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Program wystąpienia

1. Jak rozpoczynam terapię nadciśnienia 
tętniczego?

2. Kiedy i jak podejmuję diagnostykę 
niedokrwienia mięśnia sercowego?

3. Jak leczę stabilną dławicę piersiową?
4. W jaki sposób postępuję u pacjentów z 

migotaniem przedsionków?
5. Jak wygląda terapia niewydolności 

serca w moim ambulatorium?
2



Program wystąpienia

1. Jak rozpoczynam terapię nadciśnienia 
tętniczego?

2. Kiedy i jak podejmuję diagnostykę 
niedokrwienia mięśnia sercowego?

3. Jak leczę stabilną dławicę piersiową?
4. W jaki sposób postępuję u pacjentów z 

migotaniem przedsionków?
5. Jak wygląda terapia niewydolności 

serca w moim ambulatorium?
3



Rozpoznanie 
nadciśnienia tętniczego 
DWIE WIZYTY:   >140 lub >90 mm Hg
JEDNA WIZYTA >180 lub >110 mm Hg 

zapisy domowe! 

Na podstawie dokumentacji pacjenta
np fakt zażywania leków 
hipotensyjnych.
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Podstawowe zalecenia
Ograniczenie spożycie soli kuchennej 
< 5 g NaCl (85 mmol Na)/dobę.
zaprzestanie dosalania potraw
posiłki z naturalnych, świeżych 
składników

Codzienne, systematyczne 
wykonywanie wysiłku dynamicznego o 
umiarkowanej intensywności przez 30–
45 min
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Efekt zmiany stylu życia

Redukcja masy ciała 5-20 mmHg/10 kg

Właściwa dieta 8-14 mmHg

Aktywność fizyczna 4-9 mmHg

Ograniczenie spożycia NaCl 2-8 mmHg

Ograniczenie spożycia 
alkoholu

2-4 mmHg



Choroba 
serca/
nerek 

≥3 cz. 
ryzyka 
cukrzyca

NIE
1–2 
czynniki 
ryzyka 

Zdrowy 

powyżej 180 
powyżej110

160–179 
100–109

140–159 
90–99

130–139 
85–89

do 129 
do 84 

TAK 

Kiedy rozpoczynam farmakoterapię?
Pierwsza wizyta
Ciśnienie tętnicze 

NIE NIE NIE

NIE
NIE NIE

NIE

NIE NIE TAK 

TAK TAK 

TAK 
TAK TAK 

TAK 
TAK 
TAK 

Stan 
kliniczny 
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Stan 
kliniczny 

TAK 

wskazana farmakoterapia lekami o działaniu hipotensyjnym z innych wskazań niż 
wysokość BP     (terapia powikłań sercowych, prewencja sercowo-naczyniowa) 

Kiedy rozpoczynam farmakoterapię?
Druga wizyta (3 m)

Ciśnienie tętnicze 

NIE NIE

NIE
NIE NIE

NIE

NIE TAK 

TAK TAK 

TAK 
TAK TAK 

TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

TAK 

*
* *

*



Możliwe połączenia niektórych 
klas leków hipotensyjnych

Inhibitory ACE 

Beta-adrenolityki Sartany 

Antagoniści 
wapnia 

Alfa-
adrenolityki 

Linie ciągłe oznaczają kombinacje preferowane w ogólnej populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym; 
w ramkach umieszczono klasy leków, w przypadku których udowodniono korzyści w kontrolowanych próbach klinicznych

Diuretyki
Indapamid

Dihydropirydynowe

Indapamid

Wazodilatacyjne
Długodziałające

Długodziałające

Długodziałające



Diuretyki

Inhibitory 
ACE 

Beta-
adrenolityki Sartany 

Antagoniści 
wapnia 

Antagoniści 
aldosteronu 

NIGDY 

Rekomendowana 
farmakoterapia



< 140 / 90 mmHg
•  w tym u chorych z towarzyszącą 

cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, 
przebytym zawałem serca lub udarem.

< 160 / 90 mmHg
•  u seniorów

90%

Docelowe ciśnienie



Poprawa jakości życia wraz ze 
zmniejszaniem liczby 

zażywanych leków 

N:1271 
p<0,01
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Dlaczego preparaty 
łączone?

Skuteczność łączenia grup 
leków jest 5 x większa niż 
zwiększanie pojedyńczej 
dawki leku
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Beta-blokeryDiuretyki ACE-I SartanyCCB

Beta-bloker + CCB

Sartan + Diuretyk

ACE-I + Diuretyk

ACE-I + CCB

Diuretyk + CCB + sartan



Definicja nadciśnienia 
opornego

pomimo stosowania w 
odpowiednich dawkach i we 
właściwym skojarzeniu co najmniej 
4 leków hipotensyjnych, z 
wykorzystaniem diuretyku, nie 
udaje się obniżyć ciśnienia 
tętniczego do pożądanych wartości
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Nadciśnienie oporne

1. inhibitor konwertazy lub sartan
2. antagonista wapnia
3. diuretyk tiazydowy
4. antagonista aldosteronu
5. β-bloker
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Symplicity® Catheter System
• Renal nerves lie in adventitia of the renal arteries
• Catheter delivers multiple 2 minute RF energy treatments 
• Goal is to maximize renal nerve coverage without circumferential arterial energy 
delivery



Denerwacja tętnicy 
nerkowej

19



Angiografia 
tętnic 

nerkowych

Ablacja
4 aplikacje
x 2 tętnice

30 min
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Rozpoznanie ostrego 
zespołu wieńcowego

Obraz kliniczny
EKG 
Badania 
enzymatyczne
CK-MB
troponiny
myoglobina

OCENA RYZYKA
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Współczesne zalecenia

STEMI
NSTEMI 

Ośrodek
inwazyjny
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Podejrzenie
innych przyczyn

Oddział 
kardiologiczny

Czas od wystąpienia objawów ≤ 12h
Ból nawraca / nie ustępuje / NS



STRATEGIA POSTĘPOWANIA:

• W okresie przedszpitalnym:
       1. ASA ( 500 mg p.o.)

       2. morfina 4-8 mg

       3. tlenoterapia

       4. Azotany – NTG s.l. 

• Raczej nie

1. Klopidogrel 300 mg do 600 mg (IC) <75 l.

2. Heparyna (IC)
       24



Co oceniamy?

ruchomość ścian mięśnia 
sercowego

perfuzję mięśniową
wizualizacja tętnic 
wieńcowych

ocena przepływu wieńcowego
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perfuzję 
mięśniową
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Scyntygrafia 
perfuzyjna mięśnia 

sercowego 
(G-SPECT)

© Prof. Jacek Kuśmierek

perfuzję 
mięśniową



28© Prof. Ludomir Stefańczyk, dr Konrad Szymczyk

wizualizacja 
tętnic 
wieńcowych
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 Pomiar FFR
Wynik FFR = 0.7 oznacza:

Przez to zwężenie maksymalny dopływ krwi do 
miokardium zaopatrywanego przez to naczynie wynosi 
tylko 70% tego, gdyby tętnica była prawidłowa

ocena przepływu 
wieńcowego



FFR (0.80) + farmakoterapia zmniejsza 3x 
niezbędność rewaskularyzacji. 

Rewaskularyzacja u chorych z niedokrwieniem 
poprawia rokowanie w stabilnej dławicy 
piersiowej- 7x redukcja pilnej PCI
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LDL-C <100 mg/dl,
<70 mg/dl (gdy ryzyko 

CV >2%/rok) 
 

RR <140/90 mmHg

TG < 200 mg/dl to 
non-HDL-C <130 mg/dl

HbA1c <7%

P.płytkowe/
p.zakrzepowe

Blokery RAA: ACEi, ARB, 
ARA, β-blokeryBMI 18.5-24.9 kg/m²

Rzucenie palenia tytoniu
Wysiłek 30-60 min/d, 

7x w tyg.

Szczepienia p.grypie Kwasy omega-3



Choroba wieńcowa bez 
przebytego zawału

1. statyna
2. inhibitor konwertazy (lub sartan)
3. kwas acetylosalicylowy
4. β-bloker
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Zastępcza terapia hormonalna
Antyoksydanty
Kwas foliowy
Aspiryna <65 r.ż.

Nie stosować w prewencji CVD:
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Pacjentka wysokiego ryzyka:
Kontrola ciśnienia tętniczego
LDL-cholesterol <100 mg/dl
β-adrenolityk
inhibitor konwertazy
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Bez wysokiego ryzyka 
naczyniowego:

Kontrola ciśnienia tętniczego
LDL-cholesterol <190 mg/dl



Choroba wieńcowa po 
przebytym zawale serca 

lub angioplastyce 
wieńcowej

1. statyna
2. inhibitor konwertazy lub sartan
3. kwas acetylosalicylowy
4. β-bloker (3 lata- gdy dobra EF)
5. klopidogel/prasugrel/ticagrelor (1 
rok)
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Epizod migotania przedsionków rozpoznany po raz 
pierwszy

Napadowe
(zazwyczaj ≤ 48 h)

Przetrwałe(>7 dni lub 
konieczna 

Utrzymujące się 
przetrwałe (>1 roku)

Utrwalone
(zaakceptowane)

Klasyfikacja migotania przedsionków

Guidelines for the management of atrial fibrillation, Eur Heart J 
2010 



Migotanie 
przedsionków

EKG

Ocena ryzyka 
zakrzepicy

Postać AF 
Objawy

Rozważ 
konsultację 
specjalisty

Zasadność leczenia 
przeciwkrzepliwego

Kontrola częstotliwości 
rytmu komór i kontrola 

rytmu

Leczenie chorób 
współistniejących 

„Upstream therapy”

Początkowe objawy
Skala EHRA 
Choroby współistniejące
Początkowa ocena

Doustne antykoagulanty
Kwas acetylosalicylowy
Brak

Kontrola 
częstotliwości 
rytmu komór
± Kontrola rytmu
Leki antyarytmiczne
Ablacja

ACEI/ARB
Statyny/PUFA
Inne

Schemat leczenia pacjentów z AF

Guidelines for the management of atrial fibrillation, Eur Heart J 
2010 



CHADS2 ≥ 2†

Rozważ inne
czynniki ryzyka*

Wiek≥ 75 lat

≥ 2 inne czynniki ryzyka *

1 inny czynnik ryzyka*

Doustne antykoagulanty (lub 
kw. acetylosalicylowy)

Brak (lub kw. acetylosalicylowy)

Nie Tak

Doustne antykoagulanty

1. Niewydolność 
serca, 
2. Nadciśnienie 
tętnicze, 
3. Wiek ≥ 75 lat, 
4. Cukrzyca,
5. Udar mózgu/TIA/
incydent zakrzepowo-
zatorowy

Nie Tak

Nie Tak

Tak

Nie

Stosowanie leków przeciwzakrzepowych w AF

Guidelines for the management of atrial fibrillation, Eur Heart J 
2010 



43

1. wyrównanie K+ i tarczycy
2. doustne antykoagulanty
3. perfekcyjne leczenie chorób (ACE-I)
4. antagonista aldosteronu 25 mg 
5. ew. sotalol, ablacja

Jak postępuję w 
migotaniu przedsionków?



Optymalna prewencja 
powikłań zatorowych
Dabigatran
2 x 150 mg gdy HAS-BLED 0-2
2 x 110 mg gdy HAS-BLED >2

Rywaroksaban
1 x 20 mg gdy GFR > 50 ml
1 x 15 mg gdy GFR 30-50 ml

Apiksaban
2 x 5 mg 
2 x 2,5 mg- wiek >80, masa <60, 
kreatynina >1,5 mg 44



Odstawienie leku przed 
operacją 

Dabigatran
Rywaroksaban
Apiksaban
24 godziny
48 godzin
GFR<50 ml
zabieg wysokiego ryzyka 
krwawienia
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Gdy konieczna terapia 
pzeciwpłytkowa 

Gdy konieczne (po zawale serca)
ASA 75 mg

Po implantacji stentu
klopidogrel 75 mg

Niezalecana terapia potrójna-
ASA + Klopidogrel
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Co to jest 
niewydolność serca?
Wydolność fizyczna niższa w relacji do 

wieku i trybu życia
OBECNE:
ortopnoë i astma cardiale
obrzęki powyżej kostek (symetrycznych)
hepatomegalia
przepełnienie żył szyjnych
przewodnienie płuc
III ton serca
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Pytania
Jakie leki stosuję aby zapobiec NS?
Od czego rozpoczynam terapię w I 
klasie NYHA?

Jakie leki stosuję w II/III klasie 
NYHA?

Postępowanie w niepowodzeniach 
powyższej terapii?

Jak postępuję w ostrej 
niewydolności serca?
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Pytania
Jakie leki stosuję aby zapobiec NS?
Od czego rozpoczynam terapię w I 
klasie NYHA?

Jakie leki stosuję w II/III klasie 
NYHA?

Postępowanie w niepowodzeniach 
powyższej terapii?

Jak postępuję w ostrej 
niewydolności serca?
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Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Rozwój niewydolności 
serca

Zaawansowana 
niewydolność

serca



Diuretyki

Inhibitory ACE 

Antagoniści 
receptora 
angiotensyny 

Antagoniści wapnia 
Antagoniści 
aldosteronu 

NIGDY 

Prewencja 
niewydolności serca

Beta-
adrenolityki 



Peryndopryl 

Placebo

50 1 2 3 4 Lata

p = 0.002

RRR 39%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0(%)
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Rozwój 
niewydolności serca



Diuretyki

Inhibitory ACE 

Antagoniści 
receptora 
angiotensyny 

Antagoniści wapnia 
Antagoniści 
aldosteronu 

NIGDY 

Prewencja 
niewydolności serca

Beta-
adrenolityki 



Denerwacja tętnicy 
nerkowej
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Pytania
Jakie leki stosuję aby zapobiec NS?
Od czego rozpoczynam terapię w I 
klasie NYHA?

Jakie leki stosuję w II/III klasie 
NYHA?

Postępowanie w niepowodzeniach 
powyższej terapii?

Jak postępuję w ostrej 
niewydolności serca?
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ACE-I / czasem BB



Pytania
Jakie leki stosuję aby zapobiec NS?
Od czego rozpoczynam terapię w I 
klasie NYHA?

Jakie leki stosuję w II/III klasie 
NYHA?

Postępowanie w niepowodzeniach 
powyższej terapii?

Jak postępuję w ostrej 
niewydolności serca?
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Klasa 
NYHA

diuretyk Inhibitor 
konwertazy

β-bloker Antagonista 
aldosteronu

I - + +/- -

II + + + +

III + + + +

IV + + + +

Ile leków w 
objawowej NS?
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Inhibitory konwertazy

ACE-I są 
rekomendowane łącznie 
z beta-adrenolitykami 
dla wszystkich chorych z 
EF <40% celem redukcji 
hospitalizacji oraz ryzyka 
przedwczesnego zgonu 



Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Inhibitory konwertazy



Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Sartany



Beta-adrenolityki

62

Beta-adrenolityki są 
rekomendowane 
łącznie z ACE-I (lub 
sartanami) dla 
wszystkich chorych z 
EF <40% celem redukcji 
hospitalizacji oraz 
ryzyka przedwczesnego 
zgonu 



Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Beta-adrenolityki
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Antagonista 
aldosteronu jest 
rekomendowany 
łącznie z ACE-I (lub 
sartanami) oraz beta-
adrenolitykami dla 
wszystkich chorych z 
EF <35% celem 
redukcji hospitalizacji 
oraz ryzyka 
przedwczesnego zgonu 

Antagonista 
aldosteronu



Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Antagonista aldosteronu



NNT – ilość pacjentów 
leczonych lekiem, aby ocalić 

życie 1 chorego

66

Przykładowy lek NNT
Enalapril 7-22

Bisoprolol 18

Spironolakton 18

Eplerenon 16-33



Większość pacjentów z 
objawową NS wymaga 4 leków:
diuretyk
ACE-I (lub sartan)
β-bloker
antagonista aldosteronu

67

Ile leków w 
objawowej NS?



Niektórzy mają wskazania do:
digoksyny
FA, częste hospitalizacje

leki przecizakrzepowe- stare/nowe
FA, DVT, PE, skrzeplina, niska EF

iwabradyny
HR rytmu zatokowego>70/min

metforminy
cukrzyca

68

Ile leków w 
objawowej NS?



Pytania
Jakie leki stosuję aby zapobiec NS?
Od czego rozpoczynam terapię w I 
klasie NYHA?

Jakie leki stosuję w II/III klasie 
NYHA?

Postępowanie w niepowodzeniach 
powyższej terapii?

Jak postępuję w ostrej 
niewydolności serca?
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Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Kardiowerter-defibrylator



Choroba 
wieńcowa

Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Terapia resynchonizująca



Right 
ventricular 
apex

Right atrial
appendage

Lateral
cardiac 
vein

RV

LV

RA

dr med. Michał Chudzik
Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz

Terapia 
resynchonizująca
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Zawał serca

Dysfunkcja 
lewej komory

Remodeling

Pęknięcie blaszki

Blaszka
miażdżycowa

Miażdżyca
tętnic

Dysfunkcja
śródbłonka

Zespół 
metaboliczny

Niewydolność
serca

Zgon sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie
tętnicze...
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Zaawansowana 
niewydolność

serca

Transplantacja serca
LVAD- wspomaganie krążenia



Pytania
Jakie leki stosuję aby zapobiec NS?
Od czego rozpoczynam terapię w I 
klasie NYHA?

Jakie leki stosuję w II/III klasie 
NYHA?

Postępowanie w niepowodzeniach 
powyższej terapii?

Jak postępuję w ostrej 
niewydolności serca?
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Suchy - mokry, 
ciepły - chłodny

Zastój
 Orthopnoe
 Wzrost OCŻ
 Rerfluks wątrobowo-szyjny 
 Ascites
 Obrzęki
 Trzeszczenia- pola płucne

Upośledzona perfuzja 
 Małe ciśnienie tętna 
 Tętno naprzemienne 
 Objawowa hipotonia 
 Chłodne kończyny
 Zaburzenia poznawcze
 Niska diureza



Tlenoterapia / CPAP
Diuretyki pętlowe +/- wazodilatator

Ocena kliniczna

SBP >110 mmHg SBP 85-110  mmHg SBP <85 mmHg/wstrząs

Opiaty? Wazodilatator
NTG 10-200 µg/min

Dobutamina 2-15
Dopamina 2-3-5

Słaba odpowiedź
 Wasopresor

Wspomaganie krążenia

Dobra odpowiedź
Stabilizacja i włączenie 
 diuretyków, ACE-I, BB

Płyny? Lekin inotropowe
Dobutamina 2-15
Dopamina 2-3-5

ESC Guidelines 2012

Leczenie ONS w zależności 
od wartości SBP



1. Inhibitory konwertazy i beta-adrenolityki, a 
następnie antagoniści aldosteronu są 
podstawą terapii NS.

2. Skojarzone leczenia farmakologiczne i 
kwalifikacja do elektroterapii jest celem 
wieloletniej opieki ambulatoryjnej.

3. Infuzja NTG a czasem dobutamina i 
dopamina (w małych dawkach) jest 
podstawą leczenia ostrej NS, następnie- 1. 2.

Jak leczę...


