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Dysplazja włóknisto-mięśniowa 
(FMD) 

Wieloogniskowa postać dysplazji 

włóknisto-mięśniowej tętnicy szyjnej 

Wieloogniskowa postać dysplazji włóknisto-

mięśniowej tętnicy nerkowej  

Czym jest FMD?  

Dysplazja włóknisto-mięśniowa (FMD) jest chorobą ściany 

naczyniowej średniej wielkości tętnic, niezwiązaną z 

procesem miażdżycowym ani zapalnym. Typowo FMD 

powodować może zwężenie tętnicy, jednak może również 

prowadzić do poszerzenia naczynia (powstania tętniaka) 

oraz rozdarcia naczynia (rozwarstwienia). Skutkiem 

zwężenia i rozwarstwienia naczynia jest upośledzenie 

przepływu krwi, którego objawy i powikłania zależą od 

lokalizacji zmiany. Pęknięcie tętniaka naczynia prowadzić 

może do krwawienia wewnętrznego i wymagać może pilnej 

pomocy medycznej.  

Objawy FMD zależne są od lokalizacji zmian tętniczych.  

Ta informacja, mająca na celu dostarczenie 

informacji chorym oraz ich rodzinom została 

stworzona przez FMD-Be we wsparciu komitetu 

naukowego.  

Jej celem nie jest zastąpienie informacji 

otrzymywanych przez pacjentów od lekarzy 

Kontakt: 

www.fmd-be.be 
contact@fmd-be.be 

Facebook - FMD.Be.Patients 
Instytut Kardiologii, Warszawa fmd@ikard.pl 

Facebook - FMD & SCAD Polska 
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Objawy: 

FMD tętnic nerkowych: 
Nadciśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze ≥ 140/90 mm Hg w 
powtarzanych pomiarach) 
Zaburzenia funkcji nerek (stwierdzane w badaniach 
pobieranych z krwi) 
Zmniejszenie wymiaru jednej lub obu nerek (atrofia nerki) 
Ból w okolicy lędźwiowej (wywołane przez rozwarstwienie 
tętnicy nerkowej lub zawał nerki) 

FMD tętnic szyi/dogłowowych (szyjnych i kręgowych): 

    Szmery naczyniowe (wykrywane w czasie badania 
stetoskopem) 
    Pulsujące szumy uszne ( występujące synchronicznie z 
czynnością serca) 
    Zawroty głowy 
    Bóle głowy/migrena 
    Krótkotrwałe objawy neurologiczne (TIA – krótkotrwałe 
napady niedokrwienia mózgu) 
    Udar mózgu (zawał mózgu) 
    Bóle szyi (wywołane rozwarstwieniem tętnicy) 
    Objaw Horner’a (opadnięcie powieki i zwężenie źrenicy u 
chorych z rozwarstwieniem tętnicy) 

Pacjenci z rozpoznaną dysplazją włóknisto-mięśniową mają 
również większe prawdopodobieństwo występowania u 
nich tętniaków naczyń mózgowych. Pęknięcie tętniaka 
naczynia mózgowego niesie ze sobą ryzyko krwawienia 
wewnątrzczaszkowego i jego poważnych konsekwencji ze 
śmiercią włącznie. Dlatego też tak ważne jest 
przeprowadzenie skriningowych badań obrazowych całego 
układu naczyniowego.  W przypadku wykrycia tętniaka 
wykonuje się regularne badania obrazowe, a w 
przypadkach kiedy ryzyko pęknięcia tętniaka przewyższa 
ryzyko zabiegu, kieruje się chorego do leczenia 
inwazyjnego. 

FMD tętnic układu pokarmowego (trzewnych): 
Bóle brzucha po jedzeniu 
Niezamierzony i niejasnego pochodzenia spadek masy 
ciała 

FMD tętnic kończyn górnych i dolnych (rzadko 
występujące): 
Różnice w wartościach ciśnienia tętniczego pomiędzy obu 
kończynami górnymi 
Bóle nóg po wysiłku/chodzeniu (chromanie przestankowe) 

FMD tętnic wieńcowych (tętnic zaopatrujących w krew 
mięsień sercowy): 
FMD może być przyczyną rozwarstwienia (rozdarcia) 
tętnicy wieńcowej. Takie rozwarstwienie może upośledzać 
napływ krwi do mięśnia sercowego, co objawia się bólem w 
klatce piersiowej a czasem nawet zawałem serca. 
Opublikowane w ostatnim czasie badania sugerują częste 
występowanie nierozpoznanego do tej pory FMD u kobiet, 
które przebyły spontaniczne rozwarstwienie tętnic 
wieńcowych (SCAD) i nie mają innych czynników ryzyka 
sercowo-naczyniowego.  

Jak rozpoznajemy FMD? 

Aby rozpoznać FMD konieczne jest wykonanie diagnostyki 
obrazowej. Podejrzenie FMD może być wysunięte na 
podstawie badania USG doppler, jednak postawienie 
ostatecznego rozpoznania wymaga wykonania badania za 
pomocą CT,MRI lub klasycznej arteriografii. 

Klasyczna arteriografia wykonywana jest poprzez 
wprowadzenie do badanego naczynia specjalnego cewnika 
naczyniowego (długiej, cienkiej rurki) który służy podaniu 
kontrastu naczyniowego w trakcie wykonywania zdjęć 
rentgenowskich naczynia. Aby wprowadzić cewnik 
wykonuje się niewielkie nacięcie lub nakłucie w okolicy 
pachwiny (nakłucie tętnicy udowej) lub ramienia/
nadgarstka.  

Najczęstszym, ale nie jedynym obrazem FMD jest 
występowanie naprzemiennie zwężeń i poszerzeń 
naczynia, które nadają mu wygląd zwany „ sznurem 
paciorków”. Tą postać FMD nazywamy wieloogniskową.  

W pozostałych przypadkach FMD objawia się w postaci 
pojedynczego zwężenia lub kilku izolowanych zwężeń. 
Postawienie rozpoznania w tym przypadku wymaga 
najpierw wykluczenia innych przyczyn uwidocznionych 
zmian takich jak blaszki miażdżycowe czy inne rzadkie 
choroby zapalne lub genetycznie uwarunkowane choroby 
naczyń. Po wykluczeniu innej etiologii zmian możemy 
rozpoznać ogniskową postać FMD.  

Leczenie: 

Nie ma obecnie metody leczenia, która „wyleczyłaby” z 
dysplazji włóknisto-mięśniowej. 

Wśród leków zalecanych u chorych na FMD wymienić 
należy leki hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze) oraz 
leki przeciwpłytkowe na przykład małe dawki aspiryny. 

Wielu chorych z FMD cierpi na bóle głowy, które można 
leczyć za pomocą leków przeciwbólowych, stosowanych 
doraźnie lub przewlekle.  

W przypadkach ciężkiego zwężenia tętnicy nerkowej 
wywołanego przez FMD, będącego przyczyną nadciśnienia 
tętniczego lub innych objawów związanych z 
niedokrwieniem nerki – zalecane może być wykonanie 
przezskórnej angioplastyki tętnicy nerkowej. Jest to zabieg 
w czasie którego poszerza się zwężoną tętnicę za pomocą 
cewnika balonowego. Najczęściej zabieg angioplastyki 
balonowej (PTA) wykonuje się jednoczasowo z badaniem 
angiograficznym, służącym potwierdzeniu rozpoznania.  

U chorych z FMD zazwyczaj nie zaleca się implantacji 
stentów naczyniowych. W niektórych sytuacjach założenie 
stentu może jednak okazać się konieczne – na przykład w 
rzadkich przypadkach pęknięcia tętnicy w czasie zabiegu 
angioplastyki lub w innych szczególnych sytuacjach. 

W niektórych sytuacjach jak na przykład obecności 
współistniejącego tętniaka tętnicy, występowania zmian o 
charakterze FMD w niewielkich gałęziach tętnic lub 
nawracających niepowodzeniach zabiegów angioplastyki, 
konieczne może się okazać przeprowadzenie klasycznej 
operacji chirurgicznej. 

Podsumowując, postępowanie u chorych z FMD 
uzależnione jest od objawów i obrazu klinicznego choroby, 
jak również od ciężkości, lokalizacji i zasięgu zmian.  

Sposób leczenia/postępowania powinien być 
przedyskutowany ze specjalistą mającym doświadczenie w 
leczeniu chorych z FMD, najlepiej w oparciu o 
wielospecjalistyczny zespół leczący. 


