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CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

Choroba niedokrwienna serca bywa nazywana dusznicą bolesną lub dławicą piersiową
lub chorobą wieńcową albo niewydolnością wieńcową. Jest to choroba spowodowana 
zbyt niskim dostarczeniem tlenu i składników odżywczych do mięśnia sercowego. 
Choroba ta powoduje niedotlenienie serca. 
Zwykle (w 90% przypadków) przyczyną niedokrwienia serca jest zwężenie lub 
zablokowanie naczyń krwionośnych przez płytki miażdżycowe. Pozostałe przypadki 
zachorowań mogą być spowodowane przez:

• anemię,
• niewydolność oddechową,
• nadciśnienie,
• nadczynność tarczycy,
• wady serca.

Objawem choroby niedokrwiennej serca jest ból w klatce piersiowej, który nasila się w 
przypadku wysiłku fizycznego, stresu lub narażenia się na zimno. Poza tym jest on 
większy po zjedzeniu obfitego posiłku.

MIAŻDŻYCA

Miażdżyca to choroba, która polega na odkładaniu się płytek miażdżycowych w 
naczyniach krwionośnych. Płytki te zwykle są złożone z cholesterolu. Proces ten 
powoduje zmniejszenie światła naczyń krwionośnych, przez co do różnych tkanek i 
organów przypływa mniej krwi ze składnikami odżywczymi, tlenem i komórkami 
odpornościowymi. Stan ten powoduje niedokrwienie tkanek, a wraz z nim ich 
niedożywienie i niedotlenienie.

Miażdżyca zwykle jest spowodowana nieprawidłową, bogatą w tłuszcze dietą i 
brakiem ruchu. Wśród przyczyn miażdżycy można wymienić:

• cukrzycę,
• palenie papierosów,
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• nadciśnienie,
• otyłość,
• stres,
• brak aktywności fizycznej,
• niedobór estrogenów,
• nadmiar węglowodanów i tłuszczu w diecie,
• predyspozycje genetyczne.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Nadciśnienie to podwyższone ciśnienie w tętnicach. 

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego według ESH/ESC

Kategoria
Ciśnienie skurczowe

(mm Hg)
Ciśnienie rozkurczowe

(mm Hg)
Ciśnienie optymalne < 120 < 80

Ciśnienie prawidłowe 120–129 80–84
Ciśnienie wysokie prawidłowe 130–139 85–89

Nadciśnienie stopień 1
(łagodne)

140–159 90–99

Nadciśnienie stopień 2
(umiarkowane)

160–179 100–109

Nadciśnienie stopień 3
(ciężkie)

≥ 180 ≥ 110

Nadciśnienie izolowane skurczowe ≥ 140 < 90

PLAMICA

Plamica jest to choroba naczyń krwionośnych, w wyniku której ulegają one 
uszkodzeniu, a krwinki wypływają poza ich obręb. Choroba ta objawia się 
wybroczynami na skórze.

NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA OBWODOWEGO

Niewydolność krążenia to zespół chorób obejmujących żyły i tętnice. W wyniku tego 
schorzenia występują następujące problemy:

• zmniejszenie krążenia obwodowego,
• stany zapalne w obrębie naczyń krwionośnych,
• zmniejszenie światła naczyń krwionośnych,
• tworzenie się zakrzepów.
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ZABURZENIA RYTMU SERCA

Zaburzenia rytmu serca (arytmia) to stan, w którym mięsień sercowy pracuje 
nieregularnie. 
Ponadto do tego terminu zaliczamy także niewłaściwe tempo akcji serca. Rozróżniamy 
dwa rodzaje tego stanu:

• tachykardia,
• bradykardia.

W przypadku tachykardii serce może wykonywać 100 i więcej uderzeń na minutę 
podczas spoczynku, a w przypadku bradykardii poniżej 50. 
Czasem w przebiegu arytmii może dojść do groźnego migotania komór lub 
przedsionków. 

CUKRZYCA

Cukrzyca to choroba metaboliczna, która objawia się zbyt wysokim poziomem cukru 
we krwi (hiperglikemią). Poziom ten jest wyższy z powodu problemów z produkcją 
insuliny w trzustce lub upośledzeniem jej działania. Cukrzyca jest chorobą 
niebezpieczną dla zdrowia i życia, gdyż hiperglikemia prowadzi do niewydolności wielu
narządów.

Wyróżniamy 3 podstawowe typy cukrzycy:
 cukrzyca typu I,
 cukrzyca typu II,
 cukrzyca ciężarnych.

CUKRZYCA TYPU I

Cukrzyca typu I to cukrzyca insulinozależna. W jej przypadku organizm niszczy 
komórki beta, czyli ten rodzaj cukrzycy jest chorobą powstała z autoagresji. Komórki 
beta to komórki wysepek Langerhansa, które znajdują się na trzustce i produkują 
insulinę. W związku z tym organizm przestaje produkować insulinę. Ta choroba musi 
być leczona podawaniem insuliny, w innym przypadku pacjenta czeka śmierć. Choroba 
ta, nawet jeśli jest leczona, skraca życie pacjenta o kilka-kilkanaście lat. Zwykle chorują 
na nią dzieci.

CUKRZYCA TYPU II

Cukrzyca typu II jest cukrzycą insulinoniezależną. W tym przypadku organizm 
produkuje za mało insuliny lub jest odporny na jej działanie. Na ten rodzaj cukrzycy 
chorują osoby dorosłe, jednakże w ostatnich latach zauważono, że zaczęła ona 
występować także u otyłych nastolatków. Ten rodzaj cukrzycy obejmuje około 90% 
chorych.
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Objawy cukrzycy typu II:
 nadmierne pragnienie (polidypsja),
 częstomocz (poliuria),
 zmęczenie,
 nawracające stany zapalne narządów intymnych,
 swędzenie skóry,
 zaburzenia wzroku,
 nudności,
 wymioty,
 ból brzucha,
 zapach acetonu wydobywający się z ust,
 utrata wagi,
 neuropatia,
 gorsze gojenie się ran,
 spadek odporności na infekcje,
 zwiększony apetyt (hiperfagia).

Przyczyny cukrzycy typu II
Wśród przyczyn cukrzycy typu II wyróżniamy:

 otyłość,
 brak ruchu,
 dieta bogata w cukry proste,
 niedobór snu,
 stres,
 nadmiar tłuszczu w diecie,
 niektóre leki,
 niektóre choroby,
 predyspozycje genetyczne.

Ponadto ryzyko wystąpienia tego rodzaju cukrzycy zwiększa się w przypadku chorób 
takich, jak:

 niektóre nowotwory złośliwe,
 nadczynność tarczycy,
 akromegalia,
 zespół Cushinga.

CUKRZYCA CIĘŻARNYCH

Cukrzyca ciężarnych, jak nazwa wskazuje, pojawia się u niektórych kobiet, które zaszły 
w ciążę. Choroba ta może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie płodu. Ponadto u 
do 45% chorych na cukrzycę ciężarnych zapada na cukrzycę typu II w ciągu 15 lat od 
zachorowania w ciąży. Jeśli więc chorowałaś na ten rodzaj cukrzycy w stanie 
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błogosławionym, natychmiast wprowadź odpowiednią profilaktykę i kontroluj poziom 
cukru we krwi.

OWRZODZENIE ŻYLAKOWE

Owrzodzenie żylakowe to uszkodzenie skóry i/lub tkanki podskórnej, które zwykle jest 
wynikiem żylaków i zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Owrzodzenie to często jest
nadkażane bakteryjnie lub grzybiczo, należy więc bardzo dbać o jego higienę i 
systematycznie odkażać. 
Choroba ta przebiega z bólem o różnym nasileniu. Rany mogą ropieć.

HEMOROIDY

Hemoroidy (żylaki odbytu) to nadmierne rozszerzenie naczyń krwionośnych 
znajdujących się w odbycie. Ich zadaniem jest ułatwianie wypróżniania, jednakże w 
stanie chorobowym mogą one ze względu na towarzyszący tu ból utrudniać defekację. 
Hemoroidy mogą znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz odbytu. Mogą powstawać w 
nich  zakrzepy, gdyż w naczyniach tych mogą powstawać zastoje krwi. 

Ten tekst jest fragmentem darmowego kursu „Udar – profilaktyka i naturalne wspomaganie leczenia”.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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