
 

Słownik pacjenta z FMD 

 

Angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) – szczególny rodzaj badania MRI służący 

ocenie naczyń. Badanie MRA jest nieinwazyjne i może zostać wykorzystane do potwierdzenia 

rozpoznania lub oceny ciężkości schorzenia dotyczącego naczynia krwionośnego. Obrazy 

naczyń uzyskane dzięki badaniu MRA są lepszej jakości niż obrazy otrzymywane klasycznym 

badaniem MRI. W trakcie badania MRA może być (ale nie musi) podany specjalny kontrast 

naczyniowy.  

Angiografia tomografii komputerowej (CTA) – obrazowanie naczyń przy użyciu tomografii 

komputerowej (CT). Badanie CTA jest nieinwazyjne i może zostać wykorzystane do 

potwierdzenia rozpoznania lub oceny ciężkości schorzenia dotyczącego naczynia 

krwionośnego. W trakcie badania CTA dożylnie podawany jest specjalny kontrast naczyniowy. 

Chromanie przestankowe – kurczowe bóle nóg lub kończyn górnych pojawiające się w czasie 

wysiłku fizycznego a ustępujące niedługo po jego zaprzestaniu ( typowo w ciągu 10 min) 

najczęściej związane ze zwężeniem tętnic zaopatrujących dany obszar.  

Embolizacja wewnątrznaczyniowa przy użyciu coili naczyniowych –rodzaj zabiegu 

wykonywanego w celu wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków naczyń. Przy użyciu 

cewnika naczyniowego wypełnia się tętniak specjalnymi coilami, których rolą jest wyłączenie 

go z krążenia.  

Endarterektomia – zabieg operacyjnego usunięcia błony wewnętrznej tętnicy (wewnętrznej 

warstwy tętnicy), najczęściej wykonywany w celu usunięcia zmian miażdżycowych. Nie jest 

zalecany w celu leczenia zmian w przebiegu FMD.  

Hiperlipidemia  - stan nieprawidłowo podwyższonego stężenia cholesterolu/lipidów we krwi.  

Inwazyjna angiografia – badanie rentgenowskie które pozwala uwidocznić przepływ krwi w 

naczyniu. W czasie angiografii specjalny cewnik naczyniowy (długa, cienka rurka) 

wprowadzany jest do badanego naczynia poprzez nakłucie tętnicy udowej (w obrębie 

pachwiny), tętnicy pachowej (powyżej łokcia) lub tętnicy promieniowej ( w okolicy 

nadgarstka). Aby dobrze uwidocznić przepływ w naczyniu w trakcie badania podaje się jodowy 

środek kontrastowy.  

Krwotok podpajęczynówkowy – pojawienie się krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej 

(przestrzeni pomiędzy oponami mózgu) będące konsekwencją pęknięcia naczynia tętniczego. 

Objawy obejmować mogą nagły, silny ból głowy, nudności i wymioty, ból karku oraz utratę 

przytomności.  



Naczyniowo-mózgowe - w odniesieniu do naczyń oznacza naczynia zaopatrujące mózg w 

krew.  

Nadciśnienie tętnicze – przewlekłe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości 

prawidłowych (140/90 mm Hg lub wyższe). W czasie skurczu serce wyrzuca z siebie krew pod 

zwiększonym ciśnieniem – odczytujemy je jako skurczowe ciśnienie tętnicze (pierwszy, 

wyższy z pomiarów), następnie w czasie rozkurczu serca ciśnienie tętnicze obniża się 

(rozkurczowe ciśnienie tętnicze – drugi, niższy z pomiarów).  

Niedokrwienie – stan niedostatecznego dopływu krwi do narządu lub części ciała.  

Niewydolność nerek – choroba nerek związana z upośledzeniem ich funkcji filtrującej krew. 

W ciężkich przypadkach niewydolności nerek chory może wymagać dializoterapii. 

Objaw Hornera – zespół objawów wywołanych uszkodzeniem części unerwienia oka i twarzy. 

Objawia się opadaniem powieki, zwężeniem źrenicy oka oraz zmniejszeniem lub całkowitym 

zniesieniem procesu pocenia się dotkniętej części twarzy.  

Ogniskowa postać FMD – rzadszy typ FMD, objawiający się występowaniem pojedynczego 

zwężenia naczynia lub ewentualnie kilku izolowanych zwężeń. 

Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi  - badanie laboratoryjne oceniające stężenie 

kreatyniny we krwi. Pozwala ocenić funkcję wydalniczą nerek.  

Pęknięcie tętniaka – skutkuje „rozlaniem się” krwi do otaczających tkanek. Gdy dochodzi do 

pęknięcia tętniaka zlokalizowanego wewnątrzczaszkowo prowadzić to może do krwawienia 

podpajęczynówkowego. 

Poposiłkowe – występujące po pożyciu posiłku.  

Przejściowe niedokrwienie mózgu (TIA) – jest to zespół objawów identycznych jak w udarze 

mózgu z tą różnicą, że objawy te wycofują się w krótkim czasie (do 24h). Pojawia się w 

momencie krótkotrwałego upośledzenia dopływy krwi do tkanki mózgowej. Objawy TIA nie 

trwają długo i nie pozostawiają trwałych następstw (na przykład niedowładów).  

„Pulsatile tinnitus” – pulsujący szum uszny – słyszalny, dudniący szum uszny, towarzyszący 

fali tętna. 

Rewaskularyzacja – zabieg polegający na przywróceniu dopływu krwi do jakiejś części ciała 

lub narządu, które doświadczają niedokrwienia w skutek istotnego zwężenia tętnicy. Dwoma 

najważniejszymi typami rewaskularyzacji są: zabieg angioplastyki przezskórnej oraz operacja 

pomostowania naczyń („by-passowania”).  

Rozwarstwienie  -  pojawia się, kiedy dochodzi do wytworzenia niewielkiego rozdarcia w 

wewnętrznej warstwie ściany naczynia, przez które krew dalej wnika pomiędzy warstwy ściany 

naczyniowej. Rozwarstwienie może doprowadzić do zwężenia lub całkowitej niedrożności 

naczynia.  

Stenoza naczynia – zwężenie naczynia. 

Stent – proteza naczyniowa w kształcie walca i strukturze cienkiej siateczki, którą wszczepia 

się do zwężonej lub uszkodzonej tętnicy w czasie zabiegu angioplastyki.  



Szum uszny (tinnitus) – uczucie hałasu na przykład „dzwonienia” słyszane w uchu/uszach, ale 

niezwiązane z rytmem serca (niepulsujące).  

Tętnica biodrowa wspólna – parzyste naczynie zlokalizowane (obustronnie) w podbrzuszu, 

bocznie od linii pośrodkowej, poniżej miejsca podziału aorty. Tętnice biodrowe wspólne dzielą 

się na tętnice biodrowe zewnętrzne, które dostarczają krew do kończyn dolnych oraz tętnic 

biodrowe wewnętrzne, które dostarczają krew do narządów miednicy małej, pośladków oraz 

narządów płciowych zewnętrznych.  

Tętnice krezkowe – tętnice zaopatrujące żołądek, wątrobę, śledzionę oraz jelita w krew.  

Tętnice kręgowe  - dwie tętnice, biegnące wzdłuż kręgosłupa szyjnego, dostarczające, 

niezależnie od tętnic szyjnych, krew do mózgu.  

Udar mózgu – powstaje w wyniki ustania dopływu krwi do mózgu. Śmierć komórek 

mózgowych rozpoczyna się w ciągu minut od początku zaburzeń ukrwienia. Wyróżniamy 2 

typu udarów mózgu. Najczęstszym typem jest udar niedokrwienny mózgu, który powstaje na 

skutek zamknięcia tętnicy doprowadzającej krew do mózgu w (np. w wyniku zatoru). Drugi 

typ, zwany udarem krwotocznym związany jest z pęknięciem naczynia mózgowego na przykład 

w wyniku pęknięcia tętniaka i krwawieniem do tkanki mózgowej.  

Ultrasonografia  - metoda obrazowania przy użyciu fal dźwiękowych. Gdy badanie 

ultrasonograficzne połączy się z pomiarem przepływu krwi metodą dopplera wówczas całość 

badania nazywa się ultrasonografią metodą duplex doppler.  

Ultrasonografia wewnątrzczaszkowa (IVUS) – technika obrazowania wykorzystująca 

zminimalizowaną głowicę ultrasonograficzną umieszczoną na końcu cewnika naczyniowego. 

Bliższy koniec cewnika podłączony jest do monitora, na którym osoba wykonujący badanie 

może widzieć ultrasonograficzny obraz naczynia od strony jego wnętrza. Najczęściej badanie 

IVUS wykonywane jest jednoczasowo z badaniem angiograficznym.  

Tętniak rzekomy (pseudotętniak) - zbiornik krwi, który powstaje na skutek przerwania 

ciągłości ściany naczynia, a wydostająca się poza naczynie krew jest ograniczona poprzez 

otaczające naczynie tkanki. Tętniaki rzekome mogą być następstwem rozwarstwienia naczynia.  

Wewnątrzczaszkowe – zlokalizowane wewnątrz czaszki.  

Wewnątrznaczyniowe – przeprowadzane „od wewnątrz” naczynia. Aby przeprowadzić zabieg 

wewnątrznaczyniowy wykorzystywane są specjalne narzędzia i technologie. Zabiegi te 

wymagają jedynie niewielkiego nacięcia lub nakłucia naczynia (tętnicy już żyły), aby 

wprowadzić do naczynia cewnik naczyniowy, dzięki któremu następnie obrazuje się naczynie 

i wykonuje zabieg leczniczy. Zabiegi te zwane są również minimalnie inwazyjnymi.  

Wieloogniskowa postać FMD – postać FMD objawiająca się obecnością „sznura paciorków”, 

tworzonych przez naprzemienne poszerzenia i zwężenia naczynia. Jest najczęstszym typem 

FMD.  

Wieńcowe – w odniesieniu do tętnic – to naczynia które dostarczają krew do mięśnia 

sercowego.  

Zakrzepica – to powstanie zakrzepów/skrzeplin krwi w naczyniu, które doprowadzić mogą do 

zamknięcia naczynia lub utrudnienia przepływu krwi.  



Zawał – najbardziej znany jest zawał serca, jednak zjawisko zawału dotyczyć może każdej 

tkanki i oznacza jej martwicę (śmierć komórek) w wyniku braku dostępności tlenu (najczęściej 

w wyniku ustania ukrwienie danej tkanki). 

Zespół Loeysa – Dietza  - niedawno opisany zespół dziedziczony genetycznie związany z 

nieprawidłowościami w obrębie tkanki łącznej, mający wiele cech wspólnych z zespołem 

Marfana i typem naczyniowym zespołu Ehlersa-Danlosa. Typowym objawem zespołu Loeysa-

Dietza są tętniaki aorty oraz innych tętnic. 

Zespół Marfana – dziedziczone genetycznie zaburzenie budowy tkanki łącznej, objawiające 

się nieprawidłowościami w obrębie serca, oka, naczyń krwionośnych oraz szkieletu. Osoby 

chorujące na zespół Marfana maja zwiększone ryzyko rozwoju powikłań w układzie tętniczym 

takich jak rozwarstwienia i tętniaki.  

Zawał serca – spowodowany jest niedostatecznym dostarczaniem krwi do mięśnia sercowego 

i martwicą jego komórek. Zawał rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych, zmian w 

EKG oraz nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych.  

Zespół Ehlersa- Danlosa (EDS) – grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, związanych z 

nieprawidłowościami w obrębie tkanki łącznej. Postać naczyniowa EDS – może prowadzić do 

ciężkich powikłań w obrębie układu naczyniowego. Chociaż EDS nie jest bezpośrednio 

związany z FMD niektóre jego objawy (tętniaki i rozwarstwienia naczyń) mogą być podobne 

do powikłań występujących w przebiegu FMD. 

 

 

 


