
 

Hjertekarsygdomme 

Rygning skader hjertekarsystemet 
Mange forbinder ikke umiddelbart hjertekarsygdomme med rygning. Men hele 
6.000 af de ca.13.600 mennesker, der årligt dør af rygning i Danmark, dør af hjerte-
karsygdomme, som for eksempel blodpropper.  

Det er fordi, der dannes kulilte, når du ryger. Kulilte er en gas, der hurtigere bliver 
optaget af blodet end ilt. Blodet kommer derfor til at indeholde mindre ilt, når du 
ryger. Det betyder, at kroppen skal transportere meget mere blod rundt, for at krop-
pen får nok ilt. Den ekstra belastning slider på blodårerne, og der kan komme klum-
per i blodet, der kan ende som blodpropper.  

Rygning giver større risiko for:  

 Blodpropper i hjertet og hjernen 
 Åreforkalkning  
 Hjerneblødning  
 Dårligere blodkredsløb, som i værste fald kan give koldbrand i benene og  

ende med amputation  

 Dårligere heling af sår 

Flere blodpropper 
Der er flere årsager til, at der kan opstå blodpropper i hjertet og andre steder i blod-
kredsløbet og i hjernen. De væsentligste årsager er forhøjet blodtryk, fedme, for lidt 
motion, forkerte kostvaner og rygning.  

Risikoen for at udvikle en blodprop i hjertet er fem gange højere hos rygere end hos 
ikke-rygere. En blodprop i hjertet er et tegn på, at et område af hjertets muskel ikke 
modtager iltet blod, fordi et af hjertets egne blodkar er lukket til. Muskelvævet vil dø 
og blive erstattet af arvæv, der ikke har den samme effektive pumpefunktion. 

Man ved, at nikotinen får hjertet til at slå hurtigere og hårdere og får de yderste helt 
små blodkar til at trække sig sammen. Det gør formentlig risikoen for at udvikle 
blodpropper større. 

Kolde tæer og sår, der heler dårligt 
Hvis man ryger, trækker de små blodkar sig så meget sammen, at blodtilførslen til de 
ydre dele af kroppen bliver nedsat. Det gør for eksempel, at tæerne ikke får tilført 
den næring og ilt, som blodet normalt leverer. Hudtemperaturen kan faktisk være 
hele fire grader lavere end en ikke-rygers hudtemperatur. Samtidig tager heling af 
sår dobbelt så langt tid hos rygeren som hos ikke-rygeren. 


