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kcja ma na celu zwiększenie świadomości społecznej 
dotyczącej chorób serca i naczyń krwionośnych, pro-

mocję zdrowego stylu życia oraz wskazywanie na najważniej-
sze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie 
tętnicze, otyłość, stres i depresję.

Co sprawia, że nasze serca są w dobrym stanie? Eksperci 
podkreślają rolę profilaktycznych badań diagnostycznych. 
Nie mniej ważne są zdrowe nawyki żywieniowe, aktyw-
ność fizyczna i pozytywne emocje. Trzy podstawowe cele 
profilaktyki to: walka z siedzącym trybem życia, zmiana 
nawyków żywieniowych oraz walka z nałogami (zwłaszcza 
z paleniem tytoniu).

Serce człowieka to cud natury zarówno pod względem 
funkcji jak i budowy, to najbardziej pracowity mięsień orga-
nizmu. Dzięki swej niezwykłej budowie kurczy się i rozkur-
cza, działając jak pompa ssąco-tłocząca. Składa się z dwóch 
przedsionków, dwóch komór i czterech zastawek. Waży 
zaledwie około 300–350 g, z wyglądu można je porównać 
do zaciśniętej pięści. Pracuje bez przerwy całe życie – jeśli 
średnia częstość jego pracy wynosi u dorosłego w stanie 
spoczynku 70 uderzeń na minutę, to w ciągu np. 70 lat 
serce wykona ponad 2,5 miliarda skurczy. W czasie jednego 
skurczu przepompowuje średnio około 70 ml krwi. Ilość 
krwi przepompowanej przez serce w ciągu dnia mogłaby 
wypełnić dużą cysternę o pojemności 10 tys. litrów. 

Serce kobiety jest elastyczne i dostosowuje się do potrzeb 
organizmu, np. podczas ciąży jego masa zwiększa się 
25–30 proc., zwiększa się również średnica naczyń wieńcowych. 
Serce noworodka bije z częstotliwością 120 uderzeń na minutę. 
Krew z serca płynie tętnicami, dostarczając tlen, hormony 
i składniki odżywcze do wszystkich komórek naszego ciała. 
Z powrotem do serca żyłami przepompowywana jest krew 
zawierająca dwutlenek węgla i produkty przemiany materii. 
Jedna osoba na 25 tysięcy rodzi się z odwrotnym położeniem 
trzewi. Serce leży więc po prawej stronie, podobnie jak 
żołądek i śledziona. Nie zakłóca to jednak funkcjonowania 
organizmu.

W Biblii sercu przypisywano ogromne znaczenie mistyczne. 
Wierzono, że ten organ posiada duchowe, boskie właściwości. 
W Księdze Przypowieści Salomona czytamy: „Czujniej niż 
wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska 
źródło życia!’’. 

Dawni Egipcjanie darzyli serce wielką czcią i było ono 
jedynym narządem wewnętrznym nietykalnym w mumii. 
Księga Egiptologiczna o śmierci jest zbiorem tekstów pogrze-
bowych zebranych około 1600 r. przed narodzeniem Chry-
stusa i zawiera ona dane, które uważa się za pierwsze opisy 
fizyczne serca. 

U starożytnych Greków nie było zgodności co do roli 
serca. Wielu klasyków oraz średniowiecznych filozofów, 

nowotworowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(ang. World Health Organization – WHO) liczba zgonów 
z powodu choroby niedokrwiennej serca zwiększy się z 7,1 mln 
w 2002 roku do 11,1 mln w 2020 roku. 

Bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby, ponie-
waż leczenie we wczesnym stadium daje najlepsze wyniki 
i zapobiega wystąpieniu powikłań choroby prowadzących do 
kalectwa lub śmierci. Sprawnie działający układ krwionośny 
to gwarancja długiego życia. Aby wiedzieć, w jakiej kondycji 
jest nasze serce, powinniśmy systematycznie wykonywać 
badania:

•	 Kontrolować wagę ciała – wskaźnik BMI (waga w kilo-
gramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu) 
powinien być poniżej 25, BMI od 25 do 30 oznacza nadwagę, 
gdy jest wyższe niż 30, świadczy o otyłości.

•	 Mierzyć obwód w talii w połowie odległości między 
dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grzebieniem kości 
biodrowej – groźna dla serca jest tzw. otyłość brzuszna (norma 
dla mężczyzn to 94 cm, dla kobiet 80 cm).

•	 Mierzyć codziennie ciśnienie tętnicze krwi i tętno, 
najlepiej rano, przed zażyciem lekarstw. Idealne ciśnienie to 
120/80 mmHg.

włącznie z Arystotelesem, uważało serce za siedzibę myśli, 
rozumu czy uczuć, często odrzucając rolę mózgu. Hipokrates 
i Platon przypisywali tę funkcję mózgowi, a serce umieszczali 
na drugim miejscu. 

Współcześnie obraz serca stylizowany jest we wszystkim, 
od znaczków pocztowych, poprzez karty do gry, przez klej-
noty do żelaznych krat i torcików waflowych – jako wyraz 
przenikania przez nasze życie (w historii, symbolice, ikono-
grafii, chorobach). Serce nadal stanowi symbol życia owiany 
mistycznym poglądem Arystotelesa.

 Choroby serca i układu krążenia (w szczególności serca, 
tętnic i żył) są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. 
Określane są „największym seryjnym zabójcą XXI wieku”. 
Powodują około 50 proc. zgonów wśród Polaków i na liście 
przyczyn umieralności w Polsce plasują się na pierwszym 

miejscu. Śmiertelność w ich następstwie należy w Polsce do 
najwyższych w Europie. Z danych Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego wynika, że na skutek zawału serca umiera 
codziennie w naszym kraju około 100 osób, a ogółem z powodu 
chorób układu krążenia umiera prawie 500 osób. Z powodu 
schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia ser-
cowego, umiera dwa razy więcej osób niż z powodu chorób 

W niedzielę 18 września 2016 roku po raz 15 będziemy obchodzić Światowy Dzień Serca (ang. World Heart Day), 
z udziałem, i przy współfinansowaniu, WHO, UNESCO i UNICEF-u. W Polsce obchody organizowane są od 
2002 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. W tym roku odbędą się one pod hasłem ,,Polacy mają serce”.

Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że na skutek zawału serca umiera codziennie 
w naszym kraju około 100 osób, a ogółem z powodu chorób układu krążenia umiera prawie 500 osób. 
Z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia sercowego, umiera dwa razy więcej osób 
niż z powodu chorób nowotworowych.

Rysunki konkursowe opublikowane w kalendarzu 
na 2015 rok (za zgodą Fundacji „Mamy Serce”)

Monika Turkowska (lat 13)

A

Światowy Dzień Serca 
„Polacy mają serce”

mgr ElżbIETa JaNISZEWSKa
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Okresowo według wskazań lekarza należy wykonać:
•	 Lipidogram, czyli oznaczenie poziomu cholesterolu LDL, 

tzw. złego cholesterolu (poniżej 115 mg/dl), cholesterolu HDL, 
tzw. dobrego cholesterolu (mężczyźni ponad 40 mg/dl, kobiety 
ponad 45 mg/dl), cholesterolu całkowitego (nie więcej niż 200 
mg/dl) i poziomu trójglicerydów (poniżej 150 mg/dl)

•	 Badanie poziomu glukozy we krwi (poniżej 100 mg/dl).
•	 Badanie EKG (elektrokardiogram), zwykłe i metodą 

Holtera
•	 RTG klatki piersiowej
•	 Badanie echa serca, a w niektórych przypadkach test 

wysiłkowy na bieżni
•	 Badanie dopplerowskie wykrywające zwężenie tętnic
•	 Obrazowe badanie serca, czyli tomografię komputerową 

i rezonans magnetyczny
•	 Arteriografię i koronarografię.

W wyniku przeprowadzonych badań epidemiologicznych 
zapoczątkowanych w latach czterdziestych XX w. przez takich 
badaczy, jak A. Keys, T. R. Dawber, W. B. Kannel, J. Stamler, 
zwrócono uwagę na czynniki ryzyka chorób układu krążenia. 
Przeprowadzone badania ujawniły, że u osób chorujących 
na chorobę układu krążenia występuje przynajmniej jeden 
z wielu czynników ryzyka, który samoistnie lub w połączeniu 
z innymi zwiększa ryzyko zachorowania. 

Do chwili obecnej poznano około 250 czynników ryzyka 
chorób układu krążenia. Najważniejsze znaczenie dla stanu 
zdrowia ma liczba skojarzonych czynników ryzyka występu-
jących u jednej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby każdy był 
świadomy zgubnych skutków swoich zachowań antyzdrowot-
nych i miał wiedzę, jak ich unikać oraz w jaki sposób należy 
je modyfikować lub eliminować.

Najważniejsze czynniki ryzyka                                 
chorób układu krążenia

1. Czynniki socjalne: 
•	 poziom wykształcenia, 
•	 stan zatrudnienia, 
•	 typ wykonywanej pracy, 
•	 aktywność fizyczna w pracy, 
•	 nadmierny stres, 
•	 dochód finansowy, 
•	 stan cywilny, 
•	 sytuacja rodzinna, 
•	 wsparcie socjalne, 
•	 kontakty społeczne, 
•	 wiedza zdrowotna.
2. Czynniki behawioralne:
•	 Zachowanie typu A (zmierzanie do celu za wszelką 

cenę, nadmierna rywalizacja, agresywność i wrogość wobec 
innych, niecierpliwość, stały pośpiech – poczucie presji czasu, 
energiczność, pewność siebie, szybkość mówienia i poruszania 
się, żywa mimika twarzy, brak czasu na odpoczynek, duża 
potrzeba dominacji i odnoszenia zwycięstw zawodowych 
oraz osobistych)

•	 Palenie papierosów; palący mężczyźni są co najmniej 
dwukrotnie bardziej obciążeni prawdopodobieństwem roz-
woju choroby wieńcowej niż niepalący.

•	 Nadużywanie alkoholu
•	 Mała aktywność fizyczna, siedzący tryb życia
•	 Nieracjonalne odżywianie
•	 Zaburzenia snu.
3.  Czynniki somatyczne:

•	 Nadciśnienie tętnicze
•	 Nadwaga i otyłość
•	 Cukrzyca
•	 Zaburzenia gospodarki lipidowej
•	 Zwiększenie stężenia fibrynogenu
•	 Zwiększenie stężenia kwasu moczowego.

4.  Niemodyfikowalne:
•	 Wiek (mężczyźni >55 r.ż., kobiety >65 r.ż.).
•	 Płeć (obecnie uważa się, że liczba zachorowań w grupie 

mężczyzn i kobiet jest zbliżona. Wynika to z podobnych 
negatywnych zachowań zdrowotnych tych grup, tzn. nad-
używanie alkoholu, palenie tytoniu, nadmierny stres).

•	 Skłonności rodzinne (dziedziczność/markery gene-
tyczne) chorób tj.: zawał serca, nagły zgon lub udar mózgu 
u ojca lub brata przed 55 rokiem życia, u siostry lub matki 
przed 65 rokiem życia.

Jak choruje serce kobiety?

Kobiety, wbrew krążącym na ten temat mitom, chorują 
na serce równie często jak mężczyźni. U pań odmienne 
są jednak objawy i przebieg chorób układu krwionośnego. 
Kobiety na schorzenia sercowo-naczyniowe zapadają w okresie 
menopauzy. Przyczyną jest działanie żeńskich hormonów 
płciowych – estrogenów, które chronią serce. W czasie meno-
pauzy wydzielanie estrogenów zmniejsza się, dlatego stan 
serca i naczyń krwionośnych pogarsza się. Objawy schorzeń 
układu krwionośnego u kobiet są bardzo często nietypowe. 
Ból wynikający z choroby wieńcowej mylony jest z bólem 
żołądka lub kręgosłupa. Zawał zaś może przebiegać bez-

objawowo, tylko u 1/3 pań obserwuje się charakterystyczny 
ból zamostkowy. U kobiet częściej występują też nietypowe 
objawy, takie jak:

•	 bóle karku, pleców, łokci, a nawet bóle kciuka czy 
żuchwy,

•	 ból krtani,
•	 duszność bez bólu,
•	 ból w nadbrzuszu często połączony z odbijaniem, nud-

nościami lub wymiotami,
•	 ogólne zmęczenie, wyczerpanie,
•	 nierówne bicie serca,
•	 zimne poty.
Uwaga! Niekorzystnie na pracę układu krwionośnego 

może wpływać hormonalna antykoncepcja doustna.

Jak choruje serce mężczyzny?

Najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn po 50 roku życia 
są schorzenia układu krążenia, przede wszystkim choroba 
niedokrwienna serca, która powoduje zawał. Ściany tętnic 
mężczyzn są sztywne, chropowate i bardziej kruche. Dlatego 
zmiany miażdżycowe u panów szybciej dają o sobie znać. 
Mężczyźni mają wyższe stężenie lipidów i niższe cholesterolu 
HDL, co również zwiększa ryzyko wystąpienia u nich miaż-
dżycy. Częściej też cierpią na zaburzenia nadkomorowe rytmu 
serca oraz na migotanie i trzepotanie przedsionków. Ryzyko 
rośnie z wiekiem. Mężczyźni są zagrożeni chorobami serca 
dużo wcześniej niż kobiety. W grupie wiekowej pomiędzy 
35 a 44 rokiem życia ryzyko wystąpienia zawału u mężczyzn 
jest dziesięciokrotnie wyższe niż u kobiet. Po 45 roku życia 

Rysunki konkursowe opublikowane w kalendarzu na 
2015 rok (za zgodą Fundacji „Mamy Serce”)
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Spotkanie absolwentów 
Szkół Medycznych w Łowiczu

W dniach 8–9.10.2016 r. w budynku Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego 
w Łowiczu (dawne Liceum Medyczne) – Łowicz ul. Ułańska 2  – odbędzie się VII Zjazd Koleżeński Absolwen-
tów Szkół Medycznych. 
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z sekretariatem ŁCKU tel. 46 837 58 85 lub tel. 601 662 927

możliwość chorób serca u mężczyzn bardzo rośnie, co ma 
związek nie tylko z naturalnym starzeniem się organizmu. 
Mężczyźni częściej palą papierosy, piją zbyt duże ilości alko-
holu, żyją w długotrwałym stresie, niewłaściwie się odżywiają, 
a wszystkie te czynniki wpływają na stan serca.

Triada objawów (u kobiet występuje ona rzadziej):
•	 ból w klatce piersiowej, za mostkiem, określany jako pie-

kący, rozpierający, ściskający, nasilający się przy wysiłku,
•	 nagłe lub nasilające się duszności niezwiązane z wysiłkiem,
•	 ból i drętwienie lewej ręki.

Profilaktyka

Chociaż cholesterol jest człowiekowi niezbędny, jego nadmiar, 
a zwłaszcza podwyższony poziom LDL, czyli poziom „złego 
cholesterolu”, może prowadzić do miażdżycy, zawału serca 
czy udaru mózgu. Tzw. złogi cholesterolowe (inaczej blaszki 
miażdżycowe) odkładają się w ścianach tętnic, powodując 
ich zwężenie. Dlatego tak ważne jest dbanie o właściwy 
poziom cholesterolu we krwi. Najważniejsza w profilaktyce 
i zbijaniu podwyższonego cholesterolu jest dieta, a pierwszym 
krokiem – zmiana złych nawyków żywieniowych. Drugi 
filar – to aktywność fizyczna. Regularny ruch obniża poziom 
cholesterolu całkowitego i podwyższa poziom dobrego.

Cholesterol całkowity nie powinien być wyższy niż 190 mg/
dl, ale ważny jest stosunek frakcji LDL (powoduje rozwój 
miażdżycy) i HDL (oczyszcza tętnice z blaszek miażdżycowych). 
LDL, czyli zły cholesterol, nie powinien przekraczać 130 mg/
dl, natomiast dobry, czyli HDL – zaleca się, żeby wynosił co 
najmniej 50 mg/dl.

Żywienie

Kardiolodzy uznali, że najlepszy dla serca jest sposób odży-
wiania stosowany przez mieszkańców krajów śródziemno-
morskich. Należy:

•	 Spożywać 3–5 niezbyt obfitych posiłków dziennie.
•	 Ograniczyć niezdrowe tłuszcze zwierzęce, zastąpić je 

zdrowymi tłuszczami pochodzenia roślinnego – olejami, oliwą 
z oliwek, miękkimi margarynami, zrezygnować z wieprzowiny, 
smalcu, masła. Szkodliwe są zwłaszcza tzw. tłuszcze nasycone 
(izomery trans zawarte np. w utwardzanych margarynach), 
ponieważ zwiększają one krzepliwość krwi, a przez to sprzy-
jają odkładaniu się blaszki miażdżycowej w ścianach tętnic 
i tworzeniu się zakrzepów, które po oderwaniu mogą zatkać 
tętnicę i zablokować przepływ krwi do serca.

•	 Do jadłospisu wprowadzić więcej warzyw i pełnoziar-
nistych produktów zbożowych, będących źródłem antyoksy-
dantów, zawierających błonnik, który utrudnia przyswajanie 
cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Szczególnie ważne 
są warzywa strączkowe (np. fasola, groch, bób, soja, socze-
wica) – bogate źródło białka, które zastępuje to pochodzące 
z mięsa.

•	 Spożywać więcej owoców jagodowych, takich jak 
porzeczki, agrest, truskawki, jagody, poziomki, winogrona. 
Bardzo dobre działanie mają także awokado oraz jabłka.

•	 Spożywać więcej ryb morskich (dorsze, makrele, sar-
dynki, łososie), będących źródłem kwasów omega-3  i sku-
tecznie obniżających poziom trójglicerydów.

•	 Pić odtłuszczone jogurty (szklankę dziennie) i spożywać 
sery (także kozie oraz owcze) jako cenne źródła wapnia.

•	 Unikać śmietany, pełnotłustego mleka i jego przetwo-
rów na rzecz chudych twarogów i jogurtów naturalnych.

•	 Spożywać karczochy, czosnek, cebulę, siemię lniane, 
otręby, ograniczyć spożywanie soli

•	 Używać oliwy i oleju rzepakowego, zawierających 
nienasycone kwasy tłuszczowych.

•	 Nie zaprawiać zup ani sosów śmietaną, mąką czy 
zasmażką.

•	 Słodycze zastąpić owocami świeżymi i suszonymi, 
konserwowymi (niesłodzonymi).

•	 Spożywać około 2 litry płynów dziennie (niegazowana 
woda mineralna, zielona herbata, w mniejszych ilościach 
soki naturalne).

Umiarkowane spożycie alkoholu oznacza 1–3 jednostki 
alkoholu na dobę u mężczyzn i 1–2 jednostki na dobę u kobiet. 
Jedna jednostka zaś to: 250 ml piwa, 1 lampka wina (około 
150 ml) lub jeden kieliszek wódki (około 30 ml).

Aktywność fizyczna

Uprawianie sportu (np. biegi, pływanie, jazda na rowerze, na 
nartach, intensywne spacery), przeciwdziała nadwadze i oty-
łości, podnosi stężenie dobrego cholesterolu, obniża poziom 
złego i ciśnienia tętniczego oraz usprawnia przepływ krwi 
przez naczynia. Ćwiczenia powinny być dostosowane do stanu 
zdrowia, wieku i kondycji. Choć badania przeprowadzone 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazują, że 
Polacy należą do najmniej aktywnych fizycznie społeczeństw 
europejskich, to sytuacja szybko się zmienia. Popularne stają 
się plenerowe siłownie i treningi otwarte zorganizowane 
dla dorosłych i seniorów. Co trzecia osoba po 40 roku życia 
uprawia sport w trosce o swoje zdrowie. W ten sposób ryzyko 
sercowo-naczyniowe spada aż o 35 proc.

Zasada zalecana przez kardiologów: „3 × 30 × 130” – aktyw-
ność fizyczna minimum trzy razy w tygodniu przez co naj-
mniej 30 minut z intensywnością powodującą przyspieszenie 
tętna do 130 uderzeń na minutę.

Podsumowanie

Opanowanie epidemii chorób układu krążenia (zwłaszcza 
choroby wieńcowej) bez wdrażania profilaktyki nie jest 
możliwe. Dlatego od początku lat 90. minionego stule-
cia prewencja stała się jednym z naczelnych, prioryteto-
wych zadań Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego  

(European Society of Cardiology). Jest to proces długotrwały, 
wymagający cierpliwości, stanowczości i dużej wiedzy. Ale 
– w konsekwencji – opłacalny. A więc profilaktyka! Tyle dziś 
możliwości –  choćby edukacja społeczna poprzez środki 
masowego przekazu tj. internet, media oraz udział lekarzy 
rodzinnych. Konieczność niezwłocznego, szerokiego wdro-
żenia prewencji chorób układu krążenia w Polsce wynika 
z kilku dobrze udokumentowanych przesłanek:

•	 Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną 
zgonów, w tym w znacznej mierze zgonów przedwczesnych. 
Ponadto często stają się przyczyną inwalidztwa i źródłem 
dużej części rosnących kosztów opieki zdrowotnej.

•	 Choroby te występują najczęściej w związku z miaż-
dżycą tętnic, która postępuje bezobjawowo przez wiele lat 
i na ogół w momencie wystąpienia objawów choroby jest już 
znacznie zaawansowana i nieodwracalna.

•	 Zgony z powodu chorób układu krążenia wystę-
pują często nagle lub przed udzieleniem pomocy, a nawet 
wezwaniem efektywnej pomocy medycznej i z tego powodu 
wiele metod leczenia nie znajduje w ich przypadku w ogóle 
zastosowania.

•	 Wystąpienie pierwszych objawów zawału serca lub 
udaru mózgu często nie skłania chorych i ich otoczenia 
do dostatecznie szybkiego wezwania pomocy medycznej. 
Opóźnienie we wdrożeniu leczenia zmniejsza jego skutecz-
ność, a niekiedy powoduje, że leczenie nabiera wyłącznie 
charakteru paliatywnego.

•	 Występowanie chorób układu krążenia jest w znacz-
nym stopniu związane ze stylem życia i czynnikami fizjo-
logicznymi, które można modyfikować (palenie tytoniu, 
mała aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta, nadciśnienie 
tętnicze, dyslipidemie).

•	 Wykazano, że modyfikacja czynników ryzyka zmniej-
sza zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób układu 
krążenia, a skuteczność prewencji należy do najlepiej udowod-
nionych i zbadanych prawd w medycynie.

•	 Wykazano, że w krajach rozwiniętych zmniejszenie 
umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca można 
w około 70 proc. wyjaśnić spadkiem zachorowalności.

Organizacja, prowadzenie i koordynowanie badań prze-
krojowych (przesiewowych) powinny odbywać się w ramach 
odrębnie finansowanych programów profilaktycznych. Pro-
gramy te oprócz badań przesiewowych powinny zawierać część 
interwencyjną, ukierunkowaną na modyfikację zidentyfiko-
wanych czynników ryzyka. Na ich realizację powinny zostać 
przeznaczone odpowiednio wysokie środki publiczne.
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