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Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Samorządu Województwa Donośląskiego prezentuje-
my Państwu kolejną, siódmą z kolei publikację wchodzącą w skład cy-
klu „BIBLIOTEKA NESTORA” – serii poradników popularyzujących kwe-
stie i problemy łączące się z procesem starzenia się organizmu. 

Niniejsza publikacja poświęcona została problematyce dbałości  
o serce i układ krążenia w wieku senioralnym. Choroby układu krążenia 
są jednym z głównych schorzeń XXI wieku, a powszechność ich wystę-
powania łączy się, niestety, również z wysokim poziomem śmiertelno-
ści. Warto jednak pamiętać i podkreślać, że są to schorzenia, których 
występowanie niezwykle mocno wiąże się ze stylem życia. Oznacza 
to, że poprzez odpowiednie, codzienne działania, ukierunkowane na 
zdrowy tryb życia, jesteśmy w stanie zapobiegać ich powstawaniu, 
ograniczać ich rozwój i niekorzystne konsekwencje dla organizmu. 

Stąd też w niniejszej publikacji zamieszczone zostały zarówno in-
formacje na temat najczęściej występujących chorób serca i układu 
krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich przebiegu i specyfiki  
u osób w wieku senioralnym, jak również porady, w jaki sposób, po-
przez różnorodne działania profilaktyczne podejmowane w codzien-
nym życiu, dbać o zdrowie serca i całego układu krążenia. 

Podobnie jak poprzednie publikacje w serii „BIBLIOTEKA NESTO-
RA”, również ta skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – 
przede wszystkim samych seniorów i ich rodzin, ale również do kadr 
służb społecznych, m.in. pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgnia-
rek środowiskowych, opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, czyli wszystkich profesjonalistów, którzy na co dzień pracują 
z seniorami. 
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Wierzymy, że całokształt działań przez nas podejmowanych przy-
czyni się do tego, by osoby starsze – mieszkańcy Dolnego Śląska, mia-
ły szansę na godne, aktywne i wartościowe życie także w okresie sta-
rości.

Piotr Klag
Dyrektor DOPS, 

Zespół Redakcyjny 
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WYKAZ SKRÓTÓW

ABPM  (ambulatory blood pressure measurement) – ambulatoryjny po-
miar ciśnienia tętniczego

CABG (coronary artery bypass graft) – zabieg kardiochirurgiczny po-
mostowania aortalno-wieńcowego

ChNS  – choroba niedokrwienna serca

DBP  (diastolic blood pressure) – ciśnienie rozkurczowe

EMI  (electromagnetic interferences) – zakłócenia elektromagne-
tyczne

MP  – migotanie przedsionków

NS  – niewydolność serca

NT  – nadciśnienie tętnicze

NTZ  – nikotynowa terapia zastępcza

NW  – Nordic Walking

NYHA  – New York Heart Association (Nowojorskie Towarzystwo Kar-
diologiczne)

PCI  (percutaneous coronary intervention) – przezskórna interwen-
cja wieńcowa;

RR  – ciśnienie tętnicze;

PP  (puls pressure) – ciśnienie tętna;

SBP  (systolic blood pressure) – ciśnienie skurczowe;

SBPM  (self-measured blood pressure monitoring) – samodzielny po-
miar ciśnienia tętniczego;
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WSTĘP

W ciągu ostatnich kilku dekad obserwowane jest starzenie się po-
pulacji, co odbywa się wraz z rozwojem cywilizacyjnym krajów uprze-
mysłowionych jako następstwo poprawy warunków ekonomicznych  
i postępu medycyny. Wraz ze wzrostem średniej długości życia popu-
lacji zwiększa się odsetek osób z chorobami układu sercowo-naczy-
niowego.

Z danych Banku Danych Lokalnych GUS z 2014 r. wynika, że w Pol-
sce liczba osób w wieku powyżej 65 lat stanowiła 15,3% populacji,  
a w wieku powyżej 80 lat 4% populacji. Prognozy długoterminowe 
przewidują, że odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w 2050 r. prze-
kroczy 22%. Z danych statystycznych wynika, że u około 80% osób  
w wieku podeszłym występują choroby układu krążenia. 

Starzenie się jest nieodwracalnym, jednokierunkowym, postępu-
jącym procesem zmniejszania się rezerw czynnościowych na skutek 
zmian inwolucyjnych, prowadzących do pogarszania się sprawności 
organizmu. Wraz z upływem lat dochodzi do zmian strukturalnych, 
biochemicznych oraz czynnościowych tkanek i narządów. Wraz z tymi 
zmianami następuje upośledzenie adaptacji do bodźców środowisko-
wych, postępuje spadek wydolności organizmu, zwiększa się podat-
ność na choroby, których przebieg jest cięższy niż w młodszych gru-
pach wiekowych i są obarczone większą śmiertelnością. 

Okresy życia 
Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez WHO wyróżnia się 

następujące okresy życia w wieku okołosenioralnym:
	starość wczesna, czyli wiek podeszły, zawarty między 60 a 74 ro-

kiem życia, 
	starość późna, czyli właściwa, obejmująca wiek zawarty między 

75 a 89 rokiem życia, 
	starość bardzo późna, długowieczność, wiek powyżej 90 roku ży-

cia. 
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Starzenie się ze względu na jego dynamikę i przebieg można klasy-
fikować jako:
	prawidłowe, fizjologiczne, bez powikłań chorobowych,
	patologiczne, przyspieszone, powikłane przez przewlekłe proce-

sy chorobowe,
	pomyślne, niepowikłane przez przewlekłe procesy chorobowe, 

w pełnej sprawności fizycznej, umysłowej, z zachowaną aktyw-
nością rodzinną, społeczną i zawodową. 
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BUDOWA I FUNKCJA SERCA 
ORAZ UKŁADU KRĄŻENIA

Układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych (tętnic, żył, 
naczyń włosowatych). Jego głównym zadaniem jest transport krwi  
i rozpuszczonych w osoczu substancji odżywczych oraz tlenu do ko-
mórek, a zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii z ko-
mórek do miejsc ich wydalania lub unieszkodliwienia (płuca, nerki, 
wątroba). 

Rysunek 1.
Układ krążenia – schemat budowy
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Centralną część układu krążenia stanowi serce. Znajduje się ono  
w klatce piersiowej, w tzw. śródpiersiu środkowym, i otoczone jest 
workiem, tzw. workiem osierdziowym. 

Rysunek 2.
Serce – schemat budowy 

Serce składa się z 4 jam: lewego i prawego przedsionka oraz lewej  
i prawej komory, oddzielonych od siebie odpowiednio: przegrodą 
międzyprzedsionkową i międzykomorową. Prawy przedsionek serca 
zbiera krew z całego organizmu oprócz płuc. Do prawego uchodzą 
ważne naczynia żylne, tzw. żyła główna górna – zbiera krew z nad-
przeponowej części ciała oraz żyła główna dolna – zbiera krew z pod-
przeponowej części ciała, a ponadto zatoka wieńcowa – uchodzą do 
niej żyły serca. Przepona jest mięśniem, który oddziela klatkę piersio-
wą od jamy brzusznej. 
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Prawy przedsionek jest oddzielony od prawej komory tzw. zastaw-
ką trójdzielną. Krew z prawego przedsionka przez zastawkę trójdziel-
ną przepływa do prawej komory, a stąd przez trójpłatkową zastawkę 
płucną dostaje się do pnia płucnego rozgałęziającego się na dwie tęt-
nice płucne (prawą i lewą), którymi krew dostaje się do płuc, w których 
zostaje nasycona tlenem i oczyszczona ze szkodliwego dwutlenku wę-
gla wraz z wydychanym powietrzem. W życiu płodowym z uwagi na 
brak czynności wentylacyjnej płuc, krew z pnia płucnego nie płynie do 
tętnic płucnych, ale bezpośrednio do aorty poprzez tzw. przewód tęt-
niczy Botalla, który prawidłowo zarasta po urodzeniu. Prawy przedsio-
nek jest połączony z lewym poprzez tzw. otwór owalny, dzięki czemu 
znaczna część krwi zostaje przekierowana do krążenia systemowego. 
Również otwór owalny prawidłowo zarasta po urodzeniu. 

Po natlenowaniu w pęcherzykach płucnych, krew wraca do lewe-
go przedsionka 4 żyłami płucnymi. Z lewego przedsionka krew przez 
zastawkę mitralną (inaczej dwudzielną) dostaje się do lewej komory,  
a stąd przez trójpłatkową zastawkę aortalną do głównej tętnicy – aor-
ty, którą roznoszona jest po całym organizmie. Od aorty odchodzą 
ważne tętnice unaczyniające różne narządy, m.in. tętnice wieńcowe 
doprowadzające krew do serca, tętnice szyjne doprowadzające krew 
do mózgu, tętnice nerkowe, krezkowe doprowadzające krew do nerek 
i jelit, pień trzewny oraz tętnice biodrowe i udowe doprowadzające 
krew do kończyn dolnych. Tak więc serce posiada swoje własne una-
czynienie w postaci tzw. tętnic wieńcowych – prawej i lewej, a lewa  
z kolei dzieli się na dwie główne gałęzie, tzw. gałąź międzykomorową 
przednią i gałąź okalającą. 

Serce nigdy nie znajduje się w spoczynku, poza krótkimi, powtarza-
jącymi się okresami, kiedy komory lub przedsionki są w okresie rozkur-
czu. Prawidłowa czynność serca zależy w dużym stopniu od impulsów 
elektrycznych powstających w nim samym, niezależnie od układu ner-
wowego. 

Praca serca polega na wykonywaniu skurczów, które u zdrowego 
człowieka przebiegają rytmicznie. Okres od początku jednego skurczu 
do początku następnego nazywany jest cyklem pracy serca (trwa ok. 
0,8 sekundy) i składa się z trzech faz:
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1. skurczu przedsionków – wypełnione krwią przedsionki kurczą 
się, a krew wtłaczana jest do komór,

2. skurczu komór i jednoczesnego zamknięcia zastawek przedsion-
kowo-komorowych. Zamknięte zastawki uniemożliwiają cofnię-
cie się krwi do przedsionków i krew zostaje wtłoczona do tętnic,

3. spoczynku, przy jednoczesnym zamknięciu zastawek półksięży-
cowatych tętnic wyprowadzających krew z serca. Ściany komór  
i przedsionków są rozluźnione, krew z żył napływa do przedsion-
ków i komór. 

Prawidłowy, fizjologiczny rytm serca to tzw. rytm zatokowy z czę-
stością około 60-100 uderzeń na minutę. Podczas jednego skurczu ko-
mory serca wtłaczają do odpowiednich tętnic (aorty i pnia płucnego) 
po około 70 ml krwi. Jest to objętość wyrzutowa serca.

Układ nerwowy wpływa na czynność serca głównie przez przyspie-
szanie bądź zwalnianie akcji serca. Serce człowieka posiada zdolność 
wytwarzania bodźców elektrycznych, które rozchodząc się w sercu, 
pobudzają je do skurczu.  

Układ bodźcotwórczy i bodźcoprzewodzący serca
Wyspecjalizowana w układ przewodzący tkanka mięśnia sercowe-

go, tzw. tkanka nerwowo-mięśniowa, układa się w dwa węzły: zatoko-
wo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy, a następnie pęczek 
Hisa z jego dwiema odnogami – prawą i lewą oraz odchodzące od 
nich tzw. włókna Purkynego. 

W warunkach fizjologicznych bodźce do skurczów mięśnia ser-
cowego powstają automatycznie w nadrzędnym węźle zatokowo-
przedsionkowym. Jest on głównym rozrusznikiem serca, a impulsy  
w nim powstałe rozchodzą się do przedsionków i następnie przez 
węzeł przedsionkowo-komorowy do komór, pobudzając je do skur-
czu. Impulsy te przewodzone są również przez inne tkanki aż na po-
wierzchnię skóry, gdzie można je zarejestrować w postaci elektrokar-
diogramu, EKG. 

Zaburzenia w przewodzeniu bodźców w sercu mogą być przyczyną 
bloków przewodnictwa, natomiast nieprawidłowa czynność rozrusz-
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nika zatokowego lub wzmożona, patologiczna pobudliwość pozaza-
tokowych ośrodków bodźcotwórczych to przyczyny zaburzeń rytmu 
serca, które odczuwać można w postaci napadów kołatania, niemia-
rowego bicia serca, kłucia serca. Do rejestracji zaburzeń rytmu i prze-
wodnictwa najczęściej wykorzystuje się zwykły spoczynkowy zapis 
EKG, rejestrację 24-godzinną EKG metodą Holtera, próbę wysiłkową, 
zapis EKG z wnętrza serca.

Bloki serca
To czasowe, napadowe lub stałe zaburzenia przewodzenia bodź-

ców na drodze z węzła zatokowo-przedsionkowego do roboczego 
mięśnia komór. W zależności od miejsca zablokowania przewodzenia 
pobudzenia określane są jako:
	bloki zatokowo-przedsionkowe,
	bloki przedsionkowo-komorowe,
	bloki odnóg pęczka Hisa.
Wszystkie wymienione bloki mogą mieć różny stopień zaawanso-

wania: od zwolnienia przewodzenia do całkowitego zablokowania 
przewodzenia pobudzenia. 
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ZMIANY W SERCU I UKŁADZIE KRĄŻENIA
ZWIĄZANE Z WIEKIEM

Wraz z wiekiem pojawiają się w sercu i układzie krążenia zmiany 
wynikające z procesu starzenia się organizmu. Jest to proces postępu-
jący, długotrwały i nieodwracalny, który rozpoczyna się w wieku śred-
nim i nasila się z upływem czasu.

Zmiany w sercu
Zmiany zachodzące w sercu są następujące:
	umiarkowany przerost mięśnia sercowego,
	odkładanie kolagenu i, w związku z tym, włóknienie serca,
	odkładanie amyloidu („starcze” białko odkładające się pozako-

mórkowo, gromadzące się między naczyniami włosowatymi  
a tkankami niektórych narządów, utrudniające wymianę sub-
stancji między krwią i komórkami) i barwnika lipofuscyny (od-
kładającego się wewnątrzkomórkowo, określanego jako marker 
starzenia się; jego ilość wzrasta wraz z wiekiem), 

	zmiany zwyrodnieniowe i zanik komórek rozrusznikowych odpo-
wiedzialnych za automatyczną czynność elektryczną serca, 

	spadek podstawowej czynności węzła zatokowego (nadrzędne-
go elementu w układzie bodźco-przewodzącym) ze 104 do 90-
80/min,

	zmiany degeneracyjne i zwapnienie zastawek serca,
	usztywnienie ściany lewej komory z upośledzeniem relaksacji 

(rozkurczu) mięśnia sercowego,
	pogorszenie napełniania lewej komory.

Wraz ze starzeniem się organizmu, w związku ze zwiększonym ob-
ciążeniem serca, postępującą inwolucją1 oraz często nakładającymi się 
schorzeniami, dochodzi do przerostu oraz powiększenia lewej komory,  
 

1 Inwolucja – wsteczne zmiany w budowie i funkcji tkanek lub narządów; rozwój 
wsteczny. 
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a także lewego przedsionka serca. Przerost ten jest szczególnie wyraź-
ny u chorych z nadciśnieniem tętniczym. 

Zwyrodnienie aparatu zastawkowego, szczególnie zastawki aortal-
nej, zaburza odpływ krwi z lewej komory, co jeszcze dodatkowo ob-
ciąża ją. Wraz z przerostem mięśnia sercowego i powiększeniem jamy 
lewej komory nie zwiększa się ukrwienie serca, co prowadzi do jego 
niedokrwienia, a także przyczynia się do osłabienia jego kurczliwości, 
czego następstwem może być niewydolność serca. 

Zmiany morfologiczne i czynnościowe serca sprzyjają arytmiom,  
z których najczęściej obserwowane jest migotanie przedsionków. Do-
datkowo zmiany zwyrodnieniowe układu bodźco-przewodzącego 
przyczyniają się do zaburzeń bodźcotwórczości węzła zatokowego 
 i do zaburzeń przewodzenia w postaci bloków serca. Właśnie to staje 
się przyczyną konieczności implantacji urządzeń elektrycznych (sty-
mulatory serca) i w tej grupie wiekowej spory odsetek chorych jest  
w ten sposób przewlekle leczonych.

Ponadto u osób w wieku okołosenioralnym obserwuje się wyższe 
stężenie amin katecholowych (adrenaliny i noradrenaliny w surowicy 
krwi). Z tym zjawiskiem związane jest między innymi nadciśnienie tęt-
nicze oraz zmiany częstości rytmu serca.

Zmiany w naczyniach
Podobnie jak w sercu, tak i w naczyniach pojawiają się wraz z wie-

kiem zmiany. Są to:
	odkładanie kolagenu, 
	usztywnienie ścian naczyń,
	pogrubienie błony wewnętrznej i środkowej, 
	zmniejszenie elastyczności i rozszerzalności tętnic, 
	dysfunkcja śródbłonka,
	przyspieszenie przewodzenia fali tętna i odbicia fal z obwodu,
	upośledzenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych,
	osłabienie i niewydolność zastawek żylnych, 
	obniżona szczelność i wytrzymałość włośniczek.
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Powyższe zmiany sprzyjają głównie nadciśnieniu tętniczemu, ale 
także miażdżycy tętnic oraz występowaniu incydentów sercowo-na-
czyniowych. Następstwem zmian inwolucyjnych naczyń jest sztyw-
ność naczyń i wzrost obwodowego oporu naczyniowego. Szybkość 
fali tętna, jako jeden ze wskaźników sztywności naczyń, zwiększa się 
u ludzi starszych. W związku ze zwiększoną szybkością fali tętna, fale 
odbite od struktur obwodowych naczyniowych szybciej powracają 
do serca, co, w związku z usztywnieniem tętnic, dodatkowo przyczy-
nia się do wzrostu ciśnienia tętniczego. Ten szybszy powrót fal od-
bitych ma istotne znaczenie dla wielkości przepływu wieńcowego, 
który w sercu realizuje się podczas rozkurczu serca. Szybszy powrót 
fal odbitych podwyższa ciśnienie tętnicze w aorcie w końcowej fazie 
skurczu lewej komory, a obniża podczas rozkurczu. Może to negatyw-
nie wpływać na wielkość przepływu wieńcowego, który zależy od ci-
śnienia rozkurczowego w aorcie, w której w początkowym odcinku, 
tuż nad zastawką aortalną, mają swój początek tętnice wieńcowe.  
Z kolei wzrost ciśnienia skurczowego w aorcie może powodować nie-
całkowite opróżnienie lewej komory serca, co w efekcie prowadzi do 
zmniejszenia jej siły skurczu i rozstrzeni lewej komory, co przyczynia 
się do niewydolności serca.

Zmiany w sercu i układzie krążenia ograniczają fizyczną wydolność 
osób starszych, a nakładające się na procesy starzenia organizmu, opi-
sane powyżej, schorzenia obejmują znaczny odsetek populacji.



22



23

NAJCZĘSTSZE SCHORZENIA SERCA 
I UKŁADU KRĄŻENIA W WIEKU 
OKOŁOSENIORALNYM, ICH ODRĘBNOŚCI 
I OBJAWY W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ
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NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Nadciśnienie tętnicze (NT) dzieli się na pierwotne (samoistne) 
oraz wtórne. W ponad 80% przypadków NT ma charakter pierwotny.  
W przypadku tego typu NT bardzo trudno jest ustalić jednoznaczną 
jego przyczynę i jest wiele znanych czynników wpływających na jego 
powstanie. Natomiast wtórne nadciśnienie tętnicze jest spowodowa-
ne przez jeden określony proces chorobowy. Wielokrotnie częściej ob-
serwuje się NT tętnicze samoistne, czyli pierwotne.

Do czynników przyczyniających się do powstawania pierwotnego 
NT należą:
	nadwaga i otyłość,
	siedzący tryb życia (brak aktywności fizycznej),
	niektóre leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne, wśród których 

wyliczyć należy popularne leki przeciwbólowe sprzedawane bez 
recepty, często w Polsce nadużywane),

	dieta – nadużywanie soli kuchennej, tłuszczów nasyconych,
	używki – nadużywanie kawy, alkoholu oraz palenie tytoniu,
	czynniki genetyczne – prawdopodobieństwo wystąpienia nadci-

śnienia u dzieci rodziców chorujących na nadciśnienie jest wyż-
sze niż u dzieci osób, które nie chorowały na nadciśnienie.

Najczęstszymi przyczynami nadciśnienia wtórnego są:
	choroby miąższu nerek,
	zwężenie tętnic nerkowych, w tym także miażdżycowe,
	schorzenia hormonalne (nadczynność i niedoczynność tarczycy, 

guz chromochłonny, zespół Cushinga, zespół Conna).

Wtórne nadciśnienie tętnicze obserwuje się znacznie rzadziej niż 
pierwotne i dotyczy ono około 17% osób w wieku powyżej 70 roku 
życia. Najczęściej w tej grupie chorych występuje NT naczyniowo-ner-
kowe, w przebiegu niewydolności nerek oraz niedoczynności i nad-
czynności tarczycy.
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Częstość występowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego  
u osób starszych szacuje się na około 70% w populacji powyżej  
70 roku życia. Kryteria rozpoznawania nadciśnienia u osób starszych 
nie odbiegają od przyjętych dla młodszych osób dorosłych. 

Według WHO nadciśnienie tętnicze rozpoznaje sie przy ciśnieniu 
skurczowym (SBP) co najmniej 140 mm Hg i/lub ciśnieniu rozkurczowym 
(DBP) 90 mm Hg. Na uwagę zasługuje fakt, że nadciśnienie tętnicze ob-
serwuje się istotnie częściej u kobiet w wieku podeszłym w porównaniu  
z mężczyznami. Najczęściej obserwuje się izolowane nadciśnienie 
skurczowe, rzadziej nadciśnienie skurczowo-rozkurczowe i wyjątkowo 
izolowane nadciśnienie rozkurczowe (około 2% populacji polskiej). 

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest chorobą o utajonym i podstępnym 
przebiegu, co sprawia, że wówczas gdy nie ma jeszcze jego następstw 
i powikłań, pozostaje zwykle nierozpoznane. Taki przebieg nakazuje, 
aby okresowo koniecznie mierzyć ciśnienie tętnicze, ponieważ zwy-
kle dopiero po kilku czy kilkunastu latach trwania schorzenia, gdy 
już obecne są objawy, takie jak: bóle głowy, łatwiejsze męczenie się 
podczas wysiłku fizycznego, gorsze widzenie, udar mózgu czy zawał 
serca, chory zgłasza się do lekarza. Jest to na ogół późno, ponieważ 
rozwinęły się już zmiany w narządach wewnętrznych, a postępują-
cy rozwój miażdżycy jest już nieodwracalny. Nadciśnienie tętnicze 
rozpoznaje się przy SBP ≥ 140 mm Hg i/lub DBP ≥ 90 mm Hg. Taką 
klasyfikację wykorzystuje się u młodych osób dorosłych oraz osób  
w średnim i podeszłym wieku, natomiast u dzieci i nastolatków sto-
suje się inne kryteria.

Dane na temat częstości występowania nadciśnienia tętniczego 
wskazują, że w populacji ogólnej choruje na nie aż 30-45% osób. Czę-
stość występowania nadciśnienia tętniczego wzrasta wraz z wiekiem; 
większość populacji w starszym wieku cierpi na tę chorobę.

Nadciśnienie tętnicze jest ważnym i istotnym czynnikiem cho-
robowości oraz umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych  
i nerkowych. Wartość ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie  



26

lekarskim i poza nim wykazuje niezależny związek z występowaniem 
incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak:
	udar mózgu,
	zawał serca,
	choroba tętnic obwodowych,
	nagły zgon,
	schyłkowa niewydolność nerek.

U osób w podeszłym wieku istnieje ponadto związek tych incyden-
tów z wartością tzw. ciśnienia tętna (PP), która wyznaczana jest przez 
różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. U osób  
w starszych grupach wiekowych, częściej niż u osób młodszych, ob-
serwuje się tzw. izolowane nadciśnienie skurczowe, a więc z prawidło-
wymi wartościami ciśnienia rozkurczowego, wartość PP jest wówczas 
podwyższona. Wskazuje to na szczególnie duże ryzyko incydentów 
sercowo-naczyniowych u tych chorych, ponieważ ciśnienie tętna jest 
niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.

Definicje i klasyfikacja ciśnienia tętniczego w pomiarach gabine-
towych (w warunkach klinicznych; SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze, 
DBP – rozkurczowe ciśnienie tętnicze, w mm Hg): 

Ciśnienie tętnicze
Skurczowe 

ciśnienie 
tętnicze (SBP)

Rozkurczowe 
ciśnienie tętnicze 

(DBP)
Optymalne < 120 i < 80
Prawidłowe 120-129 i/lub 80-84

Wysokie prawidłowe 130-139 i/lub 85-89
Nadciśnienie 1. stopnia 140-159 i/lub 90-99
Nadciśnienie 2. stopnia 160-179 i/lub 100-109
Nadciśnienie 3. stopnia ≥ 180 i/lub ≥ 110
Izolowane nadciśnienie 

skurczowe ≥ 140 i < 90

Stopień nadciśnienia tętniczego określa się, uwzględniając zarów-
no wartość ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego. Jeżeli wartość 
ciśnienia tętniczego skurczowego kwalifikuje się do innego stopnia 
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niż rozkurczowego (np. 150/110 mm Hg, a więc skurczowe 2. stopnia,  
a rozkurczowe 3. stopnia), to wówczas ustala się stopień nadciśnienia 
tętniczego zgodnie z wyższą wartością, czyli w tym przypadku jako 
stopnia 3.

Stopień izolowanego nadciśnienia skurczowego określa się tyl-
ko wg podanych w tabeli wartości ciśnienia skurczowego, ponieważ 
z definicji takiego rodzaju nadciśnienia tętniczego wartość ciśnienia 
rozkurczowego jest prawidłowa i mniejsza niż 90 mm Hg.

Jednym z elementów dbałości o stan zdrowia, a zwłaszcza serca  
i układu krążenia, w życiu codziennym jest pomiar ciśnienia tętnicze-
go. Badanie to dotyczy nie tylko osób z już rozpoznanym i leczonym 
nadciśnieniem tętniczym, ale też, co równie ważne, powinno profilak-
tycznie obejmować osoby, u których to schorzenie nie występuje.

Z praktycznego punktu widzenia wskazane jest, aby pomiar ciśnie-
nia tętniczego odbywał się nie tylko w gabinecie lekarskim, ale rów-
nież w warunkach domowych, w ramach samokontroli. 

Pomiar ciśnienia tętniczego (RR)
Aby pomiar RR był adekwatny, powinien spełniać określone warun-

ki. Ciśnienie należy mierzyć:
	na obu ramionach, gdy pomiar jest wykonywany po raz pierwszy, 
	zawsze na tym samym ramieniu, na którym (o ile są takie różnice) 

wartość RR jest wyższa,
	jeśli różnica ciśnienia krwi między obu ramionami wynosi ponad 

20 mm Hg dla ciśnienia skurczowego (SBP) i ponad 10 mm Hg dla 
ciśnienia rozkurczowego (DBP), konieczne jest przeprowadzenie 
dalszej diagnostyki (w tym jednoczesny obustronny pomiar ci-
śnienia krwi) w celu wykluczenia choroby tętnic,

	podczas pomiaru ramię, na którym RR jest mierzone, ma znajdo-
wać się na poziomie serca, czyli na wysokości połowy długości 
mostka, 

	jeśli pomiar odbywa się w pozycji leżącej, pod ramię należy pod-
łożyć przedmiot (poduszka, zwinięty koc), aby ramię znajdowało 
się na poziomie serca,

	jeśli pomiar odbywa się w pozycji siedzącej, ramię powinno być 
podparte np. na oparciu krzesła, ponieważ opuszczenie ramie-
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nia poniżej poziomu serca prowadzi do zawyżenia SBP i DBP,  
a uniesienie ramienia powyżej poziomu serca – do zaniżenia tych 
wartości (wielkość błędu może sięgać nawet 10 mm Hg),

	pomiar RR powinien odbywać się w cichym, spokojnym, ciepłym 
pomieszczeniu,

	RR należy mierzyć po 5 minutowym odpoczynku w pozycji sie-
dzącej lub leżącej,

	mierzyć RR powinno się o względnie stałej porze dnia, najlepiej 
w godzinach porannych, gdy wartość ciśnienia u chorych na NT 
jest najwyższa,

	pomiarów najlepiej dokonywać dwa razy dziennie,
	mankiet ciśnieniomierza ma być odpowiednio dobrany tak, aby 

gumowa poduszka obejmowała 2/3 obwodu ramienia a szero-
kość mankietu powinna zajmować 2/3 długości ramienia. Zasto-
sowanie zbyt wąskiego mankietu powoduje zawyżenie wyników, 
zaś zbyt szerokiego – zaniżenie. Prawidłowe założenie mankietu 
oznacza, że gumowa poduszka mankietu powinna znajdować 
się po dłoniowej stronie ramienia, a dolna krawędź mankietu ok. 
3 cm powyżej zgięcia łokciowego,

	uzyskana wartość RR podczas pierwszego pomiaru jest określa-
na jako przygodna i w oparciu o pojedynczy pomiar nie można 
rozpoznawać nadciśnienia tętniczego,

	należy wykonać co najmniej dwa pomiary RR w odstępach co 
najmniej jednominutowych i powtórzyć pomiar, gdy nie jest 
pewne, czy został wykonany poprawnie, lub jeśli pomiar został 
zakłócony.

W pierwszym okresie po rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego na-
leży codziennie mierzyć RR dwukrotnie, a następnie, po stabilizacji 
wartości RR, 2-3 razy w tygodniu. Na 7 dni przed planowaną wizytą 
lekarską należy ponownie mierzyć RR 2 razy dziennie. 

Stosując metodę osłuchową, przykłada się słuchawkę stetoskopu  
w miejscu najlepiej wyczuwalnego tętna, a następnie napełnia man-
kiet powietrzem do ok. 30 mm Hg powyżej ciśnienia, przy którym zani-
kło tętno. Stopniowo spuszcza się powietrze, wysłuchując pierwszego 
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tonu słuchawką. Odnotowana wtedy wartość ciśnienia jest wartością 
ciśnienia skurczowego. Ciśnienie rozkurczowe odpowiada wartości ci-
śnienia w chwili całkowitego zaniknięcia tonów. Jednakże na ogół ko-
rzysta się z urządzenia automatycznie wskazującego (jak w metodzie 
osłuchowej) wartość RR skurczowego i RR rozkurczowego wg zasad 
podanych powyżej.

Samodzielne pomiary ciśnienia krwi (SBPM – self-measured blo-
od pressure monitoring)

Pomiar ciśnienia tętniczego powinien odbywać się zarówno  
w gabinecie lekarskim, jak i w warunkach domowych, w ramach sa-
mokontroli, przez członka rodziny lub inną osobę sprawującą opiekę 
nad badaną osobą. Wartości ciśnienia krwi mierzonego samodzielnie 
w domu są niższe od wartości zmierzonych przez lekarza. Rozbieżność 
ta jest głównie wynikiem „efektu białego fartucha” i występuje nieza-
leżnie od tego, czy ciśnienie krwi pacjent mierzy sobie sam, czy też po-
miar wykonują jego bliscy. Pomiary dokonywane jako samokontrola 
mają więc większe znaczenie ze względu na ograniczenie możliwości 
wystąpienia zjawiska tzw. nadciśnienia białego fartucha i/lub „efektu 
białego fartucha” omówionych poniżej. 

Zaleca się kupowanie tylko takich aparatów, które zostały poddane 
niezależnej walidacji, a więc posiadają odpowiedni certyfikat. Należy 
stosować aparaty mierzące ciśnienie na ramieniu, szczególnie war-
to uwzględnić te, które dają możliwość magazynowania, przesyłania 
lub drukowania wyników. Jeśli aparat pozbawiony jest tej możliwości, 
wskazane jest prowadzenie odpowiedniego dzienniczka pomiarów  
z odnotowaniem daty, pory dnia, wartości RR i tętna. Nie są wskazane 
aparaty nadgarstkowe ze względu na niedokładne i niewłaściwe po-
miary, a tym bardziej nie zaleca się stosowania aparatów mierzących 
ciśnienie na palcu. 

U pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, zwłaszcza z migotaniem 
przedsionków, właściwsze mogą być aparaty obsługiwane ręcznie, 
oparte na technice osłuchowej. Za górną granicę normy w SBPM przyj-
muje się 135/85 mm Hg.
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Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego ABPM (ambulatory 
blood pressure monitoring)

Jedną z metod pomiaru ciśnienia tętniczego jest nieinwazyjne, całodo-
bowe jego monitorowanie, określane jako ABPM, wymagające oddziel-
nego omówienia ze względu na szczególne zastosowanie tego badania  
u osób w wieku podeszłym. Nie jest to, niestety, metoda ogólnie dostęp-
na, tym niemniej przy określonych wskazaniach należy ją zastosować. 

Przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego 
(RR) składa się z mankietu zakładanego na ramię oraz sprzężonego 
z nim niewielkiego rejestratora, noszonego przez całą dobę w od-
powiedniej torebce na pasku założonym w pasie. Pomiary są wyko-
nywane zazwyczaj co 20 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy. 
Następnie wszystkie parametry podlegają zapisaniu w elektronicznej 
pamięci urządzenia. Wyniki, obejmujące średnie i maksymalne warto-
ści ciśnienia tętniczego w ciągu doby i w jej poszczególnych okresach, 
można uzyskać po odczytaniu danych z urządzenia za pomocą odpo-
wiedniego programu komputerowego. Osoba badana, w trakcie po-
miarów, powinna prowadzić „dzienniczek” z odnotowaniem godziny 
wydarzeń, takich jak:
	wystąpienie wszystkich dolegliwości, np. ból głowy, omdlenie, 

zasłabnięcie, uczucie kołatania serca,
	czynności wykonywane podczas badania,
	 godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego.

Takie informacje są przydatne w powiązaniu epizodów nagłych 
zmian ciśnienia tętniczego krwi z występującymi dolegliwościami.

W metodzie ABPM ocenić więc można:
	średnią wartość RR w godzinach dziennej aktywności,
	średnią wartość RR w godzinach snu nocnego,
	średnią całodobową wartość ciśnienia tętniczego,
	obecność spadków nocnych ciśnienia tętniczego.

Jak wynika z obserwacji klinicznych, te właśnie wartości mogą być 
sygnałem pojawienia się i rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego. 
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Ponadto na podstawie wyników pomiaru ABPM, można, odpowiednio 
do całodobowego rozkładu wartości ciśnienia tętniczego, dostosować 
godziny podawania leków. 

Uważa się, że brak spadku nocnych wartości ciśnienia tętniczego 
o 10-20% wiąże się z dodatkowo zwiększonym ryzykiem powikłań 
sercowo-naczyniowych. Natomiast nadmierne nocne zmniejszenie ci-
śnienia może się wiązać ze wzrostem częstości powikłań mózgowych, 
podobnie jak brak takiego obniżenia lub wzrost ciśnienia w nocy. 

Jak wspomniano powyżej, ocena ciśnienia tętniczego u osób  
w wieku okołosenioralnym metodą ABPM znajduje szczególne wska-
zania, wśród których wymienić można również:
	podejrzenie nadciśnienia białego fartucha,
	podejrzenie „efektu białego fartucha”,
	podejrzenie nadciśnienia tętniczego nocnego i nieprawidłowe-

go profilu dobowego ciśnienia tętniczego,
	oporne (nie poddające się lub trudno poddające się leczeniu far-

makologicznemu) nadciśnienie tętnicze,
	monitorowanie epizodów spadków ciśnienia tętniczego, czyli 

podejrzenie hipotonii (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utra-
ty przytomności).

Należy odnotować trzy zjawiska związane z wartościami ciśnienia 
tętniczego, którymi są: nadciśnienie białego fartucha, „efekt białego 
fartucha” i odwrócone nadciśnienie białego fartucha. Zjawiska te czę-
ściej występują u osób w wieku podeszłym, dlatego wymagają odręb-
nego omówienia. 

Dwa pierwsze związane są z lękiem odczuwanym w szpitalnych od-
działach ratunkowych lub w gabinecie lekarskim, a lęk może powodować 
wzrost ciśnienia tętniczego skurczowego nawet o 30 mm Hg. Zjawisko 
wzrostu ciśnienia tętniczego (RR) w takich warunkach można traktować 
jako fizjologiczną reakcję obronną, dlatego też na podstawie pojedyncze-
go pomiaru RR nie można rozpoznać nadciśnienia tętniczego. 
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Nadciśnienie białego fartucha 
Zjawisko to jest znane i opisywane od wielu lat, do dziś jednak ist-

nieją pewne kontrowersje co do jego klinicznego znaczenia i implika-
cji. Na ogół ocenia się, że dotyczy ono od 20 do 30% populacji i polega 
na podwyższonych wartościach ciśnienia tętniczego (RR) w gabinecie 
lekarskim, podczas gdy pomiary w warunkach domowych wykazują 
prawidłowe wartości RR. Zjawisko to jest najczęściej wynikiem stresu 
związanego z dokonywaniem pomiaru RR przez personel medyczny, 
a prawidłowe wyniki pomiarów domowych lub w metodzie ABPM 
(24-godzinny, automatyczny, nieinwazyjny pomiar RR) pozwalają na 
wykluczenie nadciśnienia tętniczego. Jak wynika z obserwacji klinicz-
nych, nadciśnienie białego fartucha jest stanem o dobrym rokowaniu, 
a ponadto rzadziej niż utrwalone nadciśnienie tętnicze 1. stopnia pro-
wadzi do zmian w układzie sercowo–naczyniowym. 

Nie można mimo wszystko wykluczyć, że istnieje pewna, może na-
wet znaczna, część populacji z tą postacią nadciśnienia tętniczego, 
poddana przewlekłemu leczeniu hipotensyjnemu (leczeniu ukierun-
kowanemu na obniżenie nadciśnienia tętniczego). Decyzje dotyczące 
wdrożenia leczenia hipotensyjnego nie mogą być więc podejmowane 
pochopnie, na podstawie pojedynczych pomiarów ciśnienia tętnicze-
go przygodnego. Nierozważne włączenie leków obniżających ciśnie-
nie może prowadzić do nadmiernych spadków RR, które u osób w wie-
ku okołosenioralnym mogą prowadzić do określonych konsekwencji, 
nieobojętnych dla ogólnego stanu zdrowia. 

W grupie osób z nadciśnieniem tętniczym białego fartucha trzeba 
pamiętać również o roli postępowania niefarmakologicznego, któ-
re zawsze powinno towarzyszyć farmakoterapii lub ją poprzedzać,  
a w wielu przypadkach może być postępowaniem wystarczającym. Po-
stępowanie niefarmakologiczne (omówione szczegółowo w rozdziale 
o niewydolności serca) obejmuje modyfikacje stylu życia w zakresie 
aktywności fizycznej, redukcji masy ciała, ograniczenia ilości spożywa-
nej soli kuchennej, zaprzestania spożycia dużej ilości alkoholu.

Należy wreszcie podkreślić, że w świetle obecnych poglądów i stan-
dardów decyzja o włączeniu leczenia hipotensyjnego i jego rodzaju 
ma zależeć nie tylko od wartości ciśnienia krwi, ale także od obecno-
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ści i charakteru powikłań narządowych, innych czynników ryzyka oraz 
chorób współistniejących, które mogą mieć decydujące znaczenie dla 
rozwoju zmian w układzie sercowo-naczyniowym, a co za tym idzie – 
dla dalszych losów pacjenta.

„Efekt białego fartucha”
Zjawisko to dotyczy chorych na nadciśnienie tętnicze, u których 

wartości pomiarów RR dokonywanych w gabinecie lekarskim są wyż-
sze niż w warunkach domowych czy metodą ABPM. Podobnie jak  
w przypadku nadciśnienia białego fartucha, tu również istotnym czyn-
nikiem występowania tego rodzaju reakcji organizmu jest stres.

Tak więc omawiane dwa zjawiska polegają na wzroście wartości 
ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim, jednak nadciśnienie bia-
łego fartucha dotyczy osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym  
w odróżnieniu od „efektu białego fartucha”, występującego u chorych 
na nadciśnienie tętnicze.

Odwrócone nadciśnienie tętnicze białego fartucha – nadciśnie-
nie tętnicze ukryte

U niektórych osób, częściej w wieku podeszłym, ciśnienie tętnicze 
mierzone w gabinecie lekarskim jest prawidłowe, a w warunkach do-
mowych lub w metodzie ABPM (omówionej powyżej) jest podwyż-
szone. Ten rodzaj nadciśnienia tętniczego można podejrzewać u oso-
by z prawidłowym lub prawidłowym wysokim ciśnieniem tętniczym  
w pomiarze tradycyjnym w gabinecie lekarskim, u której w badaniach 
dodatkowych obrazowych (usg serca) obserwuje się już następstwa 
nadciśnienia tętniczego, np. w postaci przerostu lewej komory. 

O wszystkich tych efektach warto wiedzieć i je znać, aby móc okre-
ślić charakter swoich zwyżek ciśnienia tętniczego w gabinecie lekar-
skim. Jest to istotne także z terapeutycznego punktu widzenia, po-
nieważ u osób z nadciśnieniem białego fartucha wystarczające są na 
ogół niefarmakologiczne sposoby postępowania, natomiast chorzy  
z „efektem białego fartucha” wymagają także postępowania farmako-
logicznego, podobnie jak osoby z ukrytym nadciśnieniem tętniczym.
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Odmienności nadciśnienia tętniczego u osób w wieku pode-
szłym dotyczą:
	izolowanego nadciśnienia tętniczego skurczowego,
	ciśnienia tętna,
	pseudonadciśnienia,
	skłonności do hipotonii ortostatycznej.

Izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe
U osób starszych, chorujących na nadciśnienie tętnicze (NT), istot-

nie częściej niż w innych grupach wiekowych występuje izolowane 
nadciśnienie skurczowe, co wynika za sztywności tętnic oraz zwięk-
szonej szybkości rozchodzenia się fali tętna. Z definicji izolowane NT 
skurczowe rozpoznaje się, gdy ciśnienie tętnicze (RR) skurczowe jest 
równe lub przekracza 140 mm Hg, a RR rozkurczowe jest niższe niż  
90 mm Hg. 

Ciśnienie tętna PP
Z dużą różnicą wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 

związane jest zwiększone u chorych w wieku okołosenioralnym tzw. 
ciśnienie tętna (PP), stanowiące różnicę między obydwiema warto-
ściami. Jak wynika z badań epidemiologicznych, wartość ciśnienia 
tętna jest niezależnym czynnikiem pogarszającym rokowanie, zwięk-
szającym prawdopodobieństwo niekorzystnych incydentów serco-
wo-naczyniowych, np. zawału serca lub udaru mózgu.  Za graniczną 
wartość ciśnienia tętna przyjmuje się 53 mm Hg. 

Pseudonadciśnienie, nadciśnienie rzekome
Ze sztywnością tętnic związana jest kolejna odrębność nadciśnie-

nia tętniczego w wieku starszym, a mianowicie zjawisko pseudonad-
ciśnienia, określanego także jako nadciśnienie rzekome. Sztywność 
tętnicy łokciowej powoduje podczas pomiaru ciśnienia wcześniejsze 
wystąpienie zjawiska osłuchowego odczytywanego jako ciśnienie 
skurczowe, co skutkuje uzyskiwaniem wyników wyższych niż rze-
czywiste. W praktyce klinicznej znane są przypadki osób starszych  
z uzyskanymi w tradycyjnym pomiarze bardzo wysokimi wartościami 
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ciśnienia skurczowego, bez istotnych następstw i powikłań narządo-
wych nadciśnienia tętniczego, dobrze tolerujących te „wysokie” war-
tości ciśnienia tętniczego. 

Istnieje jednak niebezpieczeństwo dla tych osób, wynikające z osią-
ganych przez nie zawyżonych wartości ciśnienia skurczowego, pole-
gające na zwiększaniu dawek leków hipotensyjnych (obniżających 
ciśnienie tętnicze) lub dołączaniu kolejnych leków hipotensyjnych  
w związku z nieosiągnięciem docelowych, pożądanych w procesie le-
czenia wartości ciśnienia tętniczego. W takiej sytuacji nierzadko do-
chodzi do zbyt nasilonego obniżenia rzeczywistego ciśnienia tętni-
czego z wszystkimi możliwymi konsekwencjami, którymi mogą być:
	zawroty głowy,
	nagłe spadki ciśnienia tętniczego z zasłabnięciem,
	nagłe omdlenia z upadkiem i urazem,
	przemijające niedokrwienie mózgu (TIA) z wycofaniem objawów 

neurologicznych w ciągu 24 godzin,
	udar niedokrwienny mózgu,
	niedokrwienie mięśnia sercowego.

Ze względu na możliwość wymienionych powyżej następstw, ko-
nieczna jest znajomość zjawiska nadciśnienia rzekomego oraz manew-
ru ułatwiającego ustalenie właściwego rozpoznania i rzeczywistej oceny 
ciśnienia skurczowego. Manewr ten określany jest jako manewr Oslera  
i polega na pomiarze palpacyjnym na tętnicy promieniowej pierwszego 
„uderzenia” tętna przy wypuszczaniu powietrza z mankietu oraz odczy-
cie wartości ciśnienia skurczowego na urządzeniu. Ta wartość ciśnienia 
tętniczego, określona przy pomocy palpacyjnej, odzwierciedla rzeczy-
wisty wynik pomiaru, a nie jak przy osłuchiwaniu, zawyżony. 

Hipotonia ortostatyczna
Zmiany strukturalne i czynnościowe ściany naczyniowej u osób  

w wieku okołosenioralnym wpływają na upośledzenie wrażliwości 
baroreceptorów2 tętniczych, co w efekcie przyczynia się do częstego 
występowania hipotonii ortostatycznej u starszych pacjentów. Hi-

2 Baroreceptory – receptory biorące udział w regulacji ciśnienia tętniczego. 



36

potonię ortostatyczną definiuje się najczęściej jako spadek wartości 
ciśnienia tętniczego skurczowego o co najmniej 20 mm Hg, a roz-
kurczowego o co najmniej 10 mm Hg, towarzyszący zmianie pozycji 
ciała na pionową. 

Do czynników predysponujących do hipotonii ortostatycznej zali-
cza się:
	zwolnienie reakcji z baroreceptorów biorących udział w regulacji 

ciśnienia tętniczego, 
	nadciśnienie tętnicze,
	cukrzycę,
	chorobę Parkinsona, 
	przyjmowanie leków wpływających na układ sercowo-naczynio-

wy (np. hipotensyjnych, przeciwcukrzycowych, rozszerzających 
naczynia, w tym nitratów, np. nitrogliceryny, oraz niektórych le-
ków neurologicznych).

Ze względu na różnice w akceptowanej definicji hipotonii ortosta-
tycznej, nie jest jednoznacznie określona częstość jej występowania 
wśród seniorów, co nie zmienia faktu, że w tej grupie wiekowej wystę-
puje ona najczęściej. 

Wywołane podczas pionizacji przez spadek ciśnienia tętniczego 
niedokrwienie mózgu objawiać się może w postaci:
	zawrotów głowy,
	zaburzeń widzenia (mroczki przed oczami, chwilowe niedowi-

dzenie),
	zaburzeń mowy (niewyraźna, powolna),
	upadków,
	omdleń.

Ze względu na możliwe najpoważniejsze następstwa nagłego  
i istotnego spadku ciśnienia tętniczego (RR) – niedokrwienie mózgu, 
udar mózgu, urazy związane z upadkiem – niezwykle ważna jest oce-
na wartości RR po pionizacji.

Ze względu na częstość występowania i możliwość poważnych na-
stępstw hipotonii ortostatycznej u osób w wieku starszym, diagno-
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styczna próba ortostatyczna powinna być u nich wykonywana ruty-
nowo.

Próba ortostatyczna
Pomiarów ciśnienia tętniczego dokonuje się po 10-15 minutach od-

poczynku w pozycji leżącej, a następnie po 0-3 minutach po pioniza-
cji. Próbę należy wykonywać w godzinach porannych, ponieważ wów-
czas ryzyko spadku ciśnienia tętniczego jest największe, co związane 
jest z nocnym oddawaniem moczu u osób starszych i z gorszym z tego 
powodu wypełnieniem naczyń krwionośnych.

Ze względu na możliwe powikłania hipotonii ortostatycznej, z kli-
nicznego punktu widzenia bardzo istotne jest u osób w starszych gru-
pach wiekowych:
	rozpoznanie tego zjawiska w oparciu o próbę ortostatyczną,
	leczenie niefarmakologiczne.

Postępowanie niefarmakologiczne w przypadku hipotonii or-
tostatycznej obejmuje:
	wysokie ułożenie głowy podczas leżenia w łóżku i podczas spania,
	unikanie gwałtownej pionizacji i długotrwałej pionizacji,
	stopniowa pionizacja z wykonaniem jeszcze przed przyjęciem 

pionowej pozycji serii zgięć stóp i kolan w celu pobudzenia krą-
żenia w kończynach dolnych ze zwiększeniem powrotu krwi żyl-
nej do serca,

	u osób ze zwiększonym oddawaniem moczu w nocy zaleca się 
używanie nocników lub basenów w celu unikania nagłej pioni-
zacji,

	unikanie w życiu codziennym skłonów i zastąpienie ich kuca-
niem, np. przy podnoszeniu rzeczy z podłogi,

	unikanie w czasie ćwiczeń fizycznych takich, które wiążą się z na-
głymi zmianami pozycji ciała.
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W postępowaniu niefarmakologicznym u osób ze skłonnością do 
hipotonii ortostatycznej należy uwzględnić wybrane elementy diety:
	zwiększenie ilości soli kuchennej i płynów w diecie, o ile nie ma 

przeciwwskazań do takiego postępowania (np. nadciśnienie tęt-
nicze, niewydolność serca),

	zakaz spożywania alkoholu oraz obfitych posiłków.

U wszystkich osób ze skłonnością do hipotonii ortostatycznej ko-
nieczne jest przeprowadzenie konsultacji lekarskiej pod kątem:
	analizy liczby leków stosowanych przez chorego i uwzględnienia 

interakcji lekowych,
	włączenia odpowiedniego leczenia farmakologicznego, jeśli jest 

to bezwzględnie konieczne ze względu na sprawność funkcjo-
nowania osoby, jakość jej życia, częstotliwość objawów z następ-
stwami urazowymi i/lub niedokrwiennymi.

Powikłania nadciśnienia tętniczego (NT)
Do najczęstszych powikłań NT należą:
	niewydolność serca,
	zawał mięśnia sercowego,
	komorowe zaburzenia rytmu serca,
	nagły zgon sercowego pochodzenia,
	udar mózgu,
	stwardnienie kłębuszków nerkowych, które może doprowadzić 

do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek. 

Cele leczenia hipotensyjnego u chorych w wieku podeszłym
Ponieważ ryzyko sercowo-naczyniowe u osób starszych jest więk-

sze niż w młodszych grupach wiekowych, leczenie nadciśnienia tętni-
czego u nich przynosi korzyści porównywalne lub nawet większe niż 
w grupie młodszych dorosłych. 

Jeszcze do niedawna istniało przekonanie, że we wszystkich gru-
pach wiekowych należy dążyć do obniżenia ciśnienia tętniczego po-
niżej wartości 140/90. Aktualnie przyjmuje się w oparciu o duże ob-
serwacje kliniczne, że u osób w starszym wieku powinno ono być niż-
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sze niż 150/90 i obniżanie wartości ciśnienia tętniczego powinno być  
u nich osiągane stopniowo, m.in. ze względu na możliwość hipotonii 
ortostatycznej. 

Jak wynika z obserwacji dużej liczby chorych, skuteczne leczenie 
hipotensyjne przyczynia się do redukcji:
	częstości udarów mózgu o 35-40%,
	częstości zawałów mięśnia sercowego o 20-25%,
	niewydolności serca o około 50%,
	demencji o około 60%. 

Ważną rolę w leczeniu nadciśnienia tętniczego odgrywa postę-
powanie niefarmakologiczne, które u osób starszych nie odbiega od 
ogólnie przyjętych zasad i obejmuje:
	redukcję nadwagi, 
	ograniczenie spożycia sodu (głównie soli kuchennej), 
	ograniczenie spożycia alkoholu, 
	zwiększenie aktywności fizycznej, 
	ograniczenie zażywania leków przeciwbólowych i przeciwzapal-

nych nie będących sterydami, należących do grupy tzw. nieste-
roidowych leków przeciwzapalnych. 

Realizacja tych zaleceń u osób starszych napotyka wiele trudności, 
u podłoża których leżą m.in. utrwalone negatywne nawyki żywienio-
we czy niska sprawność fizyczna, która ogranicza aktywność ruchową.

Na skuteczność terapii hipotensyjnej u osób w wieku podeszłym 
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak: 
	choroby współistniejące, 
	przyjmowanie innych leków, np. niesteroidowych przeciwzapal-

nych, 
	polipragmazja (stosowanie wielu leków), 
	odstawienie leków w przypadku normalizacji wartości ciśnienia 

tętniczego, 
	nierozpoznanie nadciśnienia wtórnego, 
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	niezrealizowanie recept wypisanych przez lekarza, np. ze wzglę-
du na niski dochód.

Zasadniczym celem terapii hipotensyjnej u wszystkich chorych,  
w tym także u osób w wieku podeszłym, powinna być:
	redukcja powikłań nadciśnienia tętniczego,
	przedłużenie życia,
	poprawa jakości życia.
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CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA (CHNS)

Schorzenie to jest zespołem objawów chorobowych, które są na-
stępstwem przewlekłego, niedostatecznego zaopatrzenia komórek 
mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Synonimami choro-
by niedokrwiennej serca (ChNS) są: 
	choroba wieńcowa, 
	dusznica bolesna, 
	dławica piersiowa.

Światowym standardem klasyfikacji stopnia zaawansowania dła-
wicy piersiowej jest wprowadzona przez Kanadyjskie Towarzystwo 
Kardiologiczne (Canadian Cardiovascular Society) czterostopniowa 
klasyfikacja oparta na związkach bólów wieńcowych z wykonywanym 
wysiłkiem fizycznym.

Klasyfikacja CCS
	I stopień: bóle dławicowe występują jedynie podczas znacznie 

nasilonych wysiłków,
	II stopień: bóle dławicowe są niewielkie podczas zwykłych czyn-

ności, występują np. podczas szybkiego wchodzenia po scho-
dach na drugie i wyższe piętro,

	III stopień: znaczne dolegliwości pojawiają się podczas wykony-
wania codziennych wysiłków, np. podczas wolnego wchodzenia 
na pierwsze piętro,

	IV stopień: bóle dławicowe występują nawet podczas niewiel-
kich wysiłków i w spoczynku.

Istotą choroby jest stała lub okresowa nierównowaga pomiędzy za-
potrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i energię a możliwościa-
mi ich dostawy. Nierównowaga ta szczególnie wyraźnie zaznacza się 
w czasie wysiłku fizycznego wykonywanego przez osobę dotkniętą 
chorobą. Szybciej i silniej kurczące się wówczas serce potrzebuje wię-
cej tlenu. Zwężone tętnice wieńcowe nie są w stanie sprostać takiemu 
zapotrzebowaniu. W tej sytuacji dochodzi do niedotlenienia mięśnia 
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sercowego. Podobne zjawisko zachodzi w innych sytuacjach, w któ-
rych także zwiększa się zapotrzebowanie serca na tlen, np. w stanach 
gorączkowych czy w nadczynności tarczycy.

W sytuacji ostro rozwijającego się niedokrwienia mięśnia sercowe-
go, w miażdżycowym zwężeniu światła tętnic wieńcowych, oprócz 
blaszki miażdżycowej istotną rolę odgrywa także skurcz okrężnych 
mięśni gładkich tych tętnic oraz szybko formująca się, zwykle w miej-
scu pęknięcia blaszki, skrzeplina, która złożona jest głównie z płytek 
krwi (trombocytów). Skrzeplina może całkowicie zamknąć zwężone 
światło naczynia wieńcowego i spowodować wystąpienie albo zawału 
(martwicy) serca, albo – w wyniku ogromnej niestabilności elektrycz-
nej w obszarze dramatycznie niedokrwionym – migotania komór, za-
burzenia rytmu będącego główną przyczyną nagłej śmierci sercowej.

Choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem układu krążenia 
ludzi żyjących w krajach wysoko rozwiniętych, a jej następstwa w po-
staci zawału serca i nagłej śmierci sercowej nadal pozostają najczęst-
szymi przyczynami zgonów. Przeciętna roczna częstość występowa-
nia choroby wieńcowej wynosi ok. 250-300 nowych przypadków na 
100 000 mieszkańców i rośnie wraz z wiekiem. W Polsce częstość za-
chorowań wynosi średnio 620 przypadków na 100 tysięcy mężczyzn 
i 220 przypadków na 100 tysięcy kobiet. Zapadalność na to schorze-
nie jest mniejsza na wsiach niż w dużych miastach, ponadto częstość 
występowania dławicy rośnie gwałtownie wraz z wiekiem u obu płci: 
od 0,1–1% u kobiet w wieku 45–54 lat do 10–15% u kobiet w wieku 
65–74 lat oraz od 2–5% u mężczyzn w wieku 45–54 lat do 10–20%  
u mężczyzn w wieku 65–74 lat.

Najczęstszą, bo w ponad 98% przypadków, przyczyną choroby nie-
dokrwiennej serca (ChNS) jest miażdżyca tętnic wieńcowych. 

Innymi, znacznie rzadziej występującymi, przyczynami mogą być:
	skurcz tętnicy wieńcowej, 
	zator tętnicy wieńcowej, 
	zapalenie tętnic wieńcowych, 
	 wady naczyń wieńcowych, 
	uraz tętnicy wieńcowej, 
	zakrzepica tętnicza wskutek zaburzeń krzepnięcia, 
	rozwarstwienie aorty.
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Czynnikami ryzyka choroby wieńcowej są:
	miażdżyca tętnic,
	wiek,
	dodatni wywiad rodzinny (występowanie choroby u spokrew-

nionych członków rodziny),
	zaburzenia gospodarki lipidowej (tłuszczowej), 
	palenie tytoniu, 
	cukrzyca, 
	nadciśnienie tętnicze, 
	nadwaga i otyłość,
	mała aktywność fizyczna.

Bardzo ważnym elementem dbałości o serce w okresie okołosenio-
ralnym, zwłaszcza w odniesieniu do choroby niedokrwiennej serca, 
jest znajomość czynników ryzyka, których negatywny wpływ można 
zmniejszać poprzez podejmowanie odpowiednich działań. 

Wysokie stężenie cholesterolu, szczególnie LDL powyżej 130 mg/dl  
jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. Aktualnie dostępne są leki 
wpływające korzystnie na to stężenie – są to statyny. Okazało się, że 
statyny nie tylko obniżają stężenie cholesterolu (zwłaszcza LDL), ale 
także redukują wielkość blaszki miażdżycowej, powodują jej stabiliza-
cję, a nawet pod ich wpływem dochodzi do poszerzenia światła naczy-
nia wieńcowego.

Palenie tytoniu obok zaburzeń gospodarki lipidowej (tłuszczowej) 
jest równie istotnym czynnikiem ryzyka – osoby palące są co najmniej 
dwukrotnie bardziej zagrożone prawdopodobieństwem rozwoju cho-
roby wieńcowej niż niepalący. 

Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego znacząco zmniejsza 
śmiertelność w chorobie wieńcowej.

Klasycznym objawem w chorobie niedokrwiennej serca (ChNS) jest 
ból dławicowy, który wykazuje określone cechy, co sprawia, że na pod-
stawie rozmowy z osobą dotkniętą tą chorobą z dużym prawdopodo-
bieństwem można ją rozpoznać. 
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Ból dławicowy typowy charakteryzuje się następującymi cechami:
	ma charakter ucisku, pieczenia, dławienia, gniecenia lub rozrywa-

nia i u danego pacjenta charakter bólu jest każdorazowo taki sam,
	umiejscowiony jest zwykle zamostkowo, rzadziej może być zlo-

kalizowany w nadbrzuszu,
	może promieniować do szyi, żuchwy, nadbrzusza lub ramion  

i u danego pacjenta promieniowanie pozostaje niezmienne, 
	jest wywoływany przez wysiłek fizyczny lub stres,
	trwa kilka minut,
	ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu podjęzykowym nitrogli-

ceryny w ciągu kilku minut,
	nie zmienia się w zależności od pozycji ciała ani fazy cyklu odde-

chowego.

Odrębności choroby niedokrwiennej serca u chorych w wieku 
podeszłym

Ból wieńcowy może mieć także inny charakter niż opisany powy-
żej i określany jest wówczas jako równoważnik dławicy piersiowej lub 
„maska”. I właśnie u osób w wieku podeszłym, częściej niż w młodszych 
grupach wiekowych, stwierdzane są równoważniki bólu dławicowego, 
takie jak:
	duszność wysiłkowa i gorsza tolerancja wysiłku fizycznego,
	zmęczenie,
	omdlenie lub stan przedomdleniowy,
	nudności i wymioty, zwłaszcza przy niedokrwieniu ściany dolnej 

serca.

U chorych w starszych grupach wiekowych, zwłaszcza jeśli chorują 
oni także na cukrzycę, zdarzają się tzw. „nieme”, bezbólowe incyden-
ty niedokrwienia mięśnia sercowego, wykrywane jedynie w badaniu 
EKG (spoczynkowym, wysiłkowym lub 24-godzinnym zapisie EKG me-
todą Holtera). 

Dzisiaj wiadomo, że te „nieme” niedokrwienia są bardzo niebez-
pieczne; mogą być przyczyną nagłych zgonów w wyniku niedo-
krwiennej niestabilności elektrycznej serca i migotania komór – naj-
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poważniejszego i śmiertelnego zaburzenia rytmu serca. Jeśli ból  
w klatce piersiowej sygnalizuje chorobę, człowiek robi wszystko, by 
ta dolegliwość ustąpiła. W przypadku „niemego” niedokrwienia chory 
nie otrzymuje żadnego sygnału, że jego serce jest poważnie zagrożo-
ne. Nie podejmuje leczenia, nie zaprzestaje wysiłku, nie rzuca palenia. 
„Nieme” niedokrwienie jest  „cichym”  zabójcą.

Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
Im bardziej zaawansowany wiek człowieka, tym trudniejsza diagno-

styka choroby niedokrwiennej serca. U osób w wieku okołosenioral-
nym częściej niż w młodszych grupach wiekowych może występo-
wać „nieme” niedokrwienie, zwłaszcza jeśli dodatkowo chorują oni 
na cukrzycę, która sprzyja takim właśnie incydentom. Rozpoznanie 
„niemego”, a więc bezbólowego niedokrwienia mięśnia sercowego, 
jest szczególnie trudne ze względu na brak sygnału ostrzegawczego 
w postaci bólu podczas wysiłku. W przypadku bezbólowej choroby 
niedokrwiennej serca podstawowym badaniem diagnostycznym jest 
test wysiłkowy na bieżni ruchomej lub cykloergometrze (urządzenie 
podobne do roweru, służące do mierzenia wykonanej przez organizm 
pracy), a osoby starsze często, w związku z towarzyszącymi zmianami 
w układzie ruchu, nie są w stanie takiej próby wykonać. 

W wieku podeszłym często współistnieje kilka chorób jednocze-
śnie. Współistnienie chorób układu oddechowego, nerwowego, 
kostno-stawowego, choroby refluksowej czy wrzodowej może spo-
wodować, że dolegliwości wieńcowe mogą być interpretowane jako 
niezwiązane z układem krążenia. Niejednokrotnie dokładne zebranie 
wywiadu odnośnie choroby wieńcowej jest utrudnione z powodu za-
burzeń pamięci lub zaburzenia funkcji kory mózgowej powstałego  
w następstwie niewydolności krążenia mózgowego. Dlatego przy du-
żym ryzyku zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych istnieją 
wskazania do wykonania badań obrazowych tętnic wieńcowych (np. 
koronarografii).

Wiek podeszły stwarza zwiększone ryzyko wystąpienia groźnych 
powikłań sercowo-naczyniowych choroby wieńcowej, jak zawał serca, 
zgon i udar mózgowy. Czynnikami, które należy uwzględnić podczas 
pierwszego kontaktu z pacjentem w określeniu tego ryzyka, są: prze-
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byty zawał serca, przebyte zabiegi rewaskularyzacyjne (udrożnienie 
lub poszerzenie naczyń krwionośnych), miażdżyca innych tętnic niż 
wieńcowe, współistniejąca niewydolność serca, a także cukrzyca, nad-
ciśnienie tętnicze i niewydolność nerek.

Celami leczenia choroby niedokrwiennej serca (ChNS) są:
	zniesienie dolegliwości,
	zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym,
	hamowanie postępu choroby,
	wydłużenie przeżycia.

Są one realizowane poprzez: 
	zwalczanie czynników ryzyka miażdżycy, szczególnie: palenia ty-

toniu, otyłości, zaburzeń gospodarki lipidowej (tłuszczowej), upo-
śledzonej tolerancji glukozy i cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, 

	leczenie chorób nasilających dławicę piersiową, takich jak niedo-
krwistość, nadczynność tarczycy, 

	leczenie przeciwpłytkowe w celu zapobiegania incydentom za-
krzepowym,

	leczenie przeciwniedokrwienne.

Ponieważ u osób starszych często współistnieją inne schorzenia, 
ogromnej wagi nabiera ich rozpoznanie i wykonanie podstawowych 
badań laboratoryjnych, takich jak:
	morfologia krwi ze względu na to, że niedokrwistość nasila dole-

gliwości dławicowe,
	stężenie hormonu tyreotropowego (TSH), aby wykluczyć nad-

czynność i niedoczynność tarczycy,
	stężenie glukozy w surowicy, ponieważ cukrzyca sprzyja choro-

bie wieńcowej, a ponadto w przebiegu cukrzycy częściej wystę-
pują incydenty bezbólowego niedokrwienia mięśnia sercowego,

	lipidogram z rozkładem na 4 frakcje cholesterolu (całkowity, LDL, 
HDL, trójglicerydy),

	wskaźniki laboratoryjne wydolności nerek i stężenie kwasu mo-
czowego,

	badania w kierunku współistniejącego zakażenia.
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Jeżeli u seniora podejrzewa się chorobę niedokrwienną serca  
w oparciu o wywiad (który nie zawsze, jak wskazano powyżej, będzie 
dawał jednoznaczną odpowiedź), konieczne jest przeprowadzenie 
diagnostyki, która jednak też może być złożona. 

Za trudności diagnostyczne odpowiadają następujące fakty:
	spoczynkowy zapis EKG wykazuje szereg nieprawidłowości, któ-

re utrudniają rozpoznanie niedokrwienia mięśnia sercowego,
	do nieprawidłowości spotykanych w zapisie EKG u seniora należą: 

zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, śródko-
morowego, bloki odnóg pęczka Hisa i przerost lewej komory,

	diagnostyczny test wysiłkowy na cykloergometrze lub bieżni ru-
chomej może być niemożliwy do wykonania lub nieadekwatny 
w związku z gorszą tolerancją wysiłków fizycznych, ograniczoną 
zdolnością do wykonania wysiłku (siedzący tryb życia, otyłość) 
lub ze schorzeniami układu kostno-stawowego uniemożliwiają-
cymi przeprowadzenie próby.

W związku z powyższym u seniorów częściej znajdują zastosowanie 
bardziej złożone techniki diagnostyczne, o wykonaniu których decyduje 
lekarz (test obciążeniowy radioizotopowy, echokardiograficzny, wielo-
rzędowa tomografia komputerowa tętnic wieńcowych, koronarografia). 

Koronarografia, czyli angiografia wieńcowa, pozostaje złotym stan-
dardem i najskuteczniejszym narzędziem w diagnostyce choroby 
wieńcowej. Badanie to polega na rentgenowskim uwidocznieniu na-
czyń wieńcowych po podaniu do nich kontrastu. Za pomocą korona-
rografii można uwidocznić charakterystyczne dla choroby wieńcowej 
zwężenia tętnic. To badanie jest konieczne do ustalenia strategii po-
stępowania terapeutycznego.

Leczenie choroby niedokrwiennej u seniorów nie odbiega od stan-
dardowego leczenia jej w młodszych grupach wiekowych i obejmu-
je postępowanie niefarmakologiczne (zwalczanie modyfikowalnych 
czynników ryzyka), leczenie farmakologiczne oraz interwencyjne (po-
szerzanie tętnicy wieńcowej) i kardiochirurgiczne. 
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ZABURZENIA RYTMU SERCA I PRZEWODNICTWA 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW

Zaburzenia rytmu serca (arytmie) zdarzają się u osób w starszym 
wieku częściej niż u młodszych, co związane jest u nich zarówno  
z procesami inwolucyjnymi serca i układu bodźco-przewodzącego, jak  
i z częstszym występowaniem schorzeń predysponujących do arytmii. 
Są to przede wszystkim choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie 
tętnicze. Objawy arytmii w starszym wieku mogą być podobne do wy-
stępujących u osób młodszych (np. kołatanie serca, zasłabnięcia), ale 
częściej przebiegają nietypowo. 

Arytmie u seniorów mogą objawiać się jako:
	zaburzenia poznawcze,
	splątanie,
	upadki,
	epizody zakrzepowo-zatorowe,
	utraty przytomności,
	zatrzymanie akcji serca.
U części starszych osób nie występują żadne objawy, a arytmia 

może zostać wykryta przypadkowo podczas badania fizykalnego lub 
w zapisie EKG.

Arytmie dzieli się klasycznie na nadkomorowe i komorowe ze 
względu na miejsce ich powstawania, natomiast ze względu na czę-
stość rytmu serca wyróżnia się bradyarytmie (przebiegające ze zwol-
nieniem częstości rytmu serca), tachykardie (miarowy, przyspieszony 
rytm serca) i tachyarytmie (przebiegające z przyspieszoną, niemiaro-
wą akcja serca).

Zaburzenia rytmu serca mogą występować jako pojedyncze pobu-
dzenia zakłócające podstawowy rytm serca, pary pobudzeń i tachy-
kardie, czyli częstoskurcze (jeśli obok siebie występują co najmniej 
trzy pobudzenia pochodzące z innego, niż zatokowe, ogniska). 

Częstoskurcze, w zależności od czasu trwania, dzieli się na:
	nieutrwalone, nietrwałe, jeśli trwają do 30 sekund,
	utrwalone, trwałe, jeśli trwają co najmniej 30 sekund.
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Zaburzenia przewodnictwa
U osób starszych często występują zaburzenia tworzenia i przewo-

dzenia impulsów w układzie bodźco-przewodzącym. Wynika to ze 
zmian zwyrodnieniowych układu i jego włóknienia. Zaburzenia te pro-
wadzić mogą do wystąpienia objawowej bradykardii. Zmiany zwyrod-
nieniowe i włóknienie układu bodźco-przewodzącego nie są jedynymi 
przyczynami bradykardii objawowej. Może ona być także następstwem 
stosowanego leczenia antyarytmicznego, wyrazem toksycznego lub 
niepożądanego działania leków, może też towarzyszyć zawałowi serca.

Objawowa bradykardia
Jest to choroba dotycząca głównie osób starszych i zwykle jest wy-

razem zaburzeń czynności ośrodka nadrzędnego bodźcotwórczego  
w sercu, jakim jest węzeł zatokowy, może też dotyczyć przewodnictwa 
przedsionkowo-komorowego.

Może przebiegać jako:
	bradykardia zatokowa,
	blok zatokowo-przedsionkowy,
	zahamowanie zatokowe,
	blok przedsionkowo-komorowy II stopnia,
	blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, czyli całkowity.

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia nie powoduje bradykardii 
objawowej, dotyczy 8% osób w wieku podeszłym, natomiast bardziej 
zaawansowane zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komoro-
wego dotyczą 1-2% osób w wieku podeszłym.

Objawami bradykardii mogą być:
	zasłabnięcia,
	przewlekłe zmęczenie,
	zawroty głowy,
	omdlenia. 

U osób starszych objawy bradykardii są bardziej nasilone w porów-
naniu z osobami młodszymi, co wynika z często upośledzonego prze-
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pływu krwi w tętnicach szyjnych i mózgowego. Jeżeli bradykardia nie 
jest wynikiem odwracalnych przyczyn lub nie można odstawić leków, 
które ją powodują, leczenie polega na wszczepieniu układu stymulu-
jącego serce.

Najczęstszym zaburzeniem rytmu serca u osób starszych jest mi-
gotanie przedsionków i jego częstość występowania wzrasta wraz  
z wiekiem.

Migotanie przedsionków (MP)
Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu 

serca, polegającym na bardzo szybkim (300-600/min) i nieskoordyno-
wanym pobudzaniu przedsionków serca z towarzyszącą mu na ogół 
szybką czynnością komór. Zaburzenie to rozpoznaje się na podstawie 
zapisu EKG, zwykle jest bezobjawowe i nie jest odczuwane przez cho-
rych, niekiedy towarzyszą mu:
	kołatania serca,
	duszność,
	ból w klatce piersiowej,
	pogorszenie tolerancji wysiłków fizycznych,
	zawroty głowy.

Epidemiologia
Istnieje zdecydowana zależność między wiekiem a częstością wy-

stępowania tej nadkomorowej arytmii. O ile u osób pomiędzy 25  
a 30 rokiem życia migotanie przedsionków występuje tylko u 3-4 osób 
na 1000, to u osób po 60 roku życia liczba ta jest znacznie większa 
i sięga aż 90 osób na 1000. Migotanie przedsionków jest rzeczywi-
stym problemem społecznym, tym bardziej że w związku ze starze-
niem się społeczeństwa liczba chorych z migotaniem przedsionków 
stale rośnie. Paradoksalnie, w wyniku postępów w leczeniu schorzeń 
kardiologicznych, obserwuje się coraz więcej przypadków migota-
nia przedsionków, co m.in. wynika z coraz dłuższego życia populacji, 
wśród której coraz powszechniej występują schorzenia, które do mi-
gotania przedsionków się przyczyniają. Częstość występowania MP 
(migotania przedsionków) stale się zwiększa. Aktualnie szacuje się, że 
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w krajach rozwiniętych występuje u około 1,5-2% ogólnej populacji, 
a średni wiek chorych z tym schorzeniem wynosi 75–85 lat. Jak wska-
zywały dane z 2012 r. w Polsce na MP choruje ponad 400 000 osób  
i jest ono arytmią wieku podeszłego – co piąty 80-latek choruje na MP. 
Współcześnie określa się, że MP jest epidemią XXI wieku. Prawdopo-
dobnie do roku 2050 istotnie zwiększy się liczba chorych z tą arytmią; 
szacuje się, że nawet 2,5-krotnie. 

Ten wzrost częstości występowania MP związany jest przede wszyst-
kim ze starzeniem się populacji. Aktualnie średnia życia w Polsce dla 
kobiet wynosi 80,9 lat, dla mężczyzn 73 lata. Podkreślić należy, że  
u osób w wieku podeszłym wzrasta też występowanie tych schorzeń, 
które predysponują do tej arytmii, i są to:
	nadciśnienie tętnicze,
	choroba niedokrwienna serca,
	niewydolność serca,
	wady zastawkowe serca. 

Innymi czynnikami predysponującymi do MP są:
	choroby mięśnia sercowego, w tym zapalenie mięśnia sercowe-

go i osierdzia,
	nadciśnienie płucne i zatorowość płucna,
	guzy i skrzepliny wewnątrzsercowe,
	niewydolność węzła zatokowego,
	używki: alkohol, kofeina, papierosy,
	nadczynność tarczycy,
	 operacje na sercu, przełyku lub płucach,
	schorzenia neurologiczne, w tym udar mózgu,
	 czynniki genetyczne – rodzinnie uwarunkowane MP.

Klasyfikacja migotania przedsionków:
	migotanie przedsionków rozpoznane po raz pierwszy,
	nawracające migotanie przedsionków – jeżeli wystąpiły co naj-

mniej 2 epizody,
	napadowe migotanie przedsionków – trwa poniżej 7 dni (zwykle 

ustępuje do 24h), samoistnie ustępuje,
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	przetrwałe migotanie przedsionków – trwa powyżej 7 dni, nie 
ustępuje samoistnie,

	utrwalone migotanie przedsionków – zwykle długotrwałe, pró-
by kardiowersji (zabieg przywracania prawidłowego rytmu ser-
ca) były nieskuteczne lub nie podjęto takich prób.

U danego pacjenta mogą występować różne rodzaje migotania 
przedsionków.

Odrębnym rodzajem MP jest tzw. samoistne migotanie przedsion-
ków, które występuje u osób bez schorzeń serca i układu krążenia, 
u osób bez powiększenia lewego przedsionka w badaniu usg serca. 
Ten rodzaj MP nie powinien być jednak rozpoznany w wieku około-
senioralnym, ponieważ z definicji występuje u osób w wieku poniżej  
65 roku życia. 

Postępowanie w migotaniu przedsionków jest złożone i ma na 
celu:
	kontrolę rytmu serca,
	kontrolę częstości rytmu serca,
	zapobieganie incydentom zakrzepowo-zatorowym (przewlekła 

antykoagulacja).

Przez kontrolę rytmu rozumie się przywracanie rytmu zatokowego, 
a więc umiarowienie, natomiast przez kontrolę częstości rytmu zwol-
nienie częstości komór przy utrwalonym migotaniu przedsionków. 
Oba te działania odbywają się pod nadzorem lekarza, nierzadko roz-
poczynają się w warunkach szpitalnych. 

Migotanie przedsionków cechuje nieuporządkowany i szybki (po-
wyżej 300/minutę) rytm przedsionków, czemu towarzyszy niemiaro-
wy rytm komór, a wszystko to prowadzi do utraty siły skurczu mię-
śnia sercowego o 10-15%. Nieprawidłowe kurczenie się przedsionków 
powoduje zaburzenia przepływu krwi i zwiększone ryzyko tworzenia 
się skrzeplin, głównie w uszku lewego przedsionka serca. Grozi to po-
tencjalnie możliwością uruchomienia materiału zakrzepowego i wy-
dostaniem się go z lewej komory do aorty i dalszych naczyń, a więc 
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powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, przede wszystkim udarem 
niedokrwiennym mózgu. 

Jest to najczęstsze i jednocześnie najpoważniejsze powikłanie mi-
gotania przedsionków. Z tego względu bardzo istotnym problemem 
jest zapobieganie takim powikłaniom poprzez leczenie przeciwza-
krzepowe (antykoagulacja). Udar niedokrwienny mózgu występuje  
w skali 1 roku 5-krotnie częściej u chorych z migotaniem przedsion-
ków niż bez tej arytmii. 

Powikłania zakrzepowo-zatorowe
W ciągu pierwszych 24-48 godzin napadu migotania przedsionków 

ryzyko jest stosunkowo małe, rośnie ono w miarę czasu trwania napadu.

Czynniki ryzyka zwiększające ryzyko powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych:
	wiek (im osoba starsza, tym ryzyko większe),
	zwężenie zastawki mitralnej,
	sztuczna zastawka serca,
	przebyty udar niedokrwienny mózgu lub przemijający incydent 

niedokrwienia mózgu (objawy jak w udarze mózgu, ale przemi-
jające przed upływem 24 godzin),

	obecność skrzepliny w lewym przedsionku,
	choroba niedokrwienna serca,
	nadciśnienie tętnicze,
	cukrzyca,
	niewydolność serca,
	nadczynność tarczycy,
	kardiomiopatia przerostowa.

Skala CHA2DS2–VASc
Dla oceny ryzyka udaru mózgu w niezastawkowym (niezwiązanym 

z wadą zastawki mitralnej) migotaniu przedsionków zaleca się używa-
nie skali CHA2DS2–VASc. U pacjentów z wynikiem równym lub więk-
szym niż 2 zaleca się stosowanie doustnych antykoagulantów, czyli 
leków przeciwkrzepliwych, a z mniejszym jedynie aspiryny.
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Czynnik ryzyka Punkty
C Congestive heart 
failure/LV dysfunction

zastoinowa niewydolność serca/
dysfunkcja lewej komory 1

H Hypertension nadciśnienie tętnicze 1
A Age wiek ≥75 lat 2
D Diabetes mellitus cukrzyca 1

S Stroke przebyty udar mózgu lub incydent 
zakrzepowo-zatorowy 2

V Vascular Disease

choroba naczyniowa (przebyty zawał 
serca, miażdżycowa choroba tętnic 
obwodowych, blaszki miażdżycowe  
w aorcie)

1

A Age wiek 65–74 lat 1
Sc Sex category płeć żeńska 1

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym podczas terapii prze-
ciwkrzepliwej jest krwawienie, z tego powodu dla oszacowania jego 
ryzyka powszechnie stosuje się poniżej omówioną skalę HAS-BLED.

Skala HAS – BLED
Jest to skala służąca do oceny ryzyka krwawienia u chorych z migo-

taniem przedsionków. 

Czynnik ryzyka Punkty
H Hypertension nadciśnienie tętnicze 1
A Abnormal renal or 
liver function

nieprawidłowa funkcja nerek lub 
wątroby 1 lub 2

S Stroke udar mózgu 1
B Bleeding przebyte krwawienie 1
L Labile INR niestabilny INR 1
E Elderly podeszły wiek (>65r.ż.) 1
D Drugs or alkohol leki lub alkohol 1 lub 2

Jeżeli w skali HAS-BLED pacjent otrzyma co najmniej 3 punkty, 
oznacza to wysokie ryzyko krwawienia.

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotne jest posiadanie 
informacji przez pacjenta, a w szczególnych przypadkach (demencja, 
unieruchomienie), również przez osobę sprawującą opiekę, o sto-
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sowanym leczeniu przeciwzakrzepowym. Dla takich chorych każde 
skaleczenie, otarcie naskórka, uraz, a nawet zastrzyk domięśniowy są 
niebezpieczne, ponieważ leki przeciwzakrzepowe powodują, że krew 
krzepnie powoli. Tak więc w tych sytuacjach może dochodzić do prze-
dłużających się krwawień, hospitalizacji, a nawet może zachodzić ko-
nieczność przetaczania preparatów krwi.

W codziennym życiu ważne jest:
	unikanie urządzeń gospodarstwa domowego, które mogą skale-

czyć (ostre noże, tarki do warzyw),
	unikanie igieł do szycia, broszek i ozdób o ostrych krawędziach  

i zapięciach,
	zachowanie ostrożności podczas golenia,
	używanie szczoteczek do mycia zębów z miękkim włosiem,
	unikanie protez zębowych mogących urazić podniebienie,
	zachowanie ostrożności podczas obcinania paznokci i włosów,
	informowanie kosmetyczki i fryzjera o przyjmowaniu leku prze-

ciwzakrzepowego.

W przypadku poważniejszego urazu, połączonego z upadkiem lub 
uderzeniem, konieczny jest kontakt z lekarzem ze względu na możli-
wość podskórnego krwawienia. Gdy potrzebna jest nagła pomoc lub 
wystąpiła utrata przytomności, wymagane jest zawiadomienie i we-
zwanie pogotowia ratunkowego.

Ważne jest także, aby osoba przyjmująca przewlekle lek przeciw-
krzepliwy będący antagonistą witaminy K (Warfin, Sintrom, Acenoku-
marol) nie nadużywała leków przeciwbólowych, witamin i ziół, które 
można zakupić bez recepty, bowiem preparaty te wchodzą w interak-
cje z tymi lekami, co spowodować może nieoczekiwane zablokowanie 
układu krzepnięcia i krwawienia, w tym także poważne.

Istotnym elementem w opiece nad seniorem stosującym doustną 
antykoagulację jest odpowiednie dobranie diety z ograniczeniem wi-
taminy K, w którą bogate są niektóre warzywa. Ich spożywanie w nad-
miarze może przyczynić się do ograniczenia efektu przeciwkrzepliwe-
go preparatów z grupy antywitamin K, a więc prowadzić do wystą-
pienia bądź nawrotu zakrzepicy. Z doświadczenia lekarskiego wynika, 
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że spożywanie tych produktów powinno być ograniczone i możliwie 
równomierne podczas leczenia. 

Do produktów o bogatej zawartości witaminy K, osłabiających dzia-
łanie omawianej grupy leków, należą między innymi:
	brokuły,
	brukselka,
	karczochy,
	szczypior,
	kolendra,
	skórki ogórka,
	kapusta włoska,
	sałata zielona,
	cykoria,
	owoce kiwi,
	mięta,
	pietruszka,
	gorczyca,
	groszek zielony,
	orzeszki pistacjowe,
	rzepa,
	rzeżucha,
	olej rzepakowy, oliwki, 
	szpinak,
	fasola sojowa i olej sojowy.

Natomiast do czynników nasilających działanie przeciwkrzepliwe 
antywitamin K należą:
	owoce mango,
	olej rybi,
	sok grejpfrutowy,
	antybiotyki,
	wiele leków,
	palenie tytoniu,
	choroby wątroby.
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Na podkreślenie jeszcze raz zasługuje fakt, że wymienionych pro-
duktów nie należy jeść w nadmiarze, a ich przyjmowanie powinno być 
równomierne podczas trwania terapii przeciwzakrzepowej.

Czy można zapobiegać migotaniu przedsionków?
Migotanie przedsionków (MP) pogarsza komfort życia, osłabia siłę 

skurczu serca i grozi poważnymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowy-
mi. Znane jest w środowisku lekarskim powiedzenie, że rytm zatoko-
wy rodzi rytm zatokowy, a migotanie przedsionków rodzi migotanie 
przedsionków. Oznacza to, że u osoby, która miała już w przeszłości 
napad migotania przedsionków, większe jest prawdopodobieństwo 
kolejnego napadu niż u osoby, u której utrzymuje się rytm zatokowy 
bez napadów migotania przedsionków. 

Pojawia się więc problem zapobiegania pierwszemu napadowi tej 
arytmii, czyli prewencji pierwotnej MP. Założeniem jest leczenie tych 
wszystkich schorzeń serca i pozasercowych, w przebiegu których MP 
może się pojawić i które mogą w przyszłości stać się przyczyną MP. 

Do schorzeń takich należą:
	nadciśnienie tętnicze,
	choroba niedokrwienna serca,
	kardiomiopatie, zwłaszcza rozstrzeniowa,
	wady nabyte serca,
	zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
	nadczynność tarczycy, 
	choroby płuc. 
W profilaktyce pierwotnej migotania przedsionków ważne jest tak-

że leczenie zaburzeń elektrolitowych (przede wszystkim niedoboru 
potasu, ale również magnezu czy wapnia). 

Oprócz działania leczniczego, w profilaktyce napadów migotania 
przedsionków ważne jest także działanie pozafarmakologiczne, obej-
mujące właściwe odżywianie oraz unikanie używek:
	nikotyny,
	nadmiaru kofeiny,
	alkoholu.
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CHORY ZE SZTUCZNYM STYMULATOREM SERCA

Jak wynika z rejestrów implantacji, ponad 70% chorych poddanych 
zabiegowi wszczepienia układu stymulującego serce jest w wieku po-
wyżej 60 lat. Najczęściej przyczyną wszczepienia układu stymulujące-
go w tej grupie osób są:
	różne formy bloku przedsionkowo-komorowego,
	zespół chorego węzła zatokowego,
	bradyarytmia (zbyt wolna częstość rytmu komór serca) w prze-

biegu utrwalonego migotania przedsionków.
U ponad 90% chorych kliniczne objawy występujące przed zabie-

giem wszczepienia stymulatora serca to: utrata przytomności, zasłab-
nięcie czy osłabienie z wolnym biciem serca.

Sztuczny rozrusznik serca, czyli stymulator, jest urządzeniem, 
które elektrycznie pobudza rytm serca i głównymi wskazaniami do 
jego wszczepienia są: 
	zespół chorego węzła zatokowego, 
	migotanie przedsionków z wolną akcją komór, 
	bloki w przewodzeniu impulsów elektrycznych pomiędzy przed-

sionkami i komorami serca nabyte podczas choroby lub wro-
dzone (dotyczy bloków przedsionkowo-komorowych trzeciego  
i niektórych postaci bloków przedsionkowo-komorowych dru-
giego stopnia), 

	bloki w przewodzeniu impulsów elektrycznych w obrębie mię-
śnia komór serca współistniejące z blokami w przewodzeniu im-
pulsów pomiędzy przedsionkami i komorami serca, 

	niektóre rodzaje omdlenia.

Istnieją również inne wskazania do wszczepienia szczególnego ro-
dzaju sztucznego stymulatora serca, takie jak:
	zaawansowana zastoinowa niewydolność serca z blokiem lewej 

odnogi pęczka Hisa, 
	kardiomiopatia ze zwężeniem drogi wypływu krwi z lewej komory,
	uszkodzenie serca z obniżeniem czynności skurczowej lewej ko-

mory i jej frakcją wyrzutową krwi równą lub mniejszą niż 35%, 
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w sytuacji gdy zostały wyczerpane metody farmakologicznego  
i inwazyjnego leczenia schorzenia podstawowego.

Jest oczywiste, że wymienione powyżej sytuacje nie stanowią jedy-
nych wskazań do wszczepienia urządzeń stymulujących pracę serca, 
decyzję w tej sprawie podejmuje się po wykonaniu wszystkich nie-
zbędnych badań i procedur.

Wyróżnia się dwa podstawowe układy stymulujące serce, i są to:
	stymulacja jednojamowa, gdy używa się jednej elektrody, która 

umieszczona jest w prawym przedsionku lub prawej komorze,
	stymulacja dwujamowa, gdy używa się dwóch elektrod umiesz-

czonych w prawym przedsionku i prawej komorze.
O wyborze układu decyduje lekarz po rozpatrzeniu wskazań do wy-

boru stymulacji w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej. 

W związku z coraz lepszym, nowocześniejszym i skuteczniejszym 
leczeniem schorzeń kardiologicznych i wydłużaniem czasu trwania 
życia, w populacji osób w wieku podeszłym zwiększy się liczba tych, 
które mają implantowane urządzenie stymulujące pracę serca. Do 
urządzeń tych należą nie tylko stymulatory serca, ale także, co wynika 
z postępu w medycynie, kardiowertery-defibrylatory oraz urządzenia 
CRT.

Kardiowerter-defibrylator – ICD (implantable cardioverter-defi-
brillator)

Jest to wysokoenergetyczne urządzenie elektroniczne wszczepiane 
chorym, u których występują lub mogą wystąpić groźne dla życia ko-
morowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, migotanie 
komór). ICD rozpoznaje te arytmie i jednocześnie je przerywa. 

ICD wszczepia się u chorych, którzy:
	przebyli incydent nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w mecha-

nizmie częstoskurczu komorowego lub migotania komór i praw-
dopodobieństwo wystąpienia powtórnego incydentu jest duże 
(prewencja wtórna),
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	są optymalnie leczeni farmakologicznie i byli leczeni inwazyjnie 
(pomostowanie wieńcowe, angioplastyka wieńcowa), istotne 
jest u nich uszkodzenie mięśnia sercowego (ocenione w oparciu 
o pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory), a prawdopodobień-
stwo wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia jest u nich wy-
sokie (prewencja pierwotna).

Kardiowerter-defibrylator (ICD) jest małym komputerem, zasilanym 
z wewnętrznej baterii (która u większości pacjentów wystarcza na kil-
ka lat), który stale monitoruje pracę serca, wykrywa groźne zaburze-
nia rytmu serca, przerywa je, a także jest jednocześnie stymulatorem 
serca pobudzającym je do pracy, gdy działa zbyt wolno (bradykardia) 
lub przestało pracować (asystolia). ICD jest również wyposażony w pa-
mięć, w której zapisane są wszystkie rozpoznane arytmie i ich terapie. 

Terapia resynchronizująca – CRT (Cardiac Resynchronization 
Therapy)

Jest to metoda leczenia zaawansowanej niewydolności serca, po-
legająca na wprowadzeniu do serca elektrod, które stymulują obie 
komory serca. W zaawansowanej niewydolności serca dochodzi do 
zaburzenia pobudzenia mięśnia lewej komory, do tak zwanej dyssyn-
chronii skurczu, czemu towarzyszy w zapisie EKG blok lewej odnogi 
pęczka Hisa. U chorych z takim uszkodzeniem lewej komory serca za-
stosowanie terapii resynchronizującej ma korzystny wpływ na popra-
wę wydolności serca, zmniejszenie objawów chorobowych i śmiertel-
ności. Nie wszyscy jednak chorzy z niewydolnością serca kwalifikowa-
ni są do implantacji urządzenia CRT.

Wskazania do implantacji CRT 
Najogólniej biorąc, CRT jest zalecana dla pacjentów z:
	rytmem zatokowym,
	poszerzeniem zespołu komorowego (QRS) w EKG powyżej 150 ms,
	obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (EF),
	niewydolnością serca utrzymującą się pomimo optymalnego le-

czenia farmakologicznego.
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Jak dbać o serce z wszczepionym urządzeniem i przewlekłą 
elektroterapią ?

W zasadzie tylko w czasie pierwszych kilku tygodni po implantacji 
zabieg nakłada na pacjenta pewne ograniczenia, a następnie koniecz-
ność odbywania wizyt kontrolnych. Rozruszniki umożliwiają milionom 
ludzi na świecie prowadzenie normalnego, aktywnego życia.

Rekonwalescencja po implantacji stymulatora w domu
	przez kilka dni po implantacji należy unikać unoszenia ramienia 

po stronie implantowanego stymulatora,
	konieczne jest przestrzeganie zasady, aby rana po operacji była 

czysta i sucha,
	należy nie dopuszczać do bezpośredniego nacisku na stymula-

tor (np. nie leżeć i nie spać na brzuchu),
	w razie pojawienia się obrzęku, zaczerwienienia wokół rany po 

wszczepieniu lub wycieku należy pilnie skontaktować się z leka-
rzem.

Niepokojące objawy
W przypadku pojawienia się niżej wymienionych objawów koniecz-

ne jest skontaktowanie się z lekarzem poradni stymulacji serca lub 
wszczepiającym urządzenie:
	objawy infekcji w okolicy rany pooperacyjnej: ból, pieczenie, za-

czerwienienie, obrzęk, wyciek,
	pojawienie się nowych dolegliwości, które dotychczas nigdy nie 

występowały, np. skurcze mięśni w okolicy wszczepionego urzą-
dzenia,

	zawroty głowy,
	omdlenia,
	osłabienie, męczenie się,
	ból w klatce piersiowej,
	czkawka,
	obrzęki, zwłaszcza kończyny górnej, po stronie której było wsz-

czepiane urządzenie,
	kołatanie serca.
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Badania kontrolne 
W poradni stymulacji serca badania kontrolne odbywają się według 

ustalonego harmonogramu. W pierwszym okresie po implantacji oraz 
w okresie późniejszym, przed wymianą stymulatora na inny, wizyty 
zaplanowane są częściej. Natomiast poza tym okresem, u chorych 
ze stymulatorem jednojamowym dokonuje się ich co 12 miesięcy,  
a w przypadku dwujamowego co 6 miesięcy. 

Kardiowerter-defibrylator (ICD) wymaga kontroli częściej. Zwykle 
regularne kontrole co 3 albo co 6 miesięcy są jedyną metodą nadzoru 
nad prawidłowością pracy urządzenia i konieczne jest przestrzeganie 
tej zasady. Każdy alarm urządzenia i każde wyładowanie urządzenia 
wymagają dodatkowej wizyty kontrolnej i sprawdzenia urządzenia 
przy pomocy specjalistycznego, odpowiedniego dla konkretnego 
urządzenia, oprogramowania.

Codzienna aktywność i wysiłki fizyczne
Stopniowo w miarę upływu czasu od implantacji stymulatora serca 

pacjent powraca do normalnej aktywności fizycznej. 
Dopuszczalne czynności obejmują: 
	podróżowanie i prowadzenie samochodu,
	kąpiele, prysznice, pływanie,
	aktywność seksualną,
	hobby i różne formy wypoczynku, w tym spacery, wędrówki, 

uprawianie ogrodu, łowienie ryb.

Większość osób może stopniowo wznowić dotychczasową aktyw-
ność po rekonwalescencji. Konieczne jednak jest unikanie jakichkol-
wiek urazów fizycznych w miejscu, gdzie został wszczepiony rozrusz-
nik, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia lub elektrody. Dlate-
go też należy zastosować następujące środki ostrożności:
	unikać aktywności, podczas której może dochodzić do upadku 

czy bezpośredniego uderzenia w okolicę implantowanego sty-
mulatora: piłka nożna, siatkówka, jazda na nartach, polowanie,

	unikać brutalnych sportów kontaktowych, podczas których 
może dojść do bezpośredniego uszkodzenia stymulatora, 
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	unikać czynności połączonych z uciskiem na okolicę wszczepio-
nego stymulatora,

	zaleca się unikanie zajęć związanych z gwałtownymi wstrząsami, 
takich jak jazda konna lub zderzanie się autami w wesołych mia-
steczkach.

Podróże
Większość osób z implantowanym stymulatorem może podróżo-

wać bez jakichkolwiek ograniczeń, o ile pozwala na to ogólny stan 
zdrowia. Kluczem do dobrego samopoczucia w podróży jest jednak 
wcześniejsze jej zaplanowanie. 

Przed wyjazdem należy omówić z lekarzem następujące zagadnie-
nia:
	zalecenia dotyczące szczególnych środków ostrożności lub ro-

dzajów aktywności, 
	działania w przypadku poczucia dyskomfortu lub wystąpienia 

nowych, dotychczas niewystępujących objawów,
	dane teleadresowe placówek medycznych/ratunkowych lub le-

karzy w miejscu docelowym.

Podróżowanie samochodem
Jest jak najbardziej dozwolone, w tym także kierowanie samocho-

dem. Należy jednak pamiętać o tym, że pasy bezpieczeństwa mogą, 
zwłaszcza w pierwszym okresie po implantacji stymulatora ser-
ca, drażnić i uciskać okolicę gojącej się rany. O ile to możliwe, lepiej  
w pierwszym okresie po zabiegu nie jeździć z tego powodu samo-
chodem lub wkładać miękką tkaninę pod pas, aby uniknąć drażnienia 
rany. W żadnym przypadku jednak nie należy rezygnować z używania 
pasów bezpieczeństwa.

Systemy bezpieczeństwa w portach lotniczych
Często użytkownicy rozruszników serca pytają o problemy związane 

z systemami bezpieczeństwa w portach lotniczych. Przede wszystkim 
konieczne jest przed przejściem przez bramkę detektora zawiadomie-
nie strażników o posiadanym rozruszniku, okazanie dowodu tożsamo-
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ści oraz posiadanie dokumentu – karty identyfikacyjnej stymulatora 
(tzw. „paszportu rozrusznika”). Systemy bezpieczeństwa na lotniskach 
wykrywają metale, co oznacza, że stymulator może uruchomić alarm. 
Należy przejść przez bramkę normalnym krokiem i oddalić się od sys-
temu natychmiast w razie odczucia zawrotów głowy lub przyspieszo-
nego bicia serca. Jeśli strażnicy stosują ręczny czujnik, ważne jest, aby 
poprosić o niezbliżanie go do miejsca wszczepionego rozrusznika. 

Zakłócenia elektromagnetyczne – EMI (electromagnetic interfe-
rences)

Znajomość zjawiska zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) jest dla 
osób z wszczepionym stymulatorem serca oraz ich rodzin czy osób 
sprawujących nad nimi opiekę ważna i cenna. Pozwala bowiem na za-
chowanie odpowiednich środków ostrożności oraz poprawia komfort 
życia. Niektóre rodzaje energii elektrycznej i magnetycznej mogą za-
kłócać prawidłową pracę stymulatora serca. 

Źródłami EMI mogą być:
	niewłaściwie uziemione lub pozostające w złym stanie technicz-

nym urządzenia elektryczne,
	niektóry sprzęt medyczny, w tym aparatura do rezonansu ma-

gnetycznego (MRI), do radioterapii oraz przezskórnej elektrycz-
nej stymulacji nerwów,

	wykrywacze metali oraz systemy bezpieczeństwa w sklepach  
i na lotniskach,

	sprzęt elektryczny produkujący dużą ilość energii (przemysłowe 
agregaty prądotwórcze),

	spawarki łukowe.

Zasady postępowania w pobliżu źródeł EMI:
	odejść od źródła zakłóceń elektromagnetycznych lub wyłączyć 

je,
	w sklepie przejść przez wejście lub wyjście w normalnym tempie 

bez zatrzymywania się,
	na lotnisku – omówienie powyżej.
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Stymulatory mają wbudowane zabezpieczenia chroniące przed za-
kłócającym ich pracę oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 
tym niemniej pod wpływem tego pola stymulator może niewłaściwie 
ocenić podstawowy, własny rytm serca, co może skutkować niewy-
słaniem impulsu elektrycznego w odpowiednim momencie albo wy-
słaniem impulsu elektrycznego do serca, gdy nie jest to potrzebne. 
Dlatego unikanie urządzeń, które mogą być źródłem EMI, oddalenie 
się od takich źródeł lub wyłączenie urządzenia będącego ich źródłem, 
jest najwłaściwszym postępowaniem.

Zasady korzystania z telefonu
Telefon komórkowy
Telefon należy trzymać w odległości około 15 cm od stymulatora, 

a więc po stronie przeciwnej do tej z implantowanym urządzeniem. 
Również nie należy nosić telefonu komórkowego w kieszeni ubrania 
w pobliżu urządzenia, proponuje się więc również stronę przeciwną 
do stymulatora.

Telefon bezprzewodowy
Taki telefon nie stwarza żadnego ryzyka zakłóceń w pracy stymula-

tora.

Telefon przewodowy
Zwykłe telefony, stojące na biurku czy wiszące na ścianie, są bez-

pieczne w użyciu, posiadają jednak wbudowany magnes w słuchaw-
ce, dlatego należy trzymać ją z dala od stymulatora, a więc w czasie 
rozmowy po przeciwnej stronie do implantowanego stymulatora. 

Aparat słuchowy
Aparat ze spiralą wokół szyi może zakłócać pracę stymulatora ser-

ca, ponieważ wysyła on sygnały cyfrowe i tym samym wytwarza pole 
magnetyczne. W każdym przypadku należy indywidualnie sprawdzić, 
zanim ten typ aparatu zostanie ostatecznie zastosowany. 
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Urządzenia gospodarstwa domowego
Bezpieczny dom dla osoby ze sztucznym stymulatorem serca to 

taki, w którym poprawnie uziemiona jest instalacja elektryczna, czyli 
gniazdka ścienne są zaopatrzone w styki uziemiające. Ważne też jest, 
żeby sprzęt był w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzony. 

Bezpiecznymi urządzeniami gospodarstwa domowego są: 
	koce i poduszki elektryczne, przenośne grzejniki,
	bezprzewodowe noże elektryczne, żelazka, maszynki do golenia,
	duże urządzenia, takie jak: pralki, suszarki, piece elektryczne,
	kuchenki mikrofalowe, elektryczne i gazowe,
	fryzjerskie, stojące suszarki do włosów,
	opiekacze do grzanek, miksery, roboty kuchenne,
	odkurzacze, froterki,
	bieżnie ruchome,
	telewizory, radioodbiorniki, magnetowidy, gry wideo, odtwarza-

cze płyt CD, sprzęt stereo (oprócz głośników), komputery stacjo-
narne i przenośne.

Urządzenia gospodarstwa domowego bezpieczne przy zacho-
waniu 15 cm odległości od stymulatora
	ręczne suszarki do włosów i maszynki do golenia starszego typu 

zasilane z gniazdka,
	maszyny do szycia,
	elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne ładowarki do ul-

tradźwiękowych szczoteczek do zębów,
	głośniki w kolumnach stereofonicznych (przeważnie mają duże 

magnesy), których nie można przenosić, trzymając blisko roz-
rusznika.

Urządzenia gospodarstwa domowego bezpieczne przy zacho-
waniu 60 cm odległości od stymulatora
	płyta indukcyjna.
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Prace ogrodowe
Dla osób z wszczepionym sztucznym stymulatorem serca bezpiecz-

ne są następujące ogrodowe urządzenia elektryczne:
	nożyce do żywopłotów,
	dmuchawy do liści i śniegu,
	kosiarki.

Bezpieczna jest także większość domowych narzędzi, w tym wszyst-
kie, które są zasilane z baterii: 
	wiertarki,
	piły,
	śrubokręty,
	kolby lutownicze.

Ostrożność należy zachować podczas używania narzędzi napędzanych 
silnikiem spalinowym oraz w czasie naprawy silników samochodowych. 

Źródłem zakłóceń elektromagnetycznych mogą być również:
	antena radia CB,
	radia amatorskie,
	inne nadajniki radiowe. 
Poniżej podano minimalne odległości, jakie powinny być zachowa-

ne pomiędzy anteną a rozrusznikiem w zależności od typu nadajnika 
radiowego:
	przenośny: 30 cm,
	samochodowy: 90 cm,
	domowy: 3 m.

Zabiegi medyczne i dentystyczne
Osoba z wszczepionym rozrusznikiem musi koniecznie poinformo-

wać lekarza lub stomatologa przed zabiegiem o posiadanym rozrusz-
niku. Przed zabiegiem potrzebna może być konsultacja z lekarzem 
kardiologiem (szczególnie w przypadku zabiegu nowego lub nietypo-
wego). Niektóre procedury mogą zakłócać pracę rozrusznika, a przed 
ich wdrożeniem wymagane może być, w porozumieniu z lekarzem 
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kardiologiem, podjęcie środków ostrożności zapobiegających lub 
ograniczających oddziaływania na rozrusznik. Wykaz zabiegów i tech-
nik bezpiecznych oraz tych, przy których należy zachować ostrożność, 
przekracza ramy niniejszego opracowania, tym niemniej jeszcze raz 
należy podkreślić konieczność informowania o posiadanym rozruszni-
ku oraz posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej stymulatora.

Podsumowując, dzięki stymulatorom serca, u pacjentów ze wskaza-
niami do ich implantacji, serce pracuje sprawniej, poprawia się komfort 
życia, życie ulega przedłużeniu. Niedogodności związane z implanta-
cją stymulatora występują jedynie w pierwszym okresie rekonwale-
scencji po zabiegu, a stosowanie się do zaleceń lekarskich przechodzi 
w nawyk, powodując, że życie codzienne nie sprawia trudności. 
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NIEWYDOLNOŚĆ SERCA (NS)

Aktualnie niewydolność serca (NS) definiuje się jako zespół obja-
wów podmiotowych (subiektywnie odczuwanych dolegliwości) oraz 
przedmiotowych (odchylenia w badaniu fizykalnym), wynikających  
z nieprawidłowości budowy i czynności serca.

Epidemiologia
Szacunkowo przyjmuje się, że niewydolność serca zarówno obja-

wowa, jak i bezobjawowa występuje u około 4% ogólnej populacji,  
a jej częstość wzrasta wraz z wiekiem. Jej powszechność istotnie nasila 
się po 75. roku życia i w tej grupie odsetek chorych dochodzi do 10-20%.  
W związku ze starzeniem się populacji liczba osób z niewydolnością serca 
stale się zwiększa i prognozuje się epidemię tego schorzenia w 2025 r. 

Paradoksalnie przyczynia się do tego zjawiska coraz skuteczniejsze 
leczenie oraz profilaktyka pierwotna i wtórna dwóch podstawowych 
schorzeń będących najczęstszą przyczyną niewydolności serca, tj. 
choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego. U około 2/3 
pacjentów choroba niedokrwienna serca jest przyczyną niewydolno-
ści serca, w wielu przypadkach do jej rozwoju przyczynia się nadci-
śnienie tętnicze i, coraz częściej, cukrzyca. Niewydolność serca z za-
chowaną frakcją wyrzutową ma nieco inny profil epidemiologiczny  
i podłoże powstawania. Chorzy z tym rodzajem NS są starsi, otyli, 
więcej jest wśród nich kobiet, rzadziej występuje u nich choroba nie-
dokrwienna serca, a częściej nadciśnienie tętnicze i migotanie przed-
sionków i lepsze jest u nich rokowanie. 

Podstawą rozpoznania NS jest zidentyfikowanie leżącej u jej podło-
ża choroby serca.

Przyczyny niewydolności serca
Najczęściej są nimi:
	choroba niedokrwienna serca,
	nadciśnienie tętnicze,
	przebyta wcześniej infekcja wirusowa (rozpoznana lub nierozpo-

znana),
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	zaburzenia rytmu serca przebiegające z nadmiernie szybką czyn-
nością serca,

	wady serca,
	przebyta chemioterapia,
	nadużywanie alkoholu,
	cukrzyca,
	schorzenia serca na podłożu genetycznym (kardiomiopatie).

W Polsce ponad milion osób cierpi na niewydolność serca. Schorze-
nie to jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób w wieku powyżej 
65 roku życia, a w ciągu roku około 40% pacjentów przyjętych do szpi-
tala wymaga ponownej hospitalizacji lub umiera. Jest to schorzenie 
obarczone złym rokowaniem. Rocznie w Polsce umiera 60 000 osób 
z powodu niewydolności serca. Mimo stałego postępu w leczeniu 
śmiertelność w całej populacji z niewydolnością serca, niezależnie od 
jej przyczyny, wynosi rocznie około 10%. 

Objawami podmiotowymi są najczęściej:
	duszność,
	zmęczenie,
	obrzęki wokół kostek.

Objawami przedmiotowymi są najczęściej:
	podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych,
	trzeszczenia nad płucami związane z zastojem płuc,
	przemieszczenie uderzenia koniuszkowego związane z powięk-

szeniem serca.

Jak wynika z przedstawionych powyżej objawów, nie są one cha-
rakterystyczne, mogą występować w wielu innych schorzeniach, nie 
tylko kardiologicznych. Z tego powodu tak ważne, i zawarte w definicji 
NS, jest potwierdzenie w obiektywnym badaniu, jakim jest echokar-
diografia, cech nieprawidłowej budowy i czynności serca. Zarówno 
zaburzenia czynności skurczowej, jak i rozkurczowej komór mogą pro-
wadzić do niewydolności serca. W pierwszym przypadku rozpoznaje 
się niewydolność skurczową serca, w drugim natomiast niewydol-
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ność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Niewydolność serca może 
dotyczyć lewej albo prawej komory, może być ostra lub przewlekła.  
W odniesieniu do niewydolności serca najczęściej stosuje się klasyfi-
kację wg NYHA (New York Heart Association) uwzględniającą zaawan-
sowanie objawów i aktywność fizyczną.

Czynnościowa klasyfikacja niewydolności serca (NS) wg NYHA:
	klasa I: bez ograniczenia aktywności fizycznej, zwykła aktyw-

ność fizyczna nie powoduje uczucia duszności, zmęczenia lub 
kołatania serca,

	klasa II: niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej, komfort 
w spoczynku, natomiast zwykła aktywność fizyczna powoduje 
uczucie duszności, zmęczenia lub kołatania serca,

	klasa III: znaczne ograniczenie aktywności fizycznej, komfort 
w spoczynku, natomiast mniejsza niż przeciętna aktywność fizycz-
na powoduje uczucie duszności, zmęczenia lub kołatania serca,

	klasa IV: niemożność wykonywania jakiejkolwiek aktywności fi-
zycznej bez wystąpienia dyskomfortu, objawy NS w spoczynku, 
po podjęciu jakiejkolwiek aktywności fizycznej uczucie dyskom-
fortu wzrasta.

Specyfika niewydolności serca w wieku okołosenioralnym
U osób w wieku podeszłym występują odrębności kliniczne niewy-

dolności serca. Częściej niż w młodszych grupach wiekowych wywiad 
lekarski bywa trudny do zebrania. Męczliwość i duszność można przy-
pisać starzeniu się, a jednocześnie są to podstawowe objawy subiek-
tywne niewydolności serca. Obrzęki, jeden z podstawowych objawów 
przedmiotowych, nie muszą być przyczynowo związane z niewydol-
nością serca, można je przypisać brakowi aktywności fizycznej, długo-
trwałemu siedzeniu i żylakom. 

U osób w wieku podeszłym niewydolność serca może nie mieć kla-
sycznych objawów, jakie podano powyżej, ale może przybierać postać 
tak zwanych masek klinicznych, takich jak:
	depresja,
	bezsenność,
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	kołatanie serca,
	kaszel.

U osób starszych, w odróżnieniu od młodszych, niewydolność ser-
ca prawie nigdy nie jest jedynym schorzeniem. W tej grupie wiekowej 
rośnie częstość schorzeń, takich jak:
	nadciśnienie tętnicze,
	choroba niedokrwienna serca,
	migotanie przedsionków,
	cukrzyca,
	niewydolność nerek,
	niedokrwistość,
	schorzenia układu oddechowego,
	zmiany zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego,
	depresja,
	zaburzenia odżywiania.

Ponadto obecne mogą być objawy geriatryczne związane ze sta-
rzeniem się, takie jak:
	otępienie,
	nietrzymanie moczu i stolca,
	słabość,
	upadki.

Bardzo ważnym, z klinicznego punktu widzenia, problemem u osób 
starszych są schorzenia układu kostno-stawowego z różnie nasilonymi 
dolegliwościami bólowymi. Z jednej strony ograniczona aktywność fi-
zyczna opóźnia rozpoznanie niewydolności serca, z drugiej zaś stro-
ny powszechna dostępność i nadużywanie leków przeciwbólowych  
i przeciwzapalnych nasila objawy niewydolności serca i może przyczy-
nić się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia, nierzadko wymaga-
jącego hospitalizacji w trybie pilnym.
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Leczenie niewydolności serca (NS) u osób starszych
Głównymi celami leczenia NS w tej grupie wiekowej są:
	poprawa jakości życia,
	złagodzenie objawów,
	zmniejszenie częstości hospitalizacji.

Ogólne zasady postępowania terapeutycznego w niewydolności 
serca obejmują:
	edukację chorych, ich rodzin i opiekunów,
	eliminację i kontrolę czynników ryzyka, 
	postępowanie farmakologiczne.

Edukacja chorych ma bardzo duże znaczenie, a jej zadaniem jest 
unikanie sytuacji nasilających niewydolność serca. Edukacja dotyczy 
ilości przyjmowanych płynów, spożywania soli, regularnego ważenia 
się lub prowadzenia bilansu płynów. Chory powinien znać swoje obja-
wy i wiedzieć, na czym polega ich nasilenie. 

Jednym z elementów edukacji jest uzmysłowienie chorym, że nie-
wydolności serca nie leczy się bezruchem i unikaniem duszności. Edu-
kacja dotyczy także wyraźnej instrukcji, kiedy kontaktować się z leka-
rzem w celu zwiększenia intensywności leczenia oraz konieczności 
hospitalizacji. 

Postępowanie niefarmakologiczne
Postępowanie takie obejmuje zmianę stylu życia w zakresie:
	aktywności fizycznej,
	ilości przyjmowanych płynów i soli kuchennej,
	zaprzestania palenia tytoniu, 
	zaprzestania spożywania dużej ilości alkoholu,
	szczepienia przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc i przeciw 

grypie u chorych bez przeciwwskazań.

Regularna aktywność fizyczna aerobowa o małej intensywności jest 
zalecana u chorych z niewydolnością serca (NS). Mogą to być spacery 
lub jazda na rowerze stacjonarnym, zwykle 3-5 razy w tygodniu. Regu-
larne wysiłki fizyczne poprawiają czynność śródbłonka tętnic, zmniej-
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szają ich sztywność, poprawiają przepływ obwodowy, biochemiczne 
i strukturalne parametry mięśni szkieletowych, powodują pozytywne 
zmiany w zakresie lewej komory serca. Te wszystkie zmiany przekła-
dają się na poprawę ogólnej sprawności, wydolności układu krążenia, 
poprawę tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie nasilenia subiek-
tywnych objawów niewydolności serca (poprawa w klasyfikacji NYHA). 

Brak ruchu natomiast sprzyja przyspieszeniu zaniku mięśni, co pro-
wadzić może do kacheksji (wyniszczenia). Jak wynika z dostępnych 
opracowań, regularne wysiłki fizyczne u osób w wieku podeszłym po-
prawiają jakość życia, a ponadto zmniejszają istotnie liczbę hospita-
lizacji spowodowanych epizodami zaostrzeń schorzenia. W populacji 
chorych na niewydolność serca w tej grupie wiekowej szczególnego 
znaczenia nabiera poprawa jakości życia, zwiększenie samodzielno-
ści, wzrost poczucia niezależności, własnej wartości oraz zmniejszenie 
przygnębienia i depresji.

Zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów do mniej niż 2 l na dobę 
i ograniczenie spożycia soli do 2 g na dobę przeciwdziała retencji (za-
trzymywaniu) płynów. Zaleca się prowadzenie codziennej obserwacji 
masy ciała (ważenie się) i utrzymywanie wahań wagi w wąskim zakre-
sie (+/- 0,5 do 1 kg).

Spożycie alkoholu jest dozwolone, ale jedynie w małej ilości, nie-
przekraczającej 1-2 drinków dziennie.

Postępowanie farmakologiczne
Leczenie niewydolności serca odbywa się oczywiście pod kierun-

kiem i nadzorem lekarza, obejmuje leki z odpowiednich grup farma-
kologicznych, włączanych w określonej kolejności zależnie od stopnia 
nasilenia objawów. U chorych w starszym wieku istotne jest dokład-
ne przestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie stosowanego leczenia 
farmakologicznego, a w razie otępienia – pod kierunkiem rodziny lub 
osoby sprawującej opiekę. 

Konieczne zawsze pozostaje zwrócenie uwagi, o czym pisano po-
wyżej, na kwestię nadużywania leków przeciwbólowych i konieczność 
konsultacji ich zażywania z lekarzem. 
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Czy można zapobiegać niewydolności serca?
Zapobieganie niewydolności serca jest możliwe i realne. Aby zapo-

biec rozwojowi niewydolności serca, należy wcześnie rozpoznawać  
i leczyć odpowiednio oraz skutecznie schorzenia prowadzące do niej. 
Ponieważ najczęstszymi przyczynami niewydolności serca są choro-
ba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze, należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na ich profilaktykę. Przez profilaktykę zdrowotną rozu-
mie się działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich 
wczesne wykrycie i leczenie. 

Wyróżnia się następujące fazy profilaktyki:
	profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców 

zdrowego stylu życia,
	profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom 

przez kontrolowanie czynników ryzyka,
	profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom 

choroby poprzez wczesne jej wykrycie i leczenie,
	profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz 

ograniczenie jej powikłań. 
W odniesieniu do zapobiegania niewydolności serca znajdują za-

stosowanie wszystkie, a zwłaszcza wczesna, pierwotna i wtórna profi-
laktyka tych wszystkich schorzeń, które do jej rozwoju prowadzą.

Jak żyć z niewydolnością serca?
Podsumowując wszystkie dane dotyczące niewydolności serca,  

w odpowiedzi na pytanie, jak dbać o serce w okresie okołosenioral-
nym, należy powtórzyć:
	konieczne jest prowadzenie profilaktyki wczesnej, pierwotnej  

i wtórnej tych schorzeń, które prowadzić mogą do niewydolno-
ści serca,

	w chwili rozpoznania niewydolności serca konieczne są modyfi-
kacje stylu życia,

	w leczeniu niewydolności serca istotne jest zarówno postępowa-
nie niefarmakologiczne, jak i farmakologiczne,

	ważna jest edukacja chorych i ich otoczenia odnośnie problema-
tyki niewydolności serca. 
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WADY SERCA U OSÓB W WIEKU STARSZYM

Wraz z wydłużeniem życia populacji zwiększa się prawdopodobień-
stwo wady zastawkowej u osób w starszych grupach wiekowych. Ak-
tualnie rzadko już rozpoznaje się poreumatyczne wady zastawkowe 
serca, które znacznie częściej występowały w XX wieku. Najczęstszą 
wadą zastawkową u osób w starszym wieku jest zwężenie zastawki 
aortalnej (stenoza aortalna) i po chorobie niedokrwiennej serca oraz 
nadciśnieniu tętniczym jest to trzecia co do częstości występowania 
choroba serca. Współcześnie najczęstszą przyczyną stenozy aortalnej 
jest wapnienie tej zastawki u osób starszych spowodowane miażdży-
cą, procesem zwyrodnieniowym lub zaburzeniami gospodarki wap-
niowej.

Do czynników sprzyjających zwyrodnieniu zastawki aortalnej należą:
	starszy wiek,
	płeć męska,
	nadciśnienie tętnicze,
	cukrzyca, 
	palenie tytoniu,
	zaburzenia gospodarki lipidowej,
	nadwaga,
	niewydolność nerek.

Jak wynika z tego zestawienia, są to najważniejsze czynniki ryzyka 
w kardiologii, a częstość występowania schorzeń wymienionych wzra-
sta wraz z wiekiem. 

Epidemiologia
Częstość występowania wad zastawkowych serca wzrasta wraz  

z wiekiem i, jak wynika z zestawień epidemiologicznych, istotnie czę-
ściej umiarkowana lub zaawansowana wada zastawkowa serca wystę-
puje u osób w wieku powyżej 75 roku życia niż w grupie młodszej. 
Około 39% pacjentów z wadą zastawkową ma powyżej 70 lat, a spo-
śród nich 8,8% ma 80 lat lub więcej. Na ogół osoby te cierpią na wadę 
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zastawki aortalnej, a najczęstszym powodem zwężenia (stenozy) tej 
zastawki są jej zwapnienia.

Odrębności przebiegu wady zastawkowej u osób starszych
Przebieg kliniczny i objawy tej choroby mają u osób starszych nie-

co inny charakter, co wynika z faktu częstego występowania u nich 
innych, współistniejących schorzeń oraz ich mniejszej aktywności fi-
zycznej. Ograniczona aktywność fizyczna może maskować objawy 
choroby. Typowe zaś objawy stenozy aortalnej są związane właśnie  
z wysiłkami i są to:
	wysiłkowy ból dławicowy,
	omdlenia w czasie wysiłku,
	kołatania serca,
	zawroty głowy,
	zaburzenia widzenia,
	duszność wysiłkowa i spoczynkowa,
	rzadziej inne objawy niewydolności serca.

Stenoza aortalna może być przez dłuższy czas bezobjawowa mimo 
obecnych już w sercu zmian będących jej następstwem. Niekiedy 
nagły zgon sercowy, spowodowany migotaniem komór, może być 
pierwszym objawem choroby.

Rokowanie 
U osób z bezobjawową stenozą aortalną rokowanie jest dobre, dra-

matycznie jednak pogarsza się wraz z pojawieniem się objawów cho-
roby. Leczenie operacyjne stenozy aortalnej rokowanie to poprawia. 

Czy można zapobiegać wadzie zastawki aortalnej ?
Jest to trudne pytanie i jak dotąd nie ma badań, które potwierdziły-

by taką możliwość. Po uwzględnieniu jednak wymienionych powyżej 
czynników sprzyjających zwyrodnieniu zastawki aortalnej stwierdzić 
należy, że część z nich może być modyfikowana. Z całą pewnością 
zmiana stylu życia poprzez zaprzestanie palenia tytoniu, utrzymy-
wanie odpowiedniej masy ciała, aktywność fizyczną, właściwe lecze-
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nie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy zaburzeń lipidowych może 
mieć znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego schorzenia.

Jak żyć z wadą aortalną?
Aktualnie przyjmuje się, że optymalną strategią postępowania  

u chorych jest systematyczna, okresowa kontrola pogłębiania się 
wady, w oparciu o badanie echokardiograficzne i ocenę stanu klinicz-
nego, a w razie wystąpienia objawów kierowanie chorych na zabieg 
kardiochirurgiczny. 

Jeżeli podjęcie decyzji co do leczenia operacyjnego starszych osób 
jest konieczne, wówczas zarówno chorzy, ale przede wszystkim leka-
rze, muszą ocenić indywidualnie celowość tego zabiegu, ryzyko po-
wikłań oraz uciążliwość samej rehabilitacji po leczeniu operacyjnym. 
Ważna jest też odpowiedź na pytanie, jak leczenie operacyjne wpłynie 
na komfort życia i poprawę rokowania. 

Istotne jest, aby chorzy, u których występuje ciężka stenoza aor-
talna ze zwapnieniami w obrębie zastawki w połączeniu z szybkim 
postępem wady w ocenie echokardiograficznej i na podstawie para-
metrów hemodynamicznych, jako osoby obarczone dużym ryzykiem 
powikłań pooperacyjnych, mieli zapewnione leczenie zabiegowe, po-
prawiające jakość ich codziennego życia. 

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej – TAVI (trans-
catheter aortic valve implantation)

Populacja osób w starszym wieku ze stenozą aortalną to grupa cho-
rych często z licznymi współistniejącymi schorzeniami, dlatego też 
ryzyko operacyjnej wymiany zastawki na sztuczną jest u nich z tego 
powodu zbyt wysokie. Jeszcze do niedawna osoby te były leczone je-
dynie farmakologicznie. 

Nową, alternatywną i atrakcyjną metodą leczenia stenozy aortalnej 
w grupie chorych w wieku podeszłym, u których tradycyjny zabieg 
kardiochirurgiczny wymiany zastawki aortalnej obarczony jest wyso-
kim ryzykiem, jest metoda przezcewnikowej implantacji zastawki aor-
talnej, określana w skrócie jako TAVI (transcatheter aortic valve implan-
tation). 
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Zastawka stosowana w tym zabiegu ma zupełnie inną budowę od 
klasycznej. Płatki protezy zastawkowej zawieszone są na specjalnej 
siatkowatej konstrukcji z metalu (stent samorozprężalny lub rozpręża-
ny za pomocą balonu). Zastawkę wprowadza się poprzez system prze-
zskórny, przez tętnicę udową lub nacięcie na klatce piersiowej, przez 
koniuszek serca i rozpręża w uszkodzonej zastawce bez jej usuwania. 
Metoda ta jest więc znacznie mniej agresywna i inwazyjna niż klasycz-
ny zabieg kardiochirurgicznej wymiany uszkodzonej zastawki. 

W Polsce zabiegi TAVI wykonuje się od 2008 r., aktualnie w około 20 
ośrodkach, w roku 2013 wykonano 381 zabiegów, w roku 2014 około 
420 zabiegów. W Polsce wykonuje się 10 zabiegów na 1 mln mieszkań-
ców, a średnia europejska wynosi 60-70 zabiegów na 1 mln mieszkań-
ców. Jest to wynik jeszcze znacznie odbiegający in minus od tych osią-
ganych w krajach najbardziej rozwiniętych, tym niemniej wprowadze-
nie metody TAVI w Polsce zwiększa szanse osób w wieku podeszłym  
z uszkodzeniem zastawki aortalnej na dłuższe i lepsze życie. 

Oczywiście przed zakwalifikowaniem chorego do tej metody le-
czenia odbywa się odpowiednia kwalifikacja przez zespół złożony  
z kardiologa inwazyjnego i kardiochirurga, nie każdy bowiem pacjent 
spełnia wieloaspektowe, złożone kryteria do jej wdrożenia. 

Najogólniej rzecz ujmując, przygotowanie do zabiegu TAVI obej-
muje:
	stwierdzenie przy pomocy echokardiografii istotnej wady aortal-

nej wymagającej leczenia zabiegowego,
	niemożność zastosowania klasycznego leczenia kardiochirur-

gicznego.

W dalszej kolejności przeprowadzana jest ocena wykonalności za-
biegu w oparciu o:
	echokardiografię przezprzełykową,
	koronarografię, a więc badanie kontrastowe tętnic wieńcowych,
	badania obrazowe całej aorty i tętnic biodrowych (tomografia 

komputerowa lub rezonans magnetyczny),
	rtg klatki piersiowej,
	usg dopplerowskie przepływów w tętnicach szyjnych.
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Sam zabieg trwa zwykle 1-2 godziny, pacjent jest uruchomiony 
zwykle po 24-48 godzinach, tak aby nakłute tętnice i żyły mogły się za-
goić, a wypis do domu jest możliwy w ciągu kilku (3-7) dni, po uprzed-
niej kontroli stabilności implantu za pomocą echokardiografii. Powrót 
do normalnej aktywności możliwy jest zwykle po około tygodniu. 

Oczywiście również zabieg TAVI jest związany z ryzykiem wystąpie-
nia różnych powikłań, w tym śmierci u około 8-10% chorych. Istotnymi 
czynnikami ryzyka są wiek, zaawansowanie choroby, współwystępo-
wanie innych schorzeń, szczególnie takich jak cukrzyca lub niewydol-
ność nerek. Trzeba jednak pamiętać, że w ciężkiej objawowej stenozie 
aortalnej szanse na przeżycie roku bez operacji są znikome, a operacja 
przeprowadzona klasycznym sposobem przez kardiochirurgów jest  
u osób cierpiących na tę chorobę obarczona wielokrotnie wyższą 
śmiertelnością. 
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CZY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ SCHORZENIOM SERCA 
I UKŁADU KRĄŻENIA?

Profilaktykę schorzeń serca i układu krążenia definiuje się jako 
zorganizowany, skoordynowany zestaw działań podejmowanych na 
poziomie społeczeństwa i jednostek, których celem jest zwalczanie, 
eliminacja lub minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów scho-
rzeń oraz związanych z nimi niepełnosprawności. 

W dążeniu do zachowania zdrowia najważniejszymi elementami są:
	niepalenie tytoniu,
	odpowiednia aktywność fizyczna (co najmniej 5 razy w tygodniu 

po 30 minut),
	zdrowe żywienie,
	brak nadwagi,
	ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg,
	stężenie cholesterolu w surowicy krwi poniżej 5 mm/l (190 mg/dl),
	prawidłowy metabolizm glukozy (chroniący przed wystąpieniem 

cukrzycy),
	unikanie nadmiernego stresu.

Choroby serca i układu krążenia są chorobami przewlekłymi, rozwi-
jającymi się podstępnie przez całe życie i nadal stanowią główną przy-
czynę zgonów, są one też powodem masowej niepełnosprawności.

Działania profilaktyczne powinny być prowadzone przez całe życie, 
w idealnych warunkach – w zasadzie od urodzenia po wiek podeszły. 
Niestety zasada ta nie we wszystkich krajach, w tym także w Polsce, jest 
realizowana. Zwykle w aktualnej rzeczywistości, w codziennej prakty-
ce, wdrażanie zasad działań profilaktycznych dotyczy osób z już roz-
poznanymi schorzeniami serca oraz układu krążenia, jest profilaktyką 
wtórną i często obejmuje dopiero chorych w starszym wieku z jaw-
ną już chorobą serca i układu krążenia (prewencja wtórna) lub osób  
z grup wysokiego ryzyka z paleniem tytoniu, nadciśnieniem tętni-
czym, cukrzycą i zaburzeniami lipidowymi (prewencja pierwotna). 
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Jak wynika z badań klinicznych, również taka profilaktyka ma po-
zytywne znaczenie i nie jest słuszne stwierdzenie, że chorych w wieku 
podeszłym nie ma sensu leczyć. Tym niemniej należy podkreślić ko-
nieczność wcześniejszego wdrażania zasad profilaktycznego stylu ży-
cia. 

Stwierdzenie z 2009 r. zamieszczone na stronie internetowej WHO: 
„choroba wieńcowa stanowi obecnie główną przyczynę zgonów na 
całym świecie. Jest ona coraz bardziej rozpowszechniona i stała się 
prawdziwą pandemią3, która nie ma granic” musi zwracać uwagę na 
konieczność pełnego wdrażania zasad profilaktycznego stylu życia. 

3 Pandemia – powszechne występowanie choroby w różnych środowiskach, na du-
żym obszarze w tym samym czasie. 
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OCENA GLOBALNEGO RYZYKA 
SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Aktualnie znanych jest wiele czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, 
największą jednak uwagę przywiązuje się do tak zwanych tradycyj-
nych czynników, do których zalicza się:
	palenie tytoniu,
	hiperlipidemię,
	nadciśnienie tętnicze,
	cukrzycę,
	otyłość,
	małą aktywność fizyczną,
	małe spożycie warzyw i owoców,
	nadużywanie alkoholu,
	czynniki psychosocjalne (np. depresja, osamotnienie, przewlekły 

stres itp.)

Wymienione czynniki są odpowiedzialne za około 80% ryzyka wy-
stąpienia pierwszego zawału, niezależnie od wieku i płci. Dokonując 
oceny tego ryzyka u danej osoby nie powinno się rozpatrywać i elimi-
nować oddzielnie każdego z wymienionych elementów, lecz trakto-
wać je łącznie, jako sumę powiązanych ze sobą zagrożeń, obciążają-
cych serce. Jest to właśnie globalne ryzyko sercowo-naczyniowe. 

W celu oceny ryzyka globalnego używa się algorytmu SCORE,  
w którym w oparciu o 5 czynników można określić ryzyko zgonu  
z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 10 lat. Czynnikami tymi są:
	wiek,
	płeć,
	ciśnienie skurczowe,
	palenie papierosów,
	cholesterol całkowity.
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Rysunek 3. 
10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego 
zgonem w zależności od płci, wieku, skurczowego ciśnienia tętni-
czego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów
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Algorytm SCORE przeznaczony jest dla oceny ryzyka pierwszego 
śmiertelnego incydentu sercowo-naczyniowego pochodzenia miaż-
dżycowego u osób bez rozpoznanej jeszcze choroby sercowo-naczy-
niowej. 
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W tabeli właściwej dla płci, palenia tytoniu i wieku należy znaleźć 
kratkę, która najbardziej odpowiada ciśnieniu tętniczemu skurczowe-
mu i poziomowi cholesterolu całkowitego. W kratce podane jest ryzy-
ko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu kolejnych 10 lat, 
wyrażone w procentach.

Jeżeli oszacowane ryzyko jest równe lub większe niż 5%, określane 
jest jako duże i wymaga podjęcia intensywnych działań profilaktycz-
nych mających na celu ograniczenie oddziaływania czynników ryzyka. 
Jeżeli jest mniejsze niż 5%, może być także wskazana profilaktyka, je-
śli natomiast zostało oszacowane jako bardzo małe, wówczas należy 
utrzymać ten stan przez dalszą modyfikację stylu życia. 

Przez modyfikację stylu życia rozumie się:
	zdrową dietę,
	aktywność fizyczną,
	zaprzestanie palenia tytoniu,
	modyfikację takich czynników psychospołecznych, jak depresja, 

uczucie wykluczenia z życia społecznego, wyobcowanie, samot-
ność, stres.

Również edukacja o czynnikach ryzyka, chorobach sercowo-naczy-
niowych i ich leczeniu jest traktowana jako ważny element profilaktyki.

Do grupy osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym należą 
osoby z:
	rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca,
	rozpoznaną chorobą naczyń obwodowych,
	rozpoznaną chorobą naczyń mózgowych,
	obecnością pojedynczego czynnika ryzyka, ale o znacznym nasi-

leniu (np. całkowity cholesterol powyżej 320 mg/dl, LDL powyżej 
240 mg/dl, nadciśnienie tętnicze 3. stopnia),

	cukrzycą typu 2 lub 1 z mikroalbuminurią (z objawem chorobo-
wym uszkodzenia nerek w postaci wydalania niewielkich ilości 
białka z moczem – 30 do 300 mg albumin na dobę),

	oraz bliscy krewni chorych, u których przedwcześnie wystąpiła 
choroba wieńcowa lub udar mózgu (mężczyźni < 55 roku życia, 
kobiety < 65 roku życia), a także członkowie ich rodzin,

	bliscy krewni chorych z rodzinną hiperlipidemią.
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JAK WYODRĘBNIĆ GRUPY OSÓB WYSOKIEGO 
RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO?

Aby wyodrębnić osoby o wysokim ryzyku w całej populacji, w tym 
także te bez rozpoznanej dotychczas choroby układu sercowo-naczy-
niowego, należy zwrócić uwagę na:
	palenie tytoniu,
	aktywność fizyczną,
	wartości ciśnienia tętniczego,
	odżywianie się ze zwróceniem uwagi na spożycie soli kuchennej, 

tłuszczów nasyconych, warzyw i owoców,
	nadużywanie alkoholu,
	rodzinne występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego,
	psychospołeczne czynniki ryzyka (izolacja, brak wsparcia spo-

łecznego, wrogość, depresja, stres).

Ponadto konieczne są okresowe: 
	pomiary ciśnienia tętniczego (z częstotliwością zależną od indy-

widualnego stanu zdrowia),
	pomiary masy ciała i wzrostu dla wyliczenia BMI,
	pomiary obwodu talii i bioder dla oceny wskaźnika WHR,
	pomiar stężenia glukozy w surowicy krwi na czczo,
	badanie lipidogramu.

W oparciu o powyższe badania, za pomocą tablic SCORE, można 
dokonać oceny globalnego ryzyka zgonu z powodu schorzeń serco-
wo-naczyniowych w okresie 10 lat, a także ukierunkować działania 
profilaktyczne na te czynniki ryzyka, które podlegają modyfikacji. 

W dalszym działaniu należy:
	podjąć diagnostykę w kierunku cukrzycy, o ile jest to konieczne,
	podjąć postępowanie niefarmakologiczne u osób z nadwagą, 

otyłością,
	podjąć leczenie nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii.
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Konieczne jest wyraźne podkreślenie, że nieuzasadnione okazało 
się uprzednie przywiązywanie niewielkiej wagi do prewencji sercowo- 
-naczyniowej u osób w podeszłym wieku. Wyniki licznych badań jed-
noznacznie wykazały, że działania profilaktyczne przynoszą korzyści 
również w zaawansowanym wieku. Dane te dostarczają przykładów 
na to, że oddziaływania mające na celu zapobieganie schorzeniom 
układu sercowo-naczyniowego powinny być podejmowane przez 
całe życie.
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JAK, POPRZEZ STYL ŻYCIA, DBAĆ O SERCE?

ZNACZENIE DIETY
Dbałość o dobre odżywianie się jest istotna dla utrzymania zdro-

wia, pozwala uniknąć wielu chorób, do których, z kręgu tych obejmu-
jących serce i układ krążenia, należą:
	choroba niedokrwienna serca,
	nadciśnienie tętnicze,
	cukrzyca typu 2.

Właściwy dobór składników pokarmowych, z unikaniem niektórych 
elementów, jest stosowany w prewencji pierwotnej i wtórnej tych 
schorzeń. Wartość energetyczna pożywienia powinna być tak dosto-
sowana, aby utrzymać zdrową masę ciała, tj. BMI < 25 kg/m2 . 

Wpływ diety na zdrowie można oceniać w różny sposób:
	na poziomie poszczególnych składników pożywienia,
	na poziomie całych diet, z których dla serca i układu krążenia naj-

ważniejsze są: dieta śródziemnomorska i dieta DASH.

Składnikami pożywienia, istotnymi z punktu widzenia kardiologicz-
nego, są:
	kwasy tłuszczowe,
	składniki mineralne,
	witaminy,
	błonnik,
	warzywa i owoce,
	ryby,
	alkohol.

Kwasy tłuszczowe
W zależności od obecności i liczby wiązań nienasyconych kwasy 

tłuszczowe dzielą się na:
	nasycone, 
	nienasycone (jedno- i wielonienasycone).
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Dowody z badań epidemiologicznych i klinicznych dotyczących 
mechanizmów chorobowych zgodnie wskazują na to, że ryzyko cho-
roby niedokrwiennej serca zmniejsza się, gdy nasycone kwasy tłusz-
czowe zastąpi się wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Dlate-
go też ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych po-
przez zastąpienie ich wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi jest 
ważną modyfikacją diety w prewencji choroby niedokrwiennej serca 
(ChNS). Warto przy tym pamiętać, że kwasy tłuszczowe powinny sta-
nowić maksymalnie 10% wartości energetycznej pożywienia.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe można zasadniczo podzielić 
na dwie podgrupy: 
	kwasy tłuszczowe z grupy omega-6, pochodzące głównie z pro-

duktów roślinnych, 
	kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, pochodzące głównie z ole-

jów i tłuszczów rybnych. Ważnymi przedstawicielami kwasów 
tłuszczowych z grupy omega-3 są kwasy eikozapentaenowy 
(EPA) i dokozaheksaenowy (DHA).

Istnieją silne dowody naukowe, że spożycie kwasów tłuszczowych 
omega-3 wiąże się z:
	obniżeniem poziomu trójglicerydów we krwi,
	zmniejszeniem ryzyka zawałów serca,
	zapobieganiem poważnym zaburzeniom rytmu serca.

Ważna jest odpowiednia proporcja kwasów tłuszczowych omega-3 
i omega-6 w diecie. Kwasy omega-6 (a zwłaszcza kwas arachidonowy) 
ułatwiają produkcję prostaglandyn, substancji wykazujących w orga-
nizmie wielorakie i złożone funkcje, a niektóre z tych substancji odgry-
wają istotną rolę w procesach zapalnych i w rozwoju miażdżycy.

Z kolei kwasy omega-3 działają hamująco na stan zapalny, gdyż  
w organizmie konkurują z kwasami omega-6, zmniejszając ich stęże-
nie w tkankach oraz ograniczając ich reakcje z enzymami. Proporcje 
tych dwóch typów kwasów są bardziej korzystne w diecie śródziem-
nomorskiej (stosunkowo ubogiej w kwasy omega-6) oraz w diecie Ja-
pończyków i mieszkańców Grenlandii (bogatej w kwasy omega-3).
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Zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 w gramach 
na 100g produktu

Łosoś atlantycki, hodowlany, smażony, wędzony 1.8
Sardela europejska, w oleju, po odsączeniu 1.7
Sardynki w sosie pomidorowym, całe, po odsączeniu 1.4
Śledź atlantycki, marynowany 1.2
Makrela atlantycka, smażona, wędzona 1.0
Pstrąg tęczowy, hodowlany, smażony, wędzony 1.0
Miecznik (ryba miecz) smażony, wędzony 0.7
Tuńczyk biały, w sosie własnym, osuszony 0.7
Płastuga (flądra i sola), smażona, wędzona 0.4
Halibut smażony, wędzony 0.4
Łupacz smażony, wędzony 0.2
Dorsz atlantycki, smażony, wędzony 0.1
Małże błękitne, gotowane, parowane 0.7
Ostrygi, niehodowlane, gotowane, suszone 0.5
Muszle gotowane, suszone, gatunek mieszany 0.3
Małże gotowane, parowane, mieszane gatunki 0.2
Krewetki parowane, mieszane gatunki 0.3

Źródło: USDA Nutrient Database for Standard Reference

Jak wynika z badań, przeciętna dieta Europejczyka jest uboga  
w kwasy tłuszczowe omega-3. Najlepszym sposobem poprawy tego 
niekorzystnego stanu jest znacznie częstsze spożycie ryb, zwłaszcza 
morskich. Należy co najmniej dwa razy w tygodniu zastąpić jeden 
albo więcej rodzajów białka zwierzęcego białkiem ryb.

Kwasy tłuszczowe omega-6 znajdują się w dużych ilościach w ole-
jach: 
	kokosowym, 
	słonecznikowym, 
	kukurydzianym, 
	z nasion winogron, 
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	arachidowym, 
	sezamowym, 
	sojowym oraz w produkowanych z nich margarynach. 

Pamiętać należy, że oleje roślinne bogate w te kwasy należy spo-
żywać w postaci surowej, nie powinno się ich używać do smażenia. 
Podczas smażenia powstaje kilka związków (nadtlenki, wodorotlen-
ki lipidowe), które wykazują niekorzystne miażdżycorodne działanie  
i prawdopodobnie mają także działanie pronowotworowe. Spoży-
wanie utlenionych4 olejów stwarza także warunki do rozwoju stanu 
zapalnego, chorób degeneracyjnych oraz, jak wykazano w kilku nie-
zależnie prowadzonych badaniach, do przedwczesnego starzenia się. 

Jedynymi tłuszczami, które mogą nadawać się do obróbki kulinar-
nej w wysokich temperaturach, czyli smażenia i pieczenia, są olej rze-
pakowy nisko- lub bezerukowy oraz oliwa z oliwek. Te dwa tłuszcze 
zawierają przede wszystkim kwasy jednonienasycone (MUFA). 

Pozostałe oleje, dostarczające głównie kwasów wielonienasyco-
nych (PUFA), są także niezbędne w prawidłowym żywieniu, lecz tylko 
wtedy, gdy są spożywane na surowo. Jednym z zaleceń jest także spo-
żywanie w mniejszej ilości oleju słonecznikowego, kukurydzianego, 
zastępując je olejem rzepakowym, lnianym, a także oliwą z oliwek.

Składniki mineralne 
Do składników mineralnych istotnych w profilaktyce pierwotnej  

i wtórnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego należą:
	sód,
	potas.

Sód
Jony sodu zawarte w soli kuchennej (NaCl) odgrywają istotną rolę 

w regulacji wartości ciśnienia tętniczego (RR). W badaniach wykaza-
no, że nawet niewielkie zmniejszenie spożycia sodu zawartego w soli 
kuchennej – o 1g/dzień – zmniejsza u chorych na nadciśnienie tęt-
4 Utlenianie – reakcja chemiczna polegająca na połączeniu jakiejś substancji z tle-
nem, co powoduje zmianę jej właściwości. Proces utleniania obejmuje np. gnicie 
owoców, psucie się produktów spożywczych, rdzewienie metali, trawienie itp. 
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nicze wartość RR skurczowego o 3,1 mm Hg i o 1,6 mm Hg u osób 
bez nadciśnienia tętniczego. Aktualnie zalecane jest spożycie soli nie-
przekraczające 5 g/dobę, natomiast optymalne spożycie wynosi około  
3 g/d. Ważnym źródłem spożywanego sodu są przetworzone produk-
ty żywnościowe, które z reguły zawierają sól. 

W symulacji przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych osza-
cowano, że zmniejszenie spożycia soli o 3 g/dobę spowodowałoby 
zmniejszenie zapadalności na: 
	chorobę niedokrwienną serca (ChNS) o 5,9–9,6% (obie wartości, 

mniejsza i większa, oszacowane na podstawie różnych przyję-
tych założeń), 

	udar mózgu o 5,0–7,8%, 
	a umieralności ogólnej o 2,6–4,1%.

Aby osiągnąć zalecane, zmniejszone spożycie soli, należy:
	nie dosalać pokarmów, 
	unikać tych, które zawierają dużo soli,  
	sól sodową (NaCl) zastąpić potasową (KCl),
	zamiast soli używać suszone zioła, np. bazylię.

Do produktów o dużej zawartości soli należą:
	przetwory mięsne i rybne,
	konserwy mięsne i warzywne,
	produkty wędzone,
	produkty mrożone,
	produkty garmażeryjne,
	wędliny,
	koncentraty spożywcze,
	zupy w proszku,
	sery, poza twarogowymi,
	przyprawy,
	płatki kukurydziane,
	chleb.
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Potas
Potas jest, obok sodu, tym składnikiem mineralnym, który wpływa 

na wartość ciśnienia tętniczego. Wpływ ten jest jednak przeciwny do 
jonów sodu i wykazano, że zwiększone spożycie potasu obniża ciśnie-
nie tętnicze. 

Do pokarmów o bogatej zawartości potasu, których spożywanie 
warto zalecać, należą:
	pomidory,
	ziemniaki,
	banany,
	zielone warzywa liściaste,
	owoce cytrusowe.

Witaminy
Mimo wcześniejszych, entuzjastycznych opinii, że witamina A i E 

zmniejszają ryzyko choroby niedokrwiennej serca dzięki właściwo-
ściom antyoksydacyjnym (przeciwstarzeniowym), w wielu badaniach 
klinicznych nie potwierdzono tych przypuszczeń. Podobnie oczekiwa-
nia co do korzystnego działania witamin z grupy B (witamina B6, wita-
mina B12, kwas foliowy), ze względu na ich potencjalne zmniejszenie 
stężenia homocysteiny (aminokwasu stanowiącego ewentualny czyn-
nik ryzyka sercowo-naczyniowego), nie potwierdziły się. 

W próbach klinicznych stwierdzono, że suplementacja:
	witaminy B6,
	witaminy B12,
	kwasu foliowego

nie chroni przed rozwojem schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Błonnik
Mechanizm działania błonnika, polegający na zmniejszeniu ryzyka 

schorzeń układu sercowo-naczyniowego, nie jest w pełni wyjaśniony, 
tym niemniej wiadomo, że zwiększone jego spożycie zmniejsza stęże-
nie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, który wywiera nieko-
rzystne działanie w rozwoju miażdżycy.
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Do produktów o dużej zawartości błonnika należą:
	produkty pełnoziarniste,
	rośliny strączkowe,
	owoce,
	warzywa.

Warzywa i owoce
Z całą pewnością spożywanie warzyw i owoców ma korzystne dzia-

łanie na układ sercowo-naczyniowy, co związane jest głównie z zawar-
tym w nich potasem. Ocena zawartości poszczególnych składników 
w diecie jest trudna i złożona, tym niemniej zwiększenie w jadłospisie 
ilości warzyw i owoców oznacza dobre nawyki żywieniowe, jak rów-
nież ograniczenie liczby kalorii w diecie, co jest istotne z punktu wi-
dzenia utrzymania właściwej masy ciała. 

W badaniach wykazano, że każda dodatkowa porcja warzyw i owo-
ców zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe o około 4%, w tym ryzyko 
udaru mózgu o 5%, przy czym jedna porcja warzyw i owoców wynosi 
około 80 g. Wobec tych obserwacji zaleca się spożywanie co najmniej 
200 g owoców i 200 g warzyw dziennie.

Ryby
Jak omówiono powyżej, kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, za-

warte w rybach, mają ochronny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.  
Z szacunkowych ocen wynika, że spożywanie ryb co najmniej 1 raz 
w tygodniu zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca (ChNS)  
o około 15%, a 2-4 razy w tygodniu zmniejsza ryzyko udaru mózgu o 18%  
w porównaniu ze spożywaniem ryb 1 raz w miesiącu. 

Z szacunkowych ocen wynika ponadto, że umiarkowane zwiększe-
nie spożycia ryb do 1-2 razy w tygodniu spowodowałoby zmniejszenie 
umieralności z powodu ChNS o 36%, a umieralności ogólnej o 17%. Te 
prognozy w pełni uzasadniają zalecenie spożywania ryb co najmniej 
2 razy w tygodniu. 



96

Alkohol
Nadużywanie alkoholu u osób starszych nie jest rzadkie. Z kardio-

logicznego punktu widzenia nadużywanie alkoholu przyczynia się do:
	nadciśnienia tętniczego,
	uszkodzenia mięśnia sercowego w postaci kardiomiopatii alko-

holowej z niewydolnością serca,
	komorowych zaburzeń rytmu serca z powodu wywołanych przez 

alkohol zaburzeń elektrolitowych (obniżenia stężenia jonów 
sodu i magnezu w surowicy),

	nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania 
przedsionków, z przyczyn jak wyżej,

	nasilenia niewydolności serca.

Jak wynika z różnych badań, umiarkowane spożycie alkoholu,  
a zwłaszcza czerwonego wina, ma ochronny wpływ na serce i układ 
krążenia oraz umieralność ogólną, co najprawdopodobniej związane 
jest z zawartymi w nim polifenolami (przeciwutleniaczami).

Optymalne spożycie alkoholu w kontekście wpływu na umieralność 
ogólną wynosi w przeliczeniu na czysty alkohol:
	około 20 g/dzień u mężczyzn,
	około 10 g/dzień u kobiet,

co w przybliżeniu odpowiada 1 drinkowi dziennie. 

Osoby pijące alkohol nadmiernie powinny ograniczyć jego dzienne 
spożycie do maksymalnie 10 g/dobę w przeliczeniu na czysty alkohol, 
w celu uzyskania najmniejszego ryzyka chorób przewlekłych.

Całe diety
Aktualnie więcej uwagi poświęca się całym dietom niż poszczegól-

nym składnikom diety, nie tylko ze względu na zbilansowanie w nich 
udziału pojedynczych składników, ale głównie ze względu na wyro-
bienie właściwych nawyków żywieniowych. 
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Zalecanymi dietami korzystnymi z kardiologicznego punktu widze-
nia w każdym wieku, w tym także u seniorów, mającymi istotne zna-
czenie w prewencji pierwotnej i wtórnej, są:
	dieta śródziemnomorska,
	dieta DASH.

Dieta śródziemnomorska
Obejmuje ona wiele składników pożywienia i produktów omówio-

nych powyżej, do których należą:
	owoce i warzywa,
	rośliny strączkowe,
	produkty pełnoziarniste,
	ryby,
	nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie w postaci oliwy,
	umiarkowane spożycie wina, zwłaszcza czerwonego.

W diecie śródziemnomorskiej zaleca się ograniczone, małe spoży-
cie:
	mleka,
	czerwonego mięsa,
	nasyconych kwasów tłuszczowych.

Wykazano, że stosowanie diety śródziemnomorskiej, której ojczy-
zną jest Kreta, powoduje:
	zmniejszenie zapadalności na schorzenia sercowo-naczyniowe,
	zmniejszenie umieralności z powodu schorzeń sercowo-naczy-

niowych,
	zmniejszenie umieralności ogólnej.

Dieta DASH
Dieta DASH została stworzona przez naukowców z amerykańskiego 

Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego w progra-
mie DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension, co oznacza za-
trzymanie nadciśnienia tętniczego poprzez zastosowanie odpowied-
niej diety. 
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Celem tej diety było obniżenie wartości ciśnienia tętniczego (RR), 
co zostało osiągnięte już po upływie kilku tygodni jej stosowania. Oka-
zało się jednak, że obok obniżenia wartości RR przyczynia się także do 
osiągnięcia odpowiedniej masy ciała oraz zmniejszenia ryzyka:
	osteoporozy,
	cukrzycy,
	chorób serca,
	udaru mózgu.

Ponadto, co ważne, dieta DASH pomaga zmienić dotychczasowy 
styl odżywiania się. Ma ona ogromne znaczenie u seniorów, jako że  
w tej grupie wiekowej rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego 
jest duże. Może być stosowana zarówno jako profilaktyka pierwotna, 
jak i wtórna w nadciśnieniu tętniczym. 

Główne założenia diety DASH to:
	zmniejszenie poziomu sodu w pożywieniu,
	w zależności od potrzeb osoby stosującej dietę można dobrać 

dwie dzienne dawki sodu: standardowy poziom sodu w diecie 
DASH w dawce do 2300 miligramów na dobę (w przeliczeniu na 
1 łyżeczkę – mniej niż pół, a więcej niż 1/3 pojemności łyżeczki), 
obniżony poziom sodu w diecie DASH w dawce do 1500 miligra-
mów na dobę (¼ pojemności łyżeczki) u osób, które już mają roz-
poznane nadciśnienie tętnicze,

	zwiększenie spożycia produktów bogatych w składniki mineral-
ne pomagające w obniżaniu ciśnienia tętniczego: magnez, potas. 

Dieta DASH nie jest złożona i trudna do wprowadzenia. Produkty 
proponowane przez jej twórców są różnorodne, a stosowanie diety 
nie jest obciążeniem, ponieważ nie zawiera elementów odchudzania 
czy głodówek.

Główne zasady żywienia według DASH są następujące:
	podstawą diety powinny być produkty pełnoziarniste, ciemne 

pieczywo, brązowy ryż, makaron razowy,
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	4-5 razy dziennie należy spożywać warzywa i owoce,
	2-3 razy dziennie wskazane jest spożywanie chudego nabiału  

z niską zawartością tłuszczu,
	należy spożywać mięso chude, niesmażone i pozbawione skóry, 

najlepiej drób i ryby morskie,
	wskazane jest spożywanie orzechów i roślin strączkowych,
	należy ograniczyć tłuszcze nasycone (masło, śmietana, tłuste 

mięsa, smalec),
	konieczne jest ograniczenie solenia posiłków,
	ilość płynów dziennie powinna wynosić około 1,5 litra,
	konieczne jest ograniczenie ilości alkoholu.

ZNACZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI
Nadwaga i otyłość należą do głównych czynników ryzyka schorzeń 

układu sercowo-naczyniowego. Jakkolwiek w rozpoznawaniu nad-
wagi i otyłości duże znaczenie ma określenie masy tkanki tłuszczowej  
i jej rozmieszczenia, to jednak prostymi metodami ich rozpoznania są:
	wyliczenie wskaźnika WHR (waist to hip ratio),
	wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI (body mass index).

Wskaźnik WHR
Wskaźnik WHR jest ilorazem obwodu talii (mierzonej na wysokości 

pępka) do obwodu bioder (mierzonego na wysokości spojenia łono-
wego) – czyli, żeby obliczyć wartość wskaźnika WHR, należy obwód 
talii podzielić przez obwód bioder. 

Na podstawie wartości wskaźnika WHR można zlokalizować nad-
miar tkanki tłuszczowej i wyróżnić dwa typy otyłości:
	otyłość brzuszną, występującą częściej u mężczyzn,
	otyłość pośladkowo-udową, występującą częściej u kobiet.

O otyłości brzusznej świadczą wartości wskaźnika WHR:
	równe lub wyższe od 1,0 dla mężczyzn,
	równe lub wyższe od 0,85 dla kobiet. 
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O otyłości pośladkowo-udowej świadczą wartości wskaźnika WHR:
	niższe od 1,0 dla mężczyzn,
	niższe od 0,85 dla kobiet.

Otyłość brzuszna jest związana z ryzykiem schorzeń, które dotyczą 
układu sercowo-naczyniowego, są nimi:
	miażdżyca,
	nadciśnienie tętnicze,
	cukrzyca.

Wskaźnik BMI
Wskaźnik ten oblicza się jako iloraz masy ciała wyrażonej w kilo-

gramach i wzrostu wyrażonego w metrach do drugiej potęgi, czyli  
w celu obliczenia wskaźnika BMI należy masę ciała w kilogramach 
podzielić przez wzrost w metrach, podniesiony do drugiej potęgi 
(np. dla osoby o wadze 55 kg i wzroście 165 cm wskaźnik BMI obli-
czamy w następujący sposób: 55 kg ÷ 1,65m2  = 20,2). Wartość BMI 
jest podawana w kg/m2.

Przedziały wartości BMI przedstawiają się następująco:
	18,5 – 24,9 – zakres normy (masa prawidłowa),
	25 – 29,9 – nadwaga (otyłość I stopnia),
	30 – 34,9 – otyłość umiarkowana (otyłość II stopnia),
	35 – 40 – otyłość znacznego stopnia,
	powyżej 40 – otyłość bardzo znacznego stopnia.

Obserwuje się dodatnią liniową zależność między masą ciała  
a umieralnością ogólną. W przypadku BMI zawartego w zakresie  
20 – 25, umieralność ta jest najmniejsza. Z danych epidemiologicz-
nych prowadzonych w Polsce wynika, że częstość nadwagi i otyłości 
wzrasta wraz z wiekiem, osiągając największe nasilenie w przedziale 
wieku 60-69 lat. U około 40% populacji w tym wieku rozpoznaje się 
nadwagę, a otyłość u około 30%. 
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Zjawisko to wiązać należy w tej grupie wiekowej z:
	fizjologicznie wolniejszą przemianą materii,
	mniejszą aktywnością fizyczną, niekiedy wynikającą ze stanu 

zdrowia,
	nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi.

 Zjawisko zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób 
z nadwagą i otyłością należy wiązać głównie z tym, że jeden ze skład-
ników tłuszczu brzusznego, trzewna tkanka tłuszczowa, jest metabo-
licznie aktywnym narządem wydzielania wewnętrznego i przez to jest 
źródłem licznych substancji uwalnianych do krwiobiegu, wywierają-
cych niekorzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy. 

Poniżej wymieniono najważniejsze z tych niekorzystnych efektów:
	wzrost oporności na insulinę, nietolerancja glukozy lub cukrzyca 

typu 2,
	wzrost ciśnienia tętniczego,
	zwiększenie stanu prozakrzepowego,
	zaburzenia lipidowe (zwiększone stężenie cholesterolu całkowi-

tego, LDL, trójglicerydów, zmniejszenie stężenia HDL), 
	dysfunkcja śródbłonka naczyń krwionośnych, spełniającego wie-

le funkcji, w tym mającego wpływ na regulację ciśnienia tętni-
czego i ukrwienie tkanek.

Leczenie nadwagi i otyłości
Redukcję masy ciała można osiągnąć przez łączne stosowanie:
	diety,
	aktywności fizycznej,
	modyfikacji nawyków żywieniowych.

U osób w starszym wieku, przed podjęciem programu redukcji 
masy ciała, konieczna jest konsultacja lekarska z wykonaniem pod-
stawowych badań w celu oceny stanu zdrowia. W przypadku rozpo-
znania poważnych chorób przewlekłych, odchudzanie powinno być 
prowadzone pod kierunkiem lekarza i dietetyka. 
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Odchudzając się, warto pamiętać o przestrzeganiu pewnych pod-
stawowych zasad: 
	dieta musi być dostosowana do wydolności i możliwości organi-

zmu, 
	niewskazane są diety jednoskładnikowe, 
	dieta musi być zrównoważona pod względem zawartości skład-

ników odżywczych, a więc zawierać odpowiednie ilości białka, 
węglowodanów, tłuszczów i składników mineralnych,

	absolutnie nie są zalecane głodówki, 
	konieczne jest odpowiednie nawadnianie organizmu.

Należy podkreślić, że oprócz odpowiednio dobranej i zbilansowa-
nej diety, konieczna jest aktywność fizyczna. U seniorów najbardziej 
zalecaną formą aktywności fizycznej jest Nordic Walking, omówiony 
w niniejszym opracowaniu. Zalecane jest też stosowanie omówionych 
całych diet, tj. diety śródziemnomorskiej lub diety DASH, nie tylko 
ze względu na ich zawartość, ale także w związku z ich pozytywnym 
wpływem na niekorzystne nawyki żywieniowe. 

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Aktywność fizyczną definiuje się jako jakikolwiek ruch ciała zwią-

zany z kurczeniem się mięśni, który zwiększa wydatek energetyczny 
organizmu powyżej poziomu spoczynkowego. 

Przez aktywność fizyczną rozumie się:
	wysiłek podczas uprawiania sportu,
	zajęcia podejmowane w czasie wolnym,
	codzienne zajęcia, takie jak energiczne chodzenie, prace domo-

we i inne.

Aktywność fizyczna i wysiłkowy trening aerobowy są istotnymi ele-
mentami prozdrowotnego trybu życia i wywierają wielokierunkowy, 
korzystny wpływ na czynniki ryzyka i schorzenia sercowo-naczyniowe. 
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Ćwiczenia aerobowe i anaerobowe
Wysiłki (ćwiczenia) aerobowe (tlenowe) to takie, w których uczest-

niczy większość dużych grup mięśni szkieletowych, nie są one obcią-
żane nadmierną pracą, krew jest w stanie dostarczyć odpowiednio 
dużo tlenu do mięśni, aby wystarczyło go do produkcji energii, ener-
gia zaś jest uzyskiwana ze spalania takich związków, jak początkowo 
glikogen, a następnie tłuszcz. Przeciwieństwem treningu aerobowe-
go jest trening anaerobowy (beztlenowy), w którym mięśnie pracują 
tak intensywnie, że krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu i aby za-
spokoić niedobór energetyczny w mięśniach odbywa się metabolizm 
bez udziału tlenu. Organizm nie jest w stanie wykorzystać tłuszczów  
w procesie spalania beztlenowego i mięśnie uzyskują energię ze spa-
lania cukrów.

Najpowszechniejszymi ćwiczeniami aerobowymi są:
	szybkie spacery,
	piesze wędrówki,
	bieganie,
	jazda na rowerze,
	pływanie,
	Nordic Walking,
	taniec, 
	narciarstwo biegowe.

Do przykładów aktywności fizycznej należą również aktywności 
wynikające z codziennych czynności i stylu życia, takie jak szybkie cho-
dzenie, wchodzenie po schodach, wykonywanie wielu prac fizycznych 
w gospodarstwie domowym i ogrodzie, a także aktywna rekreacja.

Konsekwencje braku aktywności fizycznej u starszych osób:
	redukcja masy mięśniowej, siły i wytrzymałości,
	utrata zdolności koordynacji ruchów i równowagi,
	ograniczenie czynności układu krążenia i oddechowego,
	spadek wytrzymałości układu kostnego,
	wzrost wartości tkanki tłuszczowej,
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	wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
	zwiększona podatność na zmiany nastroju, zwiększenie prawdo-

podobieństwa stanów lękowych i depresji,
	wzrost ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia i za-

wał serca.

Jest niepodważalnie udokumentowane, że systematycznie podej-
mowana aktywność fizyczna i wysiłkowy trening aerobowy wiążą się 
ze zmniejszeniem umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych,  
a siedzący tryb życia jest jednym z głównych czynników ryzyka scho-
rzeń sercowo-naczyniowych. 

Systematyczna aktywność fizyczna i trening aerobowy przyczynia-
ją się do zmniejszenia ryzyka śmiertelnych oraz nieprowadzących do 
zgonu incydentów wieńcowych u wszystkich:
	osób zdrowych,
	osób z występującymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego,
	chorych z obecną już chorobą serca.

Korzystne efekty wysiłku aerobowego zostały udokumentowane  
w licznych programach, wśród tych najważniejszych wpływów na or-
ganizm wymienić należy:
	zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
	zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niedokrwienia 

mięśnia sercowego,
	zwiększenie średnicy wewnętrznej głównych tętnic wieńcowych,
	zwiększenie perfuzji (przepływu krwi) mięśnia sercowego,
	rozwój naczyń mikrokrążenia,
	poprawę czynności śródbłonka,
	zmiany o działaniu przeciwzakrzepowym, które mogą zmniej-

szać ryzyko zamknięcia tętnicy wieńcowej zakrzepem w następ-
stwie pęknięcia niestabilnej blaszki miażdżycowej,

	zwiększenie objętości osocza,
	zmniejszenie lepkości krwi,
	redukcję agregacji (zlepiania się) płytek krwi, 
	wzrost aktywności trombolitycznej (rozpuszczanie zakrzepów), 
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	zmniejszenie ryzyka zaburzeń rytmu serca wynikające z korzyst-
nej regulacji aktywności układu autonomicznego (część układu 
nerwowego).

Systematyczne uprawianie treningów fizycznych ma wpływ rów-
nież na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego:
	zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego,
	obniża ciśnienie tętnicze u osób już chorych na nadciśnienie tęt-

nicze,
	zwiększa stężenie cholesterolu HDL, który ma ochronny wpływ 

na układ sercowo-naczyniowy,
	ułatwia redukcję i kontrolę masy ciała,
	zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2,
	powoduje hartowanie mięśnia sercowego przez niedokrwienie, 

co oznacza zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego i zmniej-
szenie stopnia niedokrwienia serca podczas wysiłku,

	wprowadza wiele innych zmian na poziomie komórkowym  
i enzymatycznym w mięśniu sercowym.

Ze względu na tak niebagatelne korzyści wynikające z aktywności 
fizycznej, we wszystkich wytycznych proponuje się aktywność fizycz-
ną i aerobowy trening wysiłkowy jako bardzo ważne niefarmakolo-
giczne metody pierwotnej i wtórnej prewencji sercowo-naczyniowej 
niezależnie od wieku, a więc także u osób starszych.

Niestety, mimo opisanego zbawiennego wpływu wysiłku na zdrowie, 
w krajach Unii Europejskiej poniżej 50% osób wykonuje systematycznie 
ćwiczenia; obserwuje się nadal zwiększenie odsetka osób z nadwagą  
i otyłością w związku z preferowaniem siedzącego trybu życia.

Klasyfikacja wysiłków fizycznych w zależności od ich intensyw-
ności

Miarą intensywności wysiłków fizycznych może być:
	wykonana praca,
	wydatek energetyczny,
	zapotrzebowanie tlenowe organizmu podczas wykonywania 

wysiłku.
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W codziennej praktyce miarą intensywności jest jednak pomiar tęt-
na podczas wysiłku fizycznego i w zależności od tego parametru wy-
różnia się następujące intensywności wysiłku: 
	wysiłek bardzo mało intensywny – tętno (HR) jest mniejsze niż 

75/minutę,
	wysiłek mało intensywny – HR wynosi 75-100/minutę,
	wysiłek z umiarkowaną intensywnością – HR wynosi 100-125/

minutę,
	wysiłek z dużą intensywnością – HR wynosi 125-150/minutę,
	wysiłek z bardzo dużą intensywnością – HR wynosi 150-175/mi-

nutę,
	wysiłek z skrajnie wysoką intensywnością – HR jest większe niż 

175/minutę.

Intensywność aktywności fizycznej można też klasyfikować w skró-
conej skali Borga, w której kryterium stanowi zmęczenie określane  
w punktach od 0 do 10, przy czym stopień zmęczenia 0 oznacza nie-
odczuwalne zmęczenie, 9 – zmęczenie bardzo, bardzo duże, a 10 – 
zmęczenie maksymalne.

W skali Borga postrzegana intensywność na poziomie 5-6 punktów 
odpowiada umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej, a inten-
sywna aktywność fizyczna to aktywność o postrzeganym zmęczeniu 
na poziomie 7-8 punktów.

Aktywność fizyczna u osób bez choroby układu sercowo-na-
czyniowego

Zgodnie z zaleceniami ekspertów osoby te, niezależnie od wieku, po-
winny być zachęcane do podejmowania wysiłków fizycznych o czasie 
trwania 2,5 – 5 godzin tygodniowo oraz o co najmniej umiarkowanej 
intensywności lub 1 – 2,5 godziny tygodniowo o dużej intensywności.

Osoby prowadzące dotychczas siedzący tryb życia powinny być 
zachęcane do rozpoczynania programów ćwiczeń o niewielkiej in-
tensywności w wielu sesjach, każdej trwającej co najmniej 10 minut, 
rozłożonych równomiernie w ciągu tygodnia, tj. w ciągu 4–5 dni w ty-
godniu. 
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Aktywność fizyczna u pacjentów z rozpoznaną chorobą serca
U pacjentów po przebytym:
	zawale serca,
	PCI naczynia wieńcowego (PCI – przezskórna interwencja wień-

cowa),
	zabiegu kardiochirurgicznym pomostowania aortalno-wieńco-

wego (CABG),
oraz
	ze stabilną chorobą niedokrwienną serca,
	 ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca

zaleca się aerobowy trening fizyczny o umiarkowanej do dużej inten-
sywności, co najmniej 3 razy w tygodniu, w sesjach trwających po  
30 minut każda. Pacjentów w stanie klinicznym jak wyżej, ale pro-
wadzących dotychczas siedzący tryb życia, należy koniecznie inspi-
rować do rozpoczęcia podobnych wysiłków fizycznych, początkowo  
o niewielkiej, a następnie systematycznie zwiększanej intensywności, 
po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny ryzyka związanego z wysił-
kiem fizycznym. 

Intensywność i ilość aktywności fizycznej 
Do zmniejszenia umieralności ogólnej i z przyczyn sercowo-na-

czyniowych wymagana jest umiarkowanie intensywna aktywność fi-
zyczna lub aerobowy trening wysiłkowy, optymalnie wynoszący 2,5–5 
godzin tygodniowo, ponadto istnieje zależność między czasem trwa-
nia aktywności a korzyściami. Im dłuższy jest łączny czas aktywności 
fizycznej/aerobowego treningu wysiłkowego w ciągu tygodnia, tym 
większe obserwuje się korzyści. 

Warto zauważyć, że podobne rezultaty można osiągnąć, podej-
mując aktywność fizyczną lub aerobowy trening wysiłkowy o dużej 
intensywności przez 1–1,5 h tygodniowo lub stosując równoważne 
kombinacje aktywności fizycznej/aerobowego treningu wysiłkowego 
o umiarkowanej i dużej intensywności. 

Ponadto tę łączną tygodniową ilość aktywności fizycznej/aerobo-
wego treningu wysiłkowego można osiągnąć przez podsumowanie 
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wielu krótkich epizodów aktywności w ciągu dnia, każdy epizod powi-
nien trwać co najmniej 10 min. Aktywność fizyczną/aerobowy trening 
wysiłkowy należy rozkładać na większość dni w tygodniu. 

Czy wysiłki fizyczne są u starszych osób ryzykowne?
Wykonywanie wysiłku fizycznego przez osoby bez rozpoznanej 

choroby serca i układu naczyniowego wiąże się z wyjątkowo małym 
ryzykiem poważnego incydentu sercowo-naczyniowego, wynoszą-
cym od 1 na 500 000 do 1 na 2 600 000 osobogodzin wysiłku. 

Wskazane jest, aby u osób w średnim i starszym wieku dokładność 
oceny ryzyka była dostosowana do:
	indywidualnego profilu ryzyka sercowo-naczyniowego danej 

osoby, 
	dotychczasowej intensywności zwykłej aktywności fizycznej, 
	zamierzonej intensywności aktywności fizycznej/aerobowego 

treningu wysiłkowego.

Przydatne jest, przed rozpoczęciem wysiłków fizycznych, wykona-
nie próby wysiłkowej u tych osób starszych, które prowadziły dotych-
czas siedzący tryb życia i/lub są obciążone czynnikami ryzyka serco-
wo-naczyniowego. Ponadto ważne jest, aby u osób wykonujących 
wysiłek jedynie sporadycznie i u osób z obecnymi czynnikami ryzyka 
początkowo zalecać wysiłki o małej intensywności, a następnie w mia-
rę możliwości zwiększyć ich intensywność do umiarkowanej.

Nieco bardziej złożona jest sytuacja osób z rozpoznaną już chorobą 
układu sercowo-naczyniowego. Złożoność ta związana jest z koniecz-
nością oceny zarówno tolerancji wysiłków fizycznych, jak i ryzyka tre-
ningów aerobowych. U tych chorych aerobowy trening wysiłkowy re-
alizowany jest w ramach programu rehabilitacji kardiologicznej. Przed 
rozpoczęciem treningu konieczne jest wykonanie próby wysiłkowej  
i ocena tolerancji wysiłku fizycznego. 

Dane z dostępnej literatury potwierdzają korzyści wynikające z pro-
gramów aerobowego treningu wysiłkowego prowadzonego przez co 
najmniej 3 miesiące u chorych z różnymi postaciami choroby niedo-
krwiennej serca. 
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Systematyczne treningi wiązały się ze zmniejszeniem łącznej umie-
ralności z przyczyn sercowo-naczyniowych o ok. 30%, a umieralności 
z powodu samej choroby niedokrwiennej serca (ChNS) o około 35%. 
Ponadto dzięki postępowi w leczeniu ChNS (leczenie interwencyjne, 
farmakoterapia), ogólna populacja chorych z chorobami serca staje 
się grupą relatywnie małego ryzyka.

W grupie chorych z rozpoznanym schorzeniem serca częstość wy-
stępowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych podczas 
nadzorowanego aerobowego treningu wysiłkowego w ramach pro-
gramów rehabilitacji kardiologicznej jest mała i wynosi od 1 na 50 000 
do 1 na 120 000 osobogodzin wysiłku, natomiast zgony zdarzają się  
z częstością od 1 na 340 000 do 1 na 750 000 osobogodzin wysiłku. 

Podobne dane dotyczą również pacjentów z przewlekłą niewydol-
nością serca (NS) i upośledzoną czynnością lewej komory oraz obja-
wami odpowiadającymi II–IV klasie czynnościowej wg NYHA5, u któ-
rych stosuje się optymalne, zgodne z wytycznymi leczenie NS. 

Czy chorzy z niewydolnością serca (NS) mogą być poddani tre-
ningom aerobowym?

Jednym ze sposobów niefarmakologicznego postępowania u cho-
rych z NS są właśnie treningi aerobowe o odpowiednio dobranej czę-
stotliwości i indywidualnie dobranej intensywności. 

Trening taki, zwykle o umiarkowanej intensywności, powoduje  
w tej grupie chorych:
	poprawę przeżywalności,
	wydłużenie czasu do ponownej hospitalizacji,
	poprawę rokowania,
	poprawę jakości życia.

Wysiłki fizyczne u seniorów
Siedzący tryb życia, powszechny u osób starszych, ma niekorzyst-

ny wpływ na większość układów i ich funkcji, które są potrzebne do 
utrzymania samodzielności i niezależności w odniesieniu do wszyst-
kich czynności dnia codziennego. 
5 Wyjaśnienie klas czynnościowych wg NYHA znajduje się w rozdziale o niewydol-
ności serca.
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Taki tryb życia sprzyja upośledzeniu:
	czynności układu krążenia,
	czynności układu oddechowego,
	czynności układu ruchu,
	metabolizmu glukozy i lipidów,
	gospodarki mineralnej,
	tolerancji ortostatycznej (tolerancja na spadki ciśnienia tętnicze-

go krwi związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą) i powoduje 
spadek wydolności fizycznej.

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z najbardziej istotnych 
czynników, które łagodzą starzenie się. Z kardiologicznego punktu wi-
dzenia zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej wszystkich schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego opierają się na aktywności fizycznej. 
Jest ona wspólnym mianownikiem działań prewencyjnych we wszyst-
kich schorzeniach układu sercowo-naczyniowego i powinna być pro-
wadzona od możliwie wczesnego okresu życia. Niestety zasada ta nie 
przez wszystkich jest realizowana. 

Obecne wiadomo, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie aktyw-
nego trybu życia. W zaleceniach dla seniorów ruch fizyczny jest nie 
tylko postępowaniem profilaktycznym schorzeń serca i układu krąże-
nia. W starszym wieku stanowi także prewencję niepełnosprawności  
i częstej w tej grupie wiekowej osteoporozy. 

Regularna aktywność fizyczna seniorów ma zasadnicze znaczenie 
w profilaktyce i niefarmakologicznym postępowaniu w następujących 
schorzeniach:
	choroba niedokrwienna serca,
	nadciśnienie tętnicze,
	otyłość,
	hiperlipidemia,
	cukrzyca,
	osteoporoza.
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Innymi zaletami systematycznej aktywności fizycznej są:
	poprawa sprawności umysłowej,
	łagodzenie dolegliwości bólowych,
	wydłużenie okresu samodzielności,
	zwiększenie stopnia satysfakcji z życia,
	poprawa jakości życia,
	zmniejszenie prawdopodobieństwa depresji,
	zmniejszenie poziomu lęku.

Ogólne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla seniorów są 
następujące:
	wskazane jest, aby przed rozpoczęciem regularnych ćwiczeń fi-

zycznych skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdro-
wia i uzyskania wskazówek co do intensywności treningów,

	wskazane jest indywidualne wybranie rodzaju aktywności fizycz-
nej, która jest interesująca i będzie sprawiać przyjemność, co 
wpłynie na systematyczność jej kontynuowania,

	należy wybierać ćwiczenia bezpieczne i łatwe, 
	warto jest realizować program ćwiczeń w gronie przyjaciół, co 

działa dopingująco, a jednocześnie jest okazją do podtrzymywa-
nia życia towarzyskiego,

	na początku programu aktywność fizyczna powinna mieć mniej-
szą intensywność, a następnie zwiększoną, przy jednoczesnej 
kontroli tętna i stopnia zmęczenia,

	nie należy wykonywać ćwiczeń, które powodują duże zmęczenie.

Nordic Walking (NW)
Aktualnie przyjmuje się, że najbardziej zalecaną formą aktywności 

u seniorów powinien być Nordic Walking (NW). Technika ta była prze-
widziana i opracowana początkowo jako trening całoroczny dla nar-
ciarzy w Finlandii w latach 20. XX wieku.  NW jest nową formą rekreacji, 
polega na marszu ze specjalnymi kijami. Popularność NW jako formy 
rekreacji narasta od początku XXI wieku i jest on aktualnie zalecany 
przez lekarzy i rehabilitantów ze względu na wszechstronne działanie.



112

Marsz z kijami wykazuje przewagę nad zwyczajnym marszem, po-
nieważ: 
	angażuje 90% mięśni całego ciała,
	korzystniej wzmacnia siłę mięśniową,
	przyczynia się do spalenia większej liczby kalorii,
	daje większe poczucie stabilności i równowagi,
	w mniejszym stopniu obciążone są stawy kończyn dolnych oraz 

kręgosłupa.

Dobrze prowadzony trening NW pozwala osiągnąć następujące ko-
rzyści:
	poprawę wydolności układu oddechowego i sercowo-naczynio-

wego,
	zwiększenie poboru tlenu od 20% do nawet 58%,
	rozwija mięśnie kończyn dolnych, prostowników kończyn górnych,
	wzmacnia mięśnie tułowia, ramion i obręczy barkowej,
	osłabia napięcia mięśniowe obręczy barkowej,
	nie pogarsza czynności zmienionych zwyrodnieniowo stawów 

kolanowych,
	pomaga w utrzymaniu lepszej postawy i równowagi oraz stabil-

ności postawy. 

NW spełnia wiele kryteriów idealnej aktywności fizycznej, ponieważ:
	może być uprawiany wszędzie, o każdej porze roku, na różnej 

nawierzchni, przez niemal wszystkich, niezależnie od wyjściowej 
sprawności fizycznej oraz niezależnie od masy ciała,

	jest łatwy i szybki do nauczenia,
	jest bezpieczną formą aktywności fizycznej,
	odciąża cały aparat ruchowy,
	zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa,
	wzmacnia układ kostno-stawowy i mięśnie,
	redukuje zwiększoną masę ciała,
	obniża stężenie cholesterolu w surowicy krwi,
	obniża stężenie glukozy w cukrzycy,
	zmniejsza ryzyko osteoporozy.
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Te wszystkie elementy Nordic Walking powodują, że właśnie ta for-
ma aktywności fizycznej jest szczególnie zalecana dla seniorów.

PALENIE TYTONIU
Palenie tytoniu jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, stanowi 

uznaną przyczynę wielu chorób, w tym głównie chorób sercowo-na-
czyniowych. 

Dane statystyczne dotyczące palenia tytoniu są zastraszające.
	Palenie tytoniu odpowiada za 50% wszystkich dających się unik-

nąć zgonów wśród palaczy, połowa z tych zgonów jest następ-
stwem schorzeń układu sercowo-naczyniowego. 

	Na świecie co 10 sekund umiera jeden człowiek z powodu cho-
rób wywołanych przez palenie tytoniu, w Polsce z powodu takich 
chorób umiera rocznie ponad 80 tysięcy osób. 

	W Polsce około 12 milionów osób pali tytoń, a codziennie zaczy-
na palić 500 osób nieletnich.

	1/3 ludności świata pali tytoń.

Z paleniem tytoniu wiąże się zwiększone ryzyko:
	raka płuc,
	przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
	astmy oskrzelowej,
	oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Spośród schorzeń układu sercowo-naczyniowego do tych najbar-
dziej związanych z paleniem tytoniu należą:
	choroba niedokrwienna serca,
	niedokrwienny udar mózgu,
	choroby tętnic obwodowych,
	tętniak aorty brzusznej. 

W przeszłości wśród nałogowych palaczy papierosów dominowa-
li mężczyźni, aktualnie obserwuje się zmniejszenie tego trendu, co 
może wynikać nie tylko z prowadzonych akcji profilaktycznych, ale 
także z faktu, że choroba niedokrwienna, zwłaszcza zawał mięśnia ser-
cowego, częściej dotyczyła mężczyzn. 
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Współcześnie obserwuje się w Polsce zwiększenie odsetka palących 
kobiet i wg danych statystycznych kobiety dorównały pod tym wzglę-
dem mężczyznom lub nawet palą obecnie częściej. Ryzyko schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego jest proporcjonalnie większe u kobiet 
niż u mężczyzn, co może mieć związek z różnicami metabolizmu niko-
tyny, bowiem kobiety metabolizują nikotynę szybciej niż mężczyźni. 

Z obserwacji klinicznych wynika, że nie tylko palenie papierosów 
jest szkodliwe. Szkodliwe są wszystkie rodzaje palonego tytoniu. Dym 
tytoniowy jest bardziej szkodliwy, gdy się go wdycha, ale ryzyko jest 
zwiększone także u palaczy, którzy nie wdychają dymu tytoniowego. 
Podobnie negatywny wpływ na serce i układ krążenia jak papierosy 
wywiera więc także palenie:
	fajki,
	cygara,
	fajki wodnej.

Bierne palenie tytoniu 
Szkodliwe jest nie tylko czynne palenie tytoniu. Okazuje się, że 

przebywanie w pomieszczeniu z osobą palącą i wdychanie dymu tyto-
niowego jest szczególnie niekorzystne dla zdrowia, a ponadto ryzyko 
z tym związane jest większe niż początkowo przypuszczano. 

Ocenia się, że ryzyko schorzeń układu sercowo-naczyniowego  
u osoby niepalącej, mieszkającej z osobą palącą, zwiększa się o 30%, 
podobnie ryzyko zwiększone jest podczas ekspozycji na dym tytonio-
wy w miejscu pracy. 

Związane jest to z faktem, że boczny strumień dymu (wydobywa-
jący się z tlącego się papierosa) zawiera od 5 do 15 razy więcej tlen-
ku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez 
palaczy. Ten boczny dym zawiera najwięcej substancji toksycznych,  
a ponadto nie jest filtrowany przez filtr, taki jak w papierosie, ani przez 
naturalny filtr, jakim u palacza są płuca. Sądzi się, że w Polsce rocznie 
umiera co najmniej kilka tysięcy osób poddanych biernie wpływowi 
dymu nikotynowego, a na świecie około 600 000 osób.

Udokumentowane jest, że bierne palenie przyczynia się do więk-
szego wachlarza schorzeń i w różnych grupach wiekowych (ekspozy-
cja środowiskowa) niż czynne wdychanie dymu tytoniowego.
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Bierne palenie tytoniu, podobnie jak czynne, przyczynia się nie tyl-
ko do chorób serca i układu krążenia, ale także do:
	zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuc,
	zwiększonego ryzyka zachorowania na astmę u dzieci i doro-

słych,
	zwiększonego ryzyka infekcji dróg oddechowych,
	zwiększonego ryzyka infekcji ucha,
	zwiększonego ryzyka alergii,

a ponadto u ciężarnych, niemowląt i dzieci do:
	zwiększonego ryzyka poronienia i wad wrodzonych,
	zwiększonego ryzyka śmierci łóżeczkowej,
	zaostrzenia astmy i alergii.

Wprowadzone w ostatnim czasie zakazy palenia tytoniu w miej-
scach publicznych rzeczywiście spowodowały istotne zmniejszenie 
zapadalności na zawał mięśnia sercowego. Eliminacja środowiskowej 
ekspozycji6 na dym tytoniowy powinna być zatem utrzymana i jest 
jednym z ważnych elementów przyczyniających się do dbałości o stan 
zdrowia.

Mechanizmy szkodliwego działania tytoniu
Dym tytoniowy zawiera około 4 tysięcy związków chemicznych, 

toksyczne są przede wszystkim:
	substancje smoliste,
	tlenek węgla,
	nikotyna.

Mechanizmy szkodliwego działania tytoniu nie są do końca pozna-
ne, z całą pewnością jednak wiadomo, że nasilają miażdżycę i procesy 
zakrzepowe z nią związane. 

Palenie tytoniu wpływa na:
	uszkodzenie śródbłonka naczyń,
	procesy utleniania (niekorzystnie),

6 Styczność ze zjawiskiem w miejscu przebywania, zamieszkania, w otaczającym 
środowisku. 
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	czynność płytek krwi sprzyjającą tworzeniu wewnątrznaczynio-
wych zakrzepów,

	proces zapalenia leżący u podłoża miażdżycy tętnic,
	fibrynolizę (rozpuszczanie zakrzepów wewnątrznaczyniowych)  

i zjawiska zakrzepowe,
	modyfikacje lipidowe,
	skurcze naczyń krwionośnych.

Obecne we wdychanym dymie tytoniowym wolne rodniki tlenowe 
przyczyniają się do utleniania LDL, co z kolei zapoczątkowuje proces 
zapalny w błonie wewnętrznej tętnic. To zjawisko zaś powoduje nasi-
lenie miażdżycy. 

Palenie tytoniu wpływa na organizm w dwojaki sposób:
	doraźnie: odwracalny wpływ na krzepnięcie krwi, rozpuszczanie 

i stabilność blaszek miażdżycowych,
	długotrwale: na powstawanie blaszek miażdżycowych.

Z całą mocą podkreślić należy, że powstawanie blaszek miażdżyco-
wych w naczyniach tętniczych nie jest w pełni odwracalne i dlatego  
u palacza, który zaprzestał palenia, nie można spodziewać się zmniej-
szenia ryzyka sercowo-naczyniowego do wartości takiej, jak u osoby, 
która nigdy nie paliła tytoniu.

Ryzyko związane z paleniem tytoniu zależy od:
	ilości tytoniu wypalanego dziennie,
	czasu trwania nałogu.

Zaprzestanie palenia tytoniu
Wobec omówionych powyżej zagrożeń zdrowotnych wynikających 

z palenia tytoniu, korzyści wynikające z zaprzestania nałogu są ewi-
dentne. Niektóre z nich są prawie natychmiastowe, na inne trzeba cze-
kać nawet do kilkunastu lat. 
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Ponieważ palenie tytoniu jest silnym i niezależnym czynnikiem ry-
zyka sercowo-naczyniowego, należy:
	unikać go,
	unikać biernego palenia w każdym możliwym miejscu,
	namawiać młodych ludzi, aby nie zaczynali palić,
	wszystkim dorosłym osobom palącym tytoń, niezależnie od ich 

wieku, doradzać zaprzestanie palenia i oferować pomoc w tym 
zakresie.

Po zaprzestaniu palenia ryzyko sercowo-naczyniowe szybko 
zmniejsza się, istotne zmniejszenie chorobowości obserwowano już 
po 6 miesiącach od zaprzestania palenia, jednak ryzyko sercowo-na-
czyniowe dopiero po upływie 10 do 15 lat zbliża się do ryzyka u osób 
niepalących, nigdy jednak nie zrównuje się z nim.  Przyjmuje się, że 
ryzyko byłych palaczy jest pośrednie między ryzykiem osób palących  
a nigdy niepalących. Nie jest optymalnym zalecenie ograniczenia licz-
by wypalanych papierosów, optymalne jest całkowite zaprzestanie 
palenia tytoniu. 

Co bardzo ważne dla seniorów: nie ma granicy wiekowej dla uzy-
skania korzyści z zaprzestania palenia, dlatego do abstynencji nikoty-
nowej należy nakłaniać wszystkich palących, niezależnie od ich wieku.

Jak wynika z ocen różnych metod wspomagania zaprzestania pale-
nia, wymienione działania:
	zakazy palenia,
	zwiększenie opodatkowania produktów tytoniowych,
	kampanie w środkach masowego przekazu 
skutecznie ułatwiają zapobieganie rozpoczynaniu palenia i sku-

tecznie wspomagają zaprzestanie palenia tytoniu.

Rzucanie palenia tytoniu
Palenie tytoniu silnie uzależnia zarówno farmakologicznie, jak i psy-

chologicznie, dlatego zaniechanie palenia jest złożonym i trudnym 
procesem. Zwłaszcza uzależnienie farmakologiczne od nikotyny po-
woduje trudności w rzucaniu tego nałogu. 
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Uzależnienie farmakologiczne od nikotyny wyraża się konieczno-
ścią utrzymywania odpowiednich jej stężeń w surowicy krwi. Ze zjawi-
skiem uzależnienia od nikotyny wiąże się:
	powstanie tolerancji,
	objawy odstawienia.

U uzależnionych od palenia tytoniu osób planujących zaniechanie 
nałogu należy liczyć się z możliwością wystąpienia objawów zespołu 
abstynencyjnego. 

Zespół abstynencyjny
Podczas rzucania nałogu występują nieprzyjemne objawy, określa-

ne jako zespół abstynencyjny. Symptomy te stanowią reakcję organi-
zmu na odstawienie nikotyny, pojawiają się w ciągu kilku godzin od 
zaniechania palenia i zwykle trwają do czterech tygodni. 

Głównie są to:
	drażliwość, poirytowanie,
	pogorszenie koncentracji, uwagi i pamięci,
	obniżenie nastroju,
	uczucie zmęczenia,
	niepokój,
	zaburzenia snu,
	zawroty i bóle głowy,
	zwiększenie łaknienia (apetytu) i masy ciała,
	zaparcia,
	skurcze mięśniowe,
	wzmożona potliwość, 
	kaszel,
	głód tytoniu.

Tak różnorodne, uciążliwe i męczące dolegliwości wymagają kom-
pleksowego podejścia, w tym oceny stopnia nasilenia uzależnienia od 
nikotyny, działań edukacyjnych, psychologicznych, a w razie koniecz-
ności także farmakologicznych. 
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Stopień uzależnienia od nikotyny oceniany jest najczęściej w opar-
ciu o kwestionariusz Fagerströma. Kwestionariusz zawiera 6 pytań 
wraz z punktową oceną odpowiedzi – za każdą z odpowiedzi można 
otrzymać 0 do 3 punktów, a maksymalna liczba punktów wynosi 10.

Poniżej przedstawiono kwestionariusz wraz z punktacją i oceną 
stopnia uzależnienia od nikotyny.
1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani pierwszego pa-

pierosa?
£ do 5 minut – 3 punkty
£ 6-30 minut – 2 punkty
£ 31-60 minut – 1 punkt
£ powyżej 60 minut – 0 punktów

2. Czy ma Pan/Pani trudności z powstrzymaniem się od palenia  
w miejscach, w których jest to zakazane?
£ tak – 1
£ nie – 0

3. Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrudniej zrezygnować?
£ z pierwszego – 1
£ z każdego innego – 0

4. Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu dnia?
£ mniej niż 11 – 0
£ 11-20 – 1 
£ 21-30 – 2
£ powyżej 31 – 3

5. Czy częściej pali Pan/Pani papierosy w ciągu pierwszych godzin 
po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?
£ tak – 1
£ nie – 0

6. Czy pali Pan/Pani papierosy nawet wtedy, kiedy jest Pan/Pani 
tak chory/a, że musi Pan/Pani leżeć w łóżku przez większość 
dnia?
£ tak – 1
£ nie – 0
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Interpretacja wyników:
	suma punktów 0 – 3 świadczy o niskim stopniu uzależnienia od 

nikotyny,
	suma punktów 4 – 6 świadczy o średnim stopniu uzależnienia od 

nikotyny,
	suma punktów powyżej 6 świadczy o silnym stopniu uzależnie-

nia od nikotyny.
Silny stopień uzależnienia jest wskazaniem do leczenia zastępcze-

go w trakcie odzwyczajania się od nałogu palenia.

W procesie rzucania nałogu palenia tytoniu najsilniejszym elemen-
tem jego skuteczności jest motywacja, która powinna być w odpo-
wiedni sposób wspomagana. Zalecenia lekarskie, jednoznaczne i zde-
cydowane, zwiększają szansę powodzenia rozpoczęcia i kontynuacji 
abstynencji nikotynowej. 

Najsilniejszymi bodźcami motywacyjnymi zwykle są:
	rozpoznanie choroby zależnej od palenia tytoniu,
	przebycie zawału mięśnia sercowego,
	przebycie leczenia inwazyjnego – angioplastyki naczynia wień-

cowego (PCI percutaneous coronary interventions),
	przebycie zabiegu kardiochirurgicznego pomostowania aortal-

no-wieńcowego (CABG Coronary Artery Bypass Graft), 
	przebycie operacji naczyniowej.

Znaczące pierwsze kroki początkowego poradnictwa związanego  
z rezygnacją z palenia papierosów w praktyce klinicznej to: 
	ocena motywacji osoby palącej co do rzucenia palenia,
	przedstawienie ryzyka sercowo-naczyniowego i innych zagro-

żeń zdrowotnych, 
	uzgodnienie swoistego planu działania, w tym zaplanowanie 

dalszej kontroli. 

Konieczne jest poinformowanie palaczy, że przewidywany przyrost 
masy ciała po zaprzestaniu palenia nie przekracza zwykle 5 kg, jednak 
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przewaga korzyści zdrowotnych wynikających z niepalenia jest zde-
cydowanie znaczniejsza niż ryzyko związane z przyrostem masy ciała.

Strategia 5 „A”
Gremia ekspertów kardiologicznych w strategii wspomagającej 

rzucanie palenia, w rutynowej praktyce klinicznej, zalecają stosowanie 
strategii 5 „A” (od pierwszych liter słów w języku angielskim, określają-
cych konkretne zalecane działania):
	Pytać (Ask) – Systematycznie pytać pacjenta o palenie tytoniu 

przy każdej okazji
	Doradzać (Advise) – Jednoznacznie apelować do wszystkich pa-

laczy o zaprzestanie palenia
	Oceniać (Assess) – Określać stopień uzależnienia danej osoby 

i jej gotowości do zaprzestania palenia
	Wspierać (Assist) – Uzgodnić strategię rzucania palenia, w tym 

wyznaczyć datę zaprzestania palenia oraz zaplanować porad-
nictwo behawioralne, związane z ograniczeniem niepożądanych 
zachowań i reakcji organizmu oraz, w razie konieczności, wspo-
maganie farmakologiczne

	Organizować (Arrange) – Zaplanować schemat wizyt kontrolnych.

Można zaproponować „dziesięć strategicznych kroków”, które 
są pomocne w zwiększaniu skuteczności poradnictwa dotyczącego 
zmian w zachowaniu i reakcjach związanych ze zwalczaniem nałogu 
palenia tytoniu. Zostały one przedstawione poniżej.

1. Przygotowanie i wypracowanie dobrych relacji terapeutycznych.
2. Prowadzenie poradnictwa u tych osób, które mają już rozpo-

znaną chorobę sercowo-naczyniową oraz u wszystkich osób  
z grupy ryzyka.

3. Ułatwienie zrozumienia i wyjaśnienie pacjentom zależności 
między ich zachowaniem a stanem zdrowia.

4. Przedstawienie i ułatwianie pacjentom oceny przeszkód, które 
utrudniają im zmiany zachowania. 

5. Uzyskiwanie zobowiązań pacjentów do zmian własnego zacho-
wania.
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6. Angażowanie pacjentów we wzbogacanie wiedzy oraz identyfi-
kację i wybór czynników ryzyka, które mają ulec zmianom.

7. Łączenie różnych strategii, w tym zwiększania zdolności pacjen-
ta do wprowadzenia zmian. 

8. Stwarzanie planu modyfikacji stylu życia. 
9. Pozyskiwanie do współpracy innego personelu opieki zdrowot-

nej. 
10. Monitorowanie postępów podczas dalszych kontaktów z pa-

cjentem.

Z danych statystycznych wynika, że:
	70% palaczy chciałoby nie palić,
	30% z nich próbuje rzucić palenie,
	tylko 2-3% odnosi sukces podczas rzucania palenia wyłącznie 

dzięki silnej woli.

 Niestety, jak wynika z danych dotyczących pacjentów, którzy 
przebyli poważne schorzenie związane przyczynowo z paleniem tyto-
niu, do nałogu powraca:
	50% chorych po operacji raka płuca,
	40% chorych po operacji raka krtani,
	30% chorych po zawale serca. 

Wspomaganie farmakologiczne rzucania palenia
Jeżeli w oparciu o kwestionariusz Fagerströma ustali się, że sto-

pień uzależnienia od nikotyny jest silny, zwykle zachodzi konieczność 
wspomagania farmakologicznego (lekowego), określanego jako NTZ 
(nikotynowa terapia zastępcza). 

Wspomaganie to jest metodą leczenia uzależnienia od nikotyny  
i polega na podawaniu jej w określonych, zmniejszających się daw-
kach, pozbawionych innych, szkodliwych substancji chemicznych. 
Celem tej procedury jest łagodzenie objawów głodu nikotynowego,  
a więc zespołu abstynencyjnego. 
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Z preparatów dostępnych w powszechnym obrocie aptecznym wy-
mienić należy:
	plastry 24-godzinne, które uwalniają nikotynę przez całą dobę  

i mogą pomóc w redukowaniu porannego głodu nikotynowego,
	plastry 16-godzinne, uwalniające nikotynę przez 16 godzin, nale-

piane zwykle w godzinach porannych, hamują głód nikotynowy 
w ciągu dnia,

	gumy do żucia, z których nikotyna uwalniana jest podczas żu-
cia, wchłania się do krążenia ogólnoustrojowego przez śluzówkę 
jamy ustnej,

	pastylki do ssania, tabletki podjęzykowe o mechanizmie działa-
nia podobnym do gum do żucia,

	inhalatory wyglądające jak papierosy, dostarczające podmuch 
nikotyny,

	spraye do nosa, dostarczające skoncentrowaną dawkę nikotyny, 
która szybko zaczyna działać.

Nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) w postaci gumy do żucia, prze-
zskórnych plastrów z nikotyną, aerozolu donosowego, inhalatorów 
lub tabletek podjęzykowych jest powszechnie stosowana w celu uła-
twienia rzucającym palenie przetrwania najtrudniejszych pierwszych 
tygodni lub miesięcy po zaprzestaniu palenia.

Podstawowymi zasadami prowadzenia NTZ są:
	stosowanie zmniejszających się stopniowo dawek nikotyny aż 

do całkowitego jej odstawienia,
	preparaty zawierają tylko nikotynę, do organizmu nie są wpro-

wadzane pozostałe substancje o niekorzystnym działaniu, za-
warte we wdychanym dymie tytoniowym,

	zmniejszająca się dawka nikotyny pozwala na przystosowanie 
się organizmu i łagodzi lub też pozwala na uniknięcie objawów 
jej odstawienia.

Jak wynika z obserwacji, nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) dwu-
krotnie zwiększa prawdopodobieństwo odstąpienia od nałogu w po-
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równaniu z rzucaniem palenia opartym jedynie na silnej woli palacza. 
Równocześnie jednak należy podkreślić, że podczas stosowania NTZ 
konieczna jest także motywacja psychologiczna, silne przekonanie  
o konieczności zaniechania nałogu i silna wola. Bez tych elementów,  
a jedynie przy pomocy NTZ, żaden palacz nie pozbędzie się nałogu. 

Ogólnie przyjmuje się, że NTZ jest bezpieczna, a objawy niepożąda-
ne (bezsenność, nudności, czkawka) obserwuje się rzadko. 

Na podstawie obserwacji osób, które stosowały NTZ, nie stwierdzo-
no wzrostu ryzyka zawału, udaru czy zgonu w czasie jej stosowania. 
Dodatkowo NTZ jest jednakowo bezpieczna dla obu płci, dla chorych 
na nadciśnienie i na chorobę wieńcową, lecz u tych ostatnich trzeba 
zachować ostrożność i być pod stałą opieką lekarza prowadzącego. 

Przeciwwskazaniami względnymi (a więc nie bezwzględnymi) do 
stosowania nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) są: 
	niedawny zawał serca,
	zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca,
	niestabilna choroba wieńcowa,
	ciąża (NTZ stosuje się dopiero po niepowodzeniu terapii beha-

wioralnej (oddziaływaniu na zmianę zachowań związanych z pa-
leniem), istotne jest stosowanie tylko preparatów krótko działa-
jących, optymalnie nie dłużej niż 2–3 miesiące).

W przypadku niektórych palaczy pomóc mogą preparaty dostępne 
tylko na receptę, służące do „wyleczenia” z nałogu. Nie są one zalicza-
ne do NTZ, a decyzja co do ich włączenia należy do lekarza, z uwzględ-
nieniem przeciwwskazań do ich stosowania oraz możliwych działań 
ubocznych.

Bardzo ważne podczas planowania i przygotowania zaprzestania 
palenia tytoniu jest wsparcie ze strony partnera i rodziny. Wyjątkowo 
pomocne jest też nakłonienie innych członków rodziny, którzy palą, 
do rzucenia palenia razem z pacjentem. Także lekarze i opiekunowie 
muszą sami dawać przykład, nie paląc. 

Brak jest jednoznacznych potwierdzeń, aby akupunktura, akupre-
sura, laseroterapia, hipnoterapia lub elektrostymulacja miały być efek-
tywnymi sposobami, które ułatwiają zaprzestanie palenia tytoniu. 
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ODRĘBNOŚCI FARMAKOTERAPII SCHORZEŃ 
SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA U OSÓB STARSZYCH

Do typowych zjawisk u osób w starszym wieku należy współwystę-
powanie co najmniej kilku chorób obok schorzeń serca i układu krą-
żenia, i co z tym się wiąże, stosowanie wielu leków przez jedną osobę 
– politerapia. Od politerapii odróżnić należy polipragmazję. 

Politerapia i polipragmazja 
Politerapia oznacza stosowanie wielu leków z różnych grup, ordy-

nowanych pod kierunkiem lekarza, natomiast przez polipragmazję 
rozumie się sytuację, w której chory przyjmuje więcej niż kilka leków 
jednocześnie i część z nich jest realizowana jako samoleczenie przy 
pomocy leków dostępnych bez recepty. 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.,  
polskie społeczeństwo należy do starzejących się, osoby powyżej  
65 r.ż. stanowią ponad 15% populacji, stosują natomiast 40% wszyst-
kich ordynowanych leków. Przeciętny polski senior przyjmuje od 3 do 
8 leków dziennie i najczęściej są to, obok leków kardiologicznych, leki 
przeciwbólowe i uspokajające.

Należy podkreślić, że przyjmowanie co najmniej kilku leków, bez 
znajomości mechanizmów ich działania, znacznie zwiększa prawdo-
podobieństwo wystąpienia niezamierzonych interakcji między lekami 
i może czasem spowodować groźne następstwa.

Farmakokinetyka
Ten dział farmakologii dotyczy losów leku w organizmie: od wchła-

niania przez jego metabolizm (przemianę w organizmie) do wydalania 
leku z ustroju. U osób starszych, w związku z procesami inwolucyjnymi 
wielu narządów, farmakokinetyka leków jest zmieniona.

Wchłanianie leków
Większość stosowanych w kardiologii leków przyjmowanych prze-

wlekle jest podawana doustnie. Proces wchłaniania w przewodzie po-
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karmowym w miarę starzenia się organizmu podlega najmniejszym 
modyfikacjom. Z jednej strony obserwuje się zmniejszenie powierzch-
ni wchłaniania, obniżone wydzielanie soków trawiennych i kwasu żo-
łądkowego oraz zwolniony przepływ krwi w przewodzie pokarmo-
wym, z drugiej zaś strony przewód pokarmowy działa wolniej (jest to 
tzw. zwolniony pasaż), co powoduje dłuższy kontakt leku z przewo-
dem pokarmowym.

Rozmieszczenie leków w organizmie
W związku ze zmniejszeniem przepływu krwi w narządach, zwięk-

szeniem ilości tkanki tłuszczowej, zmniejszeniem objętości płynów 
zewnątrzkomórkowych (np. limfy, osocza krwi, płynu mózgowo-
rdzeniowego) i ze zmianami stężenia białek surowicy, dystrybucja 
leków w zależności od ich rozpuszczalności w wodzie lub tłuszczach 
może się zmieniać u osób w starszym wieku. Wraz z wiekiem zmniej-
sza się stężenie albumin surowicy krwi (białek występujących w oso-
czu krwi), a te w największym stopniu odpowiedzialne są za transport 
leków w organizmie. Obniżenie stężenia albumin w surowicy zwięk-
sza stężenie aktywnej frakcji niektórych leków, co może wpływać na 
zwiększone stężenie leku we krwi.

Metabolizm 
Głównym narządem odpowiedzialnym za metabolizm leków jest 

wątroba, a ponieważ wraz z wiekiem zmniejsza się wątrobowy prze-
pływ krwi, masa narządu i jej zdolności regeneracyjne, przemiany 
leków mogą być upośledzone, indywidualnie zmienne i trudne do 
oceny.

Wydalanie
Wydalanie leków odbywa się głównie przez nerki, te zaś wraz  

z wiekiem podlegają procesom inwolucyjnym, których najważniej-
szym efektem jest zmniejszenie przepływu krwi i zmniejszenie filtracji 
kłębuszkowej. Zmiany te mogą potencjalnie sprzyjać ryzyku kumula-
cji (gromadzenia się w organizmie) niektórych leków.
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Opisane powyżej zmiany, związane z wiekiem, powodują, że wraz 
z wiekiem oraz z liczbą przyjmowanych leków zwiększa się istotnie 
prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych oraz inte-
rakcji lekowych. 

Ocenia się, że u osoby przyjmującej 1 lek ryzyko to wynosi 10%,  
a u osoby przyjmującej 10 leków już 100%.

Przyczyny występowania działań ubocznych oraz interakcji lekowych:
	zmieniona farmakokinetyka leków u osób w wieku podeszłym,
	niestosowanie się do zaleceń lekarza (non-compliance),
	samoleczenie się preparatami dostępnymi bez recepty, najczę-

ściej lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi,
	nadużywanie leków,
	korzystanie z pomocy kilku lekarzy, którzy nie są świadomi liczby 

i rodzajów leków już przez pacjenta stosowanych.

W praktyce obserwuje się szereg innych jeszcze uwarunkowań ma-
jących wpływ na właściwą farmakoterapię u chorych w wieku pode-
szłym. Warto je poznać, aby móc im przeciwdziałać. Jest to zarówno 
nadużywanie leków, przedawkowanie leków, jak i pomijanie ordyno-
wanych dawek lub odstawienie leku.

Przyczyny przedawkowania leków:
	zapominanie, że już raz się przyjęło dany preparat, „tego leku 

jeszcze nie wziąłem”,
	nadal utrzymujące się złe samopoczucie, powodujące poszuki-

wanie innych sposobów osiągnięcia komfortu psychicznego, 
„muszę jeszcze ten lek zażyć”,

	pozostawanie pod opieką kilku lekarzy.

Przyczyny pomijania dawek ordynowanych leków lub odsta-
wienia leku:
	nieświadome lub błędne dawkowanie leku,
	przedwczesne przerwanie terapii,
	niezrealizowanie recepty z powodu braku samodzielności w re-

alizowaniu recept, zapomnienia, braku zaufania do lekarza lub  
z przyczyn ekonomicznych,
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	zbyt skomplikowany schemat leczenia,
	brak pomocy osoby drugiej podczas dawkowania leków,
	gorsza pamięć, 
	postawa wobec choroby (jej bagatelizowanie).

Jatrogenny zespół geriatryczny
W medycynie zajmującej się starszymi pacjentami znany jest jatro-

genny zespół geriatryczny. Definiuje się go jako nową dolegliwość, 
upośledzenie funkcji organizmu, nową nabytą chorobę lub stwier-
dzane w badaniach laboratoryjnych nieprawidłowości biochemiczne, 
które wystąpiły u osoby starszej, a ich przyczyną jest niewłaściwie re-
alizowane leczenie lub nieprawidłowo prowadzona opieka medyczna, 
a w szerszym rozumieniu – problemy kliniczne związane ze stosowa-
niem leków przez osoby starsze. 

Najczęstszym powodem zespołu jatrogennego są zbyt duże dawki 
leków prowadzące do wystąpienia efektów toksycznych (zatrucia or-
ganizmu) i interakcje leków podczas politerapii. Nierzadko zespół ten 
stanowi przyczynę hospitalizacji osób w wieku podeszłym. 

Kardiolodzy z dużym niepokojem obserwują coraz częściej wystę-
pujący jatrogenny zespół geriatryczny związany z niekontrolowanymi 
reklamami telewizyjnymi silnych leków przeciwbólowych i przeciwza-
palnych, które bezkrytycznie są stosowane stosunkowo często przez 
osoby starsze, głównie ze względu na odczuwanie dolegliwości bólo-
wych ze strony układu kostno-stawowego. 

Leki, szeroko dostępne bez recepty i nadużywane bez konsultacji 
z lekarzem, prowadzić mogą do zwyżek ciśnienia tętniczego z zawro-
tami głowy, dekompensacji (nasilenia istniejącej niewydolności ser-
ca lub jej pierwszego wystąpienia) układu sercowo-naczyniowego  
z obrzękiem płuc włącznie, mogą też powodować groźne krwawienia 
z żołądka oraz przyczyniają się do odwapnienia kości, co zwiększa ry-
zyko osteoporozy i bardzo groźnych dla osób starszych złamań. 

Innym częstym przykładem jatrogennego zespołu geriatrycznego 
jest łączenie przez osoby starsze bez ograniczeń pozornie bezpiecz-
nych, lecz silnie działających preparatów ziołowych, które nasilają lub 
osłabiają działanie leków. I tak na przykład preparaty dziurawca hamu-
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ją działanie leków nasercowych, wyciągi z żeń-szenia osłabiają działa-
nie leków moczopędnych, preparaty miłorzębu nasilają działanie le-
ków przeciwzakrzepowych, przez co zwiększają ryzyko krwawień.

Podsumowując odrębności farmakoterapii u osób starszych, wy-
mienić należy podstawowe zasady, jakimi kierować powinni się leka-
rze, chorzy i osoby sprawujące nad nimi opiekę:
	liczba leków powinna być ograniczona do niezbędnej,
	należy unikać polipragmazji i samoleczenia się,
	należy wybierać leki o różnych mechanizmach działania,
	można zrezygnować z leczenia niektórych, nieistotnych dolegli-

wości,
	należy wybierać leki o przedłużonym działaniu,
	powinno się rozpoczynać od mniejszej dawki leku stopniowo ją 

zwiększając,
	schematy dawkowania powinny być jednoznacznie jasne i pro-

ste, przekazane w formie pisemnej,
	konieczna jest znajomość działań ubocznych leków, i ich moni-

torowanie,
	należy upewnić się, że pacjent rozumie schemat dawkowania 

leku/leków,
	należy upewnić się, że pacjent może samodzielnie leki przyjmo-

wać.
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LECZENIE ZABIEGOWE U CHORYCH W WIEKU 
OKOŁOSENIORALNYM – OCENA UKŁADU 
KRĄŻENIA

Wiek jest niezależnym czynnikiem ryzyka nie tylko schorzeń ukła-
du krążenia, ale także szeregu innych, które potencjalnie mogą być 
leczone operacyjnie, w tym m.in. choroby zwyrodnieniowej stawów, 
niektórych nowotworów, schorzeń w zakresie jamy brzusznej, scho-
rzeń urologicznych, chorób naczyniowych związanych z postępującą 
miażdżycą, np. tętniaków. 

Szacuje się, że osoby w wieku podeszłym są około 4-krotnie czę-
ściej operowane niż reszta populacji. W związku z licznymi chorobami 
współistniejącymi, w tym również tymi związanymi z układem krąże-
nia, są to procedury podwyższonego ryzyka. 

Ryzyko powikłań w okresie okołooperacyjnym zależy także od: 
	stanu pacjenta przed operacją,
	pilności, rozległości i rodzaju zabiegu,
	czasu trwania operacji,
	ilości utraconej krwi podczas zabiegu operacyjnego. 

Szacuje się, że u europejskich pacjentów charakteryzujących się 
zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych wykonuje się 
5,7 mln operacji rocznie. Zabiegi operacyjne wiążą się z 7-11% rocznym 
ryzykiem powikłań, w tym z 0,8%-1,5% śmiertelnością. Rocznie obser-
wuje się co najmniej 167 000 powikłań sercowych związanych z ope-
racjami niekardiochirurgicznymi, z których 19 000 stwarza zagrożenie 
dla życia. Wskaźniki te mają tendencję rosnącą, co wynika z wydłużenia 
średniego czasu trwania życia i ze starzenia się populacji. 

Mając na uwadze powyższe dane, konieczne jest zatem odpowied-
nie przygotowanie i ocena ryzyka okołooperacyjnego u osób w za-
awansowanym wieku, poddawanych procedurom chirurgicznym. 

Poniżej przedstawiono wybrane interwencje chirurgiczne i sza-
cowane ryzyko 30-dniowego zgonu lub zawału serca wynikającego  
z danej interwencji chirurgicznej. 
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Ryzyko Rodzaj zabiegu

Niskie (<1%)

−	Powierzchowne operacje
−	Sutek
−	Zabiegi stomatologiczne
−	Chirurgia endokrynologiczna: tarczyca
−	Oko
−	Zabiegi rekonstrukcyjne
−	Bezobjawowa choroba tętnic szyjnych (CEA 

lub CAS)
−	Ginekologia: małe zabiegi
−	Ortopedia: małe zabiegi (wycięcie łąkotki)
−	Urologia: małe zabiegi (przezcewkowa 

resekcja gruczołu krokowego)

Pośrednie (1-5%)

−	Zabiegi wewnątrzotrzewnowe: 
splenektomia, operacja przepukliny 
rozworu przełykowego przepony, 
cholecystektomia

−	Objawowa choroba tętnic szyjnych
−	Angioplastyka tętnic obwodowych
−	Wewnątrznaczyniowa naprawa tętniaka
−	Operacje głowy i szyi
−	Neurochirurgia i ortopedia: duże zabiegi 

(operacje biodra i kręgosłupa)
−	Urologia i ginekologia: duże zabiegi
−	Przeszczepienie nerki
−	Torakochirurgia: zabiegi inne niż duże

Wysokie (>5%)

−	Operacje aorty i innych dużych naczyń
−	Otwarta rewaskularyzacja, amputacja lub 

tromboembolektomia w obrębie kończyny 
dolnej

−	Operacje dwunastnicy i trzustki
−	Resekcja wątroby, operacje dróg 

żółciowych
−	Resekcja przełyku
−	Naprawa perforacji jelita
−	Resekcja nadnercza
−	Całkowita resekcja pęcherza moczowego
−	Resekcja płuca
−	Przeszczepienie płuca lub wątroby
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Istotnymi elementami w ocenie ryzyka okołooperacyjnego są: 
	dotychczasowy wywiad dotyczący schorzeń sercowo-naczy-

niowych (np. przebyty zawał mięśnia sercowego, udar mózgu), 
uwzględniający również choroby współistniejące, zwiększające 
ryzyko wystąpienia schorzeń układu krążenia (cukrzyca, prze-
wlekła choroba nerek),

	badanie fizykalne (np. cechy niewydolności serca, migotanie 
przedsionków),

	badania laboratoryjne (wyjściowe stężenie hemoglobiny, stęże-
nia jonów, parametry wydolności nerek, glikemia),

	zapis elektrokardiograficzny (EKG). 

Należy również szczególną uwagę zwrócić na wydolność fizyczną 
pacjenta, np. czy jest w stanie wejść na drugie piętro, czy może pod-
biec do autobusu. Taki rodzaj wysiłku odpowiada mniej więcej niewiel-
kiemu obciążeniu. Chorzy, którzy nie mogą wykonać takiego wysiłku, 
mają zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe zabiegu. 

Nie u wszystkich osób można oszacować w ten sposób wydolność 
czynnościową organizmu. Problem stanowią chorzy z miażdżycą zaro-
stową tętnic kończyn dolnych, u których występujące wcześniej obja-
wy związane z miażdżycą kończyn ograniczają wysiłek fizyczny i mogą 
maskować objawy choroby niedokrwiennej serca (ChNS).

Drugą grupą osób, u których tego rodzaju wywiad może być niewy-
starczający, są chorzy z cukrzycą i objawami neuropatii cukrzycowej, 
którzy mimo znacznych zmian niedokrwiennych w zapisach elektro-
kardiograficznych (spoczynkowych i wysiłkowych) często nie mają 
dolegliwości bólowych, a występuje u nich bezbólowe niedokrwienie 
mięśnia sercowego. 

Dysponując pełną wiedzą o pacjencie, w dalszej kolejności wskaza-
ne jest określenie tzw. zrewidowanego wskaźnika oceny ryzyka wg 
Lee (revised cardiac risk index, RCRI). 

Uwzględnia on kilka czynników ryzyka, w tym: 
	wywiad w kierunku choroby niedokrwiennej serca (typowa dła-

wica piersiowa, stosowanie azotanów w celu przerwania bólu,  
dodatnia próba wysiłkowa i/lub przebyty zawał mięśnia serco-
wego, zmiany w EKG),
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	niewydolność serca,
	udar mózgu/przemijające niedokrwienie mózgu,
	cukrzycę insulinozależną,
	niewydolność nerek/ hemodializoterapię,
	operacje dużego ryzyka. 

Za każdy występujący u niego czynnik pacjent otrzymuje 1 punkt,  
a ostateczna suma punktów stosowana jest do oszacowania ryzyka 
wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. 

Szacowane ryzyko wynosi dla wyniku: 
	0 punktów – 0,4%
	1 punkt – 0,9%
	2 punkty – 7% 
	3 i więcej punktów – 11%. 

Pacjenci małego ryzyka lub pacjenci kierowani do operacji małego 
ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych nie wymagają 
poszerzenia diagnostyki nieinwazyjnej. Szerszego spojrzenia wyma-
gają natomiast chorzy umiarkowanego i dużego ryzyka, którzy są 
kwalifikowani do operacji umiarkowanego i dużego ryzyka. 

Aktualne wytyczne europejskiego i amerykańskich towarzystw kar-
diologicznych nie zalecają standardowo poszerzania diagnostyki kar-
diologicznej przed zabiegami, jeśli nie ma ku temu wskazań lub pa-
cjent kierowany jest do zabiegu małego ryzyka wystąpienia powikłań 
sercowo- naczyniowych. 

Nieinwazyjne techniki diagnostyczne:
	elektrokardiografia spoczynkowa,
	24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,
	spoczynkowe badanie echokardiograficzne,
	próby obciążeniowe, takie jak elektrokardiograficzny test wysił-

kowy lub próba dobutaminowa (test z zastosowaniem leku przy-
spieszającego częstość rytmu serca bez obciążenia wysiłkiem 
fizycznym; stosowany u osób, które z przyczyn chorobowych ze 
strony układu ruchu nie mogą wykonać wysiłku fizycznego)
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rezerwuje się dla pacjentów, u których na podstawie wywiadu i ba-
dania przedmiotowego prawdopodobieństwo występowania istotnej 
dysfunkcji lewej komory, niedokrwienia mięśnia sercowego lub po-
ważnej wady zastawkowej jest duże. 

Dyskutuje się potrzebę rutynowego wykonania spoczynkowego 
EKG przed każdym zabiegiem operacyjnym. Mimo licznych głosów 
przeciwnych wykonywaniu spoczynkowego EKG, powszechnie uznaje 
się, że każdy pacjent powinien mieć wykonane to badanie w ramach 
przygotowań do operacji. 

Szczególną wartość w nieinwazyjnej diagnostyce przedoperacyjnej 
pacjentów, u których ryzyko sercowo-naczyniowe jest zwiększone, 
mają tzw. badania obciążeniowe (elektrokardiograficzna próba wysił-
kowa, próba z dobutaminą, badania izotopowe mięśnia sercowego). 
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni lub cykloergome-
trze pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykryć niedokrwienie. 
Wykonanie próby obciążeniowej zaleca się u pacjentów kierowanych 
do operacji dużego ryzyka, z co najmniej 2 czynnikami ryzyka. 

Dodatni wynik badania nie jest jednak równoważny ze skierowa-
niem na koronarografię, czyli radiologiczne, obrazowe badanie tętnic 
wieńcowych z użyciem kontrastu – według aktualnych wytycznych 
preferowaną metodą jest odpowiednie dobranie leków (optymaliza-
cja terapii farmakologicznej), co wynika z dużych badań klinicznych. 

Przeprowadzenie inwazyjnej diagnostyki kardiologicznej zaleca 
się (oczywiście poza przypadkami ostrego zespołu wieńcowego lub 
niestabilnej choroby wieńcowej) u pacjentów z dusznicą bolesną, któ-
ra nie jest kontrolowana mimo optymalnej terapii farmakologicznej,  
i u pacjentów obciążonych kardiologicznie, z dodatnimi wynikami ba-
dań obciążeniowych, kierowanych do operacji dużego ryzyka. Należy 
również pamiętać, że stwierdzenie w koronarografii istotnych zmian 
w naczyniach wieńcowych i interwencja wewnątrzwieńcowa odracza-
ją termin operacji. Dlatego też wybór odpowiedniej metody leczenia 
(angioplastyka balonowa, angioplastyka z implantacją stentu metalo-
wego lub powlekanego lekiem), jest niezwykle istotny i często bardzo 
trudny (zwłaszcza w grupie pacjentów z chorobą nowotworową).
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PODSUMOWANIE

1. Wiek nie stanowi ograniczenia dla dbałości o zdrowie i prowa-
dzenia prozdrowotnego trybu życia.

2. Zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego u starszych osób są takie same, jak  
w młodszych grupach wiekowych.

3. Modyfikacja stylu życia jest wskazana i możliwa u osób star-
szych.

4. Znaczenie zdrowej diety jest u seniorów istotne.
5. Najbardziej zalecaną dietą u seniorów jest dieta śródziemno-

morska i/lub DASH.
6. Aktywność fizyczna u osób starszych ma istotne znaczenie.
7. Najbardziej zalecaną formą aktywności w starszym wieku jest 

Nordic Walking.
8. Zaprzestanie palenia tytoniu jest bezwzględnie wskazane  

w każdej grupie wiekowej, również u osób starszych.
9. Modyfikacja stylu życia u osób starszych poprawia jakość życia  

i przedłuża je.
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PIŚMIENNICTWO

•	 Wytyczne opracowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologicz-
ne

•	 Wytyczne ESC dotyczące operacji niekardiochirurgicznych, 2014
•	 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie 

wieńcowej w 2013 roku
•	 Wytyczne ESC dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizu-

jącej w 2013 roku
•	 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tęt-

niczym w 2013 roku
•	 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i prze-

wlekłej niewydolności serca na 2012 rok
•	 Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca  

i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok
•	 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w zastawkowych wa-

dach serca na 2012 rok
•	 Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem 

przedsionków, 2010 rok
•	 Medtronik, Wszystko o twoim stymulatorze serca. Przewodnik 

dla pacjenta.
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SŁOWNICZEK

Albuminy – rodzaj białek osocza o niewielkiej masie cząsteczkowej.

Blok serca – czasowe, napadowe lub stałe zaburzenie przewodzenia 
bodźców z węzła zatokowo-przedsionkowego do roboczego mię-
śnia komór serca.

DHA – kwas dokozaheksaenowy (z ang. docosahexaenoic acid), wielo-
nienasycony kwas tłuszczowy.

Diureza – ogół zjawisk związanych z procesem wydalania moczu.

EPA – kwas eikozapentaenowy (z ang. eicosapentaenoic acid), wielo-
nienasycony kwas tłuszczowy. Należy do grupy kwasów omega-3. 
Jest substratem (substancją wyjściową) do wytwarzania kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA).

Epidemiologia – nauka o występowaniu i uwarunkowaniach zjawisk 
zdrowotnych w określonych populacjach, badanie występowa-
nia i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem  
w określonych populacjach.

Farmakodynamika – wpływ leku na organizm.

Farmakokinetyka – losy leku w organizmie.

Farmakoterapia – leczenie za pomocą leków.

HDL – jedna z frakcji (części) lipidogramu, lipoproteina wysokiej gę-
stości (z ang. High Density Lipoprotein), potocznie tzw. „dobry cho-
lesterol”. Im wyższy poziom cholesterolu HDL, tym niższe ryzyko 
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Hemodynamika – dział kardiologii zajmujący się badaniem przepły-
wu krwi w sercu i dużych naczyniach krwionośnych.

Hemostaza – zdolność organizmu do samoistnego tamowania krwa-
wień lub sztuczne opanowanie krwawienia.
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Hiperlipidemia – zespół zaburzeń metabolicznych objawiających się 
podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu lub trójglicery-
dów w surowicy krwi.

INR – Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (z ang. Interna-
tional Normalized Ratio), wskaźnik, który kontroluje się w oparciu 
o próbkę krwi u osób stosujących doustne leki przeciwzakrzepo-
we. Jest miarą skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego.

Interakcja – wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów 
lub zjawisk. Interakcja farmakologiczna – reakcje zachodzące 
między substancjami leczniczymi.

Inwolucja – wsteczne zmiany w budowie i funkcji tkanek lub narzą-
dów.

Kardiomiopatie – zróżnicowana pod względem przyczyn grupa cho-
rób mięśnia sercowego, charakteryzujących się jego pierwotnym 
uszkodzeniem, związanych z dysfunkcją mechaniczną i/lub elek-
tryczną mięśnia sercowego, często prowadzącą do przerostu bądź 
rozstrzeni jego komór.

Kardiowersja – jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca 
(rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych 
zaburzeń rytmu (migotanie lub trzepotanie przedsionków). Rozróż-
nia się kardiowersję farmakologiczną (przy pomocy leków) i elek-
tryczną (za pomocą elektrycznej stymulacji mięśnia sercowego).

Koronarografia – inaczej angiografia tętnic wieńcowych. Badanie 
polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu umoż-
liwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rent-
genowskiego na monitorze lub zdjęciu radiologicznym. Badanie 
szeroko stosowane w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. 

LDL – jedna z frakcji lipidogramu, lipoproteina o niskiej gęstości, 
(z ang. Low-Density Llipoprotein), potocznie tzw. „zły cholesterol”. 
Im wyższy poziom cholesterolu LDL, tym większe ryzyko wystą-
pienia chorób sercowo-naczyniowych.
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Lipidogram – badanie dostarczające informacji na temat stężenia po-
szczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej oraz pozio-
mu całkowitego cholesterolu, stężenia frakcji HDL i LDL, a także 
stężenia trójglicerydów. 

Łożysko naczyniowe – przestrzeń wewnątrznaczyniowa.

Maska kliniczna – nietypowy dla danego schorzenia obraz kliniczny, 
nietypowe objawy.

Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i przemian energii 
zachodzących w komórkach, stanowiący podstawę zjawisk bio-
logicznych. Metabolizm leku – losy leku w organizmie po jego 
podaniu.

Mikroalbuminuria – jest odzwierciedleniem uogólnionej dysfunkcji 
śródbłonka. Może być traktowana jako czynnik ryzyka sercowo-
naczyniowego w różnych grupach osób, nie tylko u chorych z cu-
krzycą, ale również w populacji ogólnej. Jako diagnostyczną przy-
jęto wartość wydalania 30-300 mg albumin na dobę z moczem.

Płyny zewnątrzkomórkowe – płyny znajdujące się w przestrzeni poza-
komórkowej organizmu. Należą do nich: osocze, limfa, płyn tkanko-
wy, płyn znajdujący się w jamach ciała, płyn mózgowo-rdzeniowy.

Rozstrzeń lewej komory serca – patologiczna przebudowa lewej ko-
mory serca z jej powiększeniem, ścieńczeniem ścian i zmniejsze-
niem siły skurczu.

Stent – niewielka „sprężynka” umieszczana wewnątrznaczyniowo 
w celu przywrócenia drożności tętnicy, między innymi wieńcowej.

Śródbłonek naczyniowy – błona wewnętrzna tętnic i naczyń limfa-
tycznych, biorąca udział w transporcie przez ścianę naczynia i wy-
dzielająca wiele substancji aktywnych biologicznie.

Trójglicerydy – jedna z frakcji cholesterolu. Im wyższy poziom trójgli-
cerydów we krwi, tym większe ryzyko wystąpienia chorób serco-
wo-naczyniowych.






