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Przedmowa 

Drogi Czytelniku, 

jeżeli znasz przyczynę miażdżycy – nie sięgaj po tę książkę. Nie rób tego, 
jeżeli potrafisz wyjaśnić przyczyny, dla których ogólnoustrojowe czynniki ryzyka 
powodują powstawanie zmian o ściśle określonej topografii tylko w „wybranych” 
tętnicach. Nie jest to lektura dla tych, którzy wiedzą jak wytłumaczyć, dlaczego 
niektóre leki „kardiologiczne”, nie wpływając na stopień miażdżycowego zwężenia, 
poprawiają rokowanie, a zwolnienie akcji serca lub zmniejszenie stężenia cho-
lesterolu łagodzi dolegliwości dławicowe. Książka dedykowana jest tym lekarzom, 
którzy zastanawiają się nad odpowiedzią na często zadawane pytanie – Przebyłem 

zawał, ale dlaczego? Nie mam przecież żadnych czynników ryzyka! 

Wszystkie zjawiska biologiczne zachodzą według praw przyrody i nie zależą 
od sposobu pojmowania ich przez człowieka. Są uniwersalne i absolutne. 
Odkrywanie ich jest przedmiotem różnych dziedzin nauki. W odniesieniu do 
miażdżycy oprócz biologii są nimi hydrodynamika oraz reologia krwi, dlatego 
zagadnienia związane z miażdżycą tętnic opracowali wspólnie, lekarz zajmujący się 
leczeniem powikłań miażdżycy oraz inżynier biegły w mechanice płynów  
i reologii. Opracowanie przedstawia biomechaniczną koncepcję patomechanizmu 
miażdżycy, która uwzględnia między innymi takie parametry ryzyka, jak: geometria 
tętnic, nienewtonowskie właściwości krwi, częstotliwość pulsacji przepływu – 
czynniki w dużym stopniu determinujące profil przepływu i charakter interakcji krwi 
ze ścianą naczynia.  

Opierając się o analizę warunków przepływowych, można wyjaśnić, np. 
dlaczego pomost wieńcowy z tętnicy piersiowej wewnętrznej jest odporny na 
powstawanie zmian miażdżycowych, natomiast z żyły odpiszczelowej lub  tętnicy 
promieniowej, wszyty do aorty, stosunkowo szybko ulega uszkodzeniu. 
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Przedstawienie tych problemów wymaga omówienia wybranych zagadnień  
z zakresu hydrodynamiki i hemoreologii. Autorzy dobitnie obiecują tym, którzy 
wykażą cnotę rozumnego przeczytania rozdziałów poświęconych fizycznym podsta-
wom przepływu, że samodzielnie odnajdą Świętego Graala1. W przeciwieństwie 
do sensacyjnej powieści Kod Leonarda da Vinci autorstwa Dana Browna, 
książka nie jest fikcją literacką, lecz w oparciu o bogate dane literaturowe oraz 
osobiste doświadczenie autorów wiąże w logiczną całość liczne fakty, dobrze 
znane każdemu lekarzowi zajmującemu się tą problematyką.  

Mając na uwadze osiągnięcia biomechaniki oraz różnorodne aspekty miażdży-
cy, kolejne rozdziały metodycznie budują teorię uszkodzenia tętnic. Zamysłem 
autorów jest zwrócenie uwagi na najnowsze dane oraz niekonwencjonalną 
interpretację dotychczasowych faktów. Książka ma się bowiem przysłużyć, pozba-
wionej emocji i przesądów, dyskusji nad patogenezą miażdżycy i osadzenia jej  
w realiach związanych z przepływem krwi. 

Podpisy pod rycinami celowo rozbudowano o obszerne komentarze. Zapoznanie 
się z nimi ma zachęcać do przestudiowania całości pracy. Liczne odwołania syste-
matycznie definiują wprowadzane pojęcia, a zwięzłe noty biograficzne stanowią 
wyraz atencji dla dokonań cytowanych badaczy.  

Bez fundamentalnych odkryć pionierów hydrodynamiki i reologii, zachęty 
ze strony życzliwych osób oraz determinacji autorów napisanie książki nie byłoby 
możliwe. 

          

  

Autorzy 

 

 

 

Zabrze, Łódź, luty 2011  

 

                                                   
1 Na okładce obraz pędzla Gabriela Charlesa Dantego Rossettiego (1828-1882) – The Holy Grail 
(Święty Graal). Zgodnie z historycznym przekazem Święty Graal to naczynie, którego Jezus Chrystus 
użył podczas Ostatniej Wieczerzy, a do którego Józef z Arymatei zebrał krew z przebitego boku 
ukrzyżowanego Syna Bożego. 




