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Streszczenie: ciana naczynia krwiono nego zbudowana jest z warstwy wewnętrznej, 
rodkowej oraz zewnętrznej. Specyficzna budowa każdej z warstw determinuje ich funkcje 

związane z przenoszeniem obciąże  mechanicznych. W fizjologicznym zakresie ci nienia 
tętniczego krwi za proces ten odpowiedzialna jest warstwa rodkowa. W warunkach 

nadci nienia tętniczego w proces przenoszenia obciąże  zostaje włączona warstwa 
zewnętrzna, która chroni cianę naczynia przed nadmiernym rozciągnięciem i zniszczeniem. 

Warstwa wewnętrzna w młodych i zdrowych naczyniach nie bierze udziału w procesie 

przenoszenia obciąże  mechanicznych. 

 Rozwój miażdżycy prowadzi do przebudowy strukturalnej ciany naczynia krwiono nego. 

Można więc założyć że choroba ta prowadzi do zmiany wła ciwo ci mechanicznych warstw, 

co w konsekwencji wpływa na mechanikę całej ciany naczynia. Celem pracy jest okre lenie 
wpływu rozwoju choroby miażdżycowej na wła ciwo ci mechaniczne warstwy wewnętrznej, 

rodkowej i zewnętrznej. 
 Materiał badawczy stanowiły preparaty aorty piersiowej, które klasyfikowano w oparciu o 

VI-cio stopniową histologiczną skalę rozwoju miażdżycy zaproponowaną przez Stary’ego. Ze 

cian aort wycinano prostopadło cienne próbki, które dzielono na warstwy (n=281). 

Wła ciwo ci mechaniczne każdej z warstw wyznaczono w statycznym te cie jednoosiowego 

rozciągania. 
    Uzyskane wyniki potwierdzają, że w zdrowym naczyniu główny wpływ na wła ciwo ci 
mechaniczne ciany aorty piersiowej ma warstwa rodkowa i zewnętrzna. Najniższymi 
warto ciami parametrów mechanicznych charakteryzuje się warstwa wewnętrzna, co 
wskazuje, że jej wpływ na mechanikę ciany naczynia jest niewielki. Rozwój miażdżycy 
prowadzi do zmiany wła ciwo ci mechanicznych wszystkich warstw wskutek degeneracyjnej 
przebudowy strukturalnej zachodzącej nie tylko w obrębie warstwy wewnętrznej, ale również 
rodkowej i zewnętrznej. Wraz z rozwojem choroby miażdżycowej w proces przenoszenia 

obciąże  włączona zostaje warstwa wewnętrzna, co ma na celu zminimalizowanie wpływu 
miażdżycy na zdolno ć całej ciany aorty do przenoszenia obciąże  mechanicznych. 
 Publikacja jest czę cią projektu „Wrovasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – 

Naczyniowej”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 
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