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Choroba wieńcowa i niewydolność serca

Rola diagnostyki, wczesnego wykrywania oraz 
profilaktyki pierwotnej







Choroba wieńcowa- zagadnienia epidemiologiczne

częstość występowania dławicy piersiowej zwiększa się wraz z wiekiem u obu płci

CZĘSTOŚĆ 
WYSTĘPOWANIA 
CHOROBY WIEŃCOWEJ

45-64 
RŻ. 

>65 RŻ. ROCZNA ZAPADALNOŚĆ W 
WIEKU 75-84%

Kobiety 5-7 % 10-12% 4%

Mężczyźni 4-7% 12-14% 4%



Niewydolność serca- zagadnienia epidemiologiczne

Występowanie HF dotyczy 1–2% dorosłej populacji w krajach 
rozwiniętych. 

W grupie powyżej 70. rż. obejmuje nawet ponad 10% populacji a 
wśród osób powyżej 65. rż., którzy trafiają do lekarza z powodu 
duszności wysiłkowej, aż jedna szósta ma nierozpoznaną HF



Niewydolność serca to 
choroba śmiertelna

• Jest końcowym etapem różnych chorób 
serca. 

• zapadalność na niewydolność serca 
zwiększa się ( paradoks coraz lepszego 
leczenia zawałów serca) 

• chorzy żyją dłużej, ale z coraz mniej 
wydolnym sercem

• pacjenci z niewydolnością serca w Polsce 
są młodsi , niż ich odpowiednicy w 
innych krajach europejskich



• Definicja niewydolności serca wg frakcji wyrzutowej, 
objawów i badań dodatkowych



Zalecany algorytm
postepowania u 

pacjentów
z podejrzeniem

niewydolności serca



Algorytm leczenia
u pacjentów z 

objawową
niewydolnością serca



Ostra niewydolność krążenia

M.Mitka JAMA 2009;301:2317



Leki działające inotropowo dodanio



Zastosowanie leków inotropowych wiąże się ze 
wzrostem ryzyka:

• zwiększonego zużycia tlenu w komórkach mięśnia sercowego -
zwiększone ryzyko niedokrwienia

• gorszych efektów w przypadku pacjentów przyjmujących beta-blokery

• występowania arytmii ze względu na wzrost stężenia wapnia 
wewnątrzkomórkowego

• przyśpieszenia remodelingu (przebudowy) mięśnia sercowego i apoptozy

• gorszego rokowania średnio-terminowego





from Mebazaa A et al. Intensive Care Med 2011;37:290-301

Śmiertelność – dane z codziennej praktyki

Dane z rejestru ALARM-HF (N=4953)





Triple mechanism of action of levosimendan  (Papp et al. Int J Cardiol 2011 e-pub)

•wiąże się z troponiną C (cTnC) i zwiększa jej wrażliwości 
na jony wapnia

•otwiera zależne od ATP kanały potasowe (KATP) w 
mięśniach gładkich naczyń

•otwiera zależne od ATP kanały potasowe (KATP) w 
mitochondriach mięśnia sercowego

Levosimendan - trzykierunkowy mechanizm działania











Ocena ryzyka CV

• Osoby z:

udokumentowaną CVD;

cukrzycą typu 1 lub 2;

bardzo dużym nasileniem poszczególnych czynników ryzyka;

przewlekłą chorobą nerek (CKD)

automatycznie przypisywane do grupy dużego lub bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego. 

W tych grupach nie ma potrzeby stosowania modeli szacowania ryzyka i wszystkie  takie osoby 
wymagają aktywnej interwencji ukierunkowanej na wszystkie czynniki ryzyka.

• Pozostali pacjenci- oszacowanie ryzyka np. za pomocą karty SCORE



Diagnostyka u bezobjawowych pacjentów z grupy ryzyka

• EKG:

• U bezobjawowych osób dorosłych z nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą należy rozważyć spoczynkowe EKG w celu oceny ryzyka sercowo-
naczyniowego

• U bezobjawowych osób dorosłych bez nadciśnienia tętniczego i bez cukrzycy można rozważyć spoczynkowe EKG

• Próba wysiłkowa:

• U bezobjawowych osób dorosłych z grupy pośredniego ryzyka sercowo-naczyniowego (karta SCORE), w tym osób prowadzących siedzący tryb życia, 
u których rozważa się rozpoczęcie programu intensywnych ćwiczeń fizycznych, można rozważyć elektrokardiograficzną próbę wysiłkową w celu 
oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, zwłaszcza kiedy zwraca się uwagę na inne parametry poza EKG, takie jak wydolność fizyczna

• Tomografia komputerowa:

• U bezobjawowych osób dorosłych z grupy pośredniego ryzyka sercowo-naczyniowego (karta SCORE) należy rozważyć ultrasonografię tętnic szyjnych 
w celu pomiaru IMT i przesiewowego wykrywania blaszek miażdżycowych, pomiar wskaźnika kostkowo-ramiennego lub ocenę zwapnień w tętnicach 
wieńcowych za pomocą CT w celu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego

• U bezobjawowych osób w wieku ≥ 40 lat z cukrzycą można rozważyć ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych za pomocą CT w celu oceny ryzyka 
sercowo-naczyniowego

• Badania obciążeniowe:

• U bezobjawowych osób dorosłych z cukrzycą lub silnie obciążającymi wywiadami rodzinnymi w kierunku CAD, lub kiedy wcześniejsza ocena ryzyka 
wskazuje na duże ryzyko CAD, np. wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych wynosi ≥ 400, można rozważyć obciążeniowe badania obrazowe (MPI, 
echokardiografia obciążeniowa, ocena perfuzji za pomocą MRI serca) w celu dokładniejszej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego

• U bezobjawowych osób dorosłych z grupy małego lub pośredniego ryzyka sercowo-naczyniowego (na podstawie skali SCORE) nie zaleca się 
wykonywania obciążeniowych badań obrazowych w celu dalszej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego



PTP-prawdopodobieństwochorobyprzedtestem





Kiedy 
PCI??





Prewencja 
pierwotna-

kontrola 
czynników 

ryzyka

• Celem zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca 
jest zmniejszenie ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych 
a tym samym redukcja liczby powikłań i zgonów z 
przyczyn sercowo-naczyniowych 

• Dotyczy to prewencji wtórnej oraz prewencji 
pierwotnej (pacjentów o podwyższonym ryzyku, bez 
jawnej choroby)



Modyfikacje stylu życia i 
kontrola czynników 

ryzyka
Prewencja pierwotna



Palenie papierosów

• zaprzestanie palenia jest 
potencjalnie 
najskuteczniejszym ze 
wszystkich środków 
prewencyjnych, który wiąże 
się ze zmniejszeniem 
umieralności po MI o 36%!



Wysiłek fizyczny

Zaleca się regularną aktywność fizyczną 

≥ 150 min/ /tydzień wysiłku o umiarkowanym natężeniu lub ≥ 75 min/ /tydzień intensywnego wysiłku

lub ekwiwalent stanowiący połączeniu dwóch powyższych. 

Dzienna aktywność powinna wynosić ≥ 30 minut, a najlepiej 60 minut.

Każda aktywność jest lepsza niż żadna, a większa aktywność jest lepsza od mniejszej.



Zalecenia żywieniowe

• Wartość energetyczna 
pożywienia powinna być 
ograniczona do takiej podaży 
energii, która pozwala na 
utrzymanie (lub uzyskanie) 
prawidłowej masy ciała, tj. 
wskaźnika masy ciała poniżej 25 
kg/m2



Zalecenia dotyczące nadciśnienia 
tętniczego



Kontrola 
lipidów



Kontrola lipidów- kiedy rozpocząć farmakoterapię?



Leczenie 
przeciwpłytkowe

• U osób bez CVD nie zaleca się leczenia 
przeciwpłytkowego, gdyż zwiększa ono ryzyko 
wystąpienia poważnego krwawienia [III]



Dziękuję za
uwagę!




