroby, gdzie ulega on 
przeróbce na kwasy żółciowe. Dlatego 
też u ludzi z niskim poziomem HDL 
obserwuje się większą zachorowalność 
na zawał mięśnia sercowego.
Podsumowując – jeżeli poziom cał-
kowitego cholesterolu jest mniejszy 
niż 200 mg/dl, to ryzyko pojawienia 
się chorób układu sercowo-naczynio-
wego jest małe i do takiego poziomu 
należy dążyć. Poziom od 200 mg/dl 
do 240 mg/dl – jest to „sygnał ostrze-
gawczy”, bowiem ryzyko choroby 

jest większe. Przy poziomie powyżej 
240 mg/dl ryzyko jest bardzo duże, 
więc powinniśmy intensywnie dążyć do 
jego obniżenia. Poziom „złego chole-
sterolu” LDL nie powinien przekraczać 
130 mg/dl, natomiast poziom „dobrego  
cholesterolu” powinien przekraczać 
35 mg/dl.

Uwaga na nadciśnienie 
Innym czynnikiem prowadzącym do 
rozwoju miażdżycy jest nadciśnie-
nie tętnicze. Pacjenci z nieleczonym 
nadciśnieniem tętniczym są bardziej 
podatni na rozwój miażdżycy, bowiem 
przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym 
krwi (zarówno skurczowym, jak i roz-
kurczowym) dochodzi do uszkodzenia 
błony wewnętrznej naczyń krwionośnych. 
Dzieje się tak, ponieważ podwyższone 
ciśnienie krwi niezmiernie przyśpiesza 
przenikanie „złego” cholesterolu (LDL) 
przez ścianę komórek błony wewnętrznej 
tętnic i gromadzenie się w nich dużej 
ilości złogów cholesterolowych. W tych 
właśnie miejscach powstają zawirowa-
nia krwi, które uszkadzają śródbłonek 
naczyń i mogą sprzyjać powstawaniu 
zakrzepów. Podwyższone ciśnienie 
tętnicze krwi zwiększa także bardzo 
silnie ryzyko choroby wieńcowej i udaru 
mózgu. Należy stale pamiętać, że nadci-
śnienie tętnicze krwi nie daje praktycznie 
żadnych dolegliwości, a więc „nie boli”. 
Przez to jako „cichy zabójca” doprowa-
dza do rozwoju miażdżycy.
Także palenie tytoniu, zarówno czynne, 
jak bierne jest zabójstwem dla nasze-
go układu sercowo-naczyniowego 
i przyczynia się do szybkiego rozwoju 
miażdżycy oraz jest ważnym czynnikiem 
ryzyka rozwoju raka, rozedmy płuc oraz 
udaru mózgu. Udowodniono, że palenie 
tytoniu znacznie przyspiesza powstawa-
nie zmian miażdżycowych. Toksyczne 
składniki dymu nikotynowego wdychane 
przez palaczy, wchłaniają się przez 
pęcherzyki płucne do krwiobiegu i po-
wodują uszkodzenie śródbłonka naczyń 
krwionośnych, wzrost stężenia chole-
sterolu (głównie jego „złej frakcji” LDL) 
i trójglicerydów oraz sprzyjają  powsta-
waniu zarostowego zapalenia tętnic.
Wśród chorób metabolicznych naj-
częściej cukrzyca (w której obserwu-
jemy wzrost stężenia glukozy we krwi 
spowodowany najczęściej niedosta-
tecznym wydzielaniem insuliny przez 
trzustkę) przyspiesza powstawanie 
zmian miażdżycowych. W chorobie 
tej wskutek zaburzeń w gospodarce 

weglowodanowo-tłuszczowej, oprócz 
podwyższonego poziomu glukozy we 
krwi, obserwujemy wzrost poziomu 
trójglicerydów oraz spadek poziomu 
frakcji „dobrego cholesterolu” HDL.

Ruch i dieta 
Osoby prowadzące mało aktywny 
tryb życia to grupa wysokiego ryzyka. 
Brak aktywności fizycznej powoduje, 
podobnie jak palenie tytoniu, spadek 
poziomu frakcji HDL i zwiększa ryzyko 
powstawania skrzepów.
 Niewłaściwa dieta to kolejny czynnik 
zagrożenia miażdżycą. Należy unikać 
spożywania tłuszczów zwierzęcych za-
wierających nasycone kwasy tłuszczo-
we na rzecz produktów zawierających 
kwasy tłuszczowe nienasycone; oliwa 
z oliwek, olej rzepakowy, lniany, sło-
necznikowy (zawiera kwasy tłuszczowe 
z grupy omega-6), a także (o czym 
ostatnio coraz częściej się mówi) 
należy zwiększyć spożycie tłustych ryb 
morskich ze względu na dużą zawar-
tość nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych z grupy omega-3. 
Czy miażdżycę można leczyć? Pytanie 
jest trudne. Jak dotąd cudownego 
środka nie odkryto. Prowadzone są 
liczne badania, lecz jak do tej pory bez 
większego efektu. Na pewno utrzymy-
wanie aktywnego trybu życia, prze-
strzeganie właściwej diety, unikanie 
palenia tytoniu, nadmiernych ilości 
alkoholu może zapobiegać tej choro-
bie. Są już dostępne na rynku środki 
farmakologiczne obniżające poziom 
cholesterolu, lecz nie zastąpią one 
działań profilaktycznych.

n Marek Krzyśków

fot. Katarzyna Piotrowska
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Kiedy wewnętrzna ściana naczynia krwio-
nośnego zostaje uszkodzona, odkładają się 
w niej związki wapnia, skutkiem czego jest 
zwężanie się światła naczynia i znaczne utrud-
nienie przepływu krwi

   Rys. Fotosystem



Na skutek niedotlenienia szybko postę-
puje martwica niedokrwionego obszaru 
serca. W przypadku dłuższego okresu 
niedokrwienia dochodzi do nieodwracal-
nej martwicy komórek mięśnia serco-
wego. Zawał może wystąpić w każdym 
obszarze mięśnia sercowego, najczę-
ściej w obrębie ściany lewej komory. 
Ponad 90% zawałów mięśnia sercowe-
go spowodowanych jest całkowitym 
zamknięciem światła tętnicy wieńcowej 
przez zakrzep, który powstał w wyniku 
pęknięcia i rozwarstwienia blaszki miaż-
dżycowej zwężającej tętnicę.
Generalnie możemy mówić o dwóch 
postaciach zawału serca:
a)  pełnościennym – w tym przypadku 

dochodzi do martwicy całej grubo-
ści mięśnia

b)  podwsierdziowym – dotyczy on jedy-
nie wewnętrznej warstwy mięśniowej.

Do zawału serca może także doprowa-
dzić: skurcz tętnicy wieńcowej, wrodzo-
na wada naczyń wieńcowych, zmiany 
zatorowo-zakrzepowe w tętnicach 
wieńcowych lub wady zastawek serca.
Zawał mięśnia sercowego występuje 
zazwyczaj u pacjentów chorujących na 
dławicę  piersiową (tzw. dusznica bo-
lesna – Angina pectoris), ale może być 
także jej pierwszym objawem u ludzi 
dotychczas zdrowych. Wystąpienie za-
wału często związane jest z wykonywa-
niem dużego wysiłku fizycznego (ciężka 
praca fizyczna, bieganie, wchodzenie 
po schodach) lub bardzo często z nara-
stającym stresem emocjonalnym. Staty-
stycznie rzecz biorąc, zawały występują 
częściej rankiem i w porze przedpołu-
dniowej (40% zawałów między go-
dziną 6 a 12), co można tłumaczyć 
zwiększoną skłonnością zakrzepową 
i zwiększonym wyrzutem katecholamin 
(adrenaliny i noradrenaliny, hormonów 
wydzielanych przez część rdzeniową 
nadnerczy) o tej porze dnia.
Objawy kliniczne: najważniejszym 
objawem jest ból w klatce piersiowej. 
Pacjenci opisują ten ból jako tępy, roz-

rywający, ściskający, duszący, rwący, 
palący. Zlokalizowany jest najczęściej 
w okolicy zamostkowej lub po lewej 
stronie klatki piersiowej, czasem 
(bardzo rzadko) po prawej stronie klatki 
piersiowej. Bardzo często ból promie-
niuje i „rozchodzi się” do lewego barku, 
ramienia, stawu łokciowego, dłoni, szyi, 
gardła, żuchwy lub pleców.
15%–20% zawałów mięśnia sercowego 
daje objawy nietypowe z niewielkimi do-
legliwościami bólowymi lub przebiegiem 
bezobjawowym (tzw. „zawały nieme”). 
Kiedy zawał przebiega z dolegliwo-
ściami nietypowymi, bardzo trudno go 
rozpoznać; obserwuje się bóle brzucha, 
nudności, wymioty oraz złe samopo-
czucie. Zawały serca przebiegające bez 
objawów bólowych często występują 
u chorych na cukrzycę, u nich bowiem 
z powodu neuropatii cukrzycowej do-
chodzi do zmniejszonej percepcji bólu. 
Klasyczne bóle zawałowe przypominają 
bóle dławicowe, lecz trwają dłużej i są 
od nich silniejsze. Towarzyszy im też 
duszność, potliwość, osłabienie, zabu-
rzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia, 
wymioty i nudności. Bóle te nie ustępują 
po podawaniu nitratów, w przeciwień-
stwie do bólów dławicowych.
Pacjent z podejrzeniem zawału mięśnia 
sercowego wymaga natychmiastowej 
intensywnej opieki medycznej. Jeżeli 
ból wieńcowy nie mija po 2–3 tablet-
kach nitrogliceryny, należy wezwać le-
karza. Każdy ból zamostkowy trwający 
dłużej niż 20 minut powinien nasuwać 
podejrzenie, że jest spowodowany 
zawałem mięśnia sercowego. Jest to 
bezwzględne wskazanie do wezwa-
nia pogotowia ratunkowego, bowiem 
najbardziej niebezpieczne dla pacjenta 
są pierwsze 72 godziny.
Rozpoznanie: ustala się na podstawie 
wywiadu, badania przedmiotowego 
oraz badania EKG. Dodatkowo w szpi-
talu wykonuje się badania enzyma-
tyczne, oznaczając poziom enzymów 
charakterystycznych dla uszkodze-

Nie stresuj się!
Do zawału serca dochodzi w wyniku zamknięcia światła tętnicy wieńcowej. 

Następuje zatrzymanie przepływu krwi przez zamknięte naczynie i pojawia się 
niedotlenienie obszaru zaopatrywanego w krew przez zamkniętą tętnicę. 
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nia komórek mięśniowych. Wzrost 
poziomu tych enzymów w surowicy 
mówi o rozległości martwicy mięśnia 
sercowego. 
Martwica części mięśnia sercowego to 
poważne uszkodzenie, mogące mieć 
wiele niebezpiecznych następstw. Obja-
wiają się one pod postacią różnorakiego 
rodzaju zaburzeń rytmu serca, jak np. 
migotania komór (bardzo duże zagroże-
nie życia). Powikłaniem zawału jest także 
pęknięcie ściany serca, spadek wydol-
ności mięśnia sercowego, a co za tym 
idzie – wstrząs kardiogenny. Może rów-
nież dojść do pęknięcia strun ścięgni-
stych, co prowadzi do niedomykalności 
zastawki mitralnej i w efekcie do obrzęku 
płuc, czasami dochodzi do pęknięcia 
przegrody międzykomorowej, a także 
powikłań zakrzepowo-zatorowych, jak 
również  do zapalenia osierdzia.
Leczenie: powinno być prowadzone 
w wyspecjalizowanych oddziałach kar-
diologicznych, które mają możliwość 
prowadzenia intensywnego nadzoru 
pacjenta, a przede wszystkim istnieje 
możliwość wykonania badania koro-
narograficznego i ewentualnie posze-
rzenia (udrożnienia) zamkniętej tętnicy. 
W przypadku udanego poszerzenia 
tętnicy martwica jest znacznie mniejsza 
i nie dochodzi do powikłań, o których 
wspominałem powyżej. Oczywiście 
decydującym czynnikiem jest czas, 
w którym pacjent dociera do wyspecja-
lizowanej placówki medycznej.

Choroba niedokrwienna 
serca  
Serce, jak każdy narząd naszego 
organizmu, do swojej pracy potrzebuje 
różnych składników odżywczych oraz 
tlenu. Nie może jednak do tych celów 
wykorzystać krwi, która przepływa 
przez jego przedsionki i komory. Wy-
korzystuje natomiast sieć naczyń krwio-
nośnych oplatających mięsień sercowy. 
Są to odgałęzienia tętnic wieńcowych, 
odchodzących bezpośrednio od aorty.
Choroba niedokrwienna serca zwana 
jest inaczej chorobą wieńcową, dławicą 
piersiową lub też dusznicą bolesną. 
Przyczyną tej choroby jest niedotlenie-
nie mięśnia sercowego. O chorobie 
niedokrwiennej serca możemy mówić 
wówczas, gdy dochodzi do zaburzenia 
równowagi pomiędzy zapotrzebowa-
niem mięśnia sercowego na tlen, a jego 
pokryciem. Spadek podaży tlenu do 
mięśnia sercowego jest wynikiem miaż-
dżycy, czyli zwężeniem jednej lub kilku 

tętnic wieńcowych, a co za tym idzie 
upośledzeniem przepływu krwi przez 
naczynia wieńcowe. W początkowym 
okresie choroba przebiega bezobja-
wowo. Pacjent nie odczuwa żadnych 
dolegliwości pomimo narastania 
patologicznych zmian miażdżycowych. 
Dopiero kiedy zwężenie światła tętnicy 
przekroczy pewne granice, zaczyna-
ją się pojawiać dolegliwości bólowe 
w okolicy serca. W początkowym okre-
sie choroby ból ten występuje podczas 
zwiększonego wysiłku fizycznego (lub 
bezpośrednio po nim) albo może być 
związany z sytuacjami stresowymi. 
W miarę postępu choroby bóle zaczy-
nają się pojawiać także w spoczynku.
Mówimy o dwóch postaciach choroby 
wieńcowej i rozróżniamy:
a) dławicę stabilną
b) dławicę niestabilną.
Dławica stabilna – objawia się przede 
wszystkim bólem zlokalizowanym za- 
lub podmostkowo. Ból może mieć cha-
rakter opasujący, kłujący, promieniujący 
do żuchwy, barków, ramion, przedra-
mion i palców. Bólowi może towarzy-
szyć pieczenie, gniecenie, duszność, 
potliwość, uczucie niepokoju. Bóle 
mogą być wywołane stresem, wysiłkiem 
fizycznym, nagłą zmianą temperatury 
(wyjście na mroźne powietrze). Ból jest 
przejściowy, trwa około 5–20 minut 
i ustępuje najczęściej w spoczynku lub 
po podaniu nitrogliceryny.
Dławica niestabilna – u chorych 
z dławicą stabilną w/w objawy mogą się 
przedłużać, mogą pojawiać się znacznie 
częściej, wreszcie mogą pojawiać się 
przy niewielkim wysiłku lub wręcz w sta-
nie spoczynku. Takie nasilenie dolegliwo-
ści nazywamy dławicą niestabilną, która 
często może poprzedzać zawał serca. 
Rozpoznanie: ustala się na podstawie 
wywiadu oraz badań dodatkowych. 
Z badań nieinwazyjnych można wyko-
nać EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, 
badanie ultrasonograficzne, 24-go-
dzinne monitorowane EKG metodą 
Holtera. W przypadku próby wysiłkowej 
zdecydowanie pozytywnej (dodatniej) 
należy wykonać badanie inwazyjne tzw. 
koronarografię (podanie kontrastu do 
tętnic wieńcowych w celu zlokalizowa-
nia miejsca ich przewężenia). 
Leczenie: można rozpocząć po 
wykonaniu badań i postawieniu 
rozpoznania. W przypadku dusznicy 
stabilnej leczenie ma na celu zapobie-
żenie zawałowi serca, zapobieganie 
dolegliwościom dławicowym oraz 

poprawę wydolności fizycznej. Stosuje 
się w tym celu farmakoterapię, zmianę 
trybu życia, czyli zmniejszenie czynni-
ków stresorodnych oraz zwiększenie 
aktywności ruchowej w celu popra-
wy wydolności fizycznej, oczywiście 
w rozsądnych granicach. Leczeniem 
farmakologicznym można uzyskać 
normalizację ciśnienia tętniczego, 
normalizację poziomu cholesterolu, 
a także zmniejszyć agregację płytek.
Oprócz farmakologicznego leczenia 
w zależności od wskazań jest możliwe 
także wykonanie koronarografii naczyń 
wieńcowych oraz wykonanie angio-
plastyki tych naczyń, czyli poszerzenia 
ich światła balonikiem. W tym celu 
w miejsce zwężenia do tętnicy wień-
cowej wprowadza się cewnik z baloni-
kiem. Nadmuchując balonik, poszerza 
się naczynie wieńcowe, poprawiając 
przepływ krwi. Skuteczne przywrócenie 
drożności tętnicy poprawia ukrwienie 
mięśnia sercowego. W przypadku, kiedy 
niemożliwością jest zastosowanie jednej 
z wymienionych metod leczenia, pacjen-
tom proponuje się leczenie operacyjne 
tzn. wykonanie by-passów, czyli tzw. 
pomostów aortalno-wieńcowych. Opera-
cja polega na pobraniu żyły z kończyny 
dolnej pacjenta i wszczepieniu jednego 
jej końca do naczynia wieńcowego na 
sercu poniżej miażdżycowego zwężenia. 
Drugi koniec żyły wszczepia się do aorty, 
tak aby powstał pomost, dzięki któremu 
krew, omijając zwężenie, będzie dopły-
wała swobodnie do serca.

n Marek Krzyśków
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Ból charakterystyczny dla dusznicy bolesnej 
promieniuje w kierunku ramion i szyi

   Rys. Fotosystem



Najczęściej przyczyną wad zastawek 
jest rzut gorączki reumatycznej. Prze-
ważnie zdarza się ona u ludzi młodych, 
rozwija się jako powikłanie zakażenia 
dróg oddechowych, wywołanego 
przez bakterię paciorkowca z grupy A. 
W ciągu kilku tygodni od zakażenia 
tą bakterią rozwija się rzut gorącz-
ki reumatycznej. Pojawiają się bóle 
stawowe, osłabienie, gorączka oraz 
dreszcze. Zakażenie jest groźne, gdyż 
może objąć wszystkie warstwy serca, 
dochodzi do zapalenia wsierdzia, 
a w konsekwencji do zajęcia zastawek, 
które w wyniku długotrwałego procesu 
zapalnego ulegają zniekształceniu, 
płatki bardzo często są pogrubiałe, 
czasami dochodzi do ich zrośnięcia 
i zwłóknienia. Proces przechodzi także 
na tzw. aparat podzastawkowy, czyli 
mięśnie brodawkowate i nici ścięgniste, 
powodując tym samym ograniczenie 
ruchomości płatków. Najczęściej rzut 
gorączki reumatycznej powoduje 
uszkodzenie zastawki mitralnej, lecz 
nierzadko dochodzi także do uszko-
dzenia zastawki aortalnej. 

Wady zastawki mitralnej 
(dwudzielnej)
Zwężenie lewego ujścia żylne-
go – mechanizm tego uszkodzenia 
opisałem powyżej. Objawem klinicz-
nych tej wady najczęściej jest spadek 
wydolności fizycznej oraz towarzysząca 
temu duszność. Na twarzy pacjenta 
często pojawia się rumień (tzw. rumień 
mitralny). Mogą wystąpić zaburze-
nia rytmu serca w postaci migotania 
przedsionków, a w cięższych posta-
ciach krwioplucie, obrzęki obwodowe 
i powiększenie wątroby.
Rozpoznanie: ustala się na podstawie 
wywiadu, badania fizykalnego (poja-

wiają się słyszalne szmery nad zastaw-
ką), a także badań dodatkowych jak 
EKG, UKG (ultrasonokardiografia).
Leczenie: lżejsze przypadki można 
leczyć farmakologicznie, natomiast 
w przypadkach o cięższym przebiegu 
wymagane jest leczenie interwencyj-
ne. Można wykonać tzw. przezskórną 
walwuloplastykę i za pomocą wpro-
wadzonego do serca cewnika posze-
rzyć zwężoną zastawkę. Niestety nie 
wszystkie zwężenia można tak usunąć 
i wówczas konieczne jest leczenie 
operacyjne. Czasami udaje się wyko-
nać plastykę takiej zastawki i napra-
wić ją operacyjnie, w przypadkach 

Niebezpieczne infekcje
Wady zastawkowe mogą dotyczyć każdej z zastawek serca. Polegają na 

zwężeniu lub niedomykalności. Bardzo często mamy do czynienia równocześnie 
z obydwoma rodzajami nieprawidłowego funkcjonowania zastawek – zwężeniem 
połączonym z niedomykalnością. Zdarza się także, że wada dotyczy jednocześnie 

dwóch, a nawet trzech zastawek. Najczęściej wady dotyczą zastawki mitralnej, 
rzadziej aortalnej, bardzo rzadko zastawki trójdzielnej. Nabyte wady zastawki 

płucnej to wyjątkowa rzadkość.

Wada serca (łac. vitium cordis) – wrodzona lub na-
byta nieprawidłowość anatomiczna budowy serca, 
polegająca na obecności nieprawidłowych połączeń 
pomiędzy jamami serca lub/i dużymi naczyniami 
bezpośrednio do nich uchodzących albo/i na 
nieprawidłowej budowie i funkcji zastawek serca. 
Wrodzone wady serca powstają na skutek nieprawi-
dłowej organogenezy podczas rozwoju płodu.
Objawy
Czasem wady zastawkowe, szczególnie w ich 
wczesnym stadium, przebiegają bez uchwytnych 
objawów. Pojawiające się objawy nie są charak-
terystyczne dla konkretnej wady jednej zastawki. 
Są to: 
•  zmęczenie, osłabienie 
•  bóle dusznicowe (wieńcowe)
•  zawroty głowy, omdlenia 
•  duszność pojawiająca się podczas wysiłku, 

czasem nasilająca się przy leżeniu 
•  zaburzenia rytmu serca 
•  duże wahania ciśnienia krwi, zbyt niskie lub 

zbyt wysokie ciśnienie krwi 
•  szmery w czasie osłuchiwania serca stetoskopem 
Kontaktu z lekarzem wymaga: 
•  zdiagnozowana w dzieciństwie wrodzona 

wada zastawkowa, wymagająca regularnej 
kontroli lekarskiej 

•  pojawienie się lub nasilenie opisanych powyżej 
objawów u pacjentów ze stwierdzoną wadą 
zastawkową serca 

•  jakakolwiek infekcja, która w czasie swojego prze-
biegu lub po wyleczeniu daje powyższe objawy 

Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
nagłe pojawienie się wymienionych objawów, 
od razu o dużym nasileniu, którym towarzyszy 
wysoka gorączka, niemiarowa akcja serca, obrzęki 
i inne objawy niewydolności krążenia.
Przyczyny
Wady mogą być wrodzone lub mogą być nabyte 
w przebiegu: gorączki reumatycznej, choroby 
niedokrwiennej serca, niewydolności serca, kardio-
miopatii, zapalenia wsierdzia, zapalenia mięśnia 
serca, chorób degeneracyjnych tkanki łącznej, kiły.
Sposoby zapobiegania:
•  odpowiednie leczenie infekcji bakteryjnych, 

mogących doprowadzić do wystąpienia 
gorączki reumatycznej, zapalenia wsierdzia lub 
zapalenie mięśnia serca 

•  odpowiednie leczenie chorób wymienionych 
powyżej, mogących doprowadzić do wystąpie-
nia wad zastawkowych 

•  stosowanie do iniekcji dożylnych wyłącznie 
sterylnych, jednorazowych igieł i strzykawek oraz 
odpowiednie odkażanie skóry w miejscu wkłucia.
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Jeżeli otwór pomiędzy przedsionkami, noszący 
nazwę okienka owalnego, nie zrośnie się całko-
wicie, występuje wada przegrody międzyprzed-
sionkowej. Krew utlenowana po zmieszaniu 
się z odtlenowaną zostaje wtłoczona do układu 
krwionośnego noworodka.



znacznego uszkodzenia zachodzi 
konieczność jej wymiany. Zastawkę 
możemy wymienić na protezę biolo-
giczną lub mechaniczną Każda z tych 
protez ma swoje wady i zalety – o do-
borze rodzaju wszczepianej zastawki 
decyduje chirurg.

Niedomykalność zastawki mitralnej 
może być spowodowana uszkodzeniem 
aparatu podzastawkowego lub samych 
płatków zastawki, do tego dołącza się 
powiększenie lewej komory serca.
Rozpoznanie: ustala się na podstawie 
wywiadu (objawy to osłabienie, męczli-
wość) oraz na podstawie badania fizy-
kalnego i badań dodatkowych – EKG, 
UKG, RTG klatki piersiowej.
Leczenie: w przypadku niewielkiej 
niedomykalności farmakologiczne, przy 
większym stopniu niedomykalności na-
leży wykonać operacyjną korekcję wady. 

Wady zastawki aortalnej
Wady zastawki aortalnej mogą również 
objawiać się zwężeniem i niedomykal-
nością. Zwężenia wyglądają nieco od-
miennie od zwężeń zastawki mitralnej, 
gdyż dotyczą one części podzastaw-
kowej, zastawkowej i nadzastawkowej. 
Najczęstszą przyczyną powstania tego 

schorzenia jest gorączka reumatycz-
na, a raczej jej powikłania: bakteryjne 
zapalenie wsierdzia i miażdżyca. Na 
skutek tych procesów dochodzi do róż-
norodnych zmian, począwszy od zwap-
nienia płatków i pierścienia zastawki aż 
do zrastania płatków.
Objawami są zaburzenia widzenia, 
zawroty głowy, osłabienie, omdlenia, 
mamy również do czynienia z objawa-
mi dławicy piersiowej.
Rozpoznanie: ustala się, jak w wadach 
zastawki mitralnej, na podstawie wy-
wiadu, badania fizykalnego (szmer nad 
zastawką) oraz badań dodatkowych 
EKG, UKG, RTG klatki piersiowej. 
Leczenie: zdecydowanie preferowane 
leczenie operacyjne.

Niedomykalność zastawki aortal-
nej: do tej wady najczęściej dochodzi 
na skutek gorączki reumatycznej, 
zapalenia wsierdzia, a także na skutek 
poszerzenia pierścienia np. w tętniaku 
aorty. 
Z objawów klinicznych na czoło 
wysuwa się duszność wysiłkowa 
i odczuwane przez pacjenta „mocne” 
bicie serca.
Rozpoznanie: ustala się jak powyżej: 
wywiad, badanie fizykalne (szmer nad 
zastawką) oraz badania dodatkowe 
EKG, UKG, RTG klatki piersiowej.
Leczenie: zdecydowanie operacyjne.

Wady zastawki trójdzielnej
Zwężenie zastawki trójdzielnej 
również spowodowane jest gorączką 
reumatyczną.
Rozpoznanie: na podstawie wywiadu, 
badania fizykalnego (zmiany osłucho-
we), przy ciężkiej postaci pojawia się 
nadmierne wypełnienie żył szyjnych. 
Leczenie operacyjne: plastyka za-
stawki lub jej wymiana.

Niedomykalność zastawki trójdziel-
nej spowodowana jest również go-
rączką reumatyczną lub przeciążeniem 
prawej komory serca.
Rozpoznanie: zmiany osłuchowe nad 
zastawką. Pozostałe objawy diagnozo-
wane są za pomocą badań dodatko-
wych, przede wszystkim badanie UKG.
Leczenie: lżejszych postaci – farma-
kologiczne, w cięższych postaciach 
operacyjne. 

n Marek Krzyśków

 1 Zastawki aorty i pnia płucnego
 2 Wadliwie niedomknięta zastawka dwudzielna, 

krew w trakcie skurczu serca cofa się do przedsionka
 3 Zamknięte zastawki dwudzielna i trójdzielna, otwarte zastawki aorty i pnia płucnego
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Dziura w sercu, czyli defekt przegrody międzyko-
morowej polegający na niecałkowitym zarośnię-
ciu przegrody jest najczęstszą wadą wrodzoną 
serca. Powoduje ona przeciek odtlenowanej 
krwi z prawej komory do lewej, skąd tętnicami 
rozprowadzona jest po całym ustroju. W tych 
warunkach dziecko cierpi na niedobór tlenu.



Infekcyjne zapalenie wsierdzia 
Podczas procesu zapalnego w obrębie 
wsierdzia gromadzą się powstające 
tam złogi zbudowane z płytek krwi, 
fibrynogenu oraz bakterii. Produkowa-
ne są tam liczne toksyny bakteryjne, 
które mogą doprowadzić do perforacji 
– przedziurawienia płatków zastawek 
oraz zerwania nici ścięgnistych.
Przyczynami infekcyjnego zapalenia 
wsierdzia są bakterie z grupy Staphy-
lococcus aureus (gronkowiec złocisty) 
oraz Staphylococcus epidermalis (u pa-
cjentów ze sztucznymi zastawkami 
serca), a także liczne bakterie z rodzin 
Streptococcus (paciorkowce) i Entero-
coccus (enterokoki).
Ostatnio często przyczyną zapalenia 
wsierdzia są grzyby – Candida albicans 
oraz Aspergillus.
Czynnikami sprzyjającymi infekcji 
są nieleczone, chore zęby, sztuczne 
i biologiczne zastawki serca, wrodzone 

i nabyte wady serca (powstałe jako 
powikłanie choroby reumatycznej), 
zabiegi kardiochirurgiczne, a także cu-
krzyca, niewydolność nerek, alkoholizm 
i narkomania.
Choroba może mieć różny przebieg: 
od ostrej do przewlekłej formy. 
Objawami klinicznymi infekcyjnego 
zapalenia wsierdzia jest: spadek wagi 
ciała, gorączka, dreszcze, nadmier-
na potliwość, osłabienie, oziębienie 
kończyn, bóle pleców, pojawiające się 
zmiany osłuchowe nad sercem, a także 
często zatory naczyń mózgowych, ner-
kowych, jak również naczyń kończyn 
dolnych. Bardzo dużym problemem są 
powstające zatory (w przypadku zapa-
leń wsierdzia o etiologii grzybiczej).
Rozpoznanie: objawy kliniczne, dodat-
ni bezpośredni posiew krwi, anemia, 
podwyższone OB, zmiany w EKG, 
ECHO serca (stwierdzenie pojawiającej 
się wady serca).

Zadbaj o zęby
Wsierdzie to wewnętrzna błona wyścielająca jamy serca. Każdy proces zapalny 

toczący się w nim nazywamy zapaleniem wsierdzia. Zapalenie wsierdzia 
sercowego obejmuje zastawki serca, nitki ścięgniste oraz jego mięśnie 

brodawkowate.
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Stan bakteryjny w zastawce dwudzielnej
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Leczenie: pacjenci z infekcyjnym za-
paleniem wsierdzia powinni ograniczać 
aktywność fizyczną (leżenie). Dopiero 
w miarę poprawy stanu klinicznego 
powinni być powoli, stopniowo urucha-
miani. Konieczna jest także intensywna 
antybiotykoterapia, a niekiedy zabiegi 
kardiochirurgiczne (wymiana zastaw-
ki). Nie ma specjalnych zaleceń co do 
stosowania diety, natomiast niezmiernie 
ważna jest profilaktyka – odpowiednia 
higiena jamy ustnej (leczenie stomatolo-
giczne ognisk rozsiewających bakterie).

Zapalenie mięśnia 
sercowego 
Zapalenie mięśnia sercowego dotyczy 
komórek mięśniowych, naczyń oraz 
tkanki śródmiąższowej mięśnia serca.
Przyczyny tego zapalenia można po-
dzielić na infekcyjne i nieinfekcyjne.
Zapalenie infekcyjne jest spowodowa-
ne: wirusami (najczęściej Coxackie B, 
Coxackie A, wirusy opryszczki, grypy, 
adenowirusy oraz echowirusy), bak-
teriami (gronkowce, paciorkowce, pa-
łeczki jelitowe), a także toksoplazmozą, 
bąblowcem, włośniami, tasiemcami.
Nieinfekcyjne przyczyny są związane 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów, 
kolagenozami oraz autoimmunologicz-
nymi schorzeniami naczyń.
Przebieg kliniczny choroby jest bardzo 
zróżnicowany. Obserwuje się postacie 
bezobjawowe, o średnim nasileniu, ale 
też przebiegające gwałtownie i kończą-
ce się śmiertelnie. Najczęściej obserwu-
je się przebieg średniociężki choroby.   
Objawy podstawowe zapalenia mięśnia 
sercowego to: zmniejszenie tolerancji 
wysiłkowej, częste kołatania serca, 
przyspieszenie akcji serca, zaburzenia 
rytmu serca, objawy niewydolności 
serca oraz  osłuchowo – pojawienie 
się nad sercem szmerów skurczowych 
o różnym charakterze, spadek wydol-
ności skurczowej serca, płyn w worku 
osierdziowym.
Rozpoznanie: u pacjentów stwier-
dza się podwyższone OB, zmiany 
w EKG, w RTG klatki piersiowej często 
powiększenie sylwetki serca, czasem 
zastój nad polami płucnymi. W bada-
niu ECHO nie stwierdza się istotnych 
zmian lub tylko miejscowe zaburzenia 
kinetyki, w niektórych przypadkach 
płyn w worku osierdziowym, podwyż-
szenie niektórych wskaźników bioche-
micznych. Konieczne jest wykonanie 
biopsji mięśnia sercowego i ocena 
histopatologiczna preparatu (znaczne 

uszkodzenie i martwica włókien mię-
śnia sercowego wraz z nacieczeniem 
limfocytowym tkanki śródmiąższowej).
Leczenie: stosuje się leczenie przyczy-
nowe w zależności od czynnika wywo-
łującego chorobę (antybiotyki, leki prze-
ciwwirusowe, przeciwgrzybicze). Poza 
tym podaje się leki steroidowe, immuno-
supresyjne i niesteroidowe, leki prze-
ciwzapalne. Leczenie farmakologiczne 
jest intensywne i długotrwałe. Poza tym 
chorym zaleca się bezwzględne leżenie 
w początkowym okresie choroby, a na-
stępnie prowadzenie oszczędnego trybu 
życia. Bardzo ważnym problemem jest 
zapobieganie powikłaniom zakrzepowo- 
-zatorowym w czasie trwania choroby. 
Podczas wystąpienia objawów niewy-
dolności krążenia lub zaburzeń rytmu 
prowadzi się leczenie objawowe.
Proces chorobowy oporny na leczenie 
zapalenia mięśnia sercowego może 
prowadzić do kardiomiopatii, czyli zwy-
rodnienia mięśnia sercowego. Są różne 
rodzaje kardiomiopatii: rozstrzeniowa, 
przerostowa, cukrzycowa, alkoholowa. 
Schorzenie jest bardzo groźne, w wielu 
przypadkach prowadzi do niewydol-
ności krążenia i często jest oporne na 
leczenie. W tych przypadkach należy 
rozważyć transplantację serca.

n Marek Krzyśków
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Wczesne stadium bakteryjnego zapalenia wsierdzia:  
zmiany w zastawce aortalnej

   Rys. Fotosystem



Z kończyny dolnej krew odpływa dwie-
ma drogami:
•  drogą układu głębokiego, przez żyły 

głębokie (po 2 żyły towarzyszące 
tętnicom)

•  układem powierzchownym (dwa 
głównie pnie tj. żyła odpiszczelowa 
i odstrzałowa oraz drobne naczynia 
przebiegające w tkance podskórnej 
i skórze)

•  dla usprawnienia odpływu istnie-
ją dodatkowo połączenia między 
układami w postaci żył łączących, 
przeszywających tzw. perforatory.

Krew w układzie żylnym odpływa z koń-
czyn dolnych dzięki działaniu ujem-
nego ciśnienia w lewym przedsionku 
serca i funkcjonowaniu tzw. pompy 
mięśniowej tj. rytmicznym skurczom 
mięśni łydki. 
Istotną rolę odgrywają również spraw-
nie działające zastawki w żyłach, które 
utrzymują stałe ciśnienie żylne nie-
zależnie od poziomu (kostki, kolana, 
pachwina) i wymuszają jednokierunko-
wy przepływ krwi – ku górze w układzie 
głębokim (do serca), a w układzie 
powierzchownym w kierunku do żył 
głębokich.
W klasyfikacji choroby żylakowej 
rozróżniamy żylaki pierwotne i wtórne. 
Pierwotne  rozwijają się samoistnie, wy-
stępują u ok. 70% chorych dotkniętych 
tą patologią. Podstawowymi ich przy-
czynami są: predyspozycje genetyczne, 
współistniejące z innymi czynnikami 
ryzyka, jak np. styl życia, praca, ciąże, 
nadwaga. Natomiast żylaki wtórne   
powstają w następstwie przebytych 
zakrzepowych zapaleń żył głębokich np. 
po złamaniu kończyny, w następstwie 
długotrwałego unieruchomienia. Sytu-
acje te powodują uszkodzenie aparatu 
zastawkowego żył. Objawem żylaków 
wtórnych jest np. obecność trudno go-
jących się owrzodzeń na podudziu.

Epidemiologia
Choroby żył kończyn dolnych od dzie-
siątków lat stanowią poważny problem 
medyczny.  Wieloletnie badania wyka-
zały, iż patologia ta częściej dotyczy 
społeczeństw wysoko rozwiniętych. 
Istnieje więc ścisła zależność między 
sposobem życia a częstością występo-
wania przewlekłej niewydolności żylnej. 
Problem ten narasta wraz z wiekiem. 
W populacji ludzi w wieku do 30 lat 
problem ten dotyczy ok. 1%, natomiast 
w wieku powyżej 70 lat waha się od 
20%–50%. Również płeć odgrywa istot-
ną rolę. U kobiet występuje częściej – 
25%–35%, u mężczyzn 10%–20%. 

Objawy
Jednym z objawów przewlekłej 
niewydolności żylnej są żylaki. Są to 
trwałe poszerzenia żył powierzchow-
nych w postaci charakterystycznych 
pojedynczych żył lub żyłek bądź 
ich konglomeratów występujących 
w skórze, tkance podskórnej. Żylaki 
kończyn dolnych są chorobą postę-
pującą, nieodwracalną i obok istot-
nego problemu zdrowotnego stwa-
rzają duże zatroskanie z powodów 
estetycznych. Pierwszym objawem 
choroby żylakowej jest postępujące 
uczucie ciężkości kończyn, narasta-
jące szczególnie w porze wieczornej 
– nadmierne napięcie tkanek łydek. 
Równocześnie mogą pojawiać się 
drobne siateczki żył, tzw. pajączki. 
Wraz z postępem choroby obser-
wujemy obrzęki, najpierw w okolicy 
kostek, potem coraz wyżej w obrębie 
podudzi. Nierzadko występuje mro-
wienie i swędzenie skóry w miejscach 
poszerzeń żylnych. W zaawansowa-
nym stadium pojawiają się zmiany 
troficzne w postaci przebarwień skóry 
i trudno gojących się owrzodzeń. Naj-
groźniejszym powikłaniem przewlekłej 

Łatwiej zapobiegać 
niż leczyć

Przewlekła niewydolność żylna określana jest jako utrudnienie odpływu krwi żyłami 
układów powierzchownego i głębokiego. Żylaki kończyn dolnych są najczęstszą 

i jednocześnie najlepiej zbadaną postacią przewlekłej niewydolności żylnej. 

Dr Ireneusz Nawrot, specjalista chi-
rurgii ogólnej i naczyniowej
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niewydolności żylnej jest zatorowość 
płucna w przebiegu zakrzepicy żył 
głębokich.

Czynniki predysponujące 
do wystąpienia choroby 
żylakowej

1. Predyspozycje genetyczne 
Występowanie choroby żylakowej w ro-
dzinie zwiększa ryzyko wcześniejszego 
pojawienia się niewydolności żylnej, 
żylaków nawet u osób w wieku 18–20 
lat. Ponadto ryzyko wystąpienia żyla-
ków w całej populacji z grupy ryzyka 
wzrasta o ponad 10%.

2. Uwarunkowania związane z pracą 
i sposobem życia
Długotrwała pozycja siedząca i stoją-
ca, brak wysiłku fizycznego, obcisłe 
ubranie są istotnymi czynnikami eli-
minującymi korzystne działanie pom-
py mięśniowej i sprzyjające powsta-
waniu żylaków. Podobnie zaparcia 
i otyłość, które często są związane 
z siedzącym trybem życia i występują 
w starszym wieku, mają niebagatelny 
wpływ na rozwój żylaków kończyn 
dolnych. Nadmierne przebywanie 
w wysokiej temperaturze (opalanie, 
sauna, depilacja woskiem), nosze-
nie obuwia na wysokim obcasie to 
również czynniki stwarzające realne 
zagrożenie wystąpienia żylaków koń-
czyn dolnych.

3. Ciąża i leczenie hormonalne
U ok. 20% kobiet czynnikiem powodu-
jącym wystąpienie żylaków jest ciąża. 
Częstość ta wzrasta wraz z liczbą 
porodów i to niezależnie od wieku 
kobiety.
Stosowanie hormonów czy to w po-
staci środków antykoncepcyjnych, czy 
w postaci hormonalnej terapii zastęp-
czej w leczeniu menopauzy również 
zwiększa to ryzyko. Estrogeny i proge-
steron powodują bowiem zmniejsze-
nie napięcia mięśni ściany żylnej, co 
prowadzi do poszerzenia tych naczyń 
i zastoju żylnego.

4. Palenie tytoniu
Nałóg ten oprócz oczywistego wpływu 
na naczynia tętnicze poprzez roz-
wój miażdżycy wpływa również na 
zaburzenia w funkcjonowaniu ściany 
naczynia żylnego, powodując większą 
skłonność do zastoju i stanów zapal-
nych w obrębie żył.

Rozpoznanie
Rozpoznanie niewydolności żylnej 
w postaci zawansowanej nie stanowi 
problemu. Istotne w chorobie tej jest 
postawienie właściwej diagnozy w mo-
mencie występowania minimalnych 
objawów, tak by nie doprowadzać do 
pojawienia się powikłań. Jest to czas na 
profilaktykę, właściwe leczenie – farma-
kologiczne lub chirurgiczne. 
Każda osoba, u której występują 
czynniki ryzyka, objawy niewydolności 
żylnej, powinna zgłosić się do chirurga 
naczyniowego w celu przeprowadzenia 
stosownych badań. Oprócz zwykłego 
badania fizykalnego w diagnostyce nie-

wydolności żylnej pomocne jest badanie 
USG z funkcją Dopplera, które pozwala 
na dokładną ocenę układów żylnych 
kończyny. Pozwala na zobrazowanie 
funkcji zastawek i drożności żył. Pozwala 
też na podjęcie właściwej terapii i odpo-
wiedniej kwalifikacji do zabiegu chirur-
gicznego czy metod małoinwazyjnych 
(krio-, lasero-, skleroterapii).

Profilaktyka
Po pierwsze należy bezwzględnie 
zadbać o usprawnianie krążenia 
żylnego w kończynach. Najlepszym 
sprzymierzeńcem jest ruch. Dlatego też 
w wolnych chwilach należy starać się 
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Chirurgiczne leczenie 
żylaków polega na 

usunięciu żyły zmie-
nionej żylakowato. 

Wykonuje się nacięcie 
na udzie, aby podwiązać 

żyłę udową, do której 
uchodzi żyła z żylaka-
mi. Następne nacięcia 

wykonuje się poniżej, na 
odcinku, gdzie obecne 
są żylaki i ostatecznie 

usuwa się ją.

Zator naczynia krwionośnego

   Rys. Fotosystem



prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia: 
spacery, rekreacyjna jazda na rowerze, 
pływanie itp. Taka aktywność fizyczna 
powoduje uruchamianie tzw. „pompy 
mięśniowej”, co w zasadniczy sposób 
usprawnia odpływ krwi z kończyn dol-
nych. W chwilach zmęczenia kończyn 
odpowiednie ich uniesienie (powyżej 
poziomu serca) wyraźnie zmniejsza 
uczucie bólu. Natomiast w pracy staraj-
my się zrobić krótką przerwę i czas ten 
wykorzystać  na spacer, parę skłonów 
lub przysiadów. Walka z nadwagą, 
właściwa dieta, eliminująca zaparcia 
(bogata w błonnik), odstawienie leków 
hormonalnych, jeżeli jest to możliwe, 
zerwanie z nałogiem palenia papiero-
sów, właściwe ubranie i obuwie są to 
czynniki, które na pewno zmniejszają 
ryzyko choroby żylakowej lub spowal-
niają jej naturalny przebieg.  

Leczenie
1. Farmakologiczne
W tej metodzie stosuje się:
•  tzw. leki flebotropowe poprawia-

jące napięcie (tzw. tonus) ściany 
żylnej, a także przeciwdziałające 
występowaniu zaburzeń na pozio-
mie mikrokrążenia oraz zastojowi 
limfatycznemu, które współistnieją 
w patologii żylnej

•  drugą grupę stanowią preparaty po-
prawiające przepływ krwi tj. niewiel-
kie (kardiologiczne) dawki aspiryny, 
heparyny drobnocząsteczkowe i do-

ustne leki przeciwkrzepliwe; wiele 
przypadków zmusza do stosowania 
leków przeciwzakrzepowych 

•  na pewno wspomagającym 
preparatem może być ALVEO, 
które poprzez korzystny wpływ na 
metabolizm komórek ściany żył 
wpływa na lepszy tonus, napięcie 
naczynia. ALVEO również działa 
tonizująco na perystaltykę jelit 
i zmniejsza ryzyko zaparć, a tym 
samym jednego z czynników 
powstawania żylaków. Szczególnie 
korzystne działanie ALVEO można 
obserwować w mieszanej patologii 
tętniczo-żylnej w przebiegu cukrzy-
cy. Wpływ na metabolizm komórek 
sprzyja lepszemu gojeniu wszelkich 
owrzodzeń. 

2. Kompresoterapia
W kompresoterapii znajdują zastoso-
wanie elastyczne bandaże, podkola-
nówki i rajstopy. W metodzie tej istot-
ną rolę odgrywa właściwie rozłożony 
ucisk, zgodny z kierunkiem krążenia 
krwi żylnej – największy w okolicy 
kostki i dolnej części podudzia i stop-
niowo zmniejszający się ku górze. 
Dlatego tak ważny jest odpowiedni 
dobór rozmiarów i siły ucisku podko-
lanówek czy rajstop – zwykle wymaga 
to dokonania pomiarów obwodu łydki 
na różnych poziomach zaraz po wsta-
niu, kiedy kończyny są „wypoczęte” 
i najmniej obrzęknięte. Rzeczy te są 

Hemoroidy – żylaki odbytu
Czym są hemoroidy?
Termin ten pochodzi z  greki i oznacza nic innego, 
jak »krwawienie«. 
Hemoroidy to gęsty splot naczyń w błonie 
śluzowej odbytnicy (łac. rectum). Zadaniem tego 
splotu jest uszczelnianie odbytnicy razem z we-
wnętrznym i zewnętrznym zwieraczem odbytu. 
Splot znajduje się ok. 3–4 cm powyżej odbytu 
(łac. anus) w kanale odbytu i normalnie nie moż-
na go wyczuć palcem podczas badania. 
O występowaniu »hemoroidów« medycyna 
mówi dopiero wówczas, gdy w splocie naczyń 
dochodzi do zatrzymania krwi i nie może ona 
swobodnie znaleźć ujścia. Skutkiem tego małe 
tętniczki ciała jamistego transportują krew 
o jasnoczerwonym kolorze, zawierającą tlen, 
rozszerzają się i tworzą – najczęściej w ty-
powych miejscach – guzkowate wypukłości 
w błonie śluzowej.

Typowe objawy
Typowe objawy choroby hemoroidalnej to świąd, 
pieczenie i sączenie, pozostawianie śladów stolca, 
jasnoczerwone ślady krwi na stolcu i papierze 
toaletowym lub bieliźnie, a także uczucie niekom-
pletnego wypróżnienia. 
Najczęściej występuje kilka objawów łącznie, które 
dla pacjenta są bardzo nieprzyjemne i mogą znacznie 
obniżyć komfort życia osoby dotkniętej tą chorobą. 

Nie wiadomo dokładnie, ile osób cierpi na opisane 
dolegliwości. Przypuszcza się, że co trzecia osoba 
po 30 roku życia sporadycznie lub często cierpi na 
hemoroidy. 
Wiadomo, że znaczna część osób starszych do-
tknięta jest tą dolegliwością. 

Profilaktyka, czyli jak zapobiegać chorobie
Duży wpływ na powstanie choroby mają styl 
życia i sposób odżywiania. Można jej uniknąć 
przestrzegając następujących zasad: stosować 
dietę bogatą w błonnik (dzienne zapotrzebowa-
nie organizmu wynosi 25–40 g), regularnie się 
odżywiać, unikać nadmiernych ilości używek (np. 
kawy, alkoholu), wypijać dużą ilość płynów (ok. 
2–3 litry na dobę), a także zwiększyć aktywność 
fizyczną. Należy pamiętać, że regularne ćwiczenia 
fizyczne uaktywniają pracę mięśni brzucha i po-
budzają perystaltykę jelit, ułatwiając prawidłowe 
wypróżnianie.

Przykładowa zawartość błonnika w 100 g 
wybranych produktów:
kalafior 2,4 g 
marchew 3,6 g 
kapusta 2,5 g 
brukselka 5,4 g 
biała fasola (nasiona) 15,7 g 
groch (nasiona) 15,0 g 
zielony groszek 6,0 g 

54

Żylaki kończyn dolnych

1

2

3

 1 U osób młodych wewnętrzna ściana 
naczynia jest gładka. Krew może 
swobodnie przepływać

 2 Najczęściej w podeszłym wieku 
w wewnętrznej ścianie naczynia 
odkładają się związki tłuszczowe

 3 Te związki tłuszczu ulegają zwapnieniu 
i krew nie może swobodnie przepływać

   Rys. Fotosystem

Hemoroidy to żylakopodobne twory zwane 
także guzkami krwawniczymi powstające 
w obrębie naczyń krwionośnych w dolnej 
części odbytnicy oraz w obrębie odbytu

   Rys. Fotosystem



więc z reguły dopasowywane indywi-
dualnie dla chorego.

3. Leczenie chirurgiczne i zabiegowe 
małoinwazyjne
Leczenie chirurgiczne polega na miej-
scowym usunięciu poszerzeń żylnych 
z niewielkich nacięć skóry. W przypad-
kach zaawansowanych koniecznym 
jest również usunięcie głównego pnia 
układu powierzchownego tj. żyły od-
piszczelowej czy podwiązania niewy-
dolnych perforatorów (żył przeszywają-
cych). Zabiegi te można wykonać albo 
tradycyjną metodą chirurgiczną, tzw. 
stripping lub przy użyciu odpowiednich 
kriosond.
Inną metodą jest skleroterapia, meto-
da polegająca na likwidacji żylaków 
poprzez śródnaczyniowe wstrzyknięcie 
chemicznych środków powodujących 
stan zapalny ściany żyły, co w kon-
sekwencji wywołuje jej zarośnięcie 
i włóknienie. Przy odpowiednim 
doświadczeniu wykonującego i dzięki 
użyciu w czasie zabiegu aparatu USG 
metoda ta zaczyna mieć zastosowanie 
również w leczeniu zaawansowanych 
stadiów choroby żylakowej. Natomiast 
w przypadku bardzo małych posze-
rzeń, tzw. pajączków odpowiednią 
metodą jest laseroterapia. Jak z po-
wyższego wynika, dobór metody musi 
być poprzedzony dokładną diagno-
styką i indywidualnym podejściem do 
chorego. 

Podsumowanie
Na koniec należy zwrócić uwagę na 
niemałe koszty finansowe i społeczne 
związane z chorobą żylakową. Całko-
wity koszt leczenia ambulatoryjnego 
jednego chorego w Polsce wynosi ok. 
3000 zł. Średnia absencja zawodowa 
z tego tytułu to ok. 18 dni. Dlatego też 
tak ważna jest profilaktyka. Profilaktyka 
szeroko pojęta, propagująca zdrowy 
styl życia. Na pewno w tych ramach 
jest miejsce na stosowanie preparatu 
ALVEO. Hasło „łatwiej zapobiegać niż 
leczyć” zawsze i wszędzie pozostaje 
aktualne.

n Ireneusz Nawrot

fot. Katarzyna Piotrowska

Jest to odcinkowe (ograniczone) 
poszerzenie tętnicy powstałe w wyniku 
osłabienia (uszkodzenia) jej ściany. 
Tętniaki powstają najczęściej w ob-
rębie aorty, która jest główną tętnicą 
organizmu, biegnącą w klatce pier-
siowej i w jamie brzusznej. Spotyka 
się je także w naczyniach tętniczych, 
zaopatrujących mózg lub kończyny 
(częściej dolne). Także ściana serca 
może ulegać tętniakowatemu posze-
rzeniu w przebiegu zawału mięśnia 
sercowego.

Objawy są bardzo zróżnicowane 
i zależne od umiejscowienia oraz 
wielkości tętniaka
Tętniak piersiowego odcinka aorty 
(aneurysma aortae thoracalis) powo-
duje nagłe, nawracające, ostre bóle 
w klatce piersiowej, bóle szyi, pleców, 
niekiedy promieniujące do górnej 
części jamy brzusznej. 
Tętniak brzusznego odcinka aorty 

(aneurysma aortae abdominalis) wy-
wołuje bóle brzucha i pleców w okoli-
cy krzyżowej, czasem promieniujące 
do pachwiny, brak apetytu, utratę 
masy ciała, czasem także spadek ilo-
ści wydalanego moczu aż do rozwoju 
niewydolności nerek. W przypadku 
bardzo dużych tętniaków charaktery-
stycznym objawem jest wyczuwalny 
w obrębie górnej lub środkowej części 
jamy brzusznej sprężysty, wyraźnie 
tętniący, niekiedy bolesny guz. 
Tętniak tętnicy mózgowej wywołuje sil-
ne, pulsujące bóle głowy, osłabienie 
lub porażenie niektórych grup mięśni, 
zaburzenia czucia lub równowagi, ból 
gałek ocznych, zaburzenia widze-
nia lub częściową ślepotę; niekiedy 
stwierdza się nierówność źrenic. 
Tętniak zlokalizowany w tętnicy 
zaopatrującej kończynę prowadzi do 
pogorszenia jej ukrwienia, co objawia 
się bólami, osłabieniem mięśniowym, 
bladością lub zasinieniem. Czasem 
w pachwinie lub w dole podkolanowym 
wyczuwa się sprężysty tętniący guzek. 
Tętniakowate poszerzenie ściany serca 
wiąże się z występowaniem zaburzeń 
rytmu serca (uczucie kołatania, nagłe 
utraty przytomności) lub rozwojem 
niewydolności krążenia (duszność, 
pogorszenie tolerancji wysiłku). Często 
tętniaki nie dają żadnych objawów i są 
wykrywane przypadkowo w trakcie 
badań kontrolnych lub wykonywanych 
z powodu innych schorzeń. 

n Anna Szulc

Tętniak
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Drobne tętniaki, które po-
wstały w pobliżu nerwu 
wzrokowego (w przypad-
ku ucisku nerwu pojawia-
ją się dokuczliwe 
dolegliwości)

Różnorodne formy tętniaka
 1 Tętniak wrzecionowaty
 2 Tętniak workowaty
 3 Tętniak workowato-wrzecionowaty
 4 Tętniak rzekomy

1 2 3 4

   Rys. Fotosystem

   Rys. Fotosystem



Stres przyczyną 
chorób serca

Badania naukowców dowiodły, jak ogromny wpływ ma stres na rozwój chorób układu 
krążenia. Stres powoduje zwiększoną zdolność płytek do tworzenia się zakrzepów, 
a także zmniejsza wewnętrzne ochronne mechanizmy organizmu chroniące przed 

powstawaniem zakrzepów oraz rozpuszczające te, które już powstały.

Zadaniem układu krążenia, nazywanego 
również układem sercowo-naczyniowym, 
jest dostarczanie krwi bogatej w tlen 
i substancje odżywcze do wszystkich 
komórek organizmu w ilości odpowied-
niej do ich aktualnego zapotrzebowania. 
Układ ten funkcjonuje sprawnie, jeśli ser-
ce (pompa) jest w stanie przepompować 
odpowiednią ilość krwi (ma wystarczają-
co dużą pojemność minutową), a w tęt-
nicach panuje odpowiednio wysokie 
ciśnienie, wymuszające przepływ krwi od 
serca do tkanek. Ciśnienie tętnicze jest 
wypadkową objętości krwi krążącej i po-
jemności łożyska naczyniowego (oporu 
naczyniowego). 

Niebezpieczny stres
Ostatnio bardzo popularne stało się po-
szukiwanie związków między skłonnością 
do występowania chorób somatycznych 
a czynnikami psychogennymi. W po-
wszechnej opinii za wzrost zachorowań 
na większość chorób cywilizacyjnych 
odpowiada styl życia i zwiększone nara-
żenie na stres. Należy jednak podkreślić, 
iż stres towarzyszy każdemu z nas od 
momentu narodzin aż do śmierci i jest 
naturalną reakcją na codzienne wyzwania 
i życiowe zmiany, nie tylko negatywne, ale 
– co warte zaznaczenia – i pozytywne. 
Brak reakcji stresowej oznacza śmierć 
organizmu. Jednym ze sposobów na 
udane życie jest umiejętne radzenie so-
bie z sytuacjami stresogennymi, bowiem 
to nie sam stres jest niebezpieczny dla 
człowieka, ale to, jak na niego reagu-
jemy. Pewien optymalny poziom stresu 
jest niezbędny dla efektywnego funkcjo-
nowania człowieka, zbyt niski powoduje 
spadek motywacji, apatię i znudzenie, 
zbyt wysoki – napięcie, trudności z kon-
centracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne 
zmęczenie, zwolnienie refleksu. 

Według dr. Hansa Selye oddziaływanie 
wielu bodźców odczuwamy jako przy-
jemne (ekscytujące) albo jako nieprzy-
jemne, ale nieprzekraczające pewnej 
tolerowanej granicy. Zjawisko to nazywa-
my EUSTRESEM. Eustres jest potrzebny 
– pobudzając nas, wzmacnia nasze 
reakcje, podnosi próg naszej reaktyw-
ności. Umożliwia skuteczne działanie. 
Każdy z nas potrzebuje niezbędnego 
poziomu stymulacji, by móc sprostać 
wyzwaniom i reagować odpowiednio do 
sytuacji, w jakiej się znajduje. Negatyw-

Choroba niedokrwienna 
serca (ChNS)
Stan niedokrwienia mięśnia sercowego (bez 
względu na patomechanizm), wynikający 
z dysproporcji między faktycznym zapo-
trzebowaniem mięśnia sercowego na tlen 
a możliwością jego dostarczenia.
Podział choroby wieńcowej:
1)  stabilne zespoły wieńcowe
 •  stabilna dławica piersiowa
 •  sercowy zespół X
 •  dławica związana z mostkami mięśnio-

wymi
2) ostre zespoły wieńcowe
 •  niestabilna dławica piersiowa
 •  zawał serca bez uniesienia odcinka ST
 •  zawał serca z uniesieniem odcinka ST
 •  zawał serca nieokreślony
 •  nagły zgon sercowy
Objawy stabilnej dławicy piersiowej:
najbardziej typowym objawem jest ból 
w klatce piersiowej o następujących cechach:
 •  ucisk, dławienie lub gniecenie
 •  zwykle umiejscowiony zamostkowo, 

z promieniowaniem do szyi, żuchwy, 
nadbrzusza lub ramion; może być zloka-
lizowany w nadbrzuszu

 •  wywołany wysiłkiem fizycznym lub 
stresem emocjonalnym, ustępujący 
w spoczynku w ciągu kilku minut.

Arytmia
Podział:
1)  rytmy wolne (bradyarytmie)
2)  rytmy szybkie (tachyarytmie)
 a)  arytmie nadkomorowe
  •  pojedyncze pobudzenia
  •  częstoskurcz nadkomorowy
  •  zespoły preekscytacji
  •  częstoskurcz przedsionkowy
  •  migotanie przedsionków
  •  trzepotanie przedsionków
b) arytmie komorowe
  •  pojedyncze pobudzenia komorowe
  •  formy złożone:
   -  pary
   -  nieutrwalony częstoskurcz komorowy
   -  utrwalony częstoskurcz komorowy
   -  migotanie/trzepotanie komór

Katarzyna Jankowska – psycholog 
i Adam Stańczyk – lekarz medycyny
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ny jest dopiero taki strumień bodźców, 
który przekracza pewną granicę naszej 
indywidualnej wytrzymałości. Zjawisko to 
nosi nazwę DYSTRESU.

Związek między stresem 
a zdrowiem
Z całą pewnością życie bywa trudne, 
a im jest trudniejsze, tym trudniej się 
z nim uporać. Ci, którzy żyją w stanie 
silnego napięcia (śmierć bliskiej osoby, 
rozwód, zmiana pracy) mogą być 
bardziej podatni na chorobę niż osoby 
bez takiego obciążenia. Nie jest jednak 
tak, że choruje każdy, kto jest narażony 
na samo niebezpieczeństwo choroby. 
Równie ważne znaczenie obok nasi-
lenia bodźca stresogennego ma czas 
trwania i jego częstotliwość, a przede 
wszystkim sposób interpretacji danych 
zdarzeń.
Aby określić, jaki wpływ na układ 
sercowo-naczyniowy może mieć 
ciągłe narażenie na nadmierne bodźce 
stresowe (dystres), należy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, w jaki sposób 
reagujemy na stres.
Mówi się o psychologicznych i fizjolo-
gicznych reakcjach na stres.  

REAKCJE PSYCHOLOGICZNE 
•  lęk 
•  stany depresyjne 
•  smutek 
•  irytacja 
•  rozczarowanie życiem i sobą 

ZMIANY W ZACHOWANIU
•  objadanie się 
•  palenie papierosów 
•  nadużywanie alkoholu 
•  obgryzanie paznokci 
•  zaburzenia snu 
•  łatwe wpadanie w gniew 
•  unikanie kontaktów z ludźmi  

ZMIANY W MYŚLENIU
•  trudności z koncentracją 
•  zapominanie 
•  negatywne myślenie 

REAKCJE FIZJOLOGICZNE 
•  wzrost aktywności systemu nerwo-

wego 
•  zwiększony poziom amin katecholo-

wych (adrenaliny, noradrenaliny) we 
krwi

•  bóle głowy, pleców, żołądka  

Stres a układ krążenia     
Jak widać powyżej, wśród rodzajów 
reakcji na stres znajdują się czynniki 
ryzyka rozwoju chorób układu sercowo- 
-naczyniowego (palenie papierosów, 
objadanie się, a w efekcie nadwaga 
i zaburzenia lipidowe, nadmierne 
spożycie alkoholu i innych używek), jak 
również fizjologiczne reakcje, wnikające 
z pobudzenia układu nerwowego i hor-
monalnego, które łącznie leżą u podłoża 
rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętni-
czego, zaburzeń rytmu serca (migotanie 
przedsionków, arytmia komorowa). 
W warunkach zdrowia mechanizmy 
te podlegają autoregulacji, jednak 
w przypadkach nadmiernej, długotrwa-
łej aktywacji współczulnego układu 
nerwowego zmiany w czynności pracy 
serca i napięcia naczyń mogą utrwalić 
się, doprowadzając do wyczerpania 
zapasów energetycznych, rozwoju 
niewydolności mięśnia sercowego, 
nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń 
rytmu serca, a przy już istniejącej miaż-
dżycy naczyń wieńcowych najcięższym 
objawem może być zawał serca. 

Dieta i sport
Należy zaznaczyć, że choroba wień-
cowa i nadciśnienie są najczęstszymi 
przyczynami zgonów w krajach wysoko 
uprzemysłowionych, a liczba chorych 
rośnie w zastraszającym tempie. Ważne 
jest, iż nadciśnienie tętnicze i miażdży-
ca, będąca podstawowym procesem 
patologicznym, leżącym u podstaw cho-
roby wieńcowej, rozwijają się niezau-
ważone przez wiele lat, jednak główne 
czynniki ryzyka wystąpienia choroby 
wieńcowej: nieprawidłowe żywienie, pa-
lenie tytoniu, małą aktywność fizyczną, 
styl zachowania, nadwagę lub otyłość, 
podwyższone ciśnienie tętnicze, wyso-
kie stężenie cholesterolu i trójglicerydów 
można modyfikować.

Podsumowując: należy podkreślić ko-
nieczność jednoczesnego wykorzystania 
środków farmakologicznych i pozafar-
makologicznych (dieta, wysiłek fizycz-
ny, zmiana stylu zachowania, nauka 
radzenia sobie ze stresem) w prewencji 
i leczeniu chorób układu sercowo-naczy-
niowego oraz ścisłego współdziałania 
pacjenta, lekarza i psychologa.

n Katarzyna Jankowska 
Adam Stańczyk

fot. Adam Słowikowski

Migotanie przedsionków
Jest to najczęstsza tachyarytmia nadkomo-
rowa, cechująca się szybkim (350–700/min.) 
nieuporządkowanym rytmem przedsionków, 
prowadzącym do utraty efektywności hemo-
dynamicznej ich skurczu, czemu towarzyszy 
niemiarowy rytm komór.
Objawy:
•  kołatanie serca
•  poty
•  osłabienie
•  upośledzona tolerancja wysiłku
•  omdlenia lub zawroty głowy
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Postęp zmian miażdżycowych:
 1 Prawidłowe naczynie
 2 Tworzenie blaszki miażdżycowej
 3 Blaszka niestabilna podatna na pęknięcie
 4 Pęknięta blaszka niestabilna w trakcie gojenia
 5 Blaszka niestabilna z nadżerką, krytycznie zwężająca naczynie

2 4

   Rys. Maciej Wieczorek



Operacje dzielą się według specjal-
ności lekarskich oraz specjalności 
chirurgicznych, stąd wyróżniamy 
operacje ginekologiczne, ortope-
dyczne, okulistyczne czy też wysoko 
specjalistyczne, np. kardiochirurgiczne, 
torakochirurgiczne.
Ze względu na czas wykonania opera-
cje dzielą się na:
•  nagłą, doraźną – to zabieg, który 

dla odniesienia efektu musi być wy-
konany w krótkim czasie po wystą-
pieniu objawów (ważne są godziny, 
a czasem minuty), w przeciwnym ra-
zie następuje znaczne pogorszenie 
stanu zdrowia chorego prowadzące 
nawet do śmierci; taką operacją jest 
interwencja chirurgiczna przy np. 
zapaleniu wyrostka robaczkowego, 
uwięźniętej przepuklinie albo krwo-
toku do jamy otrzewnej po urazie

•  pilną – zabieg musi być wykonany 
w ciągu kilku dni od wystąpienia 
objawów, np. w wypadku zapalenia 
pęcherzyka żółciowego, niedrożno-
ści przewodu pokarmowego

•  planową – stosowaną w przypadku, 
kiedy nie ma potrzeby niezwłocz-
nego jej wykonania, odbywa się 
w ustalonym terminie, tj. w odstępie 
tygodni lub miesięcy od diagnozy, 
np. operacja naprawcza przepukli-
ny, usunięcie kamieni pęcherzyka 
żółciowego, operacje kardiochirur-
giczne.

Przebieg każdej choroby jest odmien-
ny, ale istnieją założenia i schematy 
postępowania, które pomagają ocenić 
i zminimalizować ryzyko związane 
z zabiegiem operacyjnym.
Ryzyko operacyjne łączy się z wieloma 
czynnikami, do których zalicza się:
•  stan ogólny pacjenta
•  przebieg choroby, która spowo-

dowała konieczność interwencji 
chirurgicznej

•  obciążenia dodatkowe (choroby 
przebyte, współistniejące)

•  zmiany stanu ogólnego na skutek 
leczenia operacyjnego.

Niezbędną czynnością przedoperacyj-
ną, pozwalającą zmniejszyć ryzyko za-
biegu, jest wywiad z chorym, podczas 
którego lekarz otrzymuje wiele cennych 
informacji o:
•  chorobie podstawowej
•  uczuleniach na leki
•  aktualnie przyjmowanych lekach
•  problemach związanych z lecze-

niem chirurgicznym i znieczuleniem 
w przeszłości

•  chorobach występujących w rodzinie 
(np. skazy krwotoczne).

Suplementacja przed 
operacją 
Oczywiście w przypadku operacji nagłej 
lub pilnej trudno przewidzieć, kiedy to 
nastąpi, w związku z tym raczej trudno 
się do tego przygotować. Ryzyko po-
wikłań jest wtedy większe, ze względu 
na częstsze zakażenia ran poopera-
cyjnych, powikłania ze strony układu 
oddechowego czy układu krążenia.
W przypadku operacji planowej można 
się odpowiednio przygotować do 
zabiegu. Bardzo ważny jest optymalny 
stan odżywienia, ma to bezpośredni 
wpływ na przebieg pooperacyjny.  Tu 
dość ważna uwaga: u osób ze znaczną 
otyłością bardzo często stwierdza się 
niedobory białka, minerałów, witamin. 
Dodatkowo dochodzą problemy z ukła-
dem krążenia (np. choroba wieńcowa, 
nadciśnienie). Ryzyko okołooperacyjne 
u takich osób jest bardzo duże. Jeżeli 
planujemy zabieg operacyjny, należy 
zoptymalizować dietę (nie myślę tu 
o drastycznym odchudzaniu – warto 
poradzić się dietetyka); oczywiście 
redukcja wagi jest jak najbardziej wska-
zana. Najważniejsze jest odpowiednie 
odżywienie organizmu, czyli uzupeł-
nienie niedoborów – SUPLEMENTA-
CJA! Najbardziej czytelnym i ważnym 
elementem przygotowania i prze-
prowadzenia pacjenta przez zabieg 
chirurgiczny jest jego stan odżywienia 
i równowaga elektrolitowa. W ostatnich 
latach wprowadza się ściśle określone 
zasady leczenia żywieniowego w okre-

Suplementacja  
przed i po zabiegu

Operacja, zabieg 
operacyjny – to 

wszelkiego rodzaju 
czynności na narządach 
i tkankach ciała służące 

poprawie stanu zdrowia 
i samopoczucia chorego 

bądź diagnostyce. Ważna 
jest suplementacja przed 

i po operacji, dzięki 
czemu w organizmie 
zostaną uzupełnione 
wszelkie niedobory – 

mówi lek. med. Mirosław 
Łyszczarz, specjalista 

chirurgii ogólnej. 
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sie okołooperacyjnym, które pozwalają 
bezpiecznie przeprowadzić operowane-
go pacjenta przez zabieg – nawet gdy 
jest on bardzo rozległy. Jeżeli stwierdza 
się cechy niedożywienia u pacjenta 
przed planową operacją, istnieje moż-
liwość dwutorowego żywienia: drogą 
dożylną i drogą dojelitową. Podawane 
preparaty muszą być odpowiednio 
zbilansowane na podstawie przeprowa-
dzonych badań. Oczywiście ten sposób 
przygotowania dotyczy grupy pacjen-
tów, którzy nie mogą odżywiać się 
naturalną drogą, np. wyniszczony chory 
ze stwierdzonym guzem w przewodzie 
pokarmowym (żołądek, jelito grube). 
Najlepsze jest jednak odżywianie drogą 
naturalną. Zasady zdrowego i racjo-
nalnego odżywiania są powszechnie 
znane, ale nie powszechnie stosowane, 
co stwierdza się u pacjentów przed 
operacją. Stąd tak ważna jest suple-
mentacja pozwalająca na wyrównanie 
wszelkich niedoborów przed operacją, 
co warunkuje prawidłowy przebieg 
okołooperacyjny i skutkuje prawidłową 
rekonwalescencją. 

Podawanie suplementów, np. Alveo, po 
zabiegu operacyjnym pozwala rozpo-
cząć proces oczyszczania z toksyn, 
które mogły zgromadzić się w organi-
zmie i jednocześnie uzupełnić niedobory 
witamin, minerałów, pierwiastków ślado-
wych. Obecność aminokwasów w Alveo 
pozwala na wyrównanie poziomu białek, 
a to jest bardzo ważne w procesie goje-
nia ran i powstania prawidłowych blizn. 
Praktycznie podczas każdej operacji 
dochodzi do obniżenia poziomu albumin 
i białek, dlatego tak istotne jest w miarę 
szybkie uzupełnienie. Niedobór sodu, 
potasu, magnezu lub wapnia wpływa na 
funkcjonowanie układu krążenia, mięśni 
szkieletowych, na perystaltykę jelit.
Dieta podczas rekonwalescencji 
uzależniona jest od rodzaju przebytej 
operacji, dlatego tak ważne jest stoso-
wanie się do zaleceń lekarskich. Ogra-
niczenia dietetyczne dotyczą w znacz-
nej mierze chorych po przebytych 
operacjach przewodu pokarmowego 
i tu należy zwracać uwagę na stopnio-
we rozszerzanie diety. Zakres niektó-
rych operacji (np. częściowa resekcja 

wątroby, trzustki) całkowicie eliminuje 
niektóre produkty z diety – pacjent 
powinien się do tego zastosować. 
Operacje dotyczące układu krążenia 
również wiążą się ze stosowaniem 
odpowiedniej, często rygorystycznej, 
diety (np. ubogotłuszczowej, niskocho-
lesterolowej). Ważna jest świadomość 
chorego, że stosowanie się do zaleceń 
lekarza w zakresie diety nieodłącznie 
wiąże się z procesem leczenia.

Szok dla organizmu
Podczas operacji nasz organizm do-
znaje pewnego rodzaju szoku zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego, pojawia 
się element stresu. Na organizm ma 
wpływ rodzaj i czas trwania zabiegu, 
a także sposób znieczulenia. Wyróżnia 
się następujące rodzaje znieczuleń: 
ogólne, przewodowe i miejscowe.
Znieczulenie ogólne polega na całkowi-
tym wyłączeniu świadomości, zwiot-
czeniu pacjenta, zniesieniu odruchów 
i bólu. Od czasu wprowadzenia eteru 
potocznie nazywa się narkozą. Obecnie 
do znieczulenia ogólnego stosuje się 
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leki nasenne (hipnotyczne), zwiot-
czające i przeciwbólowe, podawane 
dożylnie. Dodatkowo używa się również 
gazów wziewnych, które stanowią 
jedynie uzupełnienie znieczulenia. 
O ilości i rodzajach podawanych leków 
decyduje anestezjolog, który bierze pod 
uwagę stan chorego, jego wiek, choro-
by towarzyszące, no i oczywiście rodzaj 
planowanej operacji. Obecnie coraz 
częściej stosuje się leki nowych genera-
cji, ponieważ są mniej toksyczne. Ich 
rozkład często nie zależy od wydolności 
wątroby i nerek. Odpowiedzialne za 
to są enzymy zawarte w osoczu krwi 
i rozkład tych leków zależy od wydol-
ności tych enzymów. Natomiast leki 
starszych generacji są metabolizowane 

głównie w wątrobie i ich rozkład zależy 
od sprawności jej enzymów. Dlatego 
ważne jest, by wątroba funkcjono-
wała prawidłowo. Ciężkie powikłania 
z powodu znieczulenia zdarzają się 
niezmiernie rzadko pod warunkiem, że 
jest prowadzone zgodnie ze standarda-
mi bezpiecznego znieczulenia i przez 
wyszkolonego anestezjologa.
Znieczulenie przewodowe polega na 
podaniu leków do przestrzeni zewną-
trzoponowej, podpajęczynówkowej 
kręgosłupa bądź w okolicę nerwów 
obwodowych, dając efekt zniesienia 
bólu i temperatury przy zachowanej 
świadomości, czuciu dotyku i ucisku. 
Takiego rodzaju znieczulenia używa 
się do zabiegów dotyczących kończyn 
górnych, dolnych (np. zabiegi ortope-
dyczne), okolic pachwinowych, krocza 
(np. usunięcie przepukliny, operacje 
ginekologiczne).
Znieczulenie miejscowe polega na 
wstrzyknięciu leku znieczulającego 
w okolicę nerwów w obszarze pla-
nowanego zabiegu. Trwa najkrócej, 
świadomość jest w pełni zachowa-
na. Stosowane jest przy mniejszych 
zabiegach (np. zszycie rany, usunięcie 
zmiany skórnej).  Zazwyczaj przed 
każdym zabiegiem związanym ze 
znieczuleniem pacjentowi podaje się 
leki uspokajające, by maksymalnie 
zmniejszyć element stresu i jedno-
cześnie dać możliwość bezpiecznego 
przeprowadzenia zabiegu.

Uwaga na odwodnienie
Duży zabieg operacyjny związany jest 
często z utratą krwi, co wpływa na 
wydolność układu krążenia – w przy-
padku dużej utraty wymagana jest 
transfuzja. Ponadto może dojść do 
znacznych spadków poziomu białka 
i albumin, zaburzeń elektrolitycznych 
(potas, sód, chlorki), utraty minerałów, 
witamin. Oczywiście wiele zależy od 
rodzaju operacji, na przykład opera-
cje brzuszne wiążą się z dość długim 
okresem głodzenia, w związku z tym 
wyżej opisane zaburzenia są większe. 
W przypadku operacji kardiochirur-
gicznych żywienie pacjenta nie stanowi 
większego problemu, stąd regeneracja 
może przebiegać pomyślniej, pod 
warunkiem braku powikłań sercowo- 
-naczyniowych.
W okresie okołooperacyjnym należy 
monitorować stan nawodnienia chore-
go, do oceny służą  pomiary: ciśnienia 
tętniczego, częstości pracy serca, ilości 
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wydalanego moczu. W przypadku 
odwodnienia ciśnienie tętnicze obniża 
się, serce szybciej pracuje, ilość moczu 
jest mniejsza. Ponadto do objawów 
stopniowo rozwijającego się odwodnie-
nia należą: zmniejszone napięcie skóry, 
wzmożone pragnienie, zmiany tempe-
ratury ciała i zaburzenia stanu psy-
chicznego. Przy stwierdzeniu tego typu 
objawów powinno uzupełnić się płyny, 
jeżeli to konieczne – również dożylnie, 
jednocześnie stale oceniając stan 
nawodnienia. W trakcie znieczulenia 
ogólnego za stan nawodnienia pacjenta 
odpowiada anestezjolog, prowadząc 
stały monitoring. Po zabiegu opera-
cyjnym, dopóki pacjent nie przyjmuje 
płynów doustnie, uzupełnia się płyny 
dożylnie, jednak jeżeli tylko stan chore-
go pozwala, a operacja nie dotyczyła 
przewodu pokarmowego, powinno się 
jak najszybciej podawać płyny doustnie. 
Brak odpowiedniego monitoringu może 
prowadzić do przewodnienia chorego. 
U większości osób prowadzi to jedynie 
do zwiększenia objętości wydalanego 
moczu. Powikłania przewodnienia mogą 
występować u osób w podeszłym 
wieku, u których dochodzi do zatrzy-
mania płynów w organizmie, mogące 
prowadzić do obrzęków obwodowych, 
niewydolności krążenia, obrzęku płuc.

Specjalna dieta po operacji
Jeżeli zabieg operacyjny dotyczył jamy 
brzusznej, po zabiegu nie powinno 
się włączać diety w pierwszej dobie 
pooperacyjnej, ponieważ przewód 
pokarmowy nie funkcjonuje prawidło-
wo, dlatego że otwarcie jamy otrzew-
nej powoduje chwilowe „porażenie” 
perystaltyki jelit. 
Dlatego początkowo chory może pić 
tylko płyny, później stopniowo rozsze-
rza się dietę poprzez płynną i lekko-
strawną do normalnej. Powinno się 
unikać pokarmów ciężkostrawnych, 
wzdymających, świeżych owoców 
i słodyczy. Podaje się posiłki niewielkie 
objętościowo.
Po dużych zabiegach, często po-
wiązanych z rozległymi resekcjami, 
rozpoczęcie żywienia następuje dużo 
później, do tego czasu chory odżywia-
ny jest dożylnie, a dieta jest rozszerza-
na jeszcze ostrożniej.

Inne problemy 
okołooperacyjne
Nieodłącznym problemem okołoopera-
cyjnym jest ryzyko zakażenia rany, np. 

w przypadku urazów, przerwania ciągło-
ści przewodu pokarmowego. Jest wiele 
zabiegów operacyjnych tzw. czystych, 
gdzie ryzyko zakażenia pola operacyjne-
go jest niewielkie, do takich należą  ope-
racje ortopedyczne, kardiochirurgiczne, 
naczyniowe, neurochirurgiczne i wiele in-
nych. Wtedy wystarcza profilaktyka oko-
łooperacyjna, czyli stosowanie antybio-
tyku w 3–4 dawkach tuż przed operacją, 
w trakcie i po operacji. Gdy stwierdza się 
objawy zakażenia, niekoniecznie musi 
być to infekcja rany pooperacyjnej, może 
dołączyć się zapalenie płuc, zapalenie 
żył; należy rozpocząć antybiotykoterapię, 
gdyż osłabiony organizm może sobie nie 
poradzić z infekcją.
Bardzo istotną rolę we wczesnym okre-
sie pooperacyjnym pełni stopniowe 

uruchamianie pacjenta, gdyż to pozwa-
la zapobiec ewentualnym powikłaniom 
pooperacyjnym (zapalenie żył kończyn 
dolnych) i jest jednym z pierwszych 
etapów prawidłowej rekonwalescencji.
Zabiegi operacyjne służą poprawie 
stanu zdrowia pacjentów. Odpowiednio 
przygotowany  metabolicznie i psy-
chicznie człowiek szybciej wraca do 
zdrowia po zabiegu. Chory od chirurga 
oczekuje wiedzy, opieki i wprawnej ręki. 
Oczekiwania lekarzy wobec pacjen-
ta wkraczają w fazę świadomości  
profilaktyki zdrowia oraz konsekwencji 
stosowania zasad zdrowego życia.

n Mirosław Łyszczarz

fot. Katarzyna Piotrowska
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Od czego mogą zaczynać się kłopo-
ty zdrowotne i co wpływa na to, że 
chorujemy? 
Życie jednostki to życie jej ciała. Oprócz 
skóry, mięśni, żył, kości ciało „zawiera” 
umysł i aspekt duchowy, bo na pełnię 
bytu składa się również życie umysłowe 
i duchowe. Możemy się więc pokusić 
o wniosek, że jeśli w którymś z aspek-
tów naszego istnienia odczuwamy brak 
czy defekt, to dlatego, że nie w pełni 
jesteśmy w naszych ciałach czy też 
z nimi. Traktujemy je jak urządzenia, 
maszyny, których elementy psują się 
i rodzą kłopoty oraz troski. Jesteśmy 
uzależnieni od komputerów, maszyn 
i w ten sam sposób traktujemy nasze 
ciała, łudząc się, że będą nas słuchać 
jak maszyny. Właśnie oddalanie się od 
potrzeb naszego organizmu i wnętrza 
rodzi wszelkie trudności przejawiające 
się w życiu społecznym, globalnym. 
Zgodziliśmy się sami na owe ograni-
czenia, które prowadzą tak naprawdę 
do ucieczki. Ową ucieczkę ukształto-
waliśmy, aby przetrwać w środowisku 
domowym, kulturowym, jednym słowem 
w środowisku nas otaczającym, które 
niestety często odrzuca fundamentalne 
wartości na rzecz władzy, posiadania, 
prestiżu. Bolesnym błędem wobec 
naszej natury jest to, że akceptujemy te 
ograniczenia, skoro ich nie odrzuciliśmy. 
Skala występujących w dzisiejszych 
czasach chorób (mimo coraz dosko-
nalszych metod diagnostycznych czy 
terapeutycznych) jest przerażająca. Bra-
kuje nam w życiu codziennym oblicza 
zdrowia, a nie zapominajmy, że poczu-
cie zdrowia jest odczuwaniem żywot-
ności i przyjemności z ciała, czerpania 
radości. W takim stanie możemy poczuć 
swoiste pokrewieństwo ze wszystkimi 
czującymi istotami i z całym światem. 

Ból natomiast odcina nas od innych i sa-
mych siebie. Gdy źle się czujemy, nasze 
zdrowie nie tylko podlega negatywnym 
symptomom, pojawiają się choroby, ale 
także cierpimy przez izolację, jaką one 
nam narzucają. Mamy wówczas wszyst-
kiego dość, co w konsekwencji prowadzi 
do tego, że inni nie mają do nas serca 
i my sami do siebie i innych również.

Jednym słowem wszelkie problemy 
zdrowotne zaczynają się od ser-
ca, czyli głównego napędu układu 
krążenia?
Raczej od świadomości jego po-
siadania i funkcji, jakie spełnia, tych 
niefizjologicznych przede wszystkim. 
Nie czujemy w tym momencie bicia 
naszego serca, a przecież po otwarciu 
klatki piersiowej widać jak miota się na 
wszystkie strony. Nie czuć tego bicia 
„tu-tum, tu-tum” 60 razy na minutę, 
3600 na godzinę, prawie 90 000 razy na 
dobę, ponad 30 mln na rok. Taka praca 
wymaga ogromnej energii! Należałoby 
więc przyjrzeć się aspektowi energe-
tycznemu oraz motywacyjno-emocjo-
nalnemu. Zjawisko jest kosmicznie 
skomplikowane, stąd posługiwać się 
musimy uproszczeniami, za które ser-
decznie przepraszam. Myśl Wschodu, 
korzeniami tkwiąca w tradycji judeo-
greckiej i chrześcijańskiej, oddzielając 
ducha od ciała i nadając intelektowi 
swoisty priorytet, postrzega energię 
ciała w kategoriach niemierzalnych. 
Żadnym urządzeniem nie udało się po-
mierzyć tych rodzajów energii, które dla 
Wschodu są oczywiste. Umysł Zachodu 
nie czuje jeszcze do dzisiaj istnienia 
tych energii. Organizmy żywe reagują 
na specyficzne energie ciała w sposób 
dla maszyn nieosiągalny. Nie pomierzo-
no bowiem poruszenia, podniecenia, 

Emocje a układ 
krążenia 

Nasze zdrowie fizyczne w dużym stopniu uzależnione jest od stanu naszej 
psychiki. W jaki sposób nasze emocje i stan umysłu wpływają na naszą fizyczność? 

Na to pytanie starał się nam odpowiedzieć terapeuta Romuald Paszkiewicz.
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jakie towarzyszą spotkaniu dwojga 
zakochanych. Rozumiem podwyższone 
ciśnienie, potliwość, zapach, ale co z tą 
emocją? Adrenalina, noradrenalina, 
histamina itd. – jasne, ale radość? Nie 
jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia 
o sobie w kategoriach energetycznych, 
co najwyżej w aspekcie fizyczno-che-
micznego ciała, a przecież ilość energii, 
jaką jednostka posiada i sposób, w jaki 
ją pozyskuje, określa naszą osobowość 
i emocje dlań charakterystyczne. Mało 
jest dziedzin, które kierunkowo zajmują 
się znaczeniem uczuć dla naszego 
ciała, zdrowia, czy wyjaśniają miłość, 
radość, godność, piękno, odwagę. 
Nawet tak fundamentalne zachowania 
jak smutek, gniew, strach uważane są 
za psychiczne, a nie fizyczne. 
Jednak pewnym staje się fakt, iż nasze 
emocje rządzą naszym stanem zdrowia. 
A tak mało uwagi przykłada się do psy-
chosomatyki zajmującej się związkami 
między ciałem a emocjami i umysłem. 
Takie substancje, jak dopomina i seroto-
nina są analizowane z neurologicznego 
i biochemicznego punktu widzenia. 
A popatrzmy na przykład na tęsknotę za 
bliską osobą zmarłą; zdarza się, że to 
uczucie doprowadza do śmierci. Jest tyle 
uczuć, które mają fundamentalny wpływ 
na nasze zdrowie i w dużej mierze na 
nasz układ krążenia. Wschód podchodzi 
do kwestii człowieka całościowo – holi-
stycznie i w dużym stopniu nacisk kładzie 
na punkty energetyczne oraz na energię 
słońca i księżyca. Zdrowie zyskuje się 
poprzez równowagę przepływających 
przez organizm energii. Ciało ludzkie 
wyważone jest chemicznie i energetycz-
nie. Chemicznie – za pomocą procesu, 
jakim jest homeostaza, utrzymującego 
przepływ krwi na stałym poziomie. Rów-
nowagę energetyczną z kolei utrzymują 
dwie przeciwstawne sobie siły – męska, 
ciągnąca organizm w górę i żeńska, 
ściągającą organizm w dół. Przykładem 
obrazującym ten mechanizm może 
być drzewo, którego gałęzie rosną ku 
górze – słońcu, a korzenie zapuszczają 
się w ziemię. Życie jest interakcją tych 
sił. U organizmów żywych wytworzyły się 
w trakcie ewolucji dwa ośrodki – górny 
stał się mózgiem, dolny natomiast ukła-
dem przedprodukcyjnym. Centralnym 
ośrodkiem aktywności i kontroli przepły-
wu stało się serce, a pompowana przez 
nie krew łączy energetycznie przeciwle-
głe końce ciała z Centrum.
Łatwo zauważyć, że przemieszczanie 
się płynu jest związane z odpowiadają-

cym mu przepływem energii i od niego 
zależy w dużym stopniu działanie ukła-
du krążenia. Przybiera on formę swo-
istych fal pobudzenia, przebiegających 
przez organizm i utrzymujących orga-
nizm w pozycji wyprostowanej. Wspo-
mniana równowaga przeciwstawnych 
sił tkwi w zjawisku pulsacji, które leży 
u podłoża samego życia. Pulsowanie 
więc życia to rozszerzanie się i kurcze-
nie, co uwidacznia się w oddychaniu, 
perystaltyce, najlepiej – w biciu serca. 
Rezonans ten występuje w każdej ko-
mórce, tkance czy narządzie. Model ten 
odnosi się również do zachowań, gdyż 
przeciwieństwo między sięganiem na 
zewnątrz a wycofywaniem się jest formą 
pulsacji. Sięganie to kontakt ze światem 
zewnętrznym, wycofywanie się jest kon-
taktem człowieka z samym sobą. 
Tkwienie w którymś ze stanów jest 
patologią, gdyż pełnia życia to pulsa-
cja – zdolność do wychodzenia na ze-
wnątrz lub wycofywanie się zależnie od 
prawidłowo ocenionej sytuacji. Energia 
sama w sobie jest neutralna. Wyrażona 
biologicznie jest seksem, reprodukcją, 
a gdy wyraża się emocjonalnie może 
być miłością, nienawiścią, złością. 
Gdy wyraża się intelektualnie, staje się 
nauką, literaturą. Przechodząc przez 
ciało staje się fizyczna, przez umysł 
– mentalna. Pamiętając o tym, nie 
będziemy „czynić” miłości, bo miłość 
nie jest czynem. Jeśli czyni się ją, to nie 
jest to miłość. Jest to pewien stan, a nie 
czyn, bo nie można czegoś robić przez 
24 godziny. „Robiąc” miłość, musimy 

więc odpocząć od niej, jak od każdego 
„robionego” czynu. Odpoczynek moż-
na znaleźć tylko w czymś przeciwnym. 
W przypadku miłości jest to nienawiść. 
Dlatego najczęściej nasza miłość jest 
wymieszana z nienawiścią. W jednej 
chwili kochamy kogoś, a już w następ-
nej nienawidzimy tę samą osobę. Kosz-
marny konflikt, który uderza oczywiście 
w serce. Możemy „być” zakochani, ale 
nie możemy „robić” miłości. Dlatego 
kochanie to stan ducha. Może on sku-
piać się na osobie lub nie ogniskować 
się wcale, ogarniając wszystko wokół. 
Jeśli skupia się na osobie, nazywamy 
go miłością. Jeśli nie jest zogniskowa-
ny, staje się modlitwą.

Na jakiej zasadzie emocje i układ 
krwionośny współgrają ze sobą?
Zdrowo pojęta bioenergetyka nie 
traktuje ciała jako maszyny, nawet 
najdoskonalszej, choć niektóre 
aspekty funkcjonowania ciała można 
doń porównać. Np. serce może być 
postrzegane jako pompa i wyodręb-
nione z ciała rzeczywiście pompą jest. 
No, może raczej byłoby, gdyby nie 
fakt, że jest integralnie włączone we 
wszystkie procesy ciała i to czyni zeń 
serce. Funkcje maszyny są ograniczo-
ne – pompa tylko pompuje. Serce też 
pompuje krew, ale dodatkowo uczest-
niczy i przyczynia się do życia ciała na 
wszystkich poziomach. 
Bogactwo określeń zawierających słowo 
„serce” dobitnie świadczy o tym, jaką 
ogromną rolę odgrywają jego „nieme-
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chaniczne” aspekty. Np. w określeniu 
„w sercu czegoś” serce utożsamiane 
jest z centralnym punktem, środkiem. 
„Ugodzić kogoś w serce” oznacza 
uraz najgłębszego i najistotniejszego 
aspektu danej osoby. Natomiast powie-
dzenie „całym sercem” znaczy z pełnym 
zaangażowaniem, uruchomieniem 
całych swych zasobów. Utożsamianie 
serca z miłością przejawia się w takich 
stwierdzeniach, jak „zdobyć czyjeś 
serce”, „bliski sercu”. „Serdecznie” 
może oznaczać również „szczerze”, 
„sympatycznie”, „całkowicie”. Serce 
może też samo odczuwać, co odbije się 
np. w stwierdzeniu „serce mi zamarło”, 
a oznaczać to może paniczny lęk lub 
dotkliwy zawód, rozczarowanie. Serce 
może też skakać z radości i niekiedy od-
czuwamy je nawet fizycznie, dosłownie. 
„Złamałeś mi serce” może oznaczać 
przerwanie połączenia między sercem 
a resztą ciała, szczególnie peryferiami. 
Ciężko jest nam wówczas poruszać 
się, czy wyciągać do kogoś ramiona. 
Uczucie miłości przestaje wtedy płynąć 
od serca w kierunku świata. 
Energetyka ciała zajmuje się głównie 
tym, jak człowiek postępuje z uczuciem 

zwanym miłością, tzn. czy otworzył 
serce na świat, czy trzyma je w za-
mknięciu odcięte od otoczenia. Ekspre-
sja ciała obrazuje to niesamowicie. 
Przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej. 
Serce otacza kostna konstrukcja – klat-
ka piersiowa, sztywna, bądź elastycz-
na. Naciskając ją możemy wyczuć, że 
mięśnie są napięte i klatka weryfikuje 
stan wewnętrznego napięcia. U wielu 
ludzi pierś przy oddychaniu trwa w bez-
ruchu, porusza się delikatnie przepona 
i czasami brzuch. Pierś wypięta jest, 
jakby trwała na wdechu, a mostek jest 
tak wyeksponowany, jakby chciał od-
grodzić innych od serca takiej osoby. 
Dla wielu może być to zaskakujące, 
ale podstawowym dla serca kanałem 
komunikacji jest gardło wraz z ustami, 
co szczególnie widoczne jest u nowo-
rodka chcącego ustami sięgnąć piersi 
matki. Ale niemowlę nie tylko wargami 
sięga, również sercem. 
Drugi strategiczny kanał komunika-
cji serca ze światem biegnie przez 
ramiona i dłonie. I tu miłość jawi się 
jako pieszczotliwe, czułe dotknięcie 
dłoni, uczucie to musi płynąć od serca 
ku dłoniom. Przepływ ten może być 
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jednak zablokowany przez napięcia 
w ramionach (gdy człowiek się czegoś 
lęka) lub przez skurczone mięśnie dłoni 
(zawziętość). Z mojego doświadczenia 
wynika, że napięcia te są podwaliną 
pod reumatyzm i artretyzm. 
Trzeci kanał komunikowania się serca 
ze światem biegnie w dół przez talię 
i miednicę do miejsc intymnych. Akt 
seksualny jest miłością, przynajmniej 
powinien być. Gdy uczucie miłości 
do partnera jest silne, to siła ta nasyci 
doznania seksualne, prowadząc nawet 
do ekstazy, w czasie której partnerzy 
mogą odczuć skurcze z radości serca. 
Z kolei bolesne napięcia mięśni i skur-
cze mogą wynikać z żalu, lęku, utraty 
poczucia bezpieczeństwa. 
Często zgłaszają się do mnie ludzie 
z różnymi problemami, depresją, 
smutkiem, lękiem, poczuciem nieade-
kwatności i za każdym razem kryje się 
za tym brak radości życia. Ludzi tych 
zachęcano do samorealizacji, posze-
rzania własnych możliwości. Często 
nasze kłopoty biorą się z nadmiernego 
eksploatowania swojego ciała i za 
dużych wymagań. Bez wgłębienia się 
w swoje „ja” i lepszego kontaktu ze 
sobą i ze światem nie zajdziemy dale-
ko, ale nabawimy się chorób i bagażu 
lęków i trosk. 

Co można zrobić, aby pomóc sobie 
i w miarę szybko zareagować?
Ludzie sięgają po łyżkę miodu codzien-
nie rano na czczo, aspirynę dwa razy 
w tygodniu, czekoladę czy sprawdzone 
naturalne środki wspomagające. Ale 
czasem nasze serce jest jak by-passy 
przedłużające życie. Zapominamy 
o nim, zdarza się też niestety, że tak 
uszkodziliśmy swoje serce, że nie ma 
już siły i motywacji do bicia.

Ale co zaproponować?
Utarło się przekonanie, że większość 
chorób serca zaczyna się albo z braku 
odpowiedniej ilości ruchu i niewłaściwe-
go pożywienia, albo z nadmiaru stresu. 
Jak mam zaproponować kelnerce po 10 
godzinach biegania z tacą więcej ruchu 
albo górnikowi czy matce pięciorga 
dzieci większą aktywność? Mogę też 
poklepać kierowcę tira, pokonującego 
dziennie 800 km drogami całej Europy 
i powiedzieć: „wyluzuj się”. To, co często 
udaje mi się w takich sytuacjach zapro-
ponować, to 30 minut nicnierobienia co-
dziennie. Należy każdą minutę wypełniać 
radością, w przeciwnym razie będzie to 

czas smutku. Najlepiej jest żyć, wypeł-
niając swoje życie miłością do siebie, 
spokojem, szacunkiem. A pół godziny 
nicnierobienia pozwala nam poczuć 
istnienie tych napływających smutnych 
chwil i radzić sobie z nimi. Serce bije tyko 
w teraźniejszości, tylko tu i teraz, aby 
utrzymywać przy życiu miliardy komórek 
naszego ciała, inaczej umieramy. Jeśli 
przeniesiemy emocjonalnie nasze serce 
w przeszłość, przypominając sobie 
negatywne zdarzenia, to serce wówczas 
pod wpływem tego emocjonalnego im-
peratywu bije i funkcjonuje w 40% swoich 
możliwości. Wszelkiego rodzaju złość, 
zazdrość, zemsta powoduje, że nasze 
serce osłabia moc swojego bicia. Nie 
jest wydajne, bo ma masę innych pro-
blemów do rozwiązania zamiast obsługi 
całego organizmu. Wszelkie pozytywne 
chęci wyrażania emocji już nie będą takie 
same, gdyż nasze serce jest obciążone 
i działa na 40%. 
Można by się tutaj odwołać do zasady, 
iż cokolwiek włożymy w siebie, będzie 
prędzej czy później wychodziło na 
światło dzienne, dlatego też negatywne 
emocje ujawniają się w postaci chorób, 
dolegliwości. Obrazowo można to 
porównać do zjedzenia czosnku, po 
którego spożyciu trąci od nas jego za-
pachem jeszcze przez długi czas; tak 
samo jest z naszymi emocjami, im wię-
cej w nasze serca włożymy negatyw-
nych emocji, tym dłużej będziemy nimi 
„trącić”. Najprostszym tego przykła-
dem są nasze reakcje na wiele sytuacji. 
Zdarza się, że dobrze zdany egzamin 
przepłakujemy, często nie umiemy 
czerpać radości z rzeczy, które niegdyś 
przynosiły nam wiele przyjemności. 
To właśnie skryte negatywne emocje 
psują nasze serce i nasze członki we-
wnątrz. Moje „ja” jest zawsze osadzone 
w sercu. Mówiąc „mea culpa” uderza-
my w serce, nie bijemy się w głowę, 
tylko w serce. W każdym momencie, 
gdy ktoś zrobi nam krzywdę, idzie ów 
impuls prosto do serca.

Jakie mogą być objawy zaburzenia 
układu krążenia?
W sprawie fizjologii i leczenia odsyłam do 
lekarzy. Sygnałem emocjonalnym niewy-
dolności układu krążenia, a szczególnie 
serca jest dla mnie brak lub zubożenie 
emocji z sercem związanych: radości, 
serdeczności, czułości, współczucia, 
szczególnie to ostatnie jest ważne, 
bo oznacza przecież czucie, wspólne 
odczuwanie. Emocje nie są statyczne. 

Same z siebie nie zostaną w nas. Po to, 
żeby gniew w nas przebywał, musimy 
uczynić wysiłek, by go zatrzymać i utrzy-
mać. Powinno nam bardziej zależeć 
na utrzymywaniu w sobie serdecznych 
emocji. Nie zatrzymujmy w sobie gniewu, 
a odżywiajmy nasze serca pozytywnymi 
myślami. Inaczej przeżywam radość, 
gdy został we mnie jeszcze smutek dnia 
wczorajszego. Jednym słowem należało-
by maksymalizować pozytywne emocje 
i minimalizować na miarę naszych możli-
wości te negatywne.

Jak wrócić do równowagi?
Nie miałbym serca proponować komuś 
„pokochania siebie”. Takie zalecenie 
brzmi prawie nieludzko. Jedna część 
nas nienawidzi, a druga w jednej chwili 
ma nas pokochać? To niewykonalne 
i niosące za sobą konflikt wewnątrz 
nas samych. Co zaproponuję? Kobieta 
chodzi po śniegu w szpilkach z go-
łym brzuchem i przebitym na wylot 
językiem, a ja mam jej powiedzieć: 
„Pokochaj siebie”? To, co ja sobie za-
proponowałem, wychodząc ze śmierci 
klinicznej, gdy umierałem, a w zasadzie 
umarłem na serce (całkowicie znisz-
czone gwałtownym stanem zapalnym 
zastawki trój- i dwudzielnej), to usły-
szenie od siebie samego: „Twoje serce 
Romku bije, przede wszystkim bije 
dla ciebie, inni mają swoje serca i nie 
mogą ich tobie dać, ani nawet poka-
zać”. Kiedy ożyłem, usłyszałem od sie-
bie: „Jestem tak samo dobry, jak inni”. 
Niemal codziennie po otwarciu oczu 
słyszę to od siebie. A wtedy miałem 
14 lat, przed chorobą byłem czynnym 
sportowcem – młodzikiem (pływanie, 
tenis stołowy). W czasie pobytu w szpi-
talu znalazłem swój własny wewnętrzny 
sposób na to, jak radzić sobie z sobą 
samym. Wchodziłem w głąb siebie, 
mając oczy zamknięte, medytowa-
łem, karmiąc się myślą, że stąd wyjdę 
zdrowym. Po 6 tygodniach wyszedłem 
ze szpitala. Po trzech miesiącach wró-
ciłem do sportu. Teraz po 40 latach na-
dal ganiam za piłką, a po lesie robię 20 
km pieszo. Wówczas, gdy przebudza 
się umysł, rozświetla się serce. Jaka 
jest moja rada? Wiara, przyjmowanie 
do wewnątrz pozytywnych emocji i 30 
minut dziennie nicnierobienia.

n Rozmawiała Lucyna Jagoda

fot. Katarzyna Piotrowska, s. 62, 64 

fot. R. M. Kosińscy, s. 63 
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Akt I
W końcu zaczął się prawdziwy teatr. 
Spektakl za spektaklem, próba za 
próbą, wyjazdy, jeden, drugi, dziesiąty, 
plan filmowy. Emocje! Radość życia, 
piękno świata, spełnianie marzeń, eu-
foria wynikająca z każdej chwili, którą 
przynosił dzień, nieustający zachwyt, 
który jest, jak mówił Jan Paweł II, 
jedyną adekwatną postawą. Wieczne, 
trwające od rana do wieczora święto 
życia. Taki już mam charakter. Jestem 
chronicznie szczęśliwy. 

Akt II
Wszystko zaczęło się, kiedy skończy-
łem 40 lat. Reżyserowałem spektakl 
„Mniszki” Maneta w gdańskim Teatrze 
Wybrzeże. Grałem w tym spektaklu 
także jedną z ról. 
W spektaklu ustawiałem walkę. Brykali-
śmy tam we trzech. Ja z prawdziwym no-
żem w dłoni. Całe piętnaście minut ostre-
go wysiłku. Salto do przodu, salto do 
tyłu, nie było problemu. Ja, jako postać 
z tej sztuki, ginę w walce. Przykrywają 
mnie szmatami i muszę przez jakiś czas 
leżeć bez tchu, minimalnie oddychać tak, 
by te szmaty nie drgnęły. Trup to w końcu 
trup. Ale mój aktor, mój nieszczęsny, 
niewierny pomocnik, to moje Serce, nie 
dał rady w tym pojedynku. Słabeusz! 
Czułem, że te szmaty chodzą jak oszala-
łe. Nie mogłem złapać tchu. 

Akt III
„Edyp” Sofoklesa. Wielka inscenizacja 
i wielka, trudna, tytułowa rola. Przed 
premierą przeziębiłem się. Potworna 
gorączka. Przyjechał lekarz z pogotowia. 
Zbadał. „Coś ma pan z sercem nie w po-
rządku” –  powiedział. Wybuchnąłem 
śmiechem. Ja??? Przecież moje serce 
jest jak dzwon!!! „Chyba niezupełnie” 
–  on na to. –  „Słyszę jakieś szmery, 
szumy...” Wyśmiałem go! Jakiś tam 

młodzik! Z pogotowia! Co on tam może 
wiedzieć?! Wcześniej, gdy leczyłem się 
na nerki, badali mnie profesorowie z aka-
demii i powiedzieli: „Panie, pan możesz 
drzewa wyrywać!” A tu mi jakiś młodzik 
mówi, że mu szumi! Bzdura! W ogóle nie 
przyjąłem tego do wiadomości. 

Akt IV
Trwały właśnie przygotowania do 
premiery „Iwony, księżniczki Burgunda” 
Gombrowicza. Grałem Króla. W czasie 
prób czułem się osłabiony. Za kulisami 
wciąż piłem wodę. Wmawiałem sobie, 
że po tej wodzie jest mi dużo lepiej. 
Że ta woda to eliksir zdrowia! Między 
łykami odstawiałem dynamiczną, pełną 
emocji rolę zwariowanego władcy. 

Akt V
„Pragmatyści”. Pamiętam scenę stepo-
wania. Najpierw lekka, po chwili spora 
zadyszka. Trochę to obśmiałem. Ale 
jak mi się zaczęło od tego stepowania 
kręcić w głowie, to jakoś odechciało 
mi się śmiać... Starzeję się, czy co? 
Kiepska kondycja. 

Akt VI
Kiedy gra się Starego w „Krzesłach” Io-
nesco, a ma się 50 lat, to wtedy Serce 
dopiero powinno się czuć usatysfakcjo-
nowane! Cudowne odmłodzenie! 
Wróciłem z próby. Słabość. Dreszcze. 
Żona otarła mi pot z czoła. Miałem się 
położyć, ale jeszcze poszedłem wyjąć 
akumulator z samochodu, bo zaczął 
szwankować. Bez akumulatora samo-
chód nie pojedzie. To tak jak człowiek 
z chorym sercem. Nie ruszy –  tłuma-
czyłem żonie. 

Akt VII
Z dnia na dzień czułem się gorzej. Co 
krok to zmęczenie, nerwowość. W koń-
cu wylądowałem w szpitalu. Migotanie 

Moje Serce jest 
moim aktorem

Nie pytajcie mnie, do czego aktorowi potrzebne jest serce  
–  mówi Ryszard Jaśniewicz – aktor

Kiedy bije, to jakby grało 
swoją rolę na scenie. 
W sentymentalnych 
dramatach bije wolniej. 
Szybciej – w komediach 
Czechowa. Rozdzierająco 
szybko – w romantycznych 
tragediach. Moje Serce jak 
dobry aktor, potrafi czuć 
scenę. Kocha teatr. Samo jest 
teatrem. Bo przecież życie to 
teatr. A bez serca nie ma życia. 

Moje Serce. Moja podpora 
i siła. Taki tytuł ma też 
ukochana książka mojego 
dzieciństwa –  „Serce” 
Amicisa. „Bije jak dzwon!” – 
chwaliłem się przed kolegami 
w szkole. I uprawiałem sport 
jak szaleniec. I kochałem jak 
szaleniec. 

W szkole teatralnej dopiero 
zacząłem żyć! Gimnastyka, 
boks, wódeczka, papierosy, 
Kraków... Dziewczyny. 
Pierwsza miłość, druga, 
trzecia...

Czasami zapominałem, że 
mam serce.
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przedsionków. Lekarz skierował na 
badania serca. Ale ja przecież miałem 
próby do kolejnego spektaklu! „Silniej-
sza” Strindberga z francuską i polską 
aktorką –  to był fantastyczny projekt. 
Reżyserskie wyzwanie! Już pakowa-
liśmy walizki na gościnne występy 
na paryskiej scenie. Jeszcze przed 
wyjazdem robię echo serca. Niedomy-
kalność zastawki. Znaczy silnik dobry, 
ale uszczelka do kitu. A jak uszczelka 
wysiądzie, to i szlag trafi cały silnik. 
Operacja? Mowy nie ma! Jest za to 
teatr! Czuję się fantastycznie i nie 
zamierzam niczego wymieniać. Trochę 
pocierpiałem i wyjechałem do Fran-
cji. Od tego czasu dopiero zacząłem 
wariować. Jeszcze chyba nigdy nie 
grałem tak dużo, jak wtedy, gdy dowie-
działem się, że mam chore serce. 

Akt VIII
Ale podróż dobiegła końca i temat 
operacji zaczął prześladować mnie 
jak widmo. I im bardziej nade mną 
krążył, tym więcej spływało propozycji 
artystycznych. Jeden teatr, drugi, trzeci. 
Monodram, główna rola, reżyseria 
i znów monodram. Na dodatek warsz-
taty teatralne w Lyon. W końcu założy-
łem swój własny teatr. W tym teatrze 
grałem każdą rolę, od menedżera po 
szekspirowskiego Falstaffa. 

Akt IX
Pamiętam kiedy w teatrze w Gdyni gra-
łem Profesora Bladaczkę w „Ferdydur-
ke”. Miałem już wyjść na scenę, a tu mój 
kolega – moje Serce nagle podskakuje, 
wydziwia, mówi, że w życiu nie wyjdzie! 
Wciska się do gardła, do głowy, pulsuje 
okiem. Dostaje fiksacji! Mówi: „Stary, 
nie wychodź, po co ci te wygłupy!” Ale 
wyszedłem. A kiedy skończyłem grać, 
nie słyszałem już braw, czułem tylko, że 
to koniec, że zaraz się przewrócę, że 
nie mogę oddychać. A moje Serce, ten 
łajdak, dokazywało: „Widzisz, ten twój 
Profesor cię zabije”. 

Akt X
Bo ja z tym moim Sercem targowałem 
się 18 lat! Ciągle miałem do niego jakieś 
pretensje, że nie idzie razem ze mną, że 
się ociąga, że nie umie roli! Że jest 
strasznie słabym kumplem! 

A już zupełnie beznadziejnym aktorem. 
Psuje mi całe przedstawienie. 

Akt XI
Moja lekarka już miała mnie dość. 
A ja, jakby nigdy nic, któregoś piękne-
go wieczora zaprosiłem ją na pre-
mierę „Falstaffa” według Szekspira. 
Sceniczny kostium ważył dziesięć 
kilo. Reflektory grzały niemiłosiernie. 
Duszno. Ciężko. Nie do wytrzymania. 
Powiedziałem: „Pani doktor, jak padnę, 
to albo mi pani pomoże, albo padnę 
tak szczęśliwie, że to będzie zaszczyt, 
bo ja aktor umrę na scenie. Jak Molier.” 
Nie umarłem. Grałem tak, że w ogóle 
zapomniałem, że mam serce.

Akt XII
Rok później zrobiłem „Lekcję” Ionesco. 
Jest tam scena z długim, dynamicznym 
tańcem. Wykonywałem go z młodziutką 
aktorką, która grała Uczennicę. Ten 
taniec, mało brakowało, a zakończyłby 
się omdleniem. Ale się nie zakończył, bo 
za dwa dni mieliśmy premierę i nie było 
czasu omdlewać. W czasie premiery, 
niczym ciężarowiec, w jednej ze scen 
ciągnąłem leżącą na płachcie materiału 
Uczennicę. Ciągnąłem ją tak po całej 
wielkiej scenie. Byłem zachwycony, że 
mi się to udało i że przy okazji nie pa-
dłem. Bo w ogóle zapomniałem, że mi 
nie wolno dźwigać żadnych ciężarów.

Akt XIII
Któregoś dnia wchodzę do domu i nagle 
okazuje się, że te schody są jak jakaś 
wielka góra. Z czasem na pierwsze 
piętro musiałem już wjeżdżać windą. Ale 
wieczór poetycki, gdzie 
czytałem Mickiewicza 
kilka dni później, 
nie był na piętrze. 
Więc wystąpiłem. 
Kto wie, czy to 
wszystko co się 
stało później 
z moim Sercem, 
to nie była jego, 
Mickiewicza 
sprawka. 

Akt XIV
Nie pytajcie mnie, do czego jest akto-
rowi potrzebne serce. Nie doszukujcie 
się w tym wielkich słów, romantycznych 
uniesień! Bo to nie jest żadna metafi-
zyka, żadna filozofia! Serce aktorowi 
potrzebne jest do życia! Do tego, żeby 
wejść na scenę, żeby grać, żeby robić 
salto i zainscenizować bójkę z no-
żem. Żeby tworzyć. Serce bardzo się 
przydaje w realizowaniu marzeń. Ja nie 
poszedłem na tę operację przez tyle 
lat, bo chciałem grać! I wciąż pisałem 
nowe sztuki, wymyślałem nowe role, 
mówiłem wiersze, a wszystko po to, by 
zagłuszyć moje Serce. 

Akt XV
Ale przyszedł moment, gdy już nie 
miałem siły grać. Podjąłem decyzję. 
Zrobiłem koronarografię. I spokojnie 
sobie czekałem na operację. Chociaż 
właściwie nie tak spokojnie. Odbyłem 
jeszcze kilka podróży, prowadziłem 
zajęcia w szkole muzycznej... No, 
żyłem sobie zupełnie nienajgorzej. Aż 
któregoś dnia dostałem zawału. 

Akt XVI
Nie wiem, może tam, na Górze akurat 
nie mieli dla mnie żadnej roli. W każ-
dym razie przeżyłem. 
Operacja odbyła się 18 stycznia. 
Pamiętam, gdy się obudziłem. Przed 
oczami miałem wielki zegar i wielką 
scenę. Na scenie wymarzona sceno-
grafia złożona z miliardów bordowych 
niteczek. A z tych niteczek zbudowane 
domy, ulice, ogrody... Dobre, żeby wy-
stawić coś z Szekspira albo Kordiana. 
Wtedy poczułem, że znów wchodzę na 

scenę. Że żyję. 

n Zofia Rymszewicz

fot. Katarzyna Piotrowska
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Choroby układu krążenia wykazują ten-
dencje wzrostowe prawie we wszystkich 
krajach uprzemysłowionych, zajmując 
niechlubne pierwsze miejsce w statysty-
kach chorobowych, a także  są główną 
przyczyną zgonów wśród pacjentów. 
Z ostatnich doniesień Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) wynika, że rok-
rocznie z powodu choroby niedokrwien-
nej serca i miażdżycy umiera ponad 
7,5 miliona osób, natomiast z powodu 
udarów mózgu ponad 5,5 miliona.
Polska przez długi czas należała do gru-
py krajów Europy Środkowej i Zachod-
niej, gdzie stale rosły liczby zgonów 
spowodowanych chorobami układu 
sercowo-naczyniowego. Wprawdzie od 
kilku lat w naszym kraju odnotowujemy 
stopniową poprawę, ale nadal zajmuje-
my miejsce w pierwszej dziesiątce, jeżeli 
chodzi o umieralność spowodowaną 
chorobą niedokrwienną serca, zawa-
łami mięśnia sercowego oraz udarami 
mózgu. Dlatego też odpowiednia, 
skuteczna profilaktyka, leczenie, a także 
rehabilitacja osób z chorobami układu 
sercowo-naczyniowego powinny być 
najważniejszymi działaniami w zakresie 
ochrony naszego zdrowia.

Czynniki genetyczne
Z przeprowadzonych badań staty-
stycznych jednoznacznie wynika, że 
ryzyko rozwoju miażdżycy wśród osób, 
których rodzice lub rodzeństwo zacho-
rowali na miażdżycę przed 50 rokiem 
życia, jest co najmniej trzykrotnie więk-
sze niż u osób bez takiego obciążenia. 
Także jeżeli jedno z rodziców przebyło 
zawał mięśnia sercowego, to u potom-
stwa zagrożenie zawałem jest dwukrot-
nie wyższe. 
Dużym ryzykiem jest również obcią-
żona grupa osób (mężczyźni przed 
55 i kobiety przed 65 rokiem życia), 
których rodzice lub rodzeństwo przebyli 
udar mózgu, płeć męska oraz wiek 
(kobiety powyżej 55 lat i mężczyźni 
powyżej 45 roku życia).

Czynniki metaboliczne
Druga grupa czynników ryzyka to 
czynniki metaboliczne. Zaliczyć do nich 
należy: nadciśnienie tętnicze, otyłość 

typu brzusznego, zaburzenia gospo-
darki cukrowej (cukrzycę i nietolerancję 
glukozy), gospodarki tłuszczowej – 
wysokie stężenie cholesterolu całkowi-
tego, frakcji „złego cholesterolu” LDL, 
trójglicerydów oraz obniżone ilości 
„dobrego cholesterolu” HDL.

Czynniki środowiskowe
Trzecia grupa czynników ryzyka to gru-
pa czynników środowiskowych: niewła-
ściwa dieta, nadwaga i otyłość, niska 
aktywność fizyczna, palenie tytoniu.

Co więc robić, by uniknąć problemów 
związanych z atakującą tętnice nasze-
go układu sercowo-naczyniowego – 
miażdżycą?

Zmienić dotychczasowy styl życia 
i wprowadzić zasady:
•  prawidłowa dieta
•  umiarkowane spożycie alkoholu
•  prawidłowy wskaźnik BMI (Body 

Mass Index) poniżej 25.0
•  niepalenie tytoniu
•  walka ze stresem
•  aktywny tryb życia (codzienny wysi-

łek o średniej intensywności, trwają-
cy minimum 30 minut dziennie).

Ponieważ dietę stosowaną w chorobach 
układu sercowo-naczyniowego omó-
wiono dokładnie w innych artykułach, 
należy tylko przypomnieć, że liczne 
udokumentowane badania dowodzą, 
że szczególne znaczenie w profilaktyce 
chorób serca i naczyń ma regularne 
spożywanie warzyw i owoców. Badania 
lekarzy amerykańskich (12-letni okres 
obserwacji) wykazały, że u mężczyzn, 
którzy spożywają przynajmniej 2,5 porcji 
warzyw dziennie, ryzyko zachorowania 
na choroby układu sercowo-naczynio-
wego zmniejsza się o 23%.
Badania w Japonii ponad 40 000 
kobiet i mężczyzn wykazały ogromny 
wpływ konsumpcji warzyw i owoców na 
występowanie udarów mózgu zarówno 
niedokrwiennych jak i krwotocznych 
(spadek zachorowań na choroby serca 
i naczyń o 35%).
Najnowsze badania naukowe wyka-
zały także związek między spoży-

Stosuj dietę
Na temat profilaktyki 

chorób układu 
sercowo-naczyniowego 

i o czynnikach ryzyka 
mówią lek. med. Urszula 
i Wojciech Urbaczkowie
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ciem wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (WKT) omega-3, 
pochodzących głównie z tłustych ryb, 
a dużym zmniejszeniem ryzyka zgo-
nów z powodu choroby wieńcowej 
serca. Okazało się, że konsumpcja 
WKT omega-3 znacznie zmniejszała 
ryzyko zgonu z powodu zawału serca 
(o około 30%) oraz ryzyko zgonu z ja-
kiejkolwiek przyczyny (o około 20%). 
Alternatywą do spożywania tłustych 
ryb jest suplementacja preparatami 
omega-3, bowiem nie stwierdzono 
różnicy między przyjmowaniem WKT 
omega-3 w diecie lub w postaci 
preparatu suplementacyjnego. Po-
leca się ostatnio, by profilaktycznie 
spożywać około 2 gramy WKT pocho-
dzących z tłustych ryb morskich lub 
suplementacji albo 2–3 gramy WKT 
pochodzenia roślinnego (kwas alfa-
linolenowy). 

Zmierz swoje BMI
W określeniu prawidłowej masy ciała 
pomaga BMI (Body Mass Index). 
Wartości prawidłowe to 20 do 25. War-
tości niższe od 20 to niedowaga. Przy 
wartościach powyżej 25 do 30 mówimy 
o nadwadze, powyżej 30 to już niestety 
otyłość.
Nadwaga zwiększa ryzyko wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego 

i wielu chorób przewlekłych. Z badań 
prowadzonych w Wielkiej Brytanii przez 
15 lat u ponad 7000 mężczyzn w wieku 
40 do 59 lat wynika, że już od wartości 
BMI 26 znacznie rośnie ryzyko wystą-
pienia zawału mięśnia sercowego, 
udaru mózgu czy cukrzycy.
Z długofalowych badań amerykańskich 
jednoznacznie wynika, że optymalna 
dla nas wartość BMI gwarantująca 
najdłuższe (niepowikłane schorzeniami 
układu sercowo-naczyniowego) życie 
dla kobiet i mężczyzn rasy białej w wie-
ku 18 do 85 lat wynosi 23–25. 

Palenie tytoniu
Palenie tytoniu to podstawowy czynnik 
wpływający na ryzyko wystąpienia 
chorób serca i naczyń.

Zarówno liczba wypalanych papiero-
sów, jak i czas trwania nałogu tytonio-
wego są od dawna uznanymi czynni-
kami ryzyka, bowiem palenie wywiera 
ogromny miażdżycorodny wpływ na 
nasze tętnice. Dlatego rzucenie palenia 
tytoniu jest podstawowym czynnikiem 
zapobiegania chorobom układu serco-
wo-naczyniowego.

Więcej ruchu, mniej stresu
Mała aktywność fizyczna jest także 
ogromnym czynnikiem ryzyka. Najnow-
sze badania wykazały, że brak regular-
nych ćwiczeń fizycznych jest przyczyną 
występowania co najmniej 17 poważ-
nych chorób przewlekłych (niektó-
rych nowotworów, cukrzycy, otyłości, 
osteoporozy), w tym oczywiście wielu 
chorób układu sercowo-naczyniowego.
Siedzący tryb życia to najważniejszy 
czynnik decydujący o powstawaniu 
choroby niedokrwiennej serca. Okazało 
się, że regularne ćwiczenia fizyczne 
zmniejszają ryzyko przedwczesne-
go zgonu z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego o ponad 50% 
(zwłaszcza ryzyko zawału mięśnia 
sercowego).
Mała, niedostateczna aktywność fizycz-
na przyczynia się do skrócenia nasze-
go życia. Z danych udostępnionych 
niedawno przez Amerykański Depar-
tament Zdrowia wynika, że w Stanach 
Zjednoczonych liczba przedwczesnych 
zgonów spowodowanych siedzącym 
trybem życia wynosi 250 000 rocznie.
Niestety, badania wykazały, że Polska 
zajmuje niechlubne miejsce wśród li-

derów w rankingu na najmniej aktywne 
fizycznie społeczeństwo europejskie. 
Prowadzony program CINDI WHO 
udowodnił, że 70% Polaków prowadzi 
siedzący tryb życia, nie wykonując żad-
nych ćwiczeń fizycznych, trwających 
dłużej niż 30 minut. Smutne jest także 
to, że tylko około 8–10% z  badanych 
osób to ludzie o dużej aktywności 
fizycznej. Trening fizyczny prowadzi 
do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, 
redukcji tkanki tłuszczowej, wpływa 
ogromnie na normalizację gospodarki 
tłuszczowo-węglowodanowej. 
Stres jest także poważnym czynnikiem 
wpływającym na stan naszego układu 
sercowo-naczyniowego. Tempo nasze-
go życia, ciągły pośpiech, bezkompro-
misowa walka o osiągnięcie sukcesu, 
dążenie do perfekcji, „pracoholizm”. Za 
to wszystko płacimy podwyższonym 
poziomem cholesterolu, zwiększoną 
krzepliwością krwi, nadciśnieniem 
tętniczym, zaburzeniami rytmu serca. 
Spróbujmy więc żyć spokojniej, bez 
pośpiechu, z tolerancją i uśmiechem. 
Okazało się, że konsekwentne i ry-
gorystyczne (konieczne dla naszego 
zdrowia!) przestrzeganie tych wszyst-
kich omówionych zasad ogranicza 
ryzyko wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego nawet do 75%! 
Udowodniono to naukowo! Wszystko 
więc zależy od nas samych!

n Urszula i Wojciech Urbaczkowie

fot. Katarzyna Piotrowska

Czy znasz swój BMI?
BMI = waga w kg/wzrost w metrach do 
kwadratu = np. u osoby która waży 90 
kg i ma 1,75m wzrostu wskaźnik wynosi 
90/1,75 do kwadratu = 29,4
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Wszyscy wiemy, że powinniśmy się re-
gularnie badać. Zwykle jednak trafiamy 
do lekarza, gdy zdrowie zaczyna nam 
już poważnie szwankować. Aby nie 
dopuścić do kłopotów i nie cierpieć, 
zaprowadźmy kalendarz badań i sys-
tematycznie go przestrzegajmy. W ten 
sposób nas i naszą rodzinę ominie 
wiele bólu, zachowamy na dłużej dobrą 
kondycję i świetne samopoczucie.

1. Ten zły cholesterol
Cholesterole są dwa – LDL i HDL. Tylko 
jeden z nich jest zły (LDL – ang. low 
density lipoproteins) i to on odpowiada 
między innymi za rozwój miażdżycy, 
choroby serca i udary mózgu. Odkła-
dając się w naczyniach krwionośnych, 
blokuje przepływ krwi, przez co cały 
nasz organizm wraz ze wszystkimi na-
rządami jest niedotleniony, niedożywio-
ny, a substancje toksyczne, powstające 
podczas przemiany materii i dostarcza-
ne z zewnątrz nie są prawidłowo usu-
wane. Ryzyko zachorowania pokaże 
wynik poziomu cholesterolu całkowite-
go, czyli i złego (LDL), i dobrego (HDL 
– ang. high density lipoproteins). 
Całkowity wynik poniżej 200 uważany 
jest za prawidłowy. Kiedy nasz wynik 
mieści się w granicy 200–240, powin-
niśmy zacząć nad sobą pracować, 
bo nasz poziom cholesterolu jest zbyt 
wysoki. Liczba powyżej 240 oznacza 
alarm. 
Jeśli mierzymy cholesterol LDL, wyni-
kiem doskonałym będzie liczba poniżej 
100, za wynik prawidłowy uważa się 
mieszczący się w przedziale 100–130. 
130–189 oznacza wysoki poziom 
cholesterolu, a powyżej 190 – bardzo 
wysoki. 
Poziom dobrego cholesterolu jest pra-
widłowy, jeśli wynosi powyżej 40. 
Możemy być z siebie dumni, gdy nasz 
poziom LDL jest niższy niż 130, a HDL 
wyższy niż 40. 

Badania poziomu cholesterolu powinni 
wykonywać co roku mężczyźni od 
30, a kobiety od 45 roku życia. Testy 
wykonuje się podczas biochemicznego 
badania krwi. Koszt w prywatnej przy-
chodni to około 10 złotych. 

Alarm cholesterolowy
Jeśli okaże się, że masz zbyt wysoki 
poziom cholesterolu, zacznij 
działać od razu. Wy-
starczą dwa miesiące, 
aby poprawić swoje 
wyniki, co oczywiście 
nie oznacza, że moż-
na później powrócić 
do starych nawyków 
żywieniowych. 

Wprowadź w życie kilka zasad
•  Zjedz śniadanie. 
  Śniadanie mistrzów składa się z musli 

(najlepiej płatki owsiane) z orzechami 
włoskimi i chudym mlekiem (lub jo-
gurtem) oraz szklanki soku z poma-
rańczy lub grejpfruta (lub owoców). 
Grejpfruty i pomarańcze pomagają 
obniżyć poziom złego cholesterolu 
i podnoszą poziom dobrego, orzechy 
podniosą poziom dobrego. Zamiast 
kawy wypij herbatę – czerwoną lub 
zieloną. Jeśli ci taka nie smakuje, nie 
przejmuj się. Czarna również pomoże 
obniżyć poziom złego cholesterolu. 

•  Włącz do swojej diety ryby (zwłasz-
cza tłuste, morskie). 

  Rybi tłuszcz zwiększa poziom do-
brego cholesterolu. 

•  Zamień masło, margarynę, tłuszcze 
zwierzęce i olej na oliwę z oliwek. 

  Ona pomoże obniżyć poziom złego 
cholesterolu, nie zmniejszając po-
ziomu dobrego. 

•  Wypijaj kieliszek czerwonego wina 
do kolacji – zwiększy poziom dobre-
go cholesterolu. 

•  Uważaj na dietę. 

Znasz te 
numery?

Naszym życiem rządzą 
liczby. Przykłady? 

Proszę bardzo, oto 
kilka z długiej listy: NIP, 

PESEL, numer domu, 
buta, wzrost, rozmiar 

ubrania, numery 
telefonów, daty urodzin 
bliskich... To jednak nie 

wszystko. Liczbami, które 
zmieniają się z czasem 

i które powinniśmy 
ciągle sprawdzać – i nie 

chodzi tu o Toto Lotka 
– są wyniki badań. Oto 
kilka najważniejszych, 
które mówią prawdę 

o naszym stanie zdrowia. 
Zwrócenie na nie bacznej 

uwagi pozwoli w porę 
zapobiec poważnym 

chorobom.
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  Jadłospis z bardzo ograniczonym 
tłuszczem obniży poziom dobrego 
cholesterolu. 

Poziom HDL zwiększą: surowa cebula, 
czosnek, owoce morza, migdały, 
awokado, warzywa i owoce bogate 
w witaminę C (pomarańcze, grejpfruty, 
papryka), pokarmy bogate w beta-ka-
roten (marchew, szpinak, brokuły).
Poziom LDL (złego cholesterolu) 
pomagają obniżyć m.in. płatki owsiane 
i warzywa strączkowe (fasola, soja, 
soczewica, ciecierzyca).
•  Zredukuj ilość jajek w diecie. 
Pamiętaj, że jajka występują również 
jako składnik słodyczy, ciast, naleśni-
ków, itp. Jeśli nie możesz bez nich żyć, 
spożywaj samo białko. 
•  Omijaj fast foody i tanie restauracje.
•  Uaktywnij się. 
Ćwiczące ciało szybciej radzi sobie 
z usuwaniem toksyn ze wszystkich 

komórek.

2. Kontroluj ciśnienie 
krwi

Ciśnienie krwi jest siłą, z jaką 
krew płynie przez nasze naczynia 

krwionośne. Jest ona większa naj-
częściej, gdy naczynia są niedroż-

ne (np. znajdują się w nich złogi 
cholesterolowe), gdy pijemy zbyt 

dużo kawy, spożywamy zbyt wiele soli, 
denerwujemy się, mamy nadwagę. 
Nadciśnienie powoduje bóle głowy i złe 
samopoczucie. Prowadzi do poważ-
nych chorób nerek, zapaści, ataków 
i zawałów serca, wylewów. Cierpi 
na nie 46% mężczyzn i 36% kobiet 
w średnim wieku. Około 60 roku życia 
ta liczba przekracza 50%  i u panów, 
i u pań. 
Przy zbyt niskim ciśnieniu czujemy się 
wiecznie zmęczeni i senni. Zbyt niskie 
ciśnienie krwi prowadzi do niewydolno-
ści krążenia, zaburzenia rytmu serca, 
zwężenia aorty. Ta dolegliwość wystę-
puje zaledwie u 1–2% ludzi. 
Prawidłowa wartość ciśnienia to 120/80 
(skurczowe/rozkurczowe). Norma 
waha się w granicach 10–15 jednostek 
w obie strony. Przy wartościach 100/65 
i niższej oraz 135/100 i wyższej powin-
niśmy zacząć się martwić. 
Ciśnienie powinno się mierzyć 
przynajmniej raz na pół roku. 
Im jesteśmy starsi, tym należy 
częściej je sprawdzać. Nie-
odpłatnie zmierzy ciśnienie 
lekarz podczas wizyty lub 
pielęgniarka w przychodni. 

Jeśli mamy problemy, warto zaopatrzyć 
się w ciśnieniomierz do samodzielnego 
pomiaru ciśnienia. Urządzenie kosztuje 
od 60 do 400 złotych. 

Nie napinaj się!
Badania udowadniają, że modlitwa, 
medytacja lub inne techniki relak-
sacyjne pomagają obniżać ciśnie-
nie. Wyciszając się powodujesz, że 
ciśnienie spada. Kiedy się denerwu-
jesz – wzrasta. Dobrym sposobem 
jest też... wygadanie się. Zwierzanie 
się ze swoich problemów i wsparcie 
ze strony partnera odstresowuje.                                                                                                                                    
    Jeśli masz nadwagę i nadciśnie-
nie – schudnij. Jeśli masz nadwagę 
i twoje wyniki utrzymują się w normie – 
schudnij, bo z pewnością dorobisz się 
nadciśnienia i to szybciej niż myślisz. 
Nie eksperymentuj z dietami. Poproś 
o pomoc lekarza lub dietetyka. Główny-
mi sprawcami nadciśnienia są tłusz-
cze zwierzęce, sól i alkohol. Pomogą 
obniżyć ciśnienie tłuste ryby (łosoś, 
makrela), warzywa, oliwa z oliwek, 
potrawy o dużej zawartości wapnia 
i potasu, czosnek, cebula i seler. Jeśli 
już masz nadciśnienie, postaraj się 
jak najczęściej zastępować mięso 
rybą i warzywami. Zrezygnuj z puszek 
(zastąp je mrożonkami) i żółtych serów 
– sporo w nich soli.

3. Tętno podczas spoczynku
Wartość tętna podczas spoczynku jest 
jednym z faktorów, które służą ocenie 
zarówno stanu zdrowia, jak i długości 
życia. Jego wartość to różnica pomię-
dzy ciśnieniem skurczowym a rozkur-
czowym. Prawidłowe tętno podczas 
spoczynku wynosi u dorosłych 
60–80 uderzeń na sekundę, u dzieci 
90–140.
Podwyższone tętno 
zwiastuje choroby 
serca i naczyń 
krwionośnych 
(w tym zawały 

i udary). Może być również symp-
tomem kłopotów z tarczycą. Po-
miar jest prosty i każdy może go 
wykonać sam przykładając trzy 
palce (wskazujący, środkowy i ser-
deczny) do nadgarstka. Liczymy 
liczbę uderzeń przez 15 sekund 
i mnożymy wynik przez cztery.                                                                            
Kolejnym ważnym badaniem, które 
mówi prawdę o naszej kondycji 
i stanie zdrowia jest badanie tętna 
bezpośrednio po wysiłku. Połóż się 
na kilka minut i zmierz tętno (wartość 
spoczynkowa). Następnie wykonaj 
szybko około 30 przysiadów (je-
den na sekundę). Ponownie zmierz 
tętno (wartość powinna być wyższa 
o około 40–60). Odpocznij około 3–5 
minut i ponownie zmierz tętno. Jeśli 
wróciło do normy (stanu spoczynku), 
jesteś w dobrej kondycji i twój układ 
krwionośny dobrze przystosowuje się 
do sytuacji. Systematyczny ruch po-
maga utrzymywać właściwe wartości 
tętna podczas spoczynku. Jeśli masz 
problemy z pomiarem tętna, poproś 
o pomoc lekarza, a podczas próby 
wysiłkowej trenera fitness. 
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4. Poziom glukozy we krwi
Podwyższona wartość wskazuje na 
zagrożenie cukrzycą. Ta choroba 
prowadzi do poważnych dolegliwości 
serca, nerek, oczu. Osoby z wysokim 
poziomem glukozy we krwi są również 
bardziej zagrożone wystąpieniem cho-
roby nowotworowej. Poziom glukozy 
we krwi ustala się, przeprowadzając 
biochemiczne badanie krwi. Cena 
badania to około 10 złotych, a w pa-
kiecie z innymi badaniami (cholesterol, 
morfologia, OB, mocz) jest zwykle 
niewiele wyższa (20–30 złotych). Obja-
wem podwyższonego poziomu cukru 
może być senność, apatia, wzmożone 
pragnienie, utrata apetytu i spadek 
wagi. Badanie należy wykonywać 
profilaktycznie raz na dwa lata lub 
w razie podejrzeń, a po 45 roku życia 
raz na rok łącznie z OB, morfologią krwi 
i badaniem moczu. Prawidłowy wynik 
mieści się w granicach 60–100. 

Poziomie cukru, spadaj! 
Podwyższony poziom cukru nie jest 
jeszcze znakiem, że chorujemy na 
cukrzycę. Należy jednak zacząć się 

kontrolować. Wyższy wynik może 
oznaczać, że przyjmujemy zbyt dużo 
cukrów prostych (pokarmów o wyso-
kim indeksie glikemicznym – o dużej 
zawartości glukozy), że organizm nie 
wchłania go prawidłowo lub występują 
obie przyczyny naraz. Aby utrzymać 
poziom glukozy we krwi na właściwym 
poziomie, należy ograniczyć spożywa-
nie cukrów prostych i zwiększyć przyj-
mowanie złożonych i błonnika. Błonnik 
najlepiej reguluje poziom cukru. Się-
gajmy więc rzadziej po białe pieczywo, 
makaron, ziemniaki, słodycze i słodkie 
owoce, a częściej po warzywa i pełno-
ziarniste produkty zbożowe. 

5. Poziom białka 
C-reaktywnego (CRP)
Podwyższony poziom białka C-reak-
tywnego w osoczu krwi jest sygnałem 
występowania w organizmie stanów 
zapalnych (w tym – zapalenie żył), 
wskazuje na podwyższoną możliwość 
wystąpienia chorób serca (najczęściej 
zawałów) i rozwijania się nowotworów 
(prostaty, jajników, piersi). Białko reak-
tywne powstaje jako reakcja organi-
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Badanie Częstotliwość Miejsce wykonania Koszt

poziom cholesterolu we krwi mężczyźni od 30 r.ż. – co roku  
Kobiety od 45 r.ż. – co roku

laboratorium około 10 złotych

pomiar ciśnienia tętniczego profilaktycznie po 20 r.ż. co pół roku; 
w razie zagrożenia nadciśnieniem – 
częściej, zależnie od potrzeb

samodzielnie, z pomocą pielę-
gniarki, w gabinecie lekarskim

pomiar tętna profilaktycznie po 20 r.ż. co pół roku; 
w razie zagrożenia nadciśnieniem – 
częściej, zależnie od potrzeb

samodzielnie, z pomocą pielę-
gniarki, w gabinecie lekarskim

poziom glukozy we krwi do 45 r.ż. raz na dwa lata, 
po 45 r.ż raz na rok

laboratorium, gabinet lekarski około 10 złotych

białko C-reaktywne profilaktycznie raz na dwa lata 
lub jeśli lekarz zaleci wykonanie 
badania

laboratorium około10–25 złotych

BMI w razie potrzeby, kontrolnie samodzielnie -

obwód talii w razie potrzeby, kontrolnie samodzielnie -

badania profilaktyczne (mor-
fologia krwi, OB, badanie mo-
czu, rtg klatki piersiowej, EKG 
serca, badania okulistyczne 
i ogólne internistyczne)

do 45 r.ż. raz na dwa lata, 
po 45 r.ż. co roku

gabinet lekarski, laboratorium około 30–100 złotych, pracujący 
kierowani są na bezpłatne badania 
przez pracodawcę co dwa lata, 
w ich skład mogą wchodzić dodat-
kowe badania związane ze specyfiką 
stanowiska pracy

cytologia kobiety po 20 r.ż. raz na rok gabinet lekarski, laboratorium około 20–40 zł, niekiedy wchodzi 
w skład płatnej wizyty u ginekologa

mammografia kobiety po 35 r.ż. co roku gabinet lekarski, laboratorium około 60 złotych

badanie prostaty mężczyźni po 50 r.ż. co roku, 
młodsi w razie potrzeby

gabinet lekarski, laboratorium USG – około 80 zł,
badanie per rectum w cenie wizyty 
u urologa



zmu na infekcję. Stały podwyższony 
poziom CRP (ang. C Reactive Protein) 
świadczy więc o przewlekłej choro-
bie. Badanie najlepiej wykonać, kiedy 
dobrze się czujemy. Podczas infekcji 
bowiem (np. przeziębienia czy grypy) 
poziom CRP naturalnie rośnie. Lekarze 
zwykle zlecają badanie CRP, gdy chcą 
wykryć przewlekłe stany zapalne u pa-
cjenta i dowiedzieć się, czy infekcja jest 
pochodzenia wirusowego czy bakteryj-
nego. Test kosztuje ok. 10–15 złotych 
i można go wykonać w laboratorium 
(badanie krwi). Obecnie niektórzy 
lekarze mają także możliwość przepro-
wadzenia badania w zaledwie 2 minuty 
za pomocą specjalnego markera. 
Badania wykazują, że ci, którzy zaopa-
trują swój organizm w odpowiednią 
ilość witaminy C i magnezu, mają 
większe szanse na właściwe wyniki 
CRP (0,7–6 mg).

6. BMI 
Te trzy litery powiedzą nam, czy nasza 
waga jest prawidłowa. Wystarczy 
wprawdzie spojrzenie w lustro, ale 
w naszym nowoczesnym świecie 
wszystko można zmierzyć i zapisać 
w postaci cyfrowej... BMI (ang. Body 
Mass Index), czyli indeks masy ciała 
(porównanie wzrostu z masą ciała) 
oblicza się, dzieląc masę ciała (w kilo-
gramach) przez wzrost (w metrach) do 
kwadratu lub korzystając z kalkulatorów 
na stronach internetowych. Prawidłowa 
wartość mieści się w przedziale 19–24. 
Zbyt niskie BMI świadczy o wychu-
dzeniu i może być sygnałem, że nie 
dostarczamy organizmowi wszystkich 

potrzebnych substancji odżywczych. 
Za wysokie BMI świadczy o nadwadze 
lub otyłości, które z kolei powodują 
zwiększenie ryzyka występowania 
chorób układu krwionośnego, serca 
oraz cukrzycy. 
Osoba bardzo umięśniona może mieć 
wyższe BMI, co nie oznacza w jej przy-
padku nadwagi. Warto więc dodatkowo 
zmierzyć poziom tłuszczu w organizmie 
(badanie do wykonania w każdym 
dobrym fitness klubie, bezpłatnie). 

7. Zmierz talię
Lekarze nie przyglądają się tylko temu, 
czy mamy nadwagę, ale także... jaką. 
Nadmierne zgromadzenie tłuszczu 
w okolicach brzucha może bowiem 
wskazywać na występowanie poważ-
nych schorzeń. Otyłość brzuszna, 
nazywana także zespołem X, zwiększa 
ryzyko wystąpienia chorób sercowo- 
-naczyniowych, wylewu, cukrzycy 
typu I oraz nadciśnienia. Wskazuje tak-
że na zaburzenia metabolizmu. Otyłość 
brzuszna dotyka częściej mężczyzn niż 
kobiety. Podobnie jak w przypadku BMI 
możemy obliczyć, czy mamy powód do 
zmartwień. Wystarczy podzielić obwód 
talii przez obwód bioder. Wynik wyższy 
niż 0,9 u mężczyzn i 0,8 u kobiet świad-
czy o tym, że znajdujemy się w grupie 
ryzyka i natychmiast należy przejść na 
dietę i poświęcić czas na aktywność fi-
zyczną. Warto zwrócić się z problemem 
do lekarza, zamiast walczyć metodą 
prób i błędów. 

Opisane testy warto włączyć do 
tradycyjnego zestawu badań profilak-

tycznych, składającego się z morfolo-
gii, OB, badania moczu (co dwa lata) 
oraz dodatkowo w przypadku kobiet 
z cytologii (co rok) i badania piersi 
(samobadanie raz na miesiąc, mam-
mografia raz na rok po 35 roku życia), 
a w przypadku mężczyzn po 50 roku 
życia – badanie prostaty (co roku).
Podany poniżej kalendarz badań 
dotyczy osób zdrowych. Chorym lekarz 
sam zaleci badania. 
Jeśli chcemy skontrolować, czy zmiana 
sposobu życia wpłynęła na nasze wy-
niki badań, należy odczekać minimum 
6 tygodni przed ponowieniem testów. 
Optymalne będzie kontrolowanie 
poziomu cholesterolu i glukozy we krwi 
co trzy miesiące, a następnie po osią-
gnięciu pożądanych wyników, zgodnie 
z naszą  tabelą. 
W związku z promocją zdrowia i zdro-
wego stylu życia przychodnie organizu-
ją okresowo bezpłatne badania (finan-
sowane przez NFZ). Warto sprawdzać 
terminy i skorzystać. 

n Hanna Żurawska

fot. Katarzyna Piotrowska
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Dlaczego przyjmowanie Onyx Plus 
jest tak ważne dla naszego zdrowia?
Używanie naturalnych produktów 
wspomagających zdrowie, czyli sto-
sowanie suplementów dietetycznych 
jest obecnie nierozłącznie związane 
z troską o zdrowie.
Niezależnie od tego, czy wspomagasz 
się podczas przeziębienia witaminą C, 
czy zażywasz kompleks najlepiej 
przyswajalnych witamin, aby uzupełnić 
żywienie, Onyx Plus odgrywa bardzo 
istotną rolę w diecie. Wpływa na jakość 
życia i procesy spowalniające starze-
nie. Każdy składnik odżywczy jest uza-
leżniony od innego. Nie ma składnika, 
który działa sam. 
Wprawdzie nic nie zastąpi zdrowej, 
zróżnicowanej diety, ale suplementy 
uzupełniają ją, jako skoncentrowane 
źródło substancji odżywczych, których 
najlepszy nawet jadłospis nam nie 
zapewni. Obecnie suplementy są nie 
tylko uzupełnieniem ubogiej diety. Na-
turalne produkty, takie jak Onyx Plus, 
pomagają chronić przed szkodliwym 
działaniem toksyn i zapobiegać nisz-
czeniu komórek naszego organizmu. 
Kiedy jest stosowany wraz ze zdro-
wą dietą i towarzyszą mu ćwiczenia 
fizyczne, Onyx Plus pomoże osiągnąć 
i utrzymać optymalny stan zdrowia.
Innymi przyczynami, dla których 
potrzebujemy suplementów, mogą 
być niesystematyczne przyjmowanie 
posiłków i bardzo szybkie tempo życia. 
Niewłaściwe trawienie dodatkowo 
uniemożliwia wchłanianie substancji 
odżywczych. Wielu ludzi doświadcza 
problemów z układem trawiennym. 
Trawienie i wchłanianie staje się gorsze 
z wiekiem, powodując, że zaczyna nam 
brakować najważniejszych substancji 
odżywczych w organizmie. 
Spożywanie przetworzonego, goto-
wanego, konserwowanego jedzenia 
prowadzi również do niedoborów sub-
stancji odżywczych. Jakość kupowane-

go jedzenia często jest niska. Wyja-
łowiona gleba rodzi warzywa i owoce 
o niższych wartościach odżywczych 
niż w czasach przedindustrialnych. 
Onyx Plus rekompensuje niedobory 
także w indywidualnych, konkretnych 
przypadkach. Starszym ludziom zwykle 
brakuje wapnia, magnezu i innych waż-
nych minerałów, które są niezbędne dla 
prawidłowego przebiegu wielu funkcji 
fizjologicznych organizmu. Ci, którzy 
wiele trenują (entuzjaści fitness) z kolei 
potrzebują całego wachlarza minera-
łów i innych substancji odżywczych, 
aby utrzymać siłę i wytrzymałość.  

W jaki sposób niedobór minerałów 
wpływa na nasz organizm? 
Minerały mają podstawowe znaczenie 
dla funkcjonowania wszystkich orga-
nów w całym naszym ciele. Niektóre 
są w naszym organizmie obecne 
w dużych ilościach – na przykład wapń. 
Inne, takie jak mangan, występują tylko 
w śladowych ilościach, ale również 
są potrzebne dla zachowania zdrowia 
i dobrego samopoczucia. Minerały są 
w naszym organizmie składową: enzy-
mów, hormonów, tkanki kostnej, zębów 
i płynów ustrojowych. Wapń i fosfor są 
najbardziej popularnymi pierwiastkami 
w naszym organizmie. Inne ważne 
minerały, które występują w większych 
ilościach to między innymi cynk, sód, 
potas, magnez. 
Zbyt duża lub zbyt mała ilość minera-
łów w naszym organizmie wpływa na 
nas niekorzystnie. Niski poziom wapnia 
powoduje skurcze mięśni, kości tracą 
swoją gęstość, naczynia stają się kru-
che, a mózg zaczyna działać nieprawi-
dłowo. 
Oto (w skrócie) jak działają główne 
minerały, na które nasz organizm ma 
zapotrzebowanie i do czego prowadzą 
niedobory każdego z nich. 
Wapń – spełnia podstawową rolę 
w prawidłowym wzroście i mineralizacji 

Zdrowy układ 
krążenia

O wpływie minerałów 
na układ krążenia, 

negatywnym wpływie 
stresu na serce 

oraz konieczności 
suplementacji 

mówi dr Jaromir Bertlik
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kości, w prawidłowym kurczeniu się 
włókien mięśniowych i w krzepnięciu 
krwi. Wapń jest również istotny dla 
prawidłowej mineralizacji zębów. Nie-
dobór wapnia prowadzi do bólu mięśni, 
niekontrolowanych skurczów mięśni 
i zmniejszenia gęstości kości. Niezbęd-
nym składnikiem podczas przyswaja-
nia i właściwego wykorzystania wapnia 
jest witamina D. U dorosłych niedobór 
wapnia prowadzi w konsekwencji do 
osteoporozy. Kobiety po menopauzie 
są bardziej narażone na niedobór wap-
nia, ponieważ w tej fazie życia spada 
u nich poziom estrogenów. 
Chrom – uczestniczy w procesach 
przemiany glukozy na energię. Jest 
również nieodzowny podczas wchła-
niania aminokwasów (które następnie 
budują białka) i tłuszczów. Niedobory 
chromu powodują nietolerancję gluko-
zy, hiperglikemię (wysoki poziom cukru 
we krwi), spadek wagi ciała, wzrost 
poziomu całkowitego i „złego” chole-
sterolu. Badania wskazują również, że 
przyjmowanie chromu wpływa korzyst-
nie na gospodarkę węglowodanową 
ustroju.
Magnez – odgrywa ważną rolę w struk-
turze i prawidłowym funkcjonowaniu 
ludzkiego ciała. Jest potrzebny w po-
nad 300 reakcjach metabolicznych, 
również podczas „produkowania“ ener-
gii. W ciele dorosłego, zdrowego czło-
wieka jest 25 gramów magnezu. Wśród 
objawów niedoboru magnezu znajdują 
się: spadek poziomu wapnia w orga-
nizmie i dolegliwości z tym związane, 
niski poziom potasu (hipokalemia), 
ubywanie sodu, niski poziom hormonu 
tarczycy (PTH – parathormonu), objawy 
neurologiczne i mięśniowe takie jak 
drgawki i skurcze oraz tężyczka, utrata 
apetytu, mdłości, wymioty i zmiany 
nastroju. 
Mangan – to pierwiastek, który jest za-
równo odżywczy i potrzebny naszemu 
organizmowi, jak i toksyczny (trujący). 
Jest zaangażowany w prawidłową 
mineralizację i wzrost kości, odpo-
wiada za gojenie się ran, ma właści-
wości przeciwutleniające. Mangan 
bierze również udział w metabolizmie 
(przemianie i wchłanianiu) węglowo-
danów, aminokwasów i cholesterolu. 
O niedoborze manganu mogą świad-
czyć zaburzenia wzrostu, zaburzenia 
pracy układu płciowego, zwyrodnienia 
szkieletu, zaburzenia tolerancji glukozy, 
zmiany w metabolizmie węglowodanów 
i tłuszczów. 

Inne minerały: selen, fosfor, potas, 
sód i cynk także odgrywają ważną rolę 
w utrzymaniu zdrowia i dobrego sa-
mopoczucia, a ich niedobory również 
prowadzą do wystąpienia problemów 
zdrowotnych. 

Jak minerały wpływają na nasz układ 
krążenia? 
Nasz układ krążenia jest zbudowany 
z serca, tętnic, żył i naczyń krwiono-
śnych, które przenoszą substancje 
odżywcze do każdej komórki ciała. 
Cała sieć naczyń krwionośnych pracuje 
dzięki sercu. Sprawne krążenie po-
woduje, że komórki naszego ciała są 
dotlenione, otrzymują białka i inne sub-
stancje odżywcze, które są im potrzeb-
ne do funkcjonowania. Gdy krążenie 
jest prawidłowe, z organizmu usuwane 
są również pozostałości przemiany 
materii i toksyny, a pH całego ciała 
utrzymuje się w normie, nasz organizm 
nie jest ani nadmiernie zasadowy, ani 
zakwaszony. 
Jak każdy inny organ naszego ciała, 
układ krwionośny zbudowany jest 
z tkanek, które również zgłaszają 
zapotrzebowanie na substancje 
odżywcze. Jeśli więc brakuje nam 
ważnych minerałów, to mogą pojawić 
się niekorzystne zmiany w układzie 
krążenia. Najpoważniejsze prowadzą 
do wylewów i zawałów. Kiedy krążenie 
ustaje, tkanki umierają.

Dlaczego wapń jest ważny dla na-
szego serca?
Serce to jest wielki mięsień, który nie-
ustannie pracuje i cały czas dostarcza 
do komórek substancji odżywczych 
i tlenu. Substancje odżywcze i tlen 
są dostarczane przez system na-
czyń krwionośnych oraz tętnic serca 
i wszystko, co zakłóca przepływ 
krwi, może prowadzić do poważnych 
uszkodzeń, a nawet śmierci (martwi-
cy) części serca. W tym momencie 
na scenę wkracza wapń. Zbyt wiele 
wapnia, który odkłada się, powoduje 
choroby serca i naczyń krwionośnych. 
Najważniejsza jest równowaga. Istotne 
jest również krążenia w przestrzeniach 
międzykomórkowych w całej tkance 
łącznej. Wapń spełnia także ważną rolę 
podczas pracy mięśnia sercowego. 

Jak stres wpływa na nasz układ 
krążenia? Czy Onyx Plus pomaga 
redukować niekorzystne efekty dzia-
łania stresu?

Na początku powinniśmy zdać sobie 
sprawę z tego, czym jest stres. Często 
nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi 
z tym stresem. Wielu ludzi wyobraża 
sobie, że stres związany jest z sytuacja-
mi, których się doświadcza – takimi jak 
wypadki czy stan pobudzenia. Niektórzy 
sądzą, że stres przytrafia się naszemu 
umysłowi i ciału w odpowiedzi na dane 
wydarzenia – wtedy serce zaczyna bić 
mocniej, jesteśmy podenerwowani, ob-
gryzamy paznokcie. Nasze nastawienie 
do sytuacji wydaje się w tym momencie 
podstawowym zagadnieniem. Kiedy 
znajdujemy się w jakiejś sytuacji, mo-
mentalnie ją oceniamy. Decydujemy, czy 
zagraża nam i w jaki sposób powinni-
śmy na nią zareagować. Jeśli wyda-
rzenie, którego jesteśmy uczestnikami, 
przerasta nasze możliwości, nazywamy 
je stresującym i reagujemy klasycznie – 
jak w sytuacji stresowej. Jeśli sytuacja 
nas nie przerasta i możemy stawić jej 
czoło, wtedy nie jesteśmy zestresowani. 
Każdy postrzega inaczej i ma inne umie-
jętności radzenia sobie. W związku z tym 
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nie ma dwojga ludzi, którzy zareagują na 
jakieś wydarzenie dokładnie tak samo. 
Sytuacje opisywane jako „stresujące“ 
niekoniecznie są negatywne. Narodziny 
dziecka, awans czy przeprowadzka do 
nowego domu nie stanowią przecież 
dla nas żadnego zagrożenia. A jednak 
mogą być one opisywane jako „stresu-
jące“, ponieważ nie jesteśmy w pełni na 
nie przygotowani. 
Niektóre sytuacje, które nas spotykają 
w życiu, wywołują stres, ale to myślenie 
o nich determinuje, czy są one dla nas 
problemem, czy nie. To, jak przyjmu-
jemy sytuacje stresowe i jak na nie re-
agujemy, ma wpływ na nasze zdrowie.
W reakcji na stres niektórzy zaczynają 
sięgać po alkohol czy narkotyki, które 
w ich mniemaniu pomagają. Te środki 
jednak powodują dodatkowe spu-
stoszenia – sprawiają, że substancje 
odżywcze są wypłukiwane z ciała, 
a jednocześnie wzrasta ilość magazy-
nowanych przez organizm toksyn. 
Wpływ stresu na choroby serca jest 
wciąż badany przez naukowców, ale 
pierwsze wyniki sugerują, że stres 
przyczynia się do rozwijania się chorób 
serca, wylewów i zawałów. Niektórzy 
są poddani długotrwałemu stresowi. 
Może on w efekcie doprowadzić do 
podniesienia się poziomu cholesterolu 
we krwi, nadciśnienia, gęstnienia krwi 
(które prowadzi do zakrzepów). 
Co więcej, wiadomo, że życie wypeł-
nione stresem utrudnia utrzymanie 
zdrowia. Zamiast ćwiczeń fizycz-
nych, które rozładowują stres, ludzie 
przejadają się, spożywają niezdrowe 
jedzenie, nadużywają alkoholu i palą 
papierosy. Tego typu negatywne reak-
cje podwyższają ryzyko wystąpienia 
zawału i wylewu. Należy nauczyć się, 
jak bardziej efektywnie radzić sobie 

w sytuacjach stresowych. Zmiana 
nawyków spowoduje, że zaczniemy 
prowadzić zdrowszy tryb życia i zmniej-
szy się ryzyko chorób.
Wspomaganie się Onyx Plus i zachowa-
nie właściwego poziomu minerałów w or-
ganizmie pomaga walczyć ze stresem 
na poziomie komórkowym i wzmocnić 
funkcje obronne organizmu. Najważniej-
szy jest wapń, magnez i fosfor. 

Jak niedobór potasu wpływa na 
nasze ciało?
Potas jest niezbędny, aby zacho-
wać zdrowie. Utrzymuje równowagę 
kwasowo-zasadową oraz wodną we 
krwi i komórkach tkanek, uczestniczy 
w pracy naszych mięśni (niezbędny 
jest bowiem w przekazywaniu impul-
sów z komórek nerwowych do włókien 
mięśniowych. Pierwszymi oznaka-
mi nadmiaru lub niedoboru potasu 
jest sucha skóra, osłabienie mięśni, 
zmęczenie i powolniejsze reagowanie 
(osłabiony refleks). Jeśli niedobór szyb-
ko się powiększa, może doprowadzić 
do zaburzeń rytmu serca. 
Potas jest zawarty w bardzo wielu po-
karmach. Znajdziemy go w wołowinie, 
drobiu (kurczaki) i rybach (dorsz, łosoś, 
sardynki). Bogatymi źródłami potasu 
są także warzywa (groszek, pomidory, 
zielone warzywa liściaste, ziemniaki ze 
skórką), owoce (banany, melony, brzo-
skwinie, orzechy) oraz czekolada. 
Niedobór potasu może prowadzić 
do rozwoju chorób tarczycy (np. 
nadczynności tarczycy). Mogą one 
być również spowodowane brakiem 
równowagi między potasem a innymi 
minerałami (magnez, sód i wapń). 
Niedobór potasu może być związany 
z nieprawidłowym funkcjonowaniem 
nerek. Może też powodować reu-
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matyzm. Nadmiar potasu jednak też 
szkodzi. Wiąże się go z chorobami 
nerek.  

Jak możemy zapobiegać chorobom 
układu krążenia?
Na to pytanie można odpowiedzieć 
bardzo krótko: należy zmienić styl 
życia. Całą książkę można by wypełnić 
propozycjami, jak i co zrobić – jak żyć, 
co jeść i jak zapobiegać poszcze-
gólnym chorobom. W skrócie: kon-
troluj swoje życie. Kiedy podejmiesz 
prawidłowe decyzje teraz, uda ci się 
zapobiec wielu chorobom w starszym 
wieku. Po pierwsze, aby zachować 
zdrowie układu krążenia, ruszaj się. 
Ćwiczenia fizyczne wspomagają układ 
krążenia i układ oddechowy, zwiększa-
ją masę mięśni, co pomaga chronić się 
przed osteoporozą. 
Nie pal! Osoby palące są czterokrot-
nie bardziej narażone na dolegliwości 
serca niż niepalące. Nigdy nie jest za 
późno, aby zerwać z nałogiem. Pięć 
lat po rzuceniu palenia u ekspalaczy 
występuje takie samo ryzyko zachoro-
wania na serce, jak u osób, które nigdy 
nie paliły. Zaprzestanie palenia obniża 
ponadto ryzyko wystąpienia wylewu, 
raka i rozedmy płuc. 
Zmień dietę na zdrową. Jadłospis bo-
gaty w owoce i warzywa także zmniej-
sza ryzyko zachorowania na serce 
i cukrzycę. 
Wspomagaj się suplementami. Pra-
widłowa dieta teoretycznie dostarcza 
wszystkich potrzebnych organizmowi 
witamin i minerałów, ale u starszych 
osób i tak mogą wystąpić niedobory 
wapnia, magnezu i witaminy D3. Nasz 
produkt – Onyx Plus jest idealnym roz-
wiązaniem tego typu problemów.
Pij wodę. Zmniejszaj poziom stresu 

przez odpowiednie odżywianie, przez 
medytację czy inne techniki relaksujące. 

W jaki sposób Onyx Plus pomaga 
zapobiegać chorobom układu krą-
żenia? 
W grece słowo lekarz jest równoznacz-
ne ze słowem nauczyciel. Thomas 
Edison – genialny wynalazca – powie-
dział: „Lekarze przyszłości nie będą 
zapisywali swoim pacjentom leków, ale 
będą się troszczyć o ich dietę i będą 
się starali zapobiegać chorobom”. 
Staram się wyjaśnić, dlaczego powin-
niśmy stosować suplementy, zdrowe 
produkty i jak powinniśmy zapobie-
gać chorobom. Podzielę się jeszcze 
jedną radą. Otwórz oczy i rozejrzyj się. 
Zacznij od swojej rodziny, od najbliż-
szego kręgu przyjaciół i zadaj sobie 
pytanie, czy wszyscy oni są zdrowi. 
Wtedy zaczniesz myśleć w inny sposób 
i zaczniesz zastanawiać się nad swoim 
zdrowiem. Nie wahaj się. Teraz jest wła-
ściwy czas, a właściwą osobą jesteś 
ty. Ty jesteś osobą, która musi głęboko 
przemyśleć kwestię zapobiegania 
chorobom. Zacznij od najprostszych 
rzeczy, na przykład od miarki Onyx Plus 
dziennie. Być może nie doświadczysz 
pozytywnego działania preparatu od 
razu, ale z pewnością docenisz przyj-
mowanie Onyx Plus w przyszłości. 

n Rozmawiała Hanna Żurawska

fot. Katarzyna Piotrowska
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Co trzeba zrobić, żeby być zdrowym 
człowiekiem?
Zdrowy organizm to taki, w którym pra-
widłowo funkcjonuje system nerwowy, 
system krwionośny i limfatyczny. Wtedy 
możemy mówić o zdrowiu. Wiadomo, 
że krew odżywia organizm – tak w skró-
cie możemy powiedzieć. Produkty po 
przemianie materii są absorbowane 
przez układ limfatyczny. Nad tym 
wszystkim czuwa system nerwowy, 
który zezwala albo nie na dojście krwi 
i płynów limfatycznych do komórki, 
tkanki itd. Ta równowaga może zostać 
zachwiana przez bakterie, toksyny, 
kontuzje, stresy – wtedy pojawiają się 
objawy choroby w danym obszarze cia-
ła. Może to być organ wewnętrzny albo 
zewnętrzny, kiedy mówimy o chorobach 
dermatologicznych lub wyłączany jest 
system nerwowy – wtedy mówimy 
o kontuzjach systemu nerwowego. Na-
stępuje zachwianie równowagi. Powin-
niśmy więc tak żyć, tak pracować, tak 
się odżywiać, tak się ruszać, tak dbać 
o szeroko rozumianą naszą biologię, by 
być człowiekiem zdrowym.

Jakie jest powiązanie pomiędzy ukła-
dem krążenia a układem nerwowym?
Trudno w jednym zdaniu wytłumaczyć to 
powiązanie. Krew pobiera z naszego żo-
łądka, z układu trawienia określoną ilość 
substancji odżywczych, rozprowadza 
po całym systemie mięśniowym, ale nie 
możemy zapominać o tym, że system 
nerwowy jest również integralną częścią 
systemu mięśniowego, tam znajdują się 
nerwy czuciowe. W systemie mięśnio-
wym są również nerwy czuciowe, które 
odpowiadają za ruch, zezwalają człowie-
kowi na pracę mięśni itd. Jeżeli krew nie 
dostarczy w odpowiednim czasie odpo-
wiedniej ilości konkretnych substancji 
odżywczych do mięśnia, odpowiedniej 
ilości tlenu – system nerwowy przestanie 
prawidłowo działać. 
Takimi najbardziej spektakularnymi woła-
niami systemu nerwowego o tlen, o po-
żywienie, o luz w mięśniu są przykurcze, 

bóle stawów, podwijania stóp, wywijania 
palców. System nerwowy jest pierwszym 
sterownikiem, który chce wyłączyć albo 
przeciążony staw, albo mięsień. A kiedy 
system nerwowy przestaje działać, blo-
kuje przepływ krwi, przepływ tlenu i dany 
organ, dowolna część ciała człowieka, 
która jest właśnie zmęczona, niewłaściwie 
odżywiona, ulega przyblokowaniu. Żeby 
do tego nie dopuszczać, trzeba zadbać 
o równowagę. Tak jak w silniku jest suw 
pracy, suw ssania i potem suw wydechu 
– to nic innego jak oczyszczanie orga-
nizmu poprzez płyny limfatyczne, płyny 
ustrojowe. Czyszczą one nasz organizm, 
pozwalając na dalszą jego pracę.

Czy mógłby Pan podać jakiś przykład 
powiązania układu krążenia ze stre-
sem? Jeżeli odczuwamy duży stres, 
co się dzieje z układem krążenia?
 Jest jeden punkt, którego medycyna 
klasyczna nie jest w stanie odblokować. 
To punkt stresu, czyli splot słoneczny. 
Punkt splotu słonecznego znajduje się 
nad żołądkiem na końcu mostka. Gdy 
człowiek się denerwuje, ten punkt splotu 
słonecznego wytraca swoją energię 
i system nerwowy człowieka obkur-
cza się. Praktycznie poprzez system 
nerwowy następuje obkurczenie mięśni 
brzucha. Mamy wówczas skurcz, krew 
jest wciskana do naczyń dużych i za-
czyna się tzw. stres na poziomie ciała. 
To powoduje drżenie rąk, powiek, inne 
dziwne drgania. W sposób uproszczony 
można powiedzieć, że krwi w obiegu 
małym, czyli górnym, jest za dużo, a po-
niżej jest zbyt mało. W tym czasie nie 
dochodzi do przepływu krwi do układu 
tętnic biodrowych, chwieją nam się nogi, 
ręce, zaczynamy płytko oddychać i mó-
wimy, że jesteśmy pod wpływem dużego 
stresu. Jeżeli takie niedotlenienie trwa 
zbyt długo, zaczyna chorować najpierw 
skóra, a rozpatrując człowieka jako 
owal, wszystko idzie do centrum, czyli 
do kręgosłupa. Następuje obkurczanie, 
aż w końcu nie potrafimy sobie z tym 
poradzić. Jeżeli stres jest spotęgowany 

Jak żyć, żeby być 
zdrowym?

Rozmowa z Krzysztofem 
Skibińskim, specjalistą 

od akupresury 
i bioenergoterapii
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i człowiek bardzo długo w tym stresie 
żyje, to może spowodować bardzo 
wiele chorób, np. wylew krwi do 
mózgu, zawał serca. Serce cały czas 
stara się tłoczyć krew; można je przy-
równać do pompy, która pcha krew, 
natomiast odbiór tej krwi jest utrudnio-
ny. Wtedy następuję zbyt duża różnica 
między ciśnieniem tętniczym a żylnym, 
co zakłóca prawidłową pracę serca, 
a to z kolei pociąga za sobą różnego 
rodzaju komplikacje, np. następuje 
migotanie przedsionków.

Jak współpracują ze sobą układ 
krążenia i układ limfatyczny?
Układ limfatyczny to jest strażnik na-
szej odporności i jest on odpowiedzial-
ny za wiązanie wszelkiego typu toksyn 
w naszym organizmie i wprowadzanie 
ich do węzłów chłonnych, gdzie znajdują 
się limfocyty, które zwalczają bakterie 
i wirusy. Mówię o takich chorobach jak 
zapalenie gardła, grypa, kiedy pacjent 
nie jest nawet w stanie ruszyć ręką, leży, 
narzeka na bóle mięśni, ponieważ węzły 
chłonne naraz ulegają powiększeniu. 
Gdy puchną, uciskają system nerwowy, 
system mięśniowy i np. kark, barki są 
wyłączone z ruchu, bo człowiek przy 
temperaturze 40°C nie jest w stanie 
nawet ruszać powiekami. Tak pracuje 
system limfatyczny – limfocyty walczą 
z zakażeniem, z bakterią, z wirusem, 
które tę chorobę wywołały. System 
limfatyczny z układem krwionośnym jest 
powiązany poprzez układ filtracyjny, który 
umiejscowiony jest w nerkach. Krew, 
limfa oczyszcza się w naszych nerkach, 
oddaje toksyny (mamy z tego mocznik), 
a czysta krew i limfocyty oczyszczone 
wracają z powrotem do układu. Słabsze 
biologicznie krwinki, głównie erytrocyty, 
są magazynowane w śledzionie i tam 
zostają zniszczone. 

Wspomniał Pan o układzie hormo-
nalnym. Jak współpracuje układ 
krążenia i układ hormonalny?
Należy sobie uzmysłowić, że układ 
hormonalny nie służy tylko do ro-
dzenia dzieci. Układ hormonalny ma 
początek energetyczny w przysadce 
mózgowej, taki mały element rządzi 
całym układem hormonalnym. Tam jest 
główny sterownik energetyczny całego 
naszego układu hormonalnego. Bodź-
ce stamtąd idą przez przytarczyce, 
tarczycę, gruczoły mlekowe, trzustkę, 
korę nadnercza, mają ujście i zakoń-
czenie w całym układzie rozrodczym. 

Jeżeli wymienione kanały energetyczne 
połączymy w jedną całość, to możemy 
mówić o zdrowym, sensowym działaniu 
układu hormonalnego. 
Jeżeli mamy na przykład kłopot z cu-
krzycą, wiadomo, że zaburzona jest pra-
ca trzustki. Trzustka nie podaje insuliny, 
a więc hormonu; można sobie wyobra-
zić, że cukier pływa jak emulsja we krwi. 
Tym również steruje nasza przysadka. 
Jeżeli ktoś źle oddycha, wówczas nie 
uruchamia mięśni brzucha, krew w tęt-
nicy głównej jest blokowana i mamy 
niedokrwienie pęcherza, jajników, 
macicy. Powstaje problem braku krwi 
w układzie rozrodczym. To niedokrwie-
nie powoduje jakby oziębłość układu 
rozrodczego i tak powstaje zespół 
zimnej pochwy, brak czucia pochwo-
wego. Układ hormonalny, jak każdy 
inny w naszym organizmie, jeśli jest 
niedokrwiony, nie pracuje prawidłowo. 
Jeżeli choruje tarczyca, choruje cały 
układ hormonalny. W leczeniu układu 
hormonalnego metody energetyczne, 
które stosuję w swoim gabinecie, są 
bardzo skuteczne. Medycyna rozpatru-
je choroby wybiórczo, np. jeśli wypa-
dają włosy, podaje się magnez i wapń, 
tymczasem trzeba wzmocnić układ 
hormonalny. Po co podawać wapń, 
jeśli jest i tak nieprzyswajalny przez 
organizm? Musi być wyprodukowana 
odpowiednia ilość hormonów (nazwij-
my je wapniowymi), wyprodukowanych 
przez przytarczycę, żeby wapń był ab-
sorbowany przez krew. Jeśli ten proces 
jest zaburzony, mogą to być początki 
osteoporozy – krew pobiera sobie 
wówczas wapń ze stawów. Skoro nie 
pobiera z układu trawienia, bo praca 
przytarczyc jest zablokowana, bierze 
sobie z tego miejsca, z którego może. 

Mówimy o niedoczynności tarczycy, 
kiedy człowiek je niewiele, a jest bardzo 
otyły. U człowieka, który może zjeść 
bardzo dużo i cały czas jest szczupły, 
mówimy o nadczynności tarczycy. To 
oczywiście pewne uproszczenie.

Jak nadwaga wpływa na niewydol-
ność układu krążenia?
Jeżeli jesteśmy więksi, to serce musi 
więcej „obsłużyć”, a samo nie rośnie i tu 
jest problem. Masa ciała uciska układ 
krwionośny, krew musi się przepychać 
przez warstwy odkładane w postaci 
tłuszczu. Na początku serce pracuje 
bez zarzutu, ale potem zaczynają się 
zwężać przestrzenie międzykrążkowe, 
na kręgosłupie pojawiają się uciski. Sys-
tem nerwów obwodowych blokuje pracę 
mięśni i zaczynamy chorować.

Organizm jest całością i tylko tak go 
należy traktować. Co to tak napraw-
dę oznacza?
I tu wracamy właściwie do pierwszego 
pytania – co to jest zdrowie? Zdrowie 
będziemy mieć wtedy, gdy procesy od-
żywiania, pracy organizmu i jego oczysz-
czania będą szły równomiernie, tak jak 
natura nas stworzyła. Jeżeli te procesy 
będziemy zaburzać, to będziemy chorzy. 
Lepiej stosować zioła, używki natural-
ne, suplementy skomponowane przez 
specjalistów z dziedziny ziołolecznictwa, 
witaminy, które są szybciej odbierane 
przez układ trawienny i rozprowadzane 
po organizmie niż stosować leki synte-
tyczne, mocno inwazyjne. 

n Rozmawiała Beata Nowacka

fot. Katarzyna Piotrowska str. 78  

fot. R. M. Kosińscy str. 79
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Jak to się dzieje, że widzimy?
To jest bardzo proste. Bierzemy i wi-
dzimy (śmiech – przyp. red.). A teraz 
poważnie: oczy to  wysoko wyspecjali-
zowany narząd, który umie przetwarzać 
widmo promieniowania słonecznego 
– czyli światło będące falą elektroma-
gnetyczną – na bodziec nerwowy, czyli 
energię elektryczną. Światło przecho-
dząc przez ośrodki optyczne oka, tj. 
rogówkę, soczewkę i ciecz wodnistą 
ulega załamaniu i jest skupiane na 
siatkówce w miejscu najlepszego wi-
dzenia, tzn. w plamce żółtej. Następnie 
komórki światłoczułe przekształcają 
je na impuls elektryczny, który jest 
przekazywany włóknami komórek ner-
wowych, tworzącymi nerw wzrokowy. 
Dalej bodziec biegnie w mózgu drogą 
skrzyżowania wzrokowego i promie-
nistości wzrokowej i trafia do ośrodka 
wzrokowego w płacie potylicznym. 
Tu tworzy się obraz, ale to jeszcze nie 
koniec. Nasz mózg zaczyna pracować 
z obrazem – rejestruje go, analizuje, 
zachowuje w pamięci. Cały proces 
widzenia nie ogranicza się do płatów 
potylicznych. Bierze w nim udział cała 
kora mózgu dzięki tzw. ośrodkom  
kojarzeniowym (asocjacyjnym). Dzięki 
współpracy całego mózgu oczy poru-
szają się płynnie i symetrycznie, wodzą 
za poruszającymi się przedmiotami, 
a dzięki zmianie wielkości źrenicy  przy-
stosowują się do ilości  wpadającego 
światła. Dzięki istnieniu asocjacji silne 
bodźce wzrokowe, wywołane wirowa-
niem przedmiotów, mogą powodować 
zawroty głowy, co w diagnostyce oku-
listycznej wykorzystuje się do obiek-
tywnej oceny widzenia w tzw. próbie 
błędnikowej. Oczy potrafią także ako-
modować tzn. zmieniać kształt soczew-

ki, dzięki czemu nasz układ optyczny 
zmienia swą moc i może obserwować 
przedmioty z bliska lub z daleka. 

Skąd się biorą wady wzroku? Jak 
można im zapobiegać?
Aby mieć zdrowe oczy, trzeba się 
przede wszystkim z nimi urodzić. Każdy 
z nas przychodzi na świat z okre-
ślonymi predyspozycjami. Widzimy 
prawidłowo, kiedy moc układu optycz-
nego i długość (wielkość) gałki ocznej 
są komplementarne. Wtedy światło 
przechodzące przez ośrodki optyczne 
jest skupiane na siatkówce. Natomiast 
kiedy stosunek między mocą układu 
optycznego a długością gałki ocznej 
jest zaburzony, pojawiają się wady 
wzroku. 80% wad jest spowodowane 
właśnie zaburzeniem tej proporcji. Gdy 
układ optyczny jest zbyt słaby lub gałka 
oczna za krótka, światło skupia się 
za siatkówką i stąd bierze się nad-
wzroczność. Musimy wtedy za pomocą 
okularów plusowych zwiększyć moc 
układu optycznego. Jeśli z kolei układ 
optyczny działa zbyt mocno lub gałka 
jest za długa, światło skupia się przed 
siatkówką i mamy krótkowzroczność. 
Trzeba wtedy osłabić moc oka i przepi-
sać okulary minusowe. Wbrew po-
wszechnie panującej opinii dalekowidz 
to nie ten, co dobrze widzi z daleka, ale 
człowiek, który bez plusowych okularów 
widzi źle z daleka i z bliska. Krótkowidz 
widzi z bliska, ale tylko w zakresie swo-
jej ogniskowej, a nie widzi z daleka.

Czy Pan jest w stanie zauważyć, kto 
ma wadę wzroku bez badania?
W wielu przypadkach tak. Kobie-
ty nadwzroczne najczęściej mają 
niedokładnie zrobiony makijaż, bo nie 

Czy te oczy mogą 
kłamać? 

Oczy są zwierciadłem duszy, ale odbije się w nich także zmęczenie, stres, choroby 
tarczycy, problemy z krążeniem czy ciśnieniem tętniczym. Ponadto 80% ludzi ma wady 

wzroku, które niekorygowane lub skorygowane nieprawidłowo pociągną za sobą 
poważne konsekwencje. Co zrobić, aby widzieć lepiej i żyć bardziej komfortowo?
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widzą z bliska. Dziewczyny krótko-
wzroczne zwykle malują się dokładniej 
i delikatniej, bo ognisko, w którym 
dobrze widzą, to odległość oka od 
lusterka, czyli ok. 15 centymetrów. 
Osoby krótkowzroczne częściej też 
mrużą oczy. Napinanie powiek pozwala  
bowiem częściowo wyrównać nie-
dostatki w mocy układu optycznego. 
Oczywiście w takich ocenach trzeba 
być bardzo ostrożnym, aby nie dać się 
zwieść damskiej kokieterii. 

Jak sprawić, aby oczy działały lepiej? 
Jak już wspomniałem – najlepiej 
urodzić się zdrowym. 80% ludzi ma 
jakieś zaburzenia refrakcji wzroku, ale 
oczywiście nie wszyscy muszą nosić 
okulary. To wszystko zależy od tego, 
do czego wykorzystujemy nasze oczy. 
Ich sprawność powinna odpowiadać 
naszemu zapotrzebowaniu. Jest inne 
u kierowcy, inne u muzyka, a jesz-
cze inne u informatyka. W poprawie 
widzenia pomaga dobra korekcja. Do 
wykorzystania są okulary i soczewki 
kontaktowe. Bardzo ważna jest – tak 
jak w każdym innym przypadku – 
higiena pracy, tj. właściwe proporcje 
między pracą i wypoczynkiem. Mało 
jest obecnie stanowisk pracy, które są 
niezależne od komputerów. Monitory 
to przekleństwo naszych czasów, ale 
nie z powodu złej jakości technicznej 
tych urządzeń, tylko z powodu długiej, 
monotonnej, nużącej pracy z jednako-
wym natężeniem uwagi. Pracując przy 
komputerze, trzeba co najmniej raz 
w ciągu godziny na 5 minut oderwać 
wzrok – najlepiej patrząc w dal na coś 
zielonego. 

Dlaczego akurat na zielone?
Muzyka relaksacyjna tonizuje nerwy 
i sprawia, że się uspokajamy, a łagod-
na barwa odpręży wzrok. Czerwony na 
przykład drażni.  

À propos kolorów. Czy mężczyźni 
widzą je tak samo, jak kobiety?
Tak, ale czasami nie potrafią odróżnić 
ich odcieni  – niebieski to dla nas po 
prostu niebieski. Mają też słabszą zdol-
ność do zapamiętywania szczegółów. 

Powróćmy do poważnych spraw. 
Czy wzrok można ćwiczyć, aby był 
lepszy?
Można i nawet trzeba, ale ćwiczenia 
nie zlikwidują wady. Najpierw trzeba 
ją optymalnie skorygować, a później 

ćwiczyć wzrok. Jeśli ktoś postępuje 
odwrotnie, to po prostu męczy oczy. 
Generalnie łatwiej się żyje osobom 
krótkowzrocznym, bo one widzą 
przynajmniej z bliska. Nadwzroczni bez 
okularów nie widzą dobrze ani bliży, ani 
dali, więc męczą się bardziej.

Czy krople do oczu nie są wystar-
czającym ratunkiem na zmęczony 
wzrok?
To tylko jedna z możliwości, kiedy za-
czyna pojawiać się problem. Najwięcej 
kłopotów mamy z zaburzeniami łez – 
zmniejszonym wydzielaniem lub złą ja-
kością. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze 
wysusza nas klimatyzacja. Komputery 
też nie są bez winy – udowodniono, że 
osoby pracujące przy komputerze mru-
gają o 30% rzadziej. Film łzowy nie jest 
więc rozprowadzany po oku w wystar-
czającej ilości. Rogówka jest bardzo 
wrażliwa na wysychanie. Jeśli dodat-
kowo napinamy powieki, mając wadę 
wzroku, zaciskamy ujścia gruczołów 
powiekowych i hamujemy dopływ pod-
stawowych składników filmu łzowego, 
to sytuacja komplikuje się jeszcze 
bardziej. Trzeba również pamiętać, 
że noszenie soczewek kontaktowych 
zwiększa zapotrzebowanie na łzy, 
a więc nie są one zalecane osobom 
pracującym z komputerem. Na pogor-
szenie jakości łez i zmniejszenie ich 
wydzielania ma wpływ wiele czynników. 
Nie bez znaczenia są zaburzenia tar-
czycy, choroby stawów, tkanki łącznej, 
cukrzyca, ale i powszechnie stosowana 
u kobiet hormonalna antykoncepcja. 
W efekcie oczy szczypią, pieką, robią 

się czerwone i mogą pojawiać się 
obrzęki powiek. 

Czyli pieczenie oczu może mieć 
wiele przyczyn, także niezwiązanych 
z samymi oczami.
Coraz częściej świat medycyny odcho-
dzi od przyglądania się poszczególnym 
organom i zaczyna patrzeć na czło-
wieka jako całość. Organizm to wiele 
elementów, które współdziałają ze 
sobą. Jeśli gdzieś pojawia się zaburze-
nie, może ono się odbijać na funkcjo-
nowaniu innego narządu. Na nasze 
widzenie wpływają kłopoty z tarczycą, 
złe odżywianie, cukrzyca (spadek po-
ziomu cukru), zbyt niskie lub wysokie 
ciśnienie tętnicze oraz inne zaburzenia 
krążenia spowodowane chorobami 
naczyń. Osoba, która nie odżywia się 
właściwie i nie regeneruje sił poprzez 
odpoczynek, podobnie jak ludzie 
chorzy będzie miała wiele problemów 
zdrowotnych, a nie jeden konkretny. 

Jakie choroby i jak dokładnie mogą 
odbijać się na naszym widzeniu, 
w naszych oczach? 
Takich chorób jest cała gama i nie 
powiem zapewne nic nowego. „Wyczy-
tywaniu” chorób z oczu jest poświę-
cona irydologia – bardzo stara gałąź 
medycyny. Irydolog „czyta” z kształtu 
układu beleczek tęczówki. Dzięki 
temu wie, jakie dolegliwości i choroby 
przeszła dana osoba i jaki jest stan jej 
organizmu i narządów.
Oko jest bardzo wrażliwym narządem, 
który reaguje nawet na zaburzenia 
emocjonalne. Nie dziwi więc, że jest 
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wrażliwe m.in. również na zmiany 
w krążeniu. Odbijają się na jego 
funkcjonowaniu zaburzenia ciśnienia. 
Niskie ciśnienie oznacza niedokrwie-
nie. Ponieważ oko jest wysoko wyspe-
cjalizowanym narządem, niedokrwienie 
powoduje gorsze odżywianie, a ono 
z kolei sprawia, że oko (jak i każdy inny 
narząd) funkcjonuje gorzej. Osoba 
z niskim ciśnieniem podczas spadków 
ciśnienia atmosferycznego ma złe 
samopoczucie, gorzej widzi, mogą 
pojawiać się mroczki przed oczami. 
Nadciśnienie również odciska swoje 
piętno na oczach. Przy tej chorobie 

(m.in.) bada się dno oka. Jeżeli nadci-
śnienie trwa wiele lat, a skoki ciśnienia 
są bardzo dynamiczne, dochodzi 
do trwałych zmian w układzie naczy-
niowym. Dno oka to jedyne miejsce, 
które możemy obserwować, aby 
zobaczyć stan naczyń krwionośnych. 
Odzwierciedla on stan całego naszego 
układu krążenia. Dlatego okulistyka 
jest dyscypliną uzupełniającą dla 
internistów czy neurologów. Okulista 
może udzielić wielu cennych wska-
zówek. Przydaje się w hematologii, 
ponieważ w siatkówce można obser-
wować zmiany białaczkowe, wylewy 
czy wysięki. Po rogówce można z kolei 
wywnioskować, jaki jest stan tkanki 
łącznej i stawów. Badanie okulistyczne 
wykryje dolegliwości i choroby wątroby 
(przy żółtaczce – zażółcone oko). 
Bardzo ważne jest badanie dna oka 
u cukrzyków. Może ono powiedzieć, 
czy pacjent jest prowadzony dobrze, 
czy ma właściwie dostosowane dawki 
insuliny, czy doznaje wahań poziomu 
cukru. Cukrzyca w pierwszej kolejności 
atakuje naczynia krwionośne, a przez 
badanie dna oka widzimy ich stan, 
możemy powiedzieć, jakie zmiany 
zachodzą w czasie. Naczynia są 
przecież wszędzie. Jeśli są uszkodzo-
ne w siatkówce, taka sama sytuacja 
jest w wątrobie, nerkach, płucach, itd. 
Diabetologowi bardzo wiele powie 
opinia okulisty, kiedy bowiem bada 
poziom cukru, otrzymuje wynik na 
daną chwilę i może być on dobry. Do 
wahań dochodzi jednak w ciągu doby, 
poziom może zmieniać się co kilka 
godzin. Cukrzyk rzadko jest przecież 
monitorowany 24 godziny na dobę. 
Cukrzyca również ma wpływ na oczy, 
powodując zmiany w widzeniu. Bada-
nie okulistyczne będzie więc częścią 
prawidłowego prowadzenia diabetyka 
i powinno się je przeprowadzać raz 
na kilka miesięcy, a przy trudnościach 
z uregulowaniem poziomu cukru nawet 
raz na trzy miesiące. Ostatnio kładzie 
się nacisk na współdziałanie różnych 
dziedzin medycyny. Uważam, że 
słusznie. Okulista może udzielić wska-
zówek innym lekarzom, a dzięki temu 
skuteczniej można wyleczyć pacjenta. 

Co jeść, żeby mieć dobry wzrok?
Podziały na diety czy działy medycyny 
odpowiadające danym organom mijają 
się z celem. Jeśli dieta jest dobra dla 
nerek czy układu krążenia, to oczom 
też posłuży. 
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Czyli trzeba pamiętać o diecie. Ra-
czej witamina A czy marchewka?
Syntetycznych witamin w ogóle bym 
nie polecał. One działają tylko, jeśli 
zostaną dostarczone do organizmu 
w odpowiednim momencie i w odpo-
wiedniej ilości. W przeciwnym wypad-
ku mogą narobić więcej szkód (np. 
zamieniając się w wolne rodniki) niż 
korzyści. To nie działa tak, że połknięta 
pigułka witaminy A z luteiną dotrze do 
oka i zaczniemy widzieć lepiej. Zresztą 
problem nie polega tylko na tym, co 
jemy, ale na tym, czy nasz układ pokar-
mowy wchłania prawidłowo substancje 
odżywcze. Co z tego, że zwracamy 
uwagę na właściwą dietę, skoro orga-
nizm nie przyswaja „paliwa”? 

Czyli Alveo pośrednio jest w stanie 
pomóc oczom, skoro czyści orga-
nizm i pozwala mu na prawidłowe 
wchłanianie?
Alveo nie zmniejszy wady wzroku, ale 
poprzez swoje działanie polepsza od-
żywianie oraz funkcjonowanie całego 
organizmu, a więc oczu również.  
Osoby zdrowsze mają mniej proble-
mów – także z oczami. Alveo działa 
u podstaw, poprawia wchłanianie 
i pomaga osiągnąć harmonię funkcjo-
nowania organizmu. Oczy są jednym 
z najczulszych organów, to dzięki nim 
przede wszystkim kontaktujemy się 
z otoczeniem, dlatego zaburzenia ich 
funkcji zauważa się dość szybko i bu-
dzą duży niepokój.  Osoby, które piją 
Alveo w wielu wypadkach mogą obyć 
się bez okularów, ale nie unikną potrze-
by ich stosowania w przypadku wady 
wzroku. Niektórzy z moich pacjentów 
po 40 roku życia czytają bez okularów, 
choć wcześniej ich używali codziennie. 
Dzieje się tak dlatego, że silniejszy i le-
piej funkcjonujący organizm umożliwia 
oczom większą sprawność przez krótki 
czas, np. potrzebny do przeczytania 
artykułu w gazecie. Zresztą jeśli po-
prawiliśmy dzięki Alveo wchłanianie, to 
cały organizm, w tym tkanka nerwowa, 
siatkówka i nerw wzrokowy, jest lepiej 
odżywiony i lepiej działa. 

Czy zdarza się, że przychodzą do 
Pana pacjenci, u których pogorsze-
nie widzenia nie ma bezpośrednio 
związku z oczami?
Często. Ludzi niepokoi, że gorzej 
widzą, ale zapominają o tym, że nie 
sypiają, są przemęczeni, zestreso-
wani, źle się odżywiają, czy cierpią 

na inne choroby. Miałem także młodą 
pacjentkę, u której w ciągu roku wada 
zwiększyła się o -3.0 dioptrie z powodu 
intensywnego odchudzania i dużej 
dawki ćwiczeń fizycznych.

Ale przecież ćwiczenia i zrzucenie 
wagi służą zdrowiu?
Tak, ale rozsądne. Większość diet od-
chudzających jest niedoborowych, czyli 
polegają na tym, że nie dostarczamy 
organizmowi odpowiedniej ilości sub-
stancji odżywczych. Przy odpowied-
niej suplementacji można zapobiec 
niekorzystnym skutkom odchudzania. 
Często problem z oczami jest tylko 
objawem innej choroby czy warunków, 
w których pracujemy. Kogoś np. dener-
wuje czerwone oko, a zapomina o tym, 
że stosuje hormonalną antykoncepcję, 
pracuje przy komputerze w klimaty-
zowanym pomieszczeniu, ma wadę 
wzroku i nie nosi okularów lub stosuje 
soczewki kontaktowe, a nie zapuszcza 
kropli do ich nawilżania. Jeśli jeszcze 
np. cierpi na reumatyzm lub choroby 
tkanki łącznej, to dodatkowo ma obni-
żoną  jakość filmu łzowego. Wszystko 
jest ze sobą powiązane. Pacjenci 
niekiedy się dziwią, że zadaję pytania 
„nie ze swojej dziedziny”. Ale przecież 
moim zadaniem jest pomóc pacjen-
towi, docierając do źródła problemu, 
a nie tylko leczyć objawy choroby. 

Jaką liczbę godzin musi przespać 
oko, żeby było wypoczęte?
Nie można tutaj wyodrębnić tylko oka. 
Ono jest wyspecjalizowanym elemen-
tem naszego mózgu i tylko jednym 
z wielu ogniw układu nerwowego. 
Jeżeli cały układ nerwowy odpoczywa, 
to oko również. Są jednak czynniki, 
które poprzez oko mogą wpłynąć na 
zaburzenia snu. Dzieje się tak u osób, 
które ciężko pracują wzrokiem np. cały 
dzień przy komputerze, a mają nieroz-
poznaną wadę wzroku lub niewłaściwą 
korekcję. Oczy po prostu zmęczą się 
bardziej. Trzeba pamiętać, że im więk-
szy wysiłek, tym dłuższy powinien być 
wypoczynek.

Jaki wpływ na oczy ma zanieczysz-
czenie środowiska, spaliny itd.?
Ogromny. Rogówka „oddycha” tlenem 
atmosferycznym. Czystego powietrza 
jest coraz mniej. Zmniejsza się także 
zawartość tlenu. Im mniej dostaje tlenu, 
tym gorzej. Ci, którzy noszą soczew-
ki kontaktowe, choć są doskonałe, 

dodatkowo odcinają dopływ tlenu do 
rogówki. Nie chcę przez to zniechęcać 
do ich noszenia, ale każdy powinien 
wiedzieć o konsekwencjach takiego 
wyboru. Zresztą nie wszystko jest 
dobre dla wszystkich. 

Czy to prawda, że od niewłaściwych 
okularów może boleć głowa? 
Jest taki „okulistyczny” żart: „Nie ma 
nic prostszego niż dobrać okulary. 
Problem stanowić może tylko ich 
noszenie”. Podkreślałem już, jak ważna 
jest optymalna korekcja. Okulary to 
dodatkowy układ optyczny, który musi 
współpracować z okiem. Na począt-
ku zawsze pytam swoich pacjentów, 
do czego mają im służyć. Nie można 
bowiem stworzyć układu optycznego, 
który nadaje się idealnie do wszystkie-
go. Kiedy pracujemy przy komputerze, 
skupiany wzrok na odległości 50 cm, 
gdy czytamy książkę – około 35 cm. 
Okulary muszą uwzględniać te odległo-
ści. Oczywiście są szkła uniwersalne 
– to jednak zawsze kompromis i nie 
każdy może i potrafi z nich korzystać.

Mogę prosić o podsumowanie tema-
tu? Kiedy oczy dobrze funkcjonują?
Oko funkcjonuje prawidłowo, gdy cały 
organizm działa prawidłowo. A jeśli 
mamy wadę wzroku, trzeba zadbać 
o odpowiednią korekcję. To jest przepis 
na dobre widzenie. Dochodzi jeszcze 
profilaktyka – dbanie o cały organizm, 
właściwe odżywianie, zachowanie 
harmonii między wysiłkiem a odpo-
czynkiem, kontrolowanie swojego 
stanu zdrowia. Nie chodzi o to, aby na 
siłę wyszukiwać sobie choroby i biegać 
po lekarzach, ale słuchać swojego 
organizmu i reagować na niepokojące 
sygnały. To nieprawda, że po czterdzie-
stce musi nam strzykać w kościach. 
Wręcz przeciwnie – możemy cieszyć 
się dobrą kondycją i zdrowiem.

n Rozmawiała Karolina Lewandowska

fot. Marcin Samborski / Fpress
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Dieta to nie jest okropny tydzień czy 
dwa przed wskoczeniem w kostium ką-
pielowy. Gazetowe programy żywienia 
„na skróty” nie pomogą nam zdrowiej 
żyć, o ile nie pojmiemy i nie wprowadzi-
my w życie smacznych zasad. 
– Klientom naszej poradni nie układa-
my diet „czasowych”, „produktowych” 
czy „dedykowanych” – mówi Ewa 
Ceborska, specjalista dietetyk, prowa-
dząca poradnię Food&Diet. – Najważ-
niejsze, aby człowiek zrozumiał, że 
prawidłowe odżywianie służy całemu 
organizmowi i musi stać się codzien-
nością. Restrykcyjna dieta tygodniowa 
albo produktowa (owocowo-warzyw-
na czy jogurtowa) nie nauczy zasad 
żywienia.
Pani Ewa jest również przeciwna nazy-
waniu diet: „dieta dla serca” czy „dieta 
dla menedżera”.
– Każdy powinien być zdrowy, zdrowo 
się odżywiać i przyjmować odpowied-
nią dla swojego trybu życia ilość kalorii. 
Nie nazywamy więc diet i nie dedyku-
jemy ich np. ludziom pracującym przy 
komputerze, chociaż to ostatnio bardzo 
modny chwyt. Wyjątkiem są sportowcy, 
osoby cierpiące na przewlekłe dolegli-
wości lub z alergiami pokarmowymi. 
Oni muszą przestrzegać specjalnych 
diet – dodaje pani Ewa. – Ponadto, 
aby pomóc, muszę wiedzieć, jakie są 
przyzwyczajenia danej osoby, co lubi, 
jak pracuje. Inaczej podejdę do osoby, 
która nie znosi spędzać dużej ilości 
czasu w kuchni, inaczej, do takiej, która 
ma czas i chce gotować.

Zdrowie jednej części ciała 
służy innym
Zdrowe naczynia krwionośne pomogą 
nam uchronić się przed zawałami, wy-
lewami czy żylakami. Jadłospis służący 
układowi krwionośnemu jest jednak 
zdrowy dla całego naszego organizmu, 
więc można z pewnością zatytułować 
go na różne sposoby. Zdrowo się 
żywiąc i przestrzegając bilansu ener-
getycznego, nie tylko wspomożemy 

działanie układu krążenia, ale również 
będziemy mieć zdrowe wszystkie 
inne organy i staniemy się ładniejsi. 
Korzyści zauważymy, obserwując 
swoją skórę, włosy i paznokcie. Jeśli 
mamy nadwagę, schudniemy, mimo że 
ten sposób odżywiania nie jest dietą 
odchudzającą.
– Odchudzanie jest dla większości 
osób powodem zainteresowania dietą 
– mówi Ewa Ceborska. – To punkt 
wyjścia do zdrowszego życia.

Gdzie jest pies pogrzebany?
Co powoduje, że nasze serce nie 
wytrzymuje tempa? Autor cenionych 
poradników medycyny naturalnej, 
Jan Młotkowski cytuje amerykańskie 
badania, według których podczas 
II wojny światowej wśród żołnierzy 
amerykańskich odnotowano sześć razy 
więcej zawałów niż śmierci podczas 
walki! Źle odżywieni i poddani skraj-
nie stresującej sytuacji, chorowali. 
Najczęściej przyczyną chorób serca 
jest brak witaminy E, C i beta-karotenu 
(tzw. antyoksydantów broniących nasz 
organizm przed niszczącym wpływem 
wolnych rodników). Nie służy sercu 
cholesterol w dużych ilościach, znajdu-
jący się w jajkach i mięsie. Przykłado-
wo jajecznica z dwóch jaj to podwójna 
dawka cholesterolu przeznaczonego 
na jeden dzień. Nadwaga i brak ruchu 
to kolejne elementy, które przyczyniają 
się do chorób układu krążenia. Szko-
dzą potrawy smażone i przekąski typu 
fast food. 
Z nadającymi życiu smaku solą i cu-
krem też nie należy przesadzać. Tutaj 
lwią część kłopotów sprowadzają na 
nas gotowe produkty i puszki – obfi-
cie solone i cukrzone. O czym trzeba 
pomyśleć na początku? Że najważ-
niejsze dla zdrowia układu krążenia 
jest zachowanie tętnic i żył w dobrym 
stanie, czyli zapobieganie zmianom 
miażdżycowym. Tylko wtedy każdy 
organ i każda komórka naszego ciała 
zostanie wyposażona w tlen i substan-

Zdrowe jedzenie – 
zdrowe krążenie

Słowo „dieta” pojawia 
się wszędzie tak często, 

że słusznie niektórzy 
z nas dostają na jego 
dźwięk wysypki. Nie 

o dietę tu jednak chodzi, 
tylko o codzienne dbanie 
o organizm jako o całość. 
Tylko pod tym warunkiem 

będziemy zdrowi, ładni, 
szczęśliwi i gotowi na 

podjęcie wyzwań, które 
stawia przed nami każdy 

dzień. A czy nie o to 
właśnie nam wszystkim 

chodzi? 

O wpływie diety na 
funkcjonowanie układu 

krążenia mówi Ewa 
Ceborska, dietetyk
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cje odżywcze. Jednocześnie tylko wtedy 
organizm skutecznie usunie toksyny, 
które powstają podczas metabolizmu 
i te, których dostarcza nam środowisko 
i pożywienie. Nigdy nie jest za późno 
na rozpoczęcie działania. Nasze tętnice 
i żyły nie zregenerują się do tego stop-
nia, aby były tak czyste, jak w momen-
cie, w którym przychodziliśmy na świat, 
ale jest o co walczyć. Dieta pomoże 
osobom po zawale, angioplastyce, 
wylewie i innych chorobach. Dzięki zdro-
wemu jadłospisowi możemy przywrócić 
i utrzymać drożność i elastyczność 
naczyń krwionośnych. W poniższych 
akapitach nie znajdziecie żadnych rewo-
lucyjnych porad. Najprawdopodobniej 
tysiące razy już to słyszeliście, ale – jak 
często mawia dr Bertlik – powtarzanie 
jest matką nauki.

Tarcza obronna nr 1 – 
witaminy
Aby nasze naczynia krwionośne 
zachowały elastyczność, a ich ścianki 
nie stały się kruche, należy zadbać 
o wypełnienie diety warzywami i owo-
cami, zwłaszcza tymi, które są bogate 
w betakaroten, witaminę C i E. Dodanie 
do diety owoców i warzyw jest bar-
dziej skuteczne niż samo wyłączenie 
z jadłospisu tłustych mięs. Na podstawie 
przeprowadzonych badań wiadomo, 
że naczynia krwionośne wegetarian są 
w znacznie lepszym stanie niż mięsożer-
ców. W witaminy uzbroją nas pszenica, 
pestki jabłek, sałata, zielone warzywa 
i owoce. Korzystnie podziała bogata 
w betakaroten marchewka. Dodatkową 
zaletą przejścia na takie żywienie jest 
mniejsza waga (najczęściej), piękna skó-
ra, lepszy wzrok, sprawniejszy system 
immunologiczny i... wiele by tu jeszcze 
można było wymieniać.
– Osobie przyzwyczajonej do schabo-
wego ciężko będzie najeść się warzy-
wami, ale głód, który czuje, jest jedynie 
„psychiczny” – mówi Ewa Ceborska. 
– Zmiana nawyków to niełatwy proces, 
który musi trochę potrwać.

Tarcza obronna nr 2 – ryby
Polacy są zdecydowanie narodem 
„mięsnym”. Ryby pojawiają się na 
przeciętnym stole w co któryś piątek (na 
przemian z innym bezmięsnym daniem). 
Tymczasem zawarty w rybach omega-3 
– kwas tłuszczowy (ośmionienasycone 
tłuszcze) najlepiej pomaga zachować 
naczynia krwionośne w dobrym stanie, 
a tym samym zapobiegać chorobom 

układu krwionośnego i serca. Wystarczy 
zjeść dziennie 30 g ryby, aby zmniejszyć 
ryzyko choroby wieńcowej o połowę. Do 
tłustych ryb należą m.in. łosoś, makrela, 
sardynki, sardela. Popularny na polskim 
stole śledź również nas wspomoże. 
Tym, którzy liczą kalorie, można powie-
dzieć, żeby się nie obawiali – najtłust-
sza ryba ma ich i tak mniej niż mięso. 
Tętnice tych, którzy jedzą ryby są czyste. 
Ostatnia uwaga na temat ryb – grilujmy 
i gotujmy. Unikajmy smażenia!

Tarcza obronna nr 3 – alkohol
Wiadomo nie od dzisiaj, że rybka 
lubi pływać. Okazuje się, że alkohol 
przyjmowany w rozsądnych dawkach 
posłuży też sercu. Oczywiście jego 
ilość musi być niewielka – wystarczy 
kieliszek przed lub do obiadu. Mak-
symalna bezpieczna dawka alkoholu 
to jeden drink dziennie w postaci 150 
ml czerwonego wina lub 350 ml piwa 
(5%), lub 40 ml wódki (44%) w przy-
padku osoby ważącej ok. 70 kilogra-
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mów. Lżejsi – mniej. Pijący mają około 
30% mniejszą szansę na zapadnięcie 
na chorobę wieńcową niż abstynen-
ci. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że przekraczanie bezpiecznej dawki 
zwiększa ryzyko innych chorób. Nie 
zmuszaj się więc do picia!

Tarcza obronna nr 4 – 
czosnek
Ten naturalny antybiotyk pomaga 
udrażniać naczynia krwionośne. Dzięki 
temu regularne spożywanie czosnku 
pomaga zapobiegać i zmniejszać zmia-
ny miażdżycowe oraz chroni serce. Na-
ukowcy stwierdzili na podstawie badań, 
że u osób jedzących czosnek zapa-
dalność na choroby związane z ukła-
dem krążenia jest mniejsza o połowę. 
Taką poprawę można jednak uzyskać 
jedynie przy systematyczności i zmianie 
wszystkich nawyków żywieniowych. Nie 
oczekujmy cudu na drugi dzień!
Aby zatrzeć niemiłe wrażenia zapacho-
we po spożyciu czosnku, należy żuć 
przez około 20 minut zieloną pietruszkę.

Tarcza obronna nr 5 – oliwa 
z oliwek
Zapomnij o oleju, margarynie i maśle, 
a zamiast tego zainwestuj w świeżą oli-
wę z oliwek tłoczoną pierwszy raz i na 
zimno (vergin olive oil). Oliwa z oliwek 
jest bogata w nienasycone tłuszcze. 
Dzięki temu zmniejsza poziom „złego” 
cholesterolu. Nie ma ona żadnych 
skutków ubocznych. W tłuszcze 
nienasycone obfitują także: awokado, 
nasiona rzepaku, orzechy laskowe 
i migdały. Wszystkie te pokarmy są 
wysokaloryczne.

Zmniejsz się!
Nadwaga nie tylko sprawia, że czujemy 
się okropnie w przymierzalniach w skle-
pie. Gromadzący się w organizmie 
tłuszcz spowoduje z pewnością, że 
nasz układ krwionośny będzie praco-
wał gorzej. Nawet jeśli nie przejmujemy 
się zbędnymi kilogramami, warto je 
zrzucić, aby sercu było lżej. Odchudza-
niu sprzyja picie dużej ilości wody. To 
taki trik wypełniający żołądek. Wypicie 
przed posiłkiem szklanki wody zmniej-
szy nasze możliwości pochłaniania po-
siłku. Starajmy się nie objadać i ostatni 
posiłek spożyć mniej więcej na 2–3 
godziny przed położeniem się spać. 
Jeśli chwyci nas nagły napad głodu, 
zaspokójmy go owocem lub warzywem 
i przejdźmy się na spacer. 

Rusz się!
Ruch powoduje, że krew krąży lepiej 
i dostarcza organom więcej tlenu. Na 
początek warto zacząć od spacerów. 
Nasz układ krążenia lubi również 
pływanie. Aktywność fizyczna pomaga 
także lepiej oczyszczać organizm z tok-
syn. Ich magazynowanie w organizmie 
przyczynia się bowiem do rozwijania 
się chorób układu krążenia. Wielu 
ludzi ratuje... pies. Zwierzę wymaga 
wyprowadzania, więc chcąc nie chcąc, 
spacerujemy. Badania dowiodły, że 
posiadacze psów rzadziej cierpią na 
choroby związane z układem krąże-
nia. Są również pogodniejsi i bardziej 
towarzyscy – pies pomaga poznać 
sąsiadów – psiarzy.

Plaże południa na talerzu
Bardzo modna ostatnio dieta South 
Beach służy naszemu układowi krwio-
nośnemu. Ten sposób odżywiania, 
docelowo traktowany jako jadłospis na 
całe życie, został opracowany przez 
amerykańskiego kardiologa dr. Arthura 
Agatsona. Główną zasadą diety South 
Beach jest wyeliminowanie przetworzo-
nych węglowodanów (białe makarony, 
białe pieczywo) i nasyconych tłusz-
czów zwierzęcych. Wprowadzenie 
diety podzielone jest na kilka etapów. 
W pierwszej, dwutygodniowej fazie 
rezygnujemy ze słodyczy, owoców, 
pieczywa i ziemniaków. To poskutkuje 
utratą wagi, jeśli oczywiście mamy co 
tracić – chudzi nie schudną! W dru-
gim etapie (3–4 tygodnie) włączamy 
do codziennego jadłospisu owoce. 
W trzecim etapie, który ma trwać całe 
życie, możemy już jeść wszystko, bo 
nauczyliśmy się żyć bez najbardziej 
szkodzących nam pokarmów. Oczywi-
ście jak w każdym innym przypadku, 
zalecany jest umiar w jedzeniu i piciu. 
Przepisy diety South Beach znajdziemy 
w opublikowanych książkach kuchar-
skich. Dobrym źródłem inspiracji okaże 
się oczywiście Internet.

Popularne zioła dla układu 
krążenia
Bratek (fiołek trójbarwny) – w polskiej 
medycynie ludowej był stosowany jako 
lek czyszczący krew. Nowoczesne ba-
dania potwierdziły właściwości fiołka. 
Obecnie poleca się go jako środek 
odtruwający, moczopędny i wykrztu-
śny. Wzmacnia naczynia krwionośne. 
Kuracja bratkowa nie powinna trwać 
dłużej niż trzy miesiące, podczas któ-
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rych pijemy napar trzy razy dziennie po 
pół szklanki. Następnie należy zrobić 
przynajmniej miesięczną przerwę.
Pokrzywa – w starożytności stosowano 
ją do tamowania krwotoków. Medycyna 
ludowa polecała ją do obmywania ran 
i wrzodów. Dzisiaj wiemy, że ma działa-
nie krwiotwórcze i moczopędne. Ułatwia 
także przemianę materii oraz pomaga 
w usuwaniu toksyn z organizmu. 
Zioła przeciwmiażdżycowe i obniża-
jące ciśnienie: głóg, jarzębina, krwaw-
nik, kruszyna, jemioła, bratek, ruta.

Co to jest omega-3?
Tłuszcze omega-3 są nienasyconymi 
kwasami tłuszczowymi, których nasz 
organizm nie produkuje sam, więc mu-
simy je dostarczać z dietą. W omega-3 
bogate są oleje roślinne (lniany) oraz 
tłuste ryby morskie (łosoś, tuńczyk, 
pstrąg tęczowy, śledź, makrela). Nasz 
organizm potrzebuje kwasów ome-
ga-3 do budowy ścian komórkowych, 
sprawnego działania układu nerwo-
wego, funkcjonowania mózgu (ryby 
w diecie sprawiają, że zachowujemy 
jasność umysłu do późnego wieku, 
60% tkanki mózgowej budują kwasy 
tłuszczowe omega-3) i tworzenia nie-
których hormonów. 
Z drugiej strony omega-3 przeciwdzia-
łają zwapnieniu naczyń krwionośnych 
i sprawiają, że nasz układ krwionośny 
i serce dłużej zachowują młodość. 
Działają one pozytywnie także podczas 
stanów zapalnych, ponieważ wzmac-
niają nasz system immunologiczny. 
Brak odpowiedniej ilości kwasów ome-
ga-3 skutkuje tak ciężkimi chorobami, 
jak nowotwory, zwyrodnienia, choro-
by psychiczne (depresja, agresja), 
otyłość, cukrzyca, problemy umysło-
we (choroba Alzheimera, ociężałość 
umysłowa), dermatologiczne (m.in. 
egzema).
Kwasy tłuszczowe omega-3 mają 
ogromne znaczenie podczas regene-
racji organizmu. Pomagają odbudować 
uszkodzenia (niedotlenienie) serca 
i „rozpuszczają” złogi tłuszczowe 
(powstałe na skutek spożywania 
nasyconych tłuszczów) w naczyniach 
krwionośnych. 

W pułapce diet
W pogoni za zdrowiem i szczupłą 
sylwetką niektórzy z nas zaczynają 
czytać i wprowadzać w życie przeróż-
ne diety. Jest w czym wybierać – od 
diet produktowych (m.in. jogurtowe, 

ziemniaczane, warzywno-owocowe), 
przez diety polegające na wyłącze-
niach (dieta wegańska, wegetariańska, 
dieta oparta na wyłączeniu z jadłospisu 
węglowodanów, wysokobiałkowa), po 
diety dedykowane (oczyszczające, 
obniżające ciśnienie, „spłaszczające” 
brzuch, podwyższające możliwości 
umysłowe itp.); do wyboru, do koloru. 
Pamiętajmy jednak, że diety nie nauczą 
nas zdrowego życia, a przerzucanie się 
z jednej na drugą wywoła niepotrzeb-
ne frustracje i może doprowadzić do 
uszczerbku na zdrowiu. Podczas prze-
chodzenia na „zdrowe” żywienie ważne 
jest uświadomienie całej rodzinie, 
dlaczego nagle zmieniamy jadłospis. 
Wspierajmy się w dążeniu do zdrowia, 
a wszyscy poczujemy się lepiej.  

Wszystko jest dla ludzi 
Z powyższego tekstu wynika jedno: 
aby zachować zdrowie, nie tylko ukła-
du krążenia – należy przejść na dietę 
wegetariańską uzupełnioną o ryby. 
Nie musimy się jednak tym katować. 
Przyjmowanie mięsa w ograniczonych 
ilościach nie zrobi nam krzywdy. Pizza 
i pączki też są dla ludzi, ale jedynie od 
święta. 

n Artur Pasek

fot. Marcin Samborski / Fpress str. 84  

fot. Katarzyna Piotrowska str. 85, 86, 87
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Cholesterol to tłuszczowy związek 
chemiczny, który pełni bardzo ważne 
funkcje w pracy wszystkich komórek 
naszego ustroju. W związku z tym jest 
niezbędny do życia. Bierze on aktywny 
udział w tworzeniu naszych hormonów 
sterydowych, kwasów żółciowych, wi-
taminy D3, jest także bezcennym skład-
nikiem błon komórkowych. Cholesterol 
znajdujący się w naszych komórkach 
pochodzi z dwóch źródeł: dostarczany 
z pożywieniem (źródło egzogenne) 
oraz powstający w naszym organizmie 
(źródło endogenne). Synteza choleste-
rolu endogennego odbywa się głównie 
w wątrobie (tam też odbywają się jego 
główne procesy metaboliczne) oraz 
w jelicie cienkim i w skórze.
Cholesterol, po przemianie do kwasów 
żółciowych, wydalany jest z naszego 
organizmu wraz z żółcią.
Cholesterol nie jest rozpuszczalny; ani 
w wodzie, ani we krwi. Dlatego, by móc 
dotrzeć do komórek naszego orga-
nizmu, musi połączyć się z białkami, 
fosfolipidami i trójglicerydami, tworząc 
lipoproteiny.

Dobry i zły cholesterol
Najczęściej mówi się o dobrym (HDL) 
i złym (LDL) cholesterolu, ale wbrew 
potocznym opiniom nie są to wcale 
dwa różne rodzaje całkowitego cho-
lesterolu, lecz nośniki lipoproteinowe, 
które odpowiadają za jego transport 
w naszym ustroju.
LDL („zły cholesterol”) to beta-lipopro-
teina o małej gęstości. Jeżeli poziom tej 
lipoproteiny będzie wysoki, to duże ilości 
cholesterolu odkładają się w ścianach 
naszych tętnic, tworząc blaszki miażdży-
cowe. W procesie tym bierze udział za-
równo cholesterol egzo- jak i endogenny. 
Nasza współczesna dieta, obfitują-
ca w pożywienie z dużą zawartością 
tłuszczów i cholesterolu, podwyższa 
stężenie LDL. Konsekwencją tego jest 
rozwój miażdżycy, choroby wieńcowej 
oraz innych chorób związanych z pato-
logią układu sercowo-naczyniowego. 
Tak więc im niższy poziom LDL, tym ko-
rzystniej dla naszego układu sercowo- 

-naczyniowego. Duże stężenia LDL są 
ostrzeżeniem, że powinniśmy zacząć 
zmieniać nasz niewłaściwy tryb życia.
HDL („dobry cholesterol”) to alfa-lipo-
proteina o dużej gęstości. Przenosi ona 
nadmiar cholesterolu z komórek ścian 
naczyń krwionośnych do wątroby, 
„czyszcząc” tętnice. Duże stężenia 
HDL są więc bardzo korzystne dla 
naszego ustroju.
Biorąc to wszystko pod uwagę, należy 
stwierdzić, że nie tylko poziom całkowi-
tego cholesterolu, ale stosunek liczbowy 
HDL do LDL odzwierciedla dokładnie 
stan naszych naczyń krwionośnych.

Do najważniejszych czynników 
ryzyka choroby wieńcowej zalicza 
się podwyższony poziom choleste-
rolu całkowitego i LDL, dlatego też 
powinniśmy dążyć do ich obniżenia, 
stosując odpowiednią dietę i le-
czenie farmakologiczne. Leczenie 
przeciwcholesterolowe jest najsku-
teczniejszą metodą zapobiegania 
chorobom serca.

W ten sposób zmniejszymy ryzyko 
wystąpienia zawałów serca, udarów 
mózgu oraz zgonów wywołanych tymi 
chorobami.

Jak zadbać o prawidłową 
gospodarkę tłuszczową?
Co nam najbardziej szkodzi? Oczywi-
ście nadmiar cholesterolu w pożywie-
niu, bowiem przekraczamy jego dzien-
ną dawkę, która nie powinna wynosić 
więcej niż 300 mg na dobę. Otyłość to 
najbardziej palący problem XXI wieku. 
W chwili obecnej w naszym kraju około 
50% mężczyzn ma nadwagę, a 22% 
jest otyłych. Wśród kobiet w Polsce 
około 40% ma nadwagę, a 30% jest 
otyłych. Niestety, jesteśmy już w nie-
chlubnej czołówce krajów europej-
skich, mających problem z nadwagą 
i otyłością swoich obywateli.
Udowodniono związek między spoży-
waniem produktów wysoko przetwo-
rzonych a nadwagą. W naszej diecie 
dominują tłuszcze nasycone, transizo-

Cholesterol – 
przyjaciel czy wróg?

Jak wpłynąć na 
gospodarkę tłuszczową 

i na metabolizm 
cholesterolu, by został 

on naszym przyjacielem, 
a nie wrogiem oraz jaki 

wpływ ma cholesterol 
na funkcjonowanie 

układu krążenia mówi 
lek. med. Urszula Urbaczka

88

Oliwa z oliwek dobra na serce



mery (tłuszcze uwodornione) i olbrzy-
mia ilość rafinowanego cukru.

W latach osiemdziesiątych i na począt-
ku dziewięćdziesiątych promowano na 
całym świecie dietę niskotłuszczową, 
uważając ją za najzdrowszy sposób 
odżywiania i odchudzania. Nakazywa-
no wyeliminować wszystkie tłuszcze 
i spożywać więcej węglowodanów 
złożonych, zawartych w jarzynach 
i owocach. Głoszono w tym czasie, że 
wszelki tłuszcz jest „zabójstwem” dla 
naszego organizmu. Po kilku latach 
okazało się, że drastyczne wyelimi-
nowanie tłuszczów nie pomagało 
w zrzuceniu zbędnych kilogramów, ich 
brak w pożywieniu wzmagał łaknienie, 
a u osób stosujących tę drastyczną 
dietę stwierdzono olbrzymie niedobory 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
(A, D, E i K ). Pojawiły się w tym okresie 
dowody na to, że niektóre rodzaje 
tłuszczów nie szkodzą, a mają nawet 
dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. 

W latach 90. XX wieku zaniechano 
propagowania diety beztłuszczowej 
i radzono zastąpienie tłuszczów nasyco-
nych (występują w mięsie i przetworach 
mlecznych) tłuszczami wielonienasyco-
nymi. Nastąpił więc zwrot w lansowanym 
sposobie odżywiania i królował w tych 
czasach olej słonecznikowy i kukurydzia-
ny. W tym okresie szeroko rozpowszech-
niony był pogląd, że tłuszcze nasycone 
są szkodliwe dla naszego organizmu 
i modne stały się tłuszcze wielonienasy-
cone, które w dużych ilościach wystę-
pują w takich roślinach, jak: słonecznik, 
kukurydza i krokosz. Udowodniono, że 
ich stosowanie obniża poziom „złego 
cholesterolu” (LDL), zapobiegając miaż-
dżycy, chorobom naczyń wieńcowych 
oraz udarom. W tych latach wszystkie 
produkty, które wiązały się z nienasyco-
nymi tłuszczami były „zdrowe” – zajęły 
pierwsze miejsce w naszej kuchni. Sma-
żono więc na oleju słonecznikowym lub 
kukurydzianym, pieczywo smarowano 
nie masłem, a margarynami wyproduko-
wanymi na bazie oleju słonecznikowego. 
Takie postępowanie miało uchronić nas 
przed dużym poziomem cholesterolu 
i schorzeniami układu sercowo-naczy-
niowego, czyli zapewnić nam zdrowsze 
i dłuższe życie.

Omega-6 i omega-3
Po kilku latach stosowania takiej diety 
okazało się, że duże ilości tłuszczów 

wielonienasyconych w jej składzie (ole-
ju słonecznikowego i kukurydzianego) 
oraz duże ograniczenie spożycia tłusz-
czów nasyconych wprawdzie ogranicza 
ilość zawałów i wylewów, ale powoduje 
występowanie w większych ilościach 
przypadków chorób nowotworowych.
Okazało się również, że u ludzi stosu-
jących tę dietę i spożywających duże 
ilości oleju słonecznikowego i kukury-
dzianego odnotowano wzrost zacho-
rowalności na poważne schorzenia XX 
wieku: cukrzycę, zapalenia i zwyrodnie-

nia stawów, astmę, depresję, chorobę 
Alzheimera oraz choroby nowotworowe. 
Zbadano, że grupę kwasów tłusz-
czowych wielonienasyconych można 
podzielić na dwie podgrupy: kwasy 
tłuszczowe nienasycone omega-6 (N6) 
oraz kwasy tłuszczowe nienasycone 
omega-3 (N3). Tłuszcze preferowane 
w tej diecie zawierały proporcjonalnie 
więcej kwasów tłuszczowych omega-6, 
a małe ilości omega-3. Do tej grupy 
należą oleje: słonecznikowy i kukury-
dziany. Wszystkie te doniesienia spowo-
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dowały, że na tłuszcze nienasycone 
spojrzano inaczej – nie jak na „worek 
dobroczynnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych”, ale jak na „magazyn – 
inaczej działającej grupy omega-6 oraz 
odmiennej grupy omega-3”.
Odkryto, że w naszej codziennej, 
dobrze zbilansowanej diecie sprawą 
priorytetową jest zachowanie odpo-
wiednich proporcji między kwasami 
tłuszczowymi omega-6 a omega-3, 
przy jednoczesnym ograniczeniu spo-

życia tłuszczów nasyconych, a nie tylko 
samo zwiększanie spożycia ogólnej 
ilości tłuszczów wielonienasyconych. 
W typowym codziennym pożywieniu 
proporcja omega-6 do omega-3 wyno-
si 15:1 a nawet 20:1 (na korzyść ome-
ga-6). Aby zniwelować niekorzystne 
działanie ogromnych ilości omega-6, 
należałoby w naszej diecie dążyć, by 
ten stosunek zbliżał się do 1:1. 

Jakie tłuszcze w naszej 
diecie?
Zgodnie z zaleceniami Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji do 
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
z tłuszczów nie powinno pochodzić 
więcej niż 25–30% kalorii, które dzien-
nie spożywamy. 
Nasycone kwasy tłuszczowe – sta-
nowią główne zagrożenie dla naszego 
zdrowia, a przede wszystkim dla serca 
i naczyń krwionośnych. Dlatego też 
według WHO tylko 10% dziennej porcji 
kalorii powinno pochodzić z tłuszczów 
nasyconych. Niestety, spożywamy ich 
w naszej codziennej diecie kilka razy 
więcej. Zawarte są głównie w tłusz-
czach zwierzęcych. Ograniczmy 
więc spożycie tłustych mięs i wędlin, 
tłustych produktów mlecznych: sera, 
masła, śmietany oraz smalcu wieprzo-
wego. Zredukujmy także spożywanie 
tortów, tłustych ciasteczek i goto-
wych produktów cukierniczych. Dużo 
nasyconych kwasów tłuszczowych 
mają także tłuszcze roślinne: tłuszcz 
palmowy oraz kokosowy, które byłoby 
najlepiej wykluczyć z naszej diety.
Transizomery – to tłuszcze uwodor-
nione, które w fazie początkowej ich 
przetwarzania są tłuszczami wielonie-
nasyconymi, lecz poddane procesom 
utwardzenia zmieniają się w tłuszcze 
nasycone. Okazało się, że transizome-
ry bardziej szkodzą niż naturalne tłusz-
cze nasycone. Związki te podnoszą 
znacznie poziom „złego cholesterolu” 
(LDL) we krwi oraz obniżają poziom 
„dobrego cholesterolu” (HDL), zwięk-
szając ogromnie ryzyko chorób serca 
i układu krążenia. Najkorzystniej byłoby 
zmniejszyć spożycie transizomerów do 
5% ogólnej liczby kalorii i unikać pro-
duktów, które zawierają ich duże ilości. 
Należą do nich: margaryna, tłuszcze 
do smażenia i pieczenia, przekąski 
(głównie chipsy) oraz słodycze (ciast-
ka, ciasteczka, batoniki, czekolada).
Olbrzymia ilość transizomerów znajdu-
je się w produktach smażonych w głę-
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bokim tłuszczu (produkty frytowane). 
Należy także pamiętać, że również tłu-
ste mleko i produkty mleczne zawierają 
znaczny procent tych niebezpiecznych 
dla naszego organizmu związków 
(szczególnie produkty pełnomleczne).
Ponieważ problem szkodliwego dzia-
łania transizomerów narasta, przygo-
towywane są przez Unię Europejską 
rozporządzenia, by wprowadzić obo-
wiązek podawania ich zawartości na 
etykietach produktów spożywczych.
Tłuszcze nienasycone – uważa się 
obecnie, że nie zwiększanie ilości 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
w naszej diecie, ale zachowanie od-
powiedniej proporcji między kwasami 
tłuszczowymi nienasyconymi omega-6 
a omega-3 decyduje o ich zbawiennym 
wpływie na metabolizm naszego ustroju. 
Wadą dzisiejszej diety jest to, że nadmiar 
omega-6 (przypomnę 15:1 w stosunku 
do omega-3), duże ilości tłuszczów 
nasyconych i transizomerów hamują 
dobroczynne działanie omega-3. 

Jak zmodyfikować naszą dietę? 
Musimy przede wszystkim zmniejszyć 
w naszej diecie zawartość kwasów 
tłuszczowych omega-6 i znacznie 
zwiększyć ilość omega-3, w takim 
stopniu, aby między tymi składnikami 
diety zapanowała równowaga. Nie jest 
przy tym wskazane zwiększanie ogól-
nej ilości spożywanych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych.
Takie postępowanie, które doprowa-
dzać będzie do zwiększenia spożycia 
omega-3, zagwarantuje nam obniże-
nie poziomu lipidów we krwi, a zatem 
zabezpieczy przed miażdżycą naszych 
tętnic, obniży ciśnienie u osób cier-
piących na nadciśnienie, zahamuje 
procesy nadmiernej krzepliwości krwi 
– będzie przeciwdziałać chorobom 
naczyń wieńcowych.
W dzisiejszych czasach zdrowa dieta 
musi zawierać odpowiednio duże daw-
ki kwasów tłuszczowych omega-3.
Produkty zawierające duże ilości 
omega-3 (a równocześnie małe ilości 
omega-6) to: olej lniany, siemię lniane, 
olej rzepakowy oraz olej z orzechów 
włoskich. Duże ilości omega-3 zawiera-
ją także warzywa zielone i dziczyzna.
Najbardziej jednak zbawienne dla 
naszego organizmu jest spożywanie 
ryb (zwłaszcza tłustych), które są 
największym magazynem EPA i DHA, 
dwóch najbardziej korzystnych kwasów 
tłuszczowych omega-3.

W dzisiejszej diecie zaleca się 
spożywanie ryb minimum trzy razy 
w tygodniu, preferując oczywiście ryby 
tłuste, zawierające największą ilość 
korzystnych kwasów tłuszczowych 
nienasyconych EPA i DHA.
W zdrowych dietach amerykańskich, 
kładących nacisk na uzyskanie opty-
malnego metabolizmu tłuszczowego, 
poleca się spożywanie ryb tłustych 
o maksymalnej zawartości EPA i DHA 
w ich mięsie (makrela, sardynka, an-
chois, łosoś, śledzie). W dniach, kiedy 
nie spożywa się tłustych ryb, podkre-
śla się konieczność suplementacji 
produktami zawierającymi omega-3 
(1 do 2 kapsułek oleju z ryb tłustych). 
Ważne jest, by przy takiej ciągłej, 
niezbędnej suplementacji stosować 
produkty z jednej strony zawierające 
maksymalne ilości omega-3 razem 
z wysokimi dawkami naturalnej witami-
ny E jako przeciwutleniacza, a z dru-
giej strony czyste (ryby do produkcji 
tłuszczu muszą pochodzić z terenów 
ekologicznych, a w procesie produk-
cji należy wyrzucać ich wątroby jako 
siedlisko toksyn i metali ciężkich).

Tłuszcze jednonienasycone
Uważa się obecnie, że zdrowa dieta 
XXI wieku musi zawierać odpowiednie 
ilości tłuszczów jednonienasyconych. 
Znajdują się one w niewielu pro-
duktach, głównie w oliwie z oliwek, 
oleju rzepakowym, awokado i niektó-
rych orzechach. Obecnie powinny 
one obejmować 10% ogólnej ilości 
kalorii, ale dąży się, by w przyszłości 
stanowiły 15%, zastępując w diecie 
tłuszcze nasycone i tłuszcze wielonie-
nasycone omega-6.
Oleje zawierające dużą ilość jedno-
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
powinny być stosowane do smażenia 
(czysta oliwa z oliwek – extra virgin do 
smażenia w wysokich temperaturach 
lub 100 ml oliwy z oliwek razem z 75 ml 
oleju rzepakowego).
Najobfitszym źródłem tłuszczów 
jednonienasyconych jest oczywi-
ście oliwa z oliwek. Ma właściwości 
lecznicze i przeciwzapalne, wspaniale 
reguluje przemianę materii, przy-
śpiesza trawienie, wspomaga pracę 
naszej wątroby i trzustki, ma dużą ilość 
antyoksydantów (profilaktyka raka 
okrężnicy i innych nowotworów). Dobra 
jakościowo oliwa extra virgin zawiera 
ponadto olbrzymią ilość mikroelemen-
tów i fitozwiązków.

Rady końcowe dotyczące 
tłuszczów w naszej diecie
1.  Ogranicz spożycie tłuszczów nasy-

conych (mają konsystencję stałą).
2.  Pożegnaj się z transizomeram i nie 

daj się zwieść napisom na etykiet-
kach margaryny, tłuszczów do sma-
żenia i pieczenia, przekąsek (głównie 
chipsów) oraz słodyczy (ciastka, 
ciasteczka, batoniki, czekolada).

3.  Pamiętaj, że w produktach zawiera-
jących dużą ilość kwasów tłuszczo-
wych nasyconych i transizomerów 
mamy niedobory składników odżyw-
czych (np. witamin oraz błonnika).

4.  Tłuszcze nasycone, transizomery 
i kwasy tłuszczowe omega-6 mogą 
blokować dobroczynne działanie 
kwasów tłuszczowych omega-3.

5.  Jedz dużo zielonych warzyw, bo-
wiem zwiększają one wchłanianie 
kwasów omega-3.

6.  Unikaj oleju słonecznikowego 
i kukurydzianego (duża zawartość 
omega-6, mała omega-3) i marga-
ryn produkowanych na ich bazie.

7.  Regularnie jedz ryby (zwłaszcza tłuste).
8.  Prowadź suplementację prepa-

ratami zawierającymi duże ilości 
kwasów omega-3 i włącz do diety 
jak najwięcej witaminy naturalnej 
E – przeciwdziała skutkom utlenia-
nia (oleje tłoczone na zimno, ziarna 
zbóż, migdały, orzechy włoskie, 
szparagi, szpinak, brokuły, masło).

9.  Używaj więcej oleju lnianego 
i rzepakowego oraz oliwy z oliwek 
(najlepiej extra virgin).

10.  Jak najrzadziej używaj tłuszczów 
wielonienasyconych do smażenia. 
Stosuj czystą oliwę z oliwek (sma-
żenie w wysokich temperaturach, 
obsmażanie) lub połączenie 75 ml 
oleju rzepakowego z 100 ml oliwy 
z oliwek (po zmieszaniu przechowuj 
w szczelnym pojemniku w lodówce).

Przestrzegając tych rad, doprowadzi-
my do tego, że zaczniemy postrzegać 
cholesterol jako naszego przyjaciela, 
a nie naszego wroga doprowadzające-
go zdrowie do ruiny. Będziemy cieszyć 
się zdrowiem, a badania laboratoryjne 
dotyczące naszej gospodarki tłuszczo-
wej będą wzorcowe, czego Państwu 
z całego serca życzę. 

n Urszula Urbaczka

fot. Katarzyna Piotrowska
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O tym, że ruch to zdrowie, 
nikomu przypominać nie 
trzeba. A mimo wszystko 
wielu z nas, także tych 
mających na uwadze zdrowe 
żywienie, kultywuje kanapowy 
styl życia, pocieszając 
się, że jeszcze nie jest tak 
źle. Pierwszym sygnałem 
do pracy nad sobą jest 
zwykle otyłość. Tymczasem 
organizm czy szczupłych, 
czy grubszych cierpi bez 
ruchu tak samo, każdego 
dnia doznając uszczerbków, 
które z czasem manifestują 
się poważną chorobą.

Spotkaliśmy się, aby porozmawiać 
o wpływie ruchu na układ krążenia...
Wiem, dlaczego zadaje mi się takie 
pytanie. Choroby związane z układem 
krążenia to zabójca numer jeden. 
W dalszej kolejności zabijają nas no-
wotwory i dolegliwości związane z me-
tabolizmem. Pytanie „Jak wpływa ruch 
na układ krążenia?” ma jednoznaczną 
odpowiedź – korzystnie. Dlaczego? 
Aby to wyjaśnić, musimy cofnąć się 
w odległą przeszłość i wytłumaczyć, 
jak formowały się geny człowieka. 
Genotyp człowieka kształtował się 
w okresie 50.000–10.000 lat temu. 
Od tamtego czasu nastąpiły w nim 
zmiany na poziomie zaledwie 5%. To 
w aktywności fizycznej powstawał nasz 
genotyp. Człowiek jest zbudowany 
i przystosowany do wysiłku fizycznego. 
Istotna zmiana w sposobie życia zaszła 
w ciągu ostatnich 100, a nawet 50 lat, 
kiedy zaczęliśmy wysiadywać przed 
telewizorem czy komputerem. Nie po-
winno się więc pytać, jak ruch działa na 
układ krążenia, ale jak brak aktywności 
wpływa na cały nasz organizm. Tu 
wchodzimy nieco w biologię molekular-

ną. Wysiłek mamy zapisany w genach. 
One codziennie wysyłają informację 
o potrzebie ruchu, one budują sieć 
genetyczną, na bazie której powstaje 
matryca genetyczna i rozwijają się biał-
ka niezbędne do regulowania różnych 
procesów zachodzących w naszym 
organizmie. Brak ruchu powoduje, 
że pewne geny nie uaktywniają się, 
a co za tym idzie, nie powstają pewne 
białka. Jeśli ich nie ma, procesy są 
niewłaściwie regulowane i zaczyna 
pojawiać się choroba. Są wprawdzie 
setki genów i setki białek, ale brak 
aktywności powoduje, że wśród nich 5 
czy 8 nie działa. Z czasem dochodzi do 
mutacji kilku genów, co skutkuje nara-
stającą chorobą. Kiedy rozpoczynamy 

Wysiłek fizyczny 
warunkiem 

zdrowia
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treningi, geny, które były uśpione, bo 
nie miały stymulującego je bodźca (ak-
tywności fizycznej), zaczynają działać. 
Stopniowo powracamy do normy, ale 
nie wszystko da się odbudować. 

Brak aktywności wpływa jednak nie-
korzystnie na układ krążenia...
Białka działają wszędzie, nie tylko 
w układzie krwionośnym. Dlatego nie 
chcę skupiać się tylko na nim. Brak 
aktywności powoduje nieprawidłowe 
działanie całego organizmu. Można po-
wiedzieć, że brak aktywności fizycznej 
jest niezależnym czynnikiem, który 
zwiększa zagrożenie wystąpienia cho-
roby serca. Dodatkowo, brak aktywno-
ści fizycznej zwiększa ryzyko wystąpie-
nia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, 
zaburzeń lipidowych i innych zmian 
metabolicznych, będących czynnikami 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca. 
Aktywność fizyczna jest niezbędna do 
tego, żeby setki elementów w naszym 
organizmie działały prawidłowo. Nie 
będąc aktywni fizycznie, wyjmujemy 
poszczególne cegiełki z konstrukcji 
i coraz bardziej nam grozi, że „budy-
nek” się rozpadnie. 

Mam jednak wrażenie, że obecnie 
nieaktywność staje się normą, a ak-
tywność wyczynem, czymś, co się 
zauważa i chwali.
Kiedy ocenia się efekty aktywności 

fizycznej, wybiera się grupę kon-
trolną – ludzi nieaktywnych... Coraz 
częściej mówi się, że to jest jednak 
jakiś żart, bo jako grupa kontrolna po-
winni być traktowani ci aktywni. Osoby 
prowadzące tak zwany siedzący tryb 
życia przeprowadzają na sobie groźny 
permanentny eksperyment życiowy. 
Tu można oczywiście oponować, że 
mimo braku ruchu żyjemy dłużej. To 
prawda, ale taki stan zawdzięczamy 
wyłącznie rozwojowi medycyny. Można 
filozoficznie stwierdzić, że ewolucja nie 
budowała nas po to, abyśmy długo 
żyli, tylko przekazywali geny... Można 
też siedzieć w fotelu i wygodnie przyjąć 
założenie, że i tak kolejne 40 tysięcy lat 
ewolucji wyeliminuje konieczność bycia 
aktywnym...

Kogo można nazwać osobą aktywną 
fizycznie? 
Nie tak łatwo to zdefiniować. Jeżeli 
zastosujemy kwalifikację rekreacyjną, 
to w świetle do niedawna uznawa-
nego standardu osobą aktywną była 

ćwicząca przynajmniej trzy 
razy w tygodniu. Obecnie 
bierze się pod uwagę jako 
podstawowy – i słusznie 
– standard amerykański. 
Opisuje on osobę aktywną 
fizycznie jako tę, która podej-
muje rekreacyjną aktywność 
fizyczną przynajmniej pięć razy 
w tygodniu. 

Jaką ilość ruchu powinniśmy 
sobie zapewnić, aby zachować 
zdrowie? 
Próba zdefiniowania, że ktoś jest 
aktywny fizycznie, wynika właśnie 
z efektów prozdrowotnych. Można je 
obserwować nawet, jeśli ktoś ćwiczy 
2 razy w tygodniu, ale efekty, których 
oczekujemy – populacyjne, epidemio-
logiczne – są najsilniejsze, kiedy ćwiczy 
się pięć razy w tygodniu. Obrazowo: 
jeśli osoba, która nic nie robiła, ma 
problemy ze zdrowiem (np. choroba 
niedokrwienna serca, cukrzyca), jest 
zagrożona tymi dolegliwościami czy 
ma nadwagę i podejmie aktywność 
fizyczną dwa razy w tygodniu, to zmieni 
niekorzystne procesy zachodzące w jej 
organizmie. Jeżeli jednak miałbym 
rekomendować częstotliwość podej-
mowania aktywności, to będzie pięć 
razy w tygodniu. 

Rzadko kto ma czas ćwiczyć pięć 
razy w tygodniu... Poza tym ludzie 
chcą zacząć delikatniej...
Ćwiczenia trzy razy w tygodniu to 
z pewnością łatwiejszy do zrealizowa-
nia wariant, ale trzeba go traktować 
jako sytuację pośrednią. 

Jak długo trzeba ćwiczyć w ciągu 
jednego treningu?
Nie mogę określić czasu trwania trenin-
gu dokładnie – to może być godzina, 
to może być 45 minut, w zależności od 
treningu. To nie jest trudne do osią-
gnięcia, bo za aktywność rekreacyjną 
uznawany jest także intensywny spacer 
– niekoniecznie trzeba wybierać się na 
zorganizowane zajęcia.
Chciałbym także podkreślić, że 
z prozdrowotnego punktu widze-
nia najważniejsze jest to, co sobie 
zaplanujemy i cel, do którego dążymy. 
Działalność zaplanowana to może być 
np. spacer po pracy, który w zależno-
ści od wydolności naszego organizmu 
może być mniej lub bardziej inten-
sywny. Ważne jest też zwiększanie 

„mimowolnej” okołożyciowej aktywno-
ści – rekomendujemy wszystkim, aby 
parkowali swoje samochody dalej, 
wchodzili po schodach, itd.

Czyli ćwicząc dwa razy w tygodniu, 
nie zaliczamy się do osób aktyw-
nych?
Wiadomo, że lepiej zrobić coś niż nie 
robić nic, ale celem powinna być re-
gularna aktywność fizyczna – ona jest 
normą, do której przystosowany jest 
nasz organizm.

Jakie treningi powinno się wybierać? 
Czy tak samo działają aerobik, pila-
tes i fat burning?
Aktywności fizycznej nie można 
oceniać za pomocą wynalazków typu 
aerobik czy pilates. Wysiłki fizyczne 
dzielimy na tlenowe i beztlenowe – 
w zależności od tego, jakie substraty 
wykorzystujemy w danym momencie. 
Musimy przyjrzeć się temu, co jest 
podstawą naszego życia. Podczas 
codziennych czynności, takich jak np. 
podejście do autobusu czy mycie się, 
działamy w sferze energetyki tleno-
wej. Ten poziom wydolności kształtuje 
naszą zdolność do życia. Ważne jest 
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na przykład, jaki dystans jesteśmy 
w stanie przebiec. Wysiłek tlenowy 
określa naszą adaptację do życia 
i od niego zależy m.in. nasze bezpie-
czeństwo (np. czy będziemy w stanie 
komuś uciec) i codzienne funkcjono-
wanie. Ten aspekt wysiłku był przez 
wiele lat uznawany za podstawowy, 
kształtujący nasze zdrowie. Na temat 
wysiłku beztlenowego – siłowego – 
sporo i szeroko dyskutowano. Od 
pewnego czasu znalazł on swoje 
miejsce w aktywności rekreacyjnej. 
Coraz częściej mówi się, że dla osób 
starszych, które mogą mieć problemy 
z wysiłkiem tlenowym (czyli wytrzy-
małościowym: bieganie, chodzenie), 
trening siłowy jest korzystny. Wystar-
czy, że mają prosty sprzęt, np. lekkie 
hantelki, gumy lub bardziej skompli-
kowany, ale trening jest prowadzo-
ny przy małych obciążeniach. Taki 
trening również odpowiada czynno-
ściom życiowym, które podejmuje-
my – czasami przecież musimy coś 
przenieść, podnieść, kogoś po-
pchnąć – to wymaga przygotowania 
siłowego. Kolejny element podziału 
rodzajów aktywności fizycznej zależy 
od intensywności. Mówimy o treningu 
submaksymalnym (niemaksymal-
nym), maksymalnym (generującym 
maksymalne tętno) i supramaksymal-
nym – czyli o intensywności większej 
niż maksymalna. To tylko pozornie 
wydaje się nielogiczne, bowiem orga-
nizm potrafi wygenerować w krótkim 
czasie większą moc. 

Zajęć jednak jest 
mnóstwo, co wybrać? 
W nazwach można 
się pogubić... Nordic 
walking czy bieganie? 
TBC czy fat burnig? 
Aerobik tradycyjny czy 
w wodzie?
Prawda jest taka, że 
z punktu widzenia proz-
drowotnego najlepsze 
są formy najprostsze. 
Najefektywniejszą 
formą treningu jest 
spacer czy bieg. 
Wielu ludzi uważa, że 
bieganie jest nudne 
i skłania się ku innym 
formom – jeździe na 
rowerze czy zajęciom 
zorganizowanym. 
Bieg  jednak naj-

szybciej generuje dodatnie sprzężenie 
zwrotne. Co to oznacza? Wysiłek 
fizyczny, kiedy jest dobrze prowadzony, 
buduje przyzwyczajenie. Ono z kolei 
wywołuje potrzebę aktywności fizycz-
nej. To właśnie bieg jest formą, która 
„uzależnia” najszybciej. Taki efekt osią-
gniemy jednak tylko przy założeniu, że 
intensywność wysiłku jest prawidłowo 
dopasowana do naszych możliwości. 
Trenujący może kupić urządzenie do 
monitorowania pracy serca i spróbo-
wać samodzielnie sprawdzać i dosto-
sowywać intensywność. Nie można 
doprowadzać do przeciążeń, warto 
więc pilnować tętna. Biegać można 
wszędzie, co jest dodatkową zaletą tej 
formy ruchu.

A te inne, nowe formy zajęć? 
Jestem lekarzem. Nie znam się na 
pilatesach i aerobikach. Wiem, na 
czym polegają te zajęcia, mogę 
zaprojektować treningi, ale konkretne 
zestawy ćwiczeń układa trener. Nowe 
formy ruchu i nowe nazwy postrze-
gam bardziej jako element marketin-
gowy, który z pewnością uatrakcyjnia 
aktywność fizyczną i wzmacnia 
element motywacyjny. Ludzie potrze-
bują motywacji, kogoś, kto ich pilnuje 
i elementu rywalizacji. To pozwala im 
wytrwać w systematycznych ćwicze-
niach. Ta marketingowa otoczka jest 
więc bardzo ważna i nie mam nic 
przeciwko niej. Najefektywniejsze są 
jednak proste formy – biegi, jazda na 
rowerze, trening wioślarski, pływanie, 
kajaki.
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Czy podczas ćwiczeń powinniśmy 
się pocić? 
Intensywność „optymalna” nie ozna-
cza „maksymalna”. Trening nie może 
być wykańczający, ale z drugiej strony 
aktywność fizyczna ma być wydarze-
niem, które powoduje wysiłek, a więc 
i pocenie się.

W gazetach można przeczytać wska-
zówki na temat tego, o jakiej porze 
dnia najlepiej ćwiczyć. Czy to ma 
jakieś znaczenie? 
Określanie najlepszych godzin na 
ćwiczenia to kolejny element mający 
nas zmotywować do działania. Ta 
sama pora treningów buduje przyzwy-
czajenie. Patrząc na związek ruchu 
i zdrowia powiem, że po prostu trzeba 
być aktywnym. A o której godzinie, to 
nie ma znaczenia.

Kiedy można odczuć pierwsze 
pozytywne sygnały, że coś się w nas 
zmienia?
Efekty są krótkofalowe i długofalowe. 
Mnie jako lekarzowi zależy na tych 
drugich. Chcę, aby pacjent, który do 
mnie przychodzi, żył dłużej, był dłużej 
sprawny i zdrowy. Na efekty długofa-
lowe trzeba długo i systematycznie 
pracować, ale ich konsekwencje też 
są długotrwałe. Nie odczujemy ich 
od razu, ale to dzięki nim nie mamy 
choroby nowotworowej, choroby 
serca, nadciśnienia, cukrzycy. Bieżące 
zmiany – efekty krótkofalowe natomiast 
odczujemy bardzo szybko. Od razu 
będziemy mieć lepsze samopoczucie, 
następnie dobrą sylwetkę, staniemy się 
sprawni fizycznie i to się daje zauwa-
żyć. W miarę potrzeby uda nam się 
kogoś dogonić, komuś uciec. Pozytyw-
ne efekty treningu w psychice ujawniają 
się od razu. Jeśli zaczyna się realizo-
wać prawidłowo zaplanowany trening 
– np. dobrze się pobiega – satysfak-
cję odczuwa się już podczas biegu. 
Oczywiście może pojawić się też dołek 
związany z tym, że zamiast zaplano-
wanych trzech kilometrów przebie-
gniemy tylko jeden. Z czasem jednak 
nasza wydolność zacznie wzrastać, co 
cieszy i motywuje. Należy pamiętać, 
że jednymi zajęciami niczego się nie 
zmieni. Szybko pojawiają się również 
zmiany w mięśniach. Już po tygodniu 
od rozpoczęcia treningów obserwuje 
się zwiększoną ilość mitochondriów – 
fabryk energii – w tkance mięśniowej 
oraz większe unaczynienie. 

Sportowcy muszą specjalnie o siebie 
dbać?
Ci, którzy chcą odnosić spektakularne 
sukcesy, trenują na granicy intensyw-
ności. Więcej nie znaczy jednak lepiej, 
z czego zdaje sobie sprawę i mądry 
zawodnik, i mądry trener. Niekiedy naj-
bardziej efektywna intensywność kształ-
tuje się na poziomie 80%, a nie 100%, 
czy np. wystarczy podnieść maksy-
malny ciężar dwa razy, a nie dziesięć. 
Trening zawodowego sportowca jest 
stale monitorowany i dostosowywany. 
Pracuje nad nim trener, fizjolog, lekarz. 
Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, 
czy sport wyczynowy jest zdrowy, to 
powiedziałbym, że tak. Tylko anomalie 
występujące w sporcie szkodzą – do-
ping, niezdrowa rywalizacja, która pro-
wadzi do poszukiwania dróg na skróty, 
przetrenowanie wynikające z mylnego 
przekonania, że 21 jednostek treningo-
wych w tygodniu jest lepsze niż np. 10. 

Niektórzy boją się wysiłku i aktyw-
ności, ponieważ mają zbyt wysokie 
tętno podczas spoczynku.
Zbyt wysokie tętno oznacza, że wydol-
ność jest słaba. Aktywność fizyczna jest 
niezbędna, aby je wyregulować. Nie 
można bać się tętna. Wysiłek je pod-
wyższa i to jest naturalne. Tętnem regu-
lujemy wysiłek. Z kolei tym, jak szybko 
wraca do stanu spoczynku, określamy 
zdolność adaptacyjną układu krążenia 
– u bardziej wytrenowanej osoby tętno 
wyrówna się szybciej.

Jak porównuje się aktywność 
fizyczną? Czy można określić, 
kto jest lepszy, a kto gorszy?
Rzecz jasna lepszy będzie ten, 
który przebiegnie 10 kilome-
trów w danym czasie, niż ten, 
który pokona krótszy dystans. 
Ocenia się też wydolność. 
Jednak z mojego punk-
tu widzenia dzisiejszy 
wynik nie ma większego 
znaczenia. Zależy mi na 
postępie i pozytywnych 
zmianach. Trenujący 
powinni sprawdzać 
swój stan w czasie, 
a nie jednostkowymi 
badaniami, które 
nic nie powiedzą. 
Jeśli wydolność 
się poprawia, to 
bardzo dobrze. 
Jeśli docieramy 

do założonego celu, to jest powód do 
radości.

Są jednak choroby, które powodują 
konieczność ograniczenia aktywno-
ści fizycznej.
Dla każdego można znaleźć jakąś 
formę ruchu. Wyłącza się z aktywności 
fizycznej tylko pacjentów w ostrym 
stanie – podczas zawału nie możemy 
uprawiać sportu, ale już po tygodniu 
można podjąć aktywność na odpo-
wiednim poziomie. Nawet dla przewle-
kle chorych znajdzie się forma wysiłku.

Matki często tłumaczą, że zabrania-
ją dziecku ruchu, bo jest słabe lub 
chorowite.
To błąd. Często uczestniczymy w spo-
tkaniach i wypowiadamy się na temat 
zwolnień lekarskich z zajęć wychowania 
fizycznego. Prawda jest taka, że jeżeli 
dziecko może chodzić do szkoły, to 
może również brać udział w lekcjach 
WF. W przypadku dolegliwości należy 
oczywiście powiadomić nauczyciela. Co 
więcej, zwolnienia z WF najczęściej są 
uzasadniane astmą lub cukrzycą, a obie 
te choroby leczy się wysiłkiem. Wśród 
sportowców olimpijczyków jest spory 
procent zawodników z astmą i cukrzycą. 
Ograniczenie dziecku ruchu spowoduje, 
że będzie bardziej chore w przyszłości. 

n Rozmawiała Dorota Miłosz

fot. Marcin Samborski / Fpress str. 92 

fot. Katarzyna Piotrowska str. 92, 93, 94, 95
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Jak czuje się pańskie serce?
Zainspirowany naszą rozmową przej-
rzałem sobie wczoraj wyniki pracy 
mojego serca. Żeby dowiedzieć się, 
jak ono funkcjonuje podczas trenin-
gów. Umożliwia mi to monitor pracy 
serca. Taka kontrola to dla sportowca 
podstawa. Dzięki temu wiem, do kiedy 
i na ile mogę jeszcze sobie pozwo-
lić. Monitor pracy serca pokazuje mi 
stosunkową ilość uderzeń serca na 
minutę. 

Wszystko w normie?
43 uderzenia to najniższy wynik, naj-
wyższy – 195. 

To dużo!
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że 
czasem zbliżam się do granicy wytrzy-
małości mojego organizmu... Ale na 
szczęście wiem, w którym momencie 
przekraczam próg bezpieczeństwa, 
a w którym mogę spokojnie ćwiczyć 
i mieć pewność, że mój trening nie 
zmęczy mnie, a jedynie przyniesie efek-
ty. Biorąc pod uwagę, jak morderczą 
dyscyplinę sportu uprawiam, muszę 
bardzo dbać o to, żeby mojego serca 
nie przemęczyć. Prześledziłem ostatnio 
na monitorze pracy mojego serca jeden 
z takich zwyczajnych tygodni treningo-
wych, ilość uderzeń serca w tym czasie. 

Moje serce, 
przyrzekam ci...

Rozmowa 
z Janem Podowskim 

od 11 lat trenującym 
biegi długie, od 2 lat 

startującym w zawodach 
ironman
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I co?
90 tys. uderzeń podczas całego tygo-
dnia treningu! Moje serce musiało się 
nieźle napracować! 

Nie przeraża Pana ten wynik?
Przyznam, że trochę tak. Moje serce 
wykonuje kawał ciężkiej roboty! Spraw-
dziłem sobie też, jak ja to moje serce 
traktuję. Ile razy ono biło podczas 
moich najcięższych zawodów, wtedy 
gdy dawałem z siebie wszystko, nie 
szczędząc sił. 

I jak to wygląda?
Mówię o zawodach pełnego ironmana, 
czyli: 3,8 km pływania, 180 km jazdy 
na rowerze i pełnym maratonie. Kiedy 
zobaczyłem, jak szybko waliło wtedy 
moje serce, jak było obciążone, to mi 
się w głowie zakręciło! 88 500 uderzeń 
podczas 11 godzin pracy! To chyba nie-
zła, niezacinająca się maszyna, co? Ale 
musi być jednocześnie bardzo dobrze 
wytrenowana, żebym coś takiego przeżył 
bez uszczerbku na zdrowiu. Dlatego od 
dziś będę traktował moje serce jak naj-
lepszego przyjaciela, będę o nie dbał. Bo 
ono wykonuje niezwykle ciężką pracę. 
Dlatego musi być odpowiednio odży-
wione, musi być wypoczęte, żeby mogło 
spełniać moje niełatwe wymagania. 

Co to znaczy odżywić serce?
Od ponad półtora roku piję Alveo, 
codziennie. Powodem, żeby sięgnąć 
po ten preparat, były właśnie moje wy-
czyny sportowe i dziś widzę, że dzięki 
Alveo mój organizm rzeczywiście jest 
w stanie niewyobrażalny wysiłek, jakim 
jest startowanie w zawodach ironmana, 
znieść tak dobrze. Tym bardziej, że gdy 
od pewnego czasu sprawdzam swoje 
ciśnienie krwi, to widzę, jak się zmienia. 
W styczniu 2006 r., gdy zaczynałem 
pić Alveo, miałem ciśnienie135 na 90. 
Nawet nie wiedziałem, że owo 90 to jest 
granica lekkiego nadciśnienia tętnicze-
go. Pół roku później moje ciśnienie usta-
bilizowało się na poziomie 128 na 81. 

Czy sportowcy często chorują na 
serce? Czy uprawianie sportu może 
być przyczyną chorób serca?
Uprawianie sportu ponad własne siły 
może osłabić serce. Bo jest ono zmuszo-
ne pracować ponad swoje możliwości. 
Jeżeli będzie przeciążone długi czas, 
może nastąpić nie tyle uszkodzenie 
serca, co przerost mięśnia sercowego. 
Ja uprawiam sport od 14 roku życia, ale 

miałem trenerów, którzy zdawali sobie 
sprawę z takiego zagrożenia i wiedzieli, 
że nie można przekraczać pewnych 
granic wytrzymałości organizmu, że nie 
można na przykład na okrągło poprawiać 
swojego rekordu życiowego, bo może to 
prowadzić do skrajnego wyczerpania.  

Kiedy jesteśmy zmęczeni, powinni-
śmy się położyć, czy raczej pójść na 
spacer? 
Ciągłe odpoczywanie na kanapie to 
też nie jest dobry sposób. Bo to nie za-
wsze jest dobry relaks dla serca. Gdy 
moje serce bije 45 razy na minutę, to ja 
jestem zupełnie bez życia. Oczywiście 
nie w tym rzecz, by zaraz ruszać na 
trening. Ale spacer czy nawet lekki bieg 
mogą nam poprawić samopoczucie. 
Jeśli serce będzie pracować za wolno, 
jeśli nasze tętno będzie za niskie, to 
krew nie będzie odpowiednio dotlenio-
na, tym samym do wszystkich zaka-
marków naszego organizmu nie będą 
dostarczane odpowiednie składniki 
i będziemy się czuć apatyczni. Żeby 
normalnie funkcjonować, już od rana 
zakładam buty sportowe i biegnę do 
lasu. Po takim biegu czuję się fanta-
stycznie! Nie tylko fizycznie, mój mózg 
też pracuje sprawniej. Mam nowe po-
mysły! Jestem pełen energii. Aktywny 
tryb życia sprzyja sercu. 

Kiedy serce bardziej boli, po męczą-
cym maratonie czy po przegranej?
Po wysiłku. Bo cele stawiam sobie 
realne, takie, które wiem, że mogę 
osiągnąć. Muszę znać swoje możliwo-
ści. Dobry wynik sprawia, że człowiek 
nie czuje zmęczenia. Tak działa euforia. 
Satysfakcja. Ale gdy nawet nie uda się 
wygrać, to i tak już sam fakt, że udało 
się ukończyć bieg – cieszy. 

A kiedy Pan przesadził z obciąże-
niem swojego serca?
Były takie chwile, aż wstyd przyznać. 
Choćby wtedy, gdy startowałem w ma-
ratonie w Rzymie. Pojechaliśmy tam 
w marcu. Nagła różnica temperatur 
sprawiła, że przeziębiłem się. Ale mimo 
nie najlepszego samopoczucia zdecy-
dowałem się wziąć udział w maratonie. 
Zaczęło się dobrze, nawet bardzo 
dobrze! Biegnąc widziałem, że mam 
czas w granicach rekordu życiowego. 
Euforia! Ale nagle, przy 35 km zupeł-
nie opadłem z sił! Nie byłem w stanie 
biec! Widziałem tylko, jak wszyscy 
mnie wyprzedzają. Nawet osoby dużo 

starsze ode mnie. Spadło tętno. Do-
prowadziłem mój organizm do granicy 
wytrzymałości. Ale nic dziwnego. 
Niedoleczona choroba jest ogromnym 
obciążeniem dla serca. Dlatego, jeśli 
masz grypę, połóż się do łóżka, a nie 
ruszaj na bieżnię!

Jaką obietnicę złoży Pan dziś swoje-
mu sercu?
Moje serce! Przyrzekam ci, że odtąd 
zawsze będę traktował cię jak naj-
lepszego przyjaciela. Życzę ci, byś 
było w dobrej kondycji co najmniej do 
80 lat. Wiem, że z wiekiem będziesz 
słabsze, więc dostosuję się do twojego 
rytmu. Bardzo podziwiałem pewnego 
pana, który na mistrzostwach świata 
startował w ironmanie. Miał właśnie 80 
lat. Świetna kondycja! I ja tego sobie 
życzę. Bym w tym wieku mógł cieszyć 
się dobrym zdrowiem.

n Rozmawiał Ernest Sobieraj

fot. Katarzyna Piotrowska
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Jasny umysł,  
mocne nerwy
Zapewniają lepsze dotlenia-
nie komórek mózgowych, 
a tym samym lepszą kon-
centrację; działają antystre-
sowo.

Mocne serce, 
zdrowe naczynia 
krwionośne
Wzmacniają pracę serca, 
regulują ciśnienie, przy-
wracają sprężystość ścian 
naczyń krwionośnych, ob-
niżają poziom negatywnych 
frakcji cholesterolu we krwi.
Fundusz Rozwoju Kardio-
chirurgii zaleca preparat 
ALVEO w profilaktyce cho-
rób serca.

Prawidłowe 
funkcjonowanie 
układu 
pokarmowego
Regulują funkcję całego 
układu trawiennego poprzez 
optymalizację składu i ilości 
soków żołądkowych, regulu-
ją poziom cukru, harmonizu-
ją pracę wątroby i woreczka 
żółciowego, stymulują pracę 
nerek.

Sprężystsze mięśnie 
i stawy
Działają antyreumatycznie 
i zapobiegają powstawaniu 
artretyzmu, przyspieszają 
i regulują przemianę materii, 
obniżają poziom substancji 
toksycznych w organizmie.

Lepszą 
kondycję, lepsze 
samopoczucie
Powodują szybsze wydzie-
lanie kwasu mlekowego 
z mięśni i serca oraz lepsze 
odżywienie wszystkich 
tkanek.

Większą odporność 
przeciw obciążeniom 
i chorobom
Działają tonizująco i immu-
nomodulująco, posiadają 
działanie przeciwalergiczne, 
przeciwzapalne, antybakte-
ryjne i antywirusowe. Mają 
działanie rewitalizujące 
i remineralizujące.

Profilaktykę chorób 
nowotworowych
Zawierają całą gamę anty-
oksydantów, które wspólnie 
zwalczają niebezpieczne 
wolne rodniki.

Dłuższą młodość
Zapewniają równowagę 
biochemiczną, stymulują 
prawidłowy rozwój komórek, 
przyspieszają procesy go-
jenia i regenerują wszystkie 
tkanki, opóźniają procesy 
starzenia poprzez stymula-
cję produkcji naturalnego 
koenzymu Q10 przez nasz 
organizm. Wzmacniają 
potencję i płodność.

(...)Zawarte w preparacie wyciągi roślinne sprzyjają przywró-
ceniu i utrzymaniu homeostazy organizmu. Preparat ALVEO 
jest produktem bezpiecznym, przeznaczonym do powszech-
nej konsumpcji w zaleconych dawkach nawet przez dłuższy 
czas.(...)
Cyt. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, październik 2000 r.

Sposób użycia:
Jedną do dwóch mia-
rek dziennie (28-56 ml), 
najlepiej pół godziny przed 
jedzeniem. Można stoso-
wać maksymalnie cztery do 
pięciu miarek dziennie.

Przekonaj sięco mogą dać ci ekstrakty z ziół zawartych w Alveo



Wydania Specjalne 
Zdrowie i Sukces

To	czasopisma	zawierające	wywiady	z	lekarzami,	rehabilitantami,	specjalistami	z	zakresu	zdrowia	i	urody.	To	rzetelna	
wiedza,	poparta	wynikami	badań,	a	także	subiektywnymi	odczuciami	pacjentów,	którym	udało	się	powrócić	do	
zdrowia	i	dobrej	kondycji.	Ponadto	w	Tematycznym	Dodatku	„Odporność”,	dołączonym	do	trzeciego	numeru	Wydania	
Specjalnego,	znajdziemy	ważne	i	potrzebne	informacje	na	temat	funkcjonowania	układu	odpornościowego,	czyli	
wszystko	to,	co	powinniśmy	wiedzieć,	aby	zachować	zdrowie	przez	cały	rok!	Natomiast	w	dodatku	„Minerały”	
znajdziemy	informacje	na	temat	wpływu	minerałów	na	nasz	organizm	i	o	skutkach	ich	niedoborów.


