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Wprowadzenie

Wprowadzenie
W ciàgu ostatnich pi´tnastu lat zaobserwowano zdecydowany spadek
umieralnoÊci z powodu choroby niedokrwiennej serca w wielu krajach wysoko rozwini´tych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a w szczególnoÊci
w szeregu paƒstw europejskich. Jednak pomimo tych korzystnych tendencji, choroba niedokrwienna serca jest ciàgle „zabójcà“ numer jeden i jednà
z najwa˝niejszych przyczyn chorobowoÊci i inwalidztwa w populacjach
ludzkich na ca∏ym Êwiecie. Ponadto w nadchodzàcych latach znaczenie tej
choroby oraz powik∏aƒ zaawansowanej mia˝d˝ycy najprawdopodobniej
wzroÊnie, a nie zmaleje, zarówno pod wzgl´dem ich wp∏ywu na zdrowie,
jak i wià˝àcego si´ z nimi obcià˝enia ekonomicznego.
Istnieje kilka przyczyn tej sytuacji. Najwa˝niejszà z nich jest starzenie si´
populacji – mia˝d˝yca jest generalnie chorobà wieku dojrza∏ego i podesz∏ego. Drugà z kolei przyczynà jest alarmujàcy wzrost rozpowszechnienia cukrzycy typu 2 i poprzedzajàcych cukrzyc´ stanów nietolerancji glukozy, nieprawid∏owej glikemii na czczo i „zespo∏u metabolicznego“. Zespó∏ metaboliczny to poj´cie stosowane do opisania cz´sto stwierdzanego po∏àczenia oty∏oÊci centralnej, opornoÊci na insulin´, zaburzeƒ gospodarki lipidowej i nadciÊnienia. W wielu krajach wskaênik chorobowoÊci dla stwierdzonych przypadków cukrzycy 2 typu jest zbli˝ony do 5% ogó∏u populacji,
przy czym wskaênik ten dla przypadków niezdiagnozowanych jest podobnej wielkoÊci. Na ca∏ym Êwiecie oko∏o 150 milionów ludzi choruje na cukrzyc´. Liczba ta mo˝e si´ podwoiç do 2025 r. Znaczna cz´Êç tego wzrostu
wystàpi w krajach rozwijajàcych si´. Trzecià wa˝nà przyczynà jest sta∏y
wzrost cz´stoÊci wyst´powania nadwagi i oty∏oÊci, w du˝ej mierze z powodu niezdrowej diety i siedzàcego trybu ˝ycia. Wreszcie, chocia˝ odsetek
osób palàcych wÊród doros∏ych uleg∏ gwa∏townemu obni˝eniu w okresie
od lat pi´çdziesiàtych do osiemdziesiàtych XX w., w latach dziewi´çdziesiàtych w wielu krajach pozostawa∏ na sta∏ym poziomie, a rozpowszechnienie
palenia papierosów wÊród kobiet i m∏odzie˝y wr´cz wzrasta∏o w ostatnim
dziesi´cioleciu.
Tradycyjnie strategie zmniejszania ryzyka choroby niedokrwiennej serca
podzielono na prewencj´ pierwotnà i wtórnà. Dok∏adnie rzecz bioràc, poj´cia „prewencja pierwotna“ u˝ywano w odniesieniu do Êrodków podejmowanych przed wystàpieniem ostrego incydentu wieƒcowego, przez który rozumie si´ na ogó∏ zawa∏ mi´Ênia sercowego, podczas gdy poj´cie
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„prewencja wtórna“ odnosi∏o si´ na ogó∏ do kroków podejmowanych
w celu zapobie˝enia nawrotowi takiego zdarzenia. Jednak w ostatnich latach rozró˝nienie to zacz´∏o si´ zacieraç. Prospektywne badania epidemiologiczne, takie jak badanie PROCAM przeprowadzone w Niemczech, wykaza∏y, ˝e u wielu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, bez objawów klinicznych choroby niedokrwiennej serca, ryzyko wystàpienia zawa∏u mi´Ênia
sercowego mo˝e byç równe lub nawet przekraczaç analogiczne ryzyko
u osób z zawa∏em mi´Ênia sercowego w wywiadzie. W zwiàzku z tym oÊrodek zainteresowania przesunà∏ si´ z dychotomii prewencja pierwotna/wtórna na koncepcj´ rzeczywistego, czyli bezwzgl´dnego ryzyka, wyra˝onego jako odsetek incydentów na rok. W niniejszym poradniku szczególny nacisk po∏o˝ono na koncepcj´ ryzyka bezwzgl´dnego i strategie jego
obliczania. Przedstawione tu tabele i algorytmy mogà pos∏u˝yç jako orientacyjne wskaêniki spodziewanych korzyÊci p∏ynàcych ze zmiany ryzykownych zachowaƒ, w zwiàzku z czym powinny okazaç si´ przydatnym narz´dziem w edukacji pacjentów.
BezpoÊrednio po zawale mi´Ênia sercowego zasadnicze znaczenie dla wyników leczenia majà doraêne dzia∏ania resuscytacyjne i innego rodzaju natychmiastowe interwencje. Nale˝à do nich wykonywane w trybie pilnym
zabiegi rewaskularyzacji, tromboliza i inne metody leczenia farmakologicznego. Tego typu doraêne metody nie wchodzà w zakres tematyczny niniejszego poradnika, wi´c nie zosta∏y tu dok∏adniej omówione.
Niniejszy poradnik zosta∏ opracowany cz´Êciowo na podstawie zaleceƒ
opublikowanych przez Mi´dzynarodowy Zespó∏ Roboczy ds. Zapobiegania
Chorobie Niedokrwiennej Serca, Mi´dzynarodowe Towarzystwo Mia˝d˝ycowe, American Heart Association, American College of Cardiology, United
States National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), wspólne Europejskie Towarzystwa Sercowo-Naczyniowe, Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia,
a tak˝e na podstawie treÊci dokumentu Third Report of the Adult Treatment Panel (ATPIII) programu National Cholesterol Education Program
(NCEP), realizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mamy nadziej´, ˝e niniejsza publikacja oka˝e si´ przydatnym vademecum dla wszystkich
osób zainteresowanych racjonalnym zapobieganiem mia˝d˝ycy.
Mi´dzynarodowy Zespó∏ Roboczy ds. Zapobiegania Chorobie
Niedokrwiennej Serca,
Mi´dzynarodowe Towarzystwo Mia˝d˝ycowe, styczeƒ 2003 r.
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Do Polskiego Czytelnika

Szanowni Koledzy
W imieniu Mi´dzynarodowego Zespo∏u Roboczego ds. Zapobiegania Chorobie Niedokrwiennej Serca przedstawiamy polskim lekarzom pierwszy
w historii kardiologii zapobiegawczej poradnik zawierajàcy kompleksowe
omówienie metod rozpoznawania i leczenia czynników ryzyka mia˝d˝ycy.
Wiedza zawarta w tym opracowaniu opiera si´ na ca∏ym dorobku Êwiatowej kardiologii i ∏àczy najlepsze doÊwiadczenia naukowców i lekarzy praktyków zarówno z Europy jak i z USA.
Mamy nadziej´, ˝e nasze ca∏oÊciowe podejÊcie do zagadnienia, od oceny
stopnia ryzyka – do prewencji i leczenia, stanie si´ tak˝e podstawà Paƒstwa
dzia∏alnoÊci w praktyce dnia codziennego, co przyczyni si´ do dalszego
obni˝enia ÊmiertelnoÊci z powodu chorób uk∏adu krà˝enia w Polsce.
W obecnych trudnych warunkach finansowych polskiej s∏u˝by zdrowia,
kiedy wyczerpa∏y si´ ju˝ proste mo˝liwoÊci rozszerzenia us∏ug w zakresie
kardiologii inwazyjnej, szczególnie wa˝à inne, mniej spektakularne dzia∏ania, np. na poziomie prewencji pierwotnej i wtórnej, co jednak wymaga
wytrwa∏oÊci i konsekwencji. W osiàgni´ciu tego mo˝e pomóc Paƒstwu
nasz Poradnik, do którego w nied∏ugim czasie do∏àczy program komputerowy w j´zyku polskim, pozwalajàcy na dok∏adne wyliczenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca u ka˝dego pacjenta.
Z powa˝aniem
prof. dr hab. Marek Naruszewicz
Przewodniczàcy Polskiego
Towarzystwa Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
Cz∏onek Komitetu Wykonawczego
Mi´dzynarodowego Zespo∏u Roboczego
ds. Zapobiegania Chorobie Niedokrwiennej Serca

Szczecin, sierpieƒ 2003
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A. Ocena ryzyka przy wyborze pacjentów
do interwencji klinicznej
Jak ju˝ zauwa˝ono we wst´pie, w ostatnich latach punkt ci´˝koÊci post´powania terapeutycznego przesunà∏ si´ ze strategii prewencyjnych opartych na pierwotnym i wtórnym zapobieganiu zawa∏owi mi´Ênia sercowego na podejÊcie oparte na koncepcji ryzyka bezwzgl´dnego. WartoÊç tego
ryzyka mo˝na obliczyç na podstawie czynników ryzyka, przy u˝yciu jednego z algorytmów przedstawionych w dalszej cz´Êci niniejszego podr´cznika. Istnieje jednak kilka stanów zdrowia, które mogà wskazywaç na wysoki stopieƒ zagro˝enia wystàpieniem zawa∏u mi´Ênia sercowego, niezale˝nie od poziomu poszczególnych czynników ryzyka. Poza rozwini´tà mia˝d˝ycà, g∏ównymi stanami tego typu sà: cukrzyca, zespó∏ metaboliczny
i dziesi´cioletnie bezwzgl´dne ryzyko choroby niedokrwiennej serca przekraczajàce 20%.
Tabela 1: Którzy pacjenci nale˝à do grupy wysokiego ryzyka?
Pacjenta mo˝na zaklasyfikowaç jako osob´ nara˝onà na podwy˝szone ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca, gdy stwierdza si´ u niego co
najmniej jeden z poni˝szych czynników:

l

Rozwini´ta choroba niedokrwienna serca1

l

Inne postacie kliniczne mia˝d˝ycy
–
–
–
–

l

Mia˝d˝yca t´tnic obwodowych
Zw´˝enie t´tnicy szyjnej2
Udar niedokrwienny mózgu
T´tniak aorty brzusznej

Obliczone 10-letnie ryzyko zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ej Êmierci
wieƒcowej przekraczajàce 20%

1. Na istnienie rozwini´tej choroby niedokrwiennej serca wskazujà:
– stabilna lub niestabilna dusznica bolesna
– zawa∏ mi´Ênia sercowego
– angioplastyka wieƒcowa, operacja pomostowania t´tnic wieƒcowych itp. zabiegi w wywiadzie
2. Na chorob´ t´tnicy wskazuje obecnoÊç:
– przejÊciowych napadów niedokrwiennych
– zw´˝enia Êwiat∏a t´tnicy szyjnej o ponad 50%
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A. Ocena ryzyka

W ostatnich latach stwierdzono, ˝e chorzy na cukrzyc´ i osoby ze stanami
poprzedzajàcymi t´ chorob´ – zespo∏em metabolicznym, podwy˝szonà glikemià na czczo i upoÊledzonà tolerancjà glukozy – sà nara˝one na szczególne ryzyko rozwoju mia˝d˝ycy.
Ponadto rokowanie po zawale mi´Ênia sercowego u chorych na cukrzyc´
jest znacznie gorsze ni˝ w pozosta∏ej cz´Êci populacji.
Z tego powodu wi´kszoÊç wytycznych sugeruje klasyfikacj´ wszystkich pacjentów z wymienionymi stanami jako osoby w grupie wysokiego ryzyka,
nawet je˝eli ich dziesi´cioletnie ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca, obliczone przy u˝yciu konwencjonalnych algorytmów, nie przekracza 20%. Stany te omówiono dok∏adniej w tabeli 18 na stronie 59, w
tabeli 19 na stronie 60 i w tabeli 20 na stronie 61, a ponadto zilustrowano je na ryc. 10 na stronie 62, na ryc. 11 na stronie 64 i na ryc. 12 na stronie 65. W badaniu PROCAM u 22% pacjentów chorych na cukrzyc´ obliczone ryzyko dziesi´cioletnie choroby niedokrwiennej serca przekracza∏o
20%, podczas gdy jedynie 6% populacji osób bez cukrzycy kwalifikuje si´
do tej kategorii ryzyka.

Tabela 2: Cukrzyca i zespó∏ metaboliczny: szczególne kategorie wysokiego ryzyka
Niektórzy autorzy klasyfikujà do grupy wysokiego ryzyka pacjentów z nast´pujàcymi zaburzeniami metabolizmu insuliny i glukozy:
l

Cukrzyca typu 2, zw∏aszcza skojarzona z mikroalbuminurià1

l

Zespó∏ metaboliczny, zdefiniowany w tabeli 20 na stronie 61

1. Mikroalbuminuria definiowana jest jako wydalanie albumin z moczem z szybkoÊcià od 20 µg/min do 200 µg/min,
w dwóch lub trzech kolejnych próbkach moczu uzyskanych w ciàgu szeÊciu miesi´cy.
Odpowiada to w przybli˝eniu wydalaniu od 30 mg do 300 mg albumin w ciàgu doby. Mikroalbuminuri´ mo˝na stwierdziç równie˝, gdy stosunek zawartoÊci albuminy do zawartoÊci kreatyniny w próbce moczu przekracza 30 mg albuminy
na g kreatyniny lub 2,5 mg albuminy na mmol kreatyniny, choç jest to sposób mniej dok∏adny.

Tabela 3
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W wielu punktacjach oceny ryzyka stosuje si´ gradacj´ czynników ryzyka.
Inne bazujà na obecnoÊci jednego lub kilku czynników ryzyka, okreÊlanych
jako „powa˝ne“. W tabeli 3 przedstawiono list´ czynników ryzyka, które
odpowiadajà tej definicji. W razie obecnoÊci jednego z takich powa˝nych
czynników ryzyka mo˝e byç uzasadnione zastosowanie leczenia farmakologicznego, niezale˝nie od wartoÊci szacowanego dziesi´cioletniego ryzyka wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego. Przy obecnoÊci jednego powa˝nego czynnika ryzyka, ryzyko wieƒcowe raczej rzadko okreÊla si´ jako wysokie. W wi´kszoÊci przypadków jego wysoki stopieƒ jest zwiàzany z równoczesnym wyst´powaniem kilku czynników ryzyka o charakterze ∏agodnym lub umiarkowanie obcià˝ajàcym.
Tabela 3: Co stanowi powa˝ny czynnik ryzyka?
l

Na∏ogowe palenie papierosów

l

St´˝enie cholesterolu LDL>190 mg/dL (4,92 mmol/L) po wprowadzeniu
terapeutycznych zmian stylu ˝ycia

l

CiÊnienie t´tnicze >140/90 mm Hg po wprowadzeniu terapeutycznych zmian
stylu ˝ycia

l

Wskaênik BMI≥30 kg/m2 w razie istnienia innych czynników ryzyka
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A. Ocena ryzyka

Liczbowe wyra˝enie ryzyka
Jak wynika z tabeli 1, pacjenta zalicza si´ do grupy wysokiego ryzyka, gdy
wyst´pujàce u niego bezwzgl´dne ryzyko przebycia zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ego zgonu wieƒcowego w ciàgu najbli˝szych 10 lat przekracza 20%. Na podstawie d∏ugoterminowych, prospektywnych badaƒ epidemiologicznych opracowano ca∏y szereg algorytmów i systemów punktowania przeznaczonych do obliczania wartoÊci tego wskaênika – od prostych w u˝yciu kwestionariuszy i wykresów, do skomplikowanych algorytmów, które wymagajà u˝ycia kalkulatora kieszonkowego lub nawet komputera. Szczególnie u pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem stosowanie schematów oceny punktowej mo˝e prowadziç do istotnych pomy∏ek,
zw∏aszcza, gdy jedna lub kilka wartoÊci znajduje si´ na granicy pomi´dzyposzczególnymi kategoriami. Wykresy ryzyka wieƒcowego zapewniajà ∏atwe do wykorzystania narz´dzie odniesienia pomagajàce w zapobieganiu
ryzyku, jednak mogà okazaç si´ ma∏o dok∏adne przy okreÊlonych konfiguracjach czynników ryzyka. Dlatego zalecamy, aby co najmniej raz u ka˝dego pacjenta obliczyç wartoÊç ryzyka przy u˝yciu pe∏nego algorytmu.
Tabela 4: W jaki sposób ustaliç dziesi´cioletnie ryzyko wystàpienia incydentu wieƒcowego?
l

Punktacje ryzyka wieƒcowego

l

Algorytmy opracowywane komputerowo
– Model proporcjonalnego hazardu Coxa
– Model Weibulla
– Analiza wed∏ug modelu sieci neuronalnych

l

Wykresy/tabele ryzyka wieƒcowego

Tabela 5
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Tabela 5: Punktacja ryzyka w skali PROCAM
Punktacja ryzyka w skali PROCAM1 zak∏ada ocen´ ryzyka wystàpienia, koƒczàcego si´ zgonem lub niekoƒczàcego si´ zgonem, zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ego zgonu wieƒcowego w ciàgu 10 lat. W tabelach na stronie 16 pokazano, w jaki sposób przydziela si´ punkty dla poszczególnych
poziomów ró˝nych czynników ryzyka.
Aby obliczyç ca∏kowità punktacj´, nale˝y po prostu dodaç punkty przydzielone pacjentowi za ka˝dy czynnik ryzyka, a nast´pnie odczytaç wartoÊç
bezwzgl´dnego ryzyka dziesi´cioletniego z tabeli na stronie 17. Do tego
celu mo˝e si´ przydaç jeden z formularzy za∏àczonych pod koniec niniejszej
broszury. Punktacj´ opracowano dla grupy 5.389 m´˝czyzn w wieku 35–65
lat, przy kwalifikowaniu ich do badania PROCAM. Mo˝e ona nie byç dok∏adna w przypadku m´skiej populacji spoza tego przedzia∏u wiekowego.
Wst´pne dane uzyskane z badania PROCAM wskazujà na to, ˝e ryzyko bezwzgl´dne u kobiet po menopauzie, bez cukrzycy, mo˝na oszacowaç poprzez podzielenie obliczonego ryzyka przez cztery. U kobiet po menopauzie chorych na cukrzyc´ ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest podobne do ryzyka wyst´pujàcego u m´˝czyzn z cukrzycà w tym samym wieku,
dlatego nie zachodzi w tym przypadku koniecznoÊç dokonywania korekty
wyniku.
Interaktywna ocena w Internecie:
http://www.chd-taskforce.com

1. Assmann G, Cullen P, Schulte H. Circulation 2002; 105: 310-315
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Liczba punktów za ka˝dy poziom
czynnika ryzyka

Liczba punktów za ka˝dy poziom
czynnika ryzyka

Wiek (lata)

Cholesterol LDL

35–39

0

mg/dL

mmol/L

40–44

6

<100

<2,59

45–49

11

100–129

2,59–3,36

5

50–54

16

130–159

3,37–4,13

10

55–59

21

160–189

4,14–4,91

14

60–65

26

≥190

≥4,92

20

0

Cholesterol HDL

Triglycerydy

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

<35

<0,91

<100

<1,14

0

35–44

0,91–1,16

8

100–149

1,14–1,70

2

45–54

1,17–1,41

5

150–199

1,71–2,27

3

≥55

≥1,42

0

≥200

≥2,28

4

11

Cukrzyca

Palenie papierosów

[stwierdzona cukrzyca lub glikemia
na czczo ≥120 mg/dL (6,66 mmol/L)]

w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy

Tak

8

Tak

6

Nie

0

Nie

0

Zawa∏ mi´Ênia sercowego
przed ukoƒczeniem 60 lat u
krewnego pierwszego stopnia

Skurczowe ciÊnienie
t´tnicze (mmHg)

Tak

4

<120

0

Nie

0

120–129

2

130–139

3

140–159

5

≥160

8
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Bezwzgl´dne ryzyko dziesi´cioletnie wystàpienia ostrego incydentu
wieƒcowego w zale˝noÊci od liczby punktów
Suma
punktów

Ryzyko
10-letnie

Suma
punktów

Ryzyko
10-letnie

Suma
punktów

Ryzyko
10-letnie

≤20

<1,0

34

3,5

48

12,8

21

1,1

35

4,0

49

13,2

22

1,2

36

4,2

50

15,5

23

1,3

37

4,8

51

16,8

24

1,4

38

5,1

52

17,5

25

1,6

39

5,7

53

19,6

26

1,7

40

6,1

54

21,7

27

1,8

41

7,0

55

22,2

28

1,9

42

7,4

56

23,8

29

2,3

43

8,0

57

25,1

30

2,4

44

8,8

58

28,0

31

2,8

45

10,2

59

29,4

32

2,9

46

10,5

≥60

≥30,0

33

3,3

47

10,7
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A. Ocena ryzyka

Ryc.1: Cz´stoÊç wyst´powania ostrych incydentów wieƒcowych wg
poszczególnych kategorii w skali PROCAM
Wykres s∏upkowy na tej stronie pokazuje zwiàzek obliczonej punktacji
w skali PROCAM z ryzykiem wieƒcowym. Z 34% m´˝czyzn nara˝onych na
ryzyko ocenione poni˝ej 29 punktów, mniej ni˝ 1,5% przeby∏o zawa∏ mi´Ênia sercowego lub nag∏y zgon wieƒcowy w ciàgu 10 lat obserwacji. Z drugiej strony, po tym samym okresie obserwacji zdarzenie tego typu wystàpi∏o u prawie jednej trzeciej z 7,5% m´˝czyzn, którzy w skali PROCAM uzyskali co najmniej 54 punkty – co stanowi wartoÊç granicznà dla identyfikacji osób z grupy „wysokiego ryzyka“. W niewielkiej grupie m´˝czyzn z ryzykiem ocenionym na wi´cej ni˝ 61 punktów, dziesi´cioletnie ryzyko incydentu wieƒcowego przekracza∏o 40%.
Obserwowana cz´stoÊç wyst´powania ostrych incydentów wieƒcowych1
u 5.389 m´˝czyzn w wieku 35–65 lat wed∏ug kategorii w skali PROCAM
Obserwowane ostre incydenty wieƒcowe, na 1.000 osób w ciàgu 10 lat

500

432

400
281

300
200

148

100
15

23

66

5
Oceny punktowe
w skali PROCAM

0-20

21-28

29-37

38-44

45-53

54-61

> 61

Szacowane ryzyko
w ciàgu 10 lat (%)

<1

1-2

2-5

5-10

10-20

20-40

> 40

Odsetek osób zaliczonych
do danej kategorii w kohorcie
obj´tej badaniem PROCAM (%)

16,8

16,7

25,7

18,2

15,0

5,5

2,0

0

1. W niniejszym poradniku poj´cie „ostry incydent wieƒcowy“ oznacza prowadzàcy lub nieprowadzàcy do zgonu zawa∏
mi´Ênia sercowego, bàdê te˝ nag∏y zgon wieƒcowy
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Ryc. 2: Podzia∏ populacji na grupy ryzyka na podstawie algorytmów
ryzyka
Jak pokazano na wykresie na tej stronie, stosowanie algorytmu ryzyka pozwala na podzielenie populacji m´˝czyzn w Êrednim wieku na trzy grupy:
niskiego lub umiarkowanego (<10% ryzyko zawa∏u mi´Ênia sercowego lub
nag∏ego zgonu wieƒcowego w ciàgu 10 lat), Êredniego (ryzyko dziesi´cioletnie 10–20%) i wysokiego ryzyka (ryzyko dziesi´cioletnie >20%). Ponad
trzy czwarte wszystkich m´˝czyzn z tej grupy nale˝y do grupy niskiego lub
umiarkowanego ryzyka, w której Êrednia cz´stoÊç wyst´powania ostrych
incydentów wieƒcowych wynosi jedynie 3% w ciàgu 10 lat, podczas gdy
7,5% nale˝y do grupy wysokiego ryzyka, w której wskaênik ten si´ga prawie 33%.
Obserwowane ryzyko wystàpienia ostrego incydentu wieƒcowego u 5.389
m´˝czyzn w wieku 35–65 lat wed∏ug kategorii ryzyka bezwzgl´dnego

Ârednie ryzyko ostrego
incydentu wieƒcowego
(% w ciàgu 10 lat)

40

32,6

30
20
10

13,5
3,2

0
Szacunkowe ryzyko dziesi´cioletnie

<10%

10-20%

>20%

Odsetek przypadków danej kategorii
w kohorcie obj´tej badaniem PROCAM

77,4%

15,0%

7,5%
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A. Ocena ryzyka

Uwaga: Oceny punktowe ryzyka sà prostym, a przy tym dok∏adnym sposobem szacowania ryzyka wieƒcowego. Jednak˝e mo˝e dochodziç do niezgodnoÊci przy monitorowaniu wyników leczenia przy u˝yciu tego typu
punktacji ze wzgl´du na stosowanie nieciàg∏ych kategorii czynników ryzyka (patrz tabela 13 na stronie 44.).
Przyk∏ad:
l Za st´˝enie
(4,14–4,91
l Za st´˝enie
(3,37–4,13

cholesterolu LDL w zakresie od 160 do 189 mg/dL
mmol/L) przyznaje si´ 14 punktów,
cholesterolu LDL w zakresie od 130 do 159 mg/dL
mmol/L) przyznaje si´ 10.

W zwiàzku z czym
l b´dzie si´ wydawaç, ˝e obni˝enie st´˝enia cholesterolu LDL
o 20 mg/dL (0,52 mmol/L) z 180 mg/dL (4,66 mmol/L) do 160 mg/dL
(4,14 mmol/L) nie zmniejsza szacunkowego ryzyka dziesi´cioletniego zawa∏u mi´Ênia sercowego,
a równoczeÊnie
l b´dzie si´ wydawaç, ˝e takie samo obni˝enie st´˝enia cholesterolu
LDL o 20 mg/dL (0,52 mmol/L), ze 170 mg/dL (4,40 mmol/L)
do 150 mg/dL (3,89 mmol/L), zmniejsza szacunkowe ryzyko
dziesi´cioletniego zawa∏u mi´Ênia sercowego.
Natomiast ka˝de obni˝enie st´˝enia cholesterolu LDL prowadzi do obni˝enia szacunkowego dziesi´cioletniego ryzyka zawa∏u mi´Ênia sercowego lub
nag∏ego zgonu wieƒcowego, co oblicza si´ na podstawie algorytmu ryzyka PROCAM, gdy˝ metoda ta nie jest oparta na kategoriach, tylko na ciàg∏ych zmiennych.
Z tego powodu algorytm ryzyka PROCAM jest dok∏adniejszym sposobem
oceny redukcji ryzyka w trakcie leczenia.
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Punktacja w skali Framingham
Jedno z najwi´kszych i najlepiej udokumentowanych epidemiologicznych
badaƒ prospektywnych nad chorobà niedokrwiennà serca przeprowadzono w mieÊcie Framingham w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Na podstawie danych z tego badania opracowano punktacj´ pozwalajàcà
na ocen´ dziesi´cioletniego ryzyka wieƒcowego1. W poni˝szych tabelach –
oddzielnych dla m´˝czyzn i dla kobiet – przedstawiono liczby punktów
przypisywane ka˝demu z poziomów poszczególnych czynników ryzyka.
Ca∏kowità punktacj´ oblicza si´ przez zsumowanie punktów za ka˝dy czynnik ryzyka. W tabelach u do∏u stron 23 i 25 przedstawiono wartoÊci dziesi´cioletniego ryzyka wystàpienia zawa∏u lub zgonu wieƒcowego zwiàzane
z ka˝dà wartoÊcià punktacji ca∏kowitej.

Tabele sà dost´pne pod adresem internetowym:
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atglance.pdf

1. Expert Panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults. JAMA 2001; 285: 2486-2497
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Tabela 6: Skala Framingham dla m´˝czyzn

Wiek
(lata)

Liczba
punktów

20–34

–9

35–39

–4

40–44
45–49

Skurczowe
ciÊnienie t´tnicze
(mmHg)

Liczba
punktów

Liczba
punktów

w przypadku
braku leczenia

w przypadku
leczenia

<120

0

0

0

120–129

0

1

3

130–139

1

2

50–54

6

140–159

1

2

55–59

8

≥160

2

3

60–64

10

65–69

11

Cholesterol HDL

70–74

12

mg/dL

mmol/L

Liczba punktów

75–79

13

≥60

≥1,55

–1

50–59

1,30–1,54

0

40–49

1,04–1,29

1

<40

<1,04

2

Cholesterol ca∏kowity
mg/dL

<160

160–199

200–239

240–279

≥280

mmol/L

<4,14

4,14–5,17

5,18–6,21

6,22–7,24

≥7,25

20–39

0

4

7

9

11

40–49

0

3

5

6

8

50–59

0

2

3

4

5

60–69

0

1

1

2

3

70–79

0

0

0

1

1

Wiek (lata)

Tabela 6
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Palenie papierosów
Wiek
niepalàcy

palàcy

20–39

0

8

40–49

0

5

50–59

0

3

60–69

0

1

70–79

0

1

Punktacja w skali Framingham: ryzyko przy poszczególnych ocenach
punktowych u m´˝czyzn
Ca∏kowita liczba
punktów

10-letnie ryzyko
w%

Ca∏kowita liczba
punktów

10-letnie ryzyko
w%

<0

<1

9

5

0

1

10

6

1

1

11

8

2

1

12

10

3

1

13

12

4

1

14

16

5

2

15

20

6

2

16

25

7

3

≥17

≥30

8

4

Interpretacj´ poszczególnych ocen punktowych przedstawiono w przyk∏adzie na stronie 44.

24

A. Ocena ryzyka

Tabela 6: Skala Framingham dla kobiet

Wiek
(lata)

Liczba
punktów

20–34

–7

35–39

–3

40–44
45–49

Skurczowe
ciÊnienie t´tnicze
(mmHg)

Liczba
punktów

Liczba
punktów

w przypadku
braku leczenia

w przypadku
leczenia

<120

0

0

0

120–129

1

3

3

130–139

2

4

50–54

6

140–159

3

5

55–59

8

≥160

4

6

60–64

10

65–69

12

Cholesterol HDL

70–74

14

mg/dL

mmol/L

Liczba punktów

75–79

16

≥60

≥1,55

–1

50–59

1,30–1,54

0

40–49

1,04–1,29

1

<40

<1,04

2

Cholesterol ca∏kowity
mg/dL

<160

160–199

200–239

240–279

≥280

mmol/L

<4,14

4,14–5,17

5,18–6,21

6,22–7,24

≥7,25

20–39

0

4

8

11

13

40–49

0

3

6

8

10

50–59

0

2

4

5

7

60–69

0

1

2

3

4

70–79

0

1

1

2

2

Wiek (lata)

Tabela 7
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Palenie papierosów
Wiek
niepalàcy

palàcy

20–39

9

0

40–49

7

0

50–59

4

0

60–69

2

0

70–79

1

0

Punktacja w skali Framingham: ryzyko przy poszczególnych ocenach
punktowych u kobiet
Ca∏kowita liczba
punktów

10-letnie ryzyko
w%

Ca∏kowita liczba
punktów

10-letnie ryzyko
w%

<9

<1

19

8

9–12

1

20

11

13–14

2

21

14

15

3

22

17

16

4

23

22

17

5

24

27

18

6

≥25

≥30

Interpretacj´ poszczególnych ocen punktowych przedstawiono w przyk∏adzie na stronie 44.
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Tabela 8: Algorytm PROCAM dla m´˝czyzn (model proporcjonalnego
hazardu Coxa)
Prosty schemat obliczania punktacji w skali PROCAM opisany w niniejszym
poradniku zosta∏ opracowany na podstawie bardziej skomplikowanego
modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.
Poni˝ej przedstawiamy wspó∏czynniki pe∏nej wersji tego modelu. Sprawdza si´ on lepiej od prostego schematu przyznawania punktów przy obliczaniu wp∏ywu leczenia na ryzyko wieƒcowe (patrz: uwaga w stopce do ryciny 2 na stronie 19) i pozwala na unikni´cie zniekszta∏ceƒ, do których mo˝e dojÊç w przypadku obliczania ryzyka u osób, u których czynniki ryzyka
znajdujà si´ na pograniczu pomi´dzy dwiema kategoriami (patrz: tabela
14 na stronie 48). Model Coxa mo˝na zaprogramowaç na komputerze lub
w kalkulatorze naukowym. Mo˝na równie˝ po prostu uzyskaç do niego dost´p przez Internet.
Szacowanie dziesi´cioletniego ryzyka u m´˝czyzn
Aby oszacowaç ryzyko ostrych incydentów wieƒcowych w ciàgu 10 lat na podstawie pomiarów nast´pujàcych parametrów:
l wiek
l

skurczowe ciÊnienie t´tnicze

l

cholesterol LDL

l

cholesterol HDL

l

st´˝enie triglicerydów

l

palenie papierosów

l

zawa∏ mi´Ênia sercowego przed ukoƒczeniem 60 r.˝. u krewnego pierwszego
stopnia

l

cukrzyca

Tabela 8
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Szacowanie dziesi´cioletniego ryzyka u m´˝czyzn
nale˝y obliczyç poÊrednià wartoÊç a = exp(y), gdzie
y = – 8,9769
+ 0,103 x wiek
(wprowadzany zakres: 35–65 lat)

+ 0,010 x skurczowe ciÊnienie t´tnicze
(wprowadzany zakres: 100–225 mmHg)

+ 0,013 x cholesterol LDL w mg/dL
(lub + 0,5026 x cholesterol LDL w mmol/L)
(wprowadzany zakres: 75–250 mg/dL [1,94–6,48 mmol/L])

– 0,032 x cholesterol HDL w mg/dL
(lub – 1,2372 x cholesterol HDL w mmol/L)
(wprowadzany zakres: 25–75 mg/dL [0,65–1,94 mmol/L])

+ 0,317 x log [triglicerydy w (mg/dL)]
(lub + 0,317 x log (triglicerydy w mmol/L x 88,57))
(wprowadzany zakres: 50–400 mg/dL (0,57–4,56 mmol/L))

+ 0,658 x palenie papierosów
(palenie papierosów w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy (0=nie, 1=tak))

+ 0,399 x cukrzyca
(stwierdzona cukrzyca lub st´˝enie glukozy we krwi na czczo
≥120 mg/dL (6,66 mmol/L) (0=nie, 1=tak))

+ 0,382 x zawa∏ mi´Ênia sercowego w wywiadzie rodzinnym
(zawa∏ mi´Ênia sercowego u krewnego 1. stopnia przed
ukoƒczeniem 60 lat (0=nie, 1=tak))

Prawdopodobieƒstwo wystàpienia choroby wieƒcowej serca, w %, w ciàgu
10 lat wynosi: P = 100 x (1–0,9369a)

Interaktywna ocena w Internecie: http://www.chd-taskforce.com
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Ryc. 3: Cz´stoÊç wyst´powania zawa∏u mi´Ênia sercowego i nag∏ego
zgonu wieƒcowego u m´˝czyzn, wed∏ug kwintyli szacowanego ryzyka
Na niniejszej rycinie przedstawiono podzia∏ populacji m´˝czyzn w Êrednim
wieku, obj´tych badaniem PROCAM, na pi´ç jednakowo liczebnych bloków
(kwintyli), uporzàdkowanych wed∏ug wzrastajàcego ryzyka. Jak widaç,
Êrednie dziesi´cioletnie ryzyko wystàpienia incydentu wieƒcowego wÊród
m´˝czyzn w górnym kwintylu ryzyka wynosi∏o oko∏o 22%.

Ostre incydenty wieƒcowe u m´˝czyzn
Ostre incydenty wieƒcowe /1.000 osób w ciàgu 10 lat

250

223

200
150
100
62
50
4

16

I

II
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0
III

IV

V

Kwintyle algorytmu PROCAM (model Coxa)
Niezale˝nymi zmiennymi by∏y: wiek, skurczowe ciÊnienie t´tnicze, LDL-C, HDL-C, triglicerydy, cukrzyca, palenie papierosów,
zawa∏ mi´Ênia sercowego w wywiadzie rodzinnym.
Do momentu zakwalifikowania do badania dosz∏o do 325 prowadzàcych i nieprowadzàcych do zgonu, zawa∏ów mi´Ênia
sercowego, u 4.818 m´˝czyzn w wieku 35–65 lat.
Dane z badania PROCAM
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Ryc. 4: Pacjenci w grupie niskiego ryzyka zawa∏u mi´Ênia sercowego
wed∏ug algorytmów obliczania ryzyka sà tak˝e mniej nara˝eni na ryzyko wystàpienia udaru, nowotworów z∏oÊliwych i zgonu z dowolnej
przyczyny
W badaniu PROCAM ryzyko wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego by∏o
ni˝sze o 94% u m´˝czyzn w najni˝szym kwintylu ryzyka (patrz: rycina 3 na
stronie 28), w porównaniu do m´˝czyzn w pozosta∏ych czterech kwintylach. T´ grup´ m´˝czyzn cechowa∏o tak˝e o 84% ni˝sze ryzyko udaru mózgu, o 96% ni˝sza umieralnoÊç z powodu chorób krà˝enia, o 70% ni˝sza
umieralnoÊç z powodu nowotworów i o 68% ni˝sza umieralnoÊç ogólna.
Cz´Êciowo mo˝na to wyjaÊniç silnym wp∏ywem wieku i palenia papierosów
na algorytm obliczania ryzyka w skali PROCAM.
Ni˝sze wskaêniki chorobowoÊci i umieralnoÊci u pacjentów w grupie
niskiego ryzyka wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego
Cz´stoÊç wyst´powania, na 1.000 osób/10 lat

100
80
60
40
20
0
zawa∏ mi´Ênia
sercowego
prowadzàcy i
nieprowadzàcy
do zgonu

udar

umieralnoÊç
z powodu
chorób uk∏adu
krà˝enia

umieralnoÊç
z powodu
nowotworów
z∏oÊliwych

umieralnoÊç
ogólna

94%

74%

91%

70%

78%

ró˝nica ryzyka (2.-5. kwintyl w porównaniu do 1. kwintyla)
niskie ryzyko (n=1.032)
1. kwintyl
Dane z badania PROCAM

inne (n=4.127)
2.-5. kwintyl

analizowano na podstawie modelu
proporcjonalnego hazardu Coxa
m´˝czyêni w wieku 35-65 lat
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Tabela 9: Ryzyko zawa∏u mi´Ênia sercowego u kobiet obj´tych badaniem PROCAM
Analogicznie w stosunku do wzoru wykorzystywanego do obliczania dziesi´cioletniego ryzyka wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ego
zgonu wieƒcowego u m´˝czyzn w badaniu PROCAM, wyprowadzono ni˝ej
przedstawiony wzór dotyczàcy kobiet w wieku od 45 do 65 lat. Wzór ten
opracowano na podstawie 32 przypadków zawa∏u mi´Ênia sercowego, do
których dosz∏o w ciàgu 10 lat obserwacji wÊród 2.810 kobiet w tej grupie
wiekowej, obj´tych omawianym badaniem.
31,25/[1+exp (12,5054

– 0,1031 x wiek
(wprowadzany zakres: 45–65 lat)

– 0,0117 x skurczowe ciÊnienie t´tnicze
(wprowadzany zakres: 100–225 mmHg)

– 0,0146 x st´˝enie cholesterolu LDL w mg/dL
(lub – 0,5645 x st´˝enie cholesterolu LDL
w mmol/L) (wprowadzany zakres: 75–250 mg/dL
[1,94–6,48 mmol/L])

+ 0,0418 x st´˝enie cholesterolu HDL w mg/dL
(lub + 1,6162 x st´˝enie cholesterolu HDL w mmol/L)
(wprowadzany zakres: 35–85 mg/dL
[0,91–2,20 mmol/L])

– 0,3362 x log (st´˝enie triglicerydów w mg/dL)
(lub – 0,3362 x log (st´˝enie triglicerydów
w mmol/L x 88,57))
(wprowadzany zakres: 50–400 mg/dL
[0,57–4,56 mmol/L])

– 0,9361 x palenie tytoniu
– 0,3818 x cukrzyca
– 0,3908 x zawa∏ mi´Ênia sercowego w wywiadzie
rodzinnym)]
Interaktywna ocena w Internecie: http://www.chd-taskforce.com
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Ryc. 5: Cz´stoÊç wyst´powania zawa∏u mi´Ênia sercowego i nag∏ego
zgonu wieƒcowego u kobiet wed∏ug kwintyli szacowanego ryzyka
Na niniejszej rycinie podzielono populacj´ kobiet w Êrednim wieku obj´tych badaniem PROCAM na pi´ç równej wielkoÊci bloków, uporzàdkowanych wed∏ug rosnàcego ryzyka. U 562 kobiet w górnym kwintylu ryzyka
dosz∏o do 23 incydentów wieƒcowych w ciàgu 10 lat obserwacji, co Êwiadczy o tym, ˝e Êrednie ryzyko dziesi´cioletnie kszta∏tuje si´ na poziomie oko∏o 4%.
Ostre incydenty wieƒcowe u kobiet
Ostre incydenty wieƒcowe/1.000 osób w ciàgu 10 lat
50
41
40
30
20

15

10
0

4

6
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III

0
I

IV

V

Kwintyle szacowanego ryzyka
Niezale˝nymi zmiennymi by∏y: wiek, skurczowe ciÊnienie t´tnicze, LDL-C, HDL-C, st´˝enie triglicerydów, cukrzyca,
palenie tytoniu, zawa∏ mi´Ênia sercowego w wywiadzie rodzinnym.
Wystàpi∏y 32 prowadzàce i nieprowadzàce do zgonu zawa∏y mi´Ênia sercowego u 2.810 kobiet w wieku 45–65 lat.
Dane z badania PROCAM

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w badaniu PROCAM ca∏kowita liczba incydentów
wieƒcowych u kobiet po 10 latach obserwacji (n=32) wynosi∏a jedynie
oko∏o jednej dziesiàtej liczby stwierdzanej u m´˝czyzn (n=325) po tym samym okresie. Jest tak dlatego, ˝e jedynie oko∏o jednej trzeciej uczestników
próby stanowi∏y kobiety oraz dlatego, ˝e skorygowana cz´stoÊç wyst´powania incydentów wieƒcowych wynosi∏a jedynie oko∏o jednej czwartej cz´stoÊci stwierdzanej u m´˝czyzn. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ danych,
algorytm PROCAM nale˝y stosowaç w odniesieniu do kobiet na razie z du˝à dozà ostro˝noÊci.
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Tabela 10: Algorytm Framingham (model Weibulla)
Z up∏ywem lat na podstawie badania Framingham opracowano ca∏y szereg
ró˝nych algorytmów s∏u˝àcych do obliczania ryzyka. Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych jest tak zwany model Weibulla. Poni˝ej przedstawiono wspó∏czynniki tego modelu.
Algorytm Framingham mo˝na zaprogramowaç w komputerze lub w kalkulatorze naukowym, bàdê te˝ – co jest znacznie prostsze – mo˝na skorzystaç z niego w sposób interaktywny pod adresem internetowym:
http://www.cardiacrisk.org.uk.
Jak zobaczymy w tabeli 14, mogà pojawiç si´ problemy ze stosowaniem tego algorytmu do obliczania ryzyka dla innej populacji ni˝ ta, na podstawie
której zosta∏ opracowany.
Ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca w ciàgu 10 lat,
oszacowane na podstawie nast´pujàcych parametrów:
l

Wiek

l

Skurczowe ciÊnienie t´tnicze

l

Stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego do st´˝enia cholesterolu
HDL

l

Palenie tytoniu

l

Cukrzyca

l

Cechy przerostu lewej komory w elektrokardiogramie

Tabela 10

Szacunkowa ocena ryzyka
dziesi´cioletniego u m´˝czyzn
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Szacunkowa ocena ryzyka
dziesi´cioletniego u kobiet

Obliczyç poÊrednià liczb´ X1 wed∏ug nast´pujàcego wzoru:
X1 = 11,1122

X1 = 5,2573

– 1,4792 x log (wiek)

+1,8515 x [log (wiek/74)]2

Wprowadzany zakres: 30–74 lat

Wprowadzany zakres: 30–74 lat

– 0,9119 x log (skurczowe ciÊnienie
t´tnicze)

– 0,9119 x log (skurczowe ciÊnienie
t´tnicze)

Wprowadzany zakres: 95–185 mmHg

Wprowadzany zakres: 95–185 mmHg

– 0,7181 x log
(cholesterol ca∏kowity/cholesterol HDL)

– 0,7181 x log
(cholesterol ca∏kowity/cholesterol HDL)

Wprowadzany zakres st´˝enia
cholesterolu ca∏kowitego:
135–330 mg/dL (3,50–8,55 mmol/L)
Wprowadzany zakres st´˝enia
cholesterolu HDL: 25–99 mg/dL
(0,65–2,56 mmol/L)

– 0,2767 x palenie tytoniu
(niepalàcy=0, palacz papierosów=1)

– 0,1759 x cukrzyca
(0=nie, 1=tak)

Wprowadzany zakres st´˝enia
cholesterolu ca∏kowitego:
135–330 mg/dL (3,50–8,55 mmol/L)
Wprowadzany zakres st´˝enia
cholesterolu HDL: 25–99 mg/dL
(0,65–2,56 mmol/L)

– 0,2767 x palenie tytoniu
(niepalàca=0, palaczka papierosów=1)

– 0,3758 x cukrzyca
(0=nie, 1=tak)

– 0,5865 x przerost lewej
komory (LVH)

– 0,5865 x przerost lewej
komory (LVH)

(0=nie, 1=tak),
gdy brak danych, LVH=0

(0=nie, 1=tak),
gdy brak danych, LVH=0

Obliczyç drugà liczb´ poÊrednià
X2 = [–2,1155149 – X1] / exp (–0,3155 – 0,2784 x X1)]
Prawdopodobieƒstwo pojawienia si´ choroby niedokrwiennej serca (w %)
w ciàgu 10 lat wynosi:
P = 100 x (1–exp [– exp(X2)])
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Tabela 11: Analiza wed∏ug modelu sieci neuronalnych
Zasadniczym problemem wszystkich algorytmów jest to, ˝e muszà w nich
byç przyj´te za∏o˝enia co do charakteru zale˝noÊci matematycznych istniejàcych pomi´dzy poszczególnymi zmiennymi wp∏ywajàcymi na ryzyko.
Mo˝e dojÊç zw∏aszcza do pomini´cia z∏o˝onych zale˝noÊci lub zale˝noÊci
wy˝szego rz´du pomi´dzy poszczególnymi czynnikami ryzyka, co prowadzi
do utraty informacji prognostycznej. Natomiast w modelu sieci neuronalnych nie przyjmuje si´ ˝adnych za∏o˝eƒ dotyczàcych zale˝noÊci pomi´dzy
zmiennymi wp∏ywajàcymi na ryzyko, w zwiàzku z czym zastosowanie tego
modelu mo˝e wiàzaç si´ z poprawà przewidywania ryzyka dla okreÊlonego zbioru danych, w porównaniu do konwencjonalnych algorytmów.
Model prognozowania ryzyka z zastosowaniem sieci neuronalnych zosta∏
opracowany na podstawie danych z badania PROCAM1. Model ten,
który jest dost´pny w witrynie internetowej Mi´dzynarodowego Zespo∏u
Roboczego ds. Zapobiegania Chorobie Niedokrwiennej Serca
(http://www.chd-taskforce.com), sprawdza∏ si´ lepiej ni˝ konwencjonalny
algorytm ryzyka opracowany na podstawie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa (rycina 5 na stronie 31). Jednak˝e poza badaniem PROCAM nie
uzyskano ˝adnego doÊwiadczenia zwiàzanego ze stosowaniem sieci neuronalnych do obliczeƒ ryzyka wieƒcowego. Z tego wzgl´du, obliczanie ryzyka tym sposobem nale˝y obecnie uwa˝aç za metod´ eksperymentalnà
i nie nale˝y podejmowaç decyzji klinicznych wy∏àcznie na jej podstawie.

1. Voss R, Cullen P, Schulte H, Assmann G. Int J Epidemiol 2002; 31:1253-1262

Tabela 11
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Czynniki ryzyka uj´te w standardowym algorytmie PROCAM oraz w analizie wed∏ug modelu sieci neuronalnych.
Model sieci neuronalnych
dla badania PROCAM

Standardowy algorytm PROCAM

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Wiek
Skurczowe ciÊnienie t´tnicze
Rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze
Leczenie hipotensyjne
St´˝enie cholesterolu HDL
St´˝enie cholesterolu LDL
St´˝enie triglicerydów
Liczba papierosów wypalanych
dziennie
ObecnoÊç cukrzycy
Glikemia na czczo
Wskaênik masy cia∏a (BMI)
Zawa∏ mi´Ênia sercowego w wywiadzie u krewnego pierwszego stopnia przed 60 r.˝.
St´˝enie kwasu moczowego

l

l
l
l
l
l

l

Wiek
Skurczowe ciÊnienie t´tnicze
–
–
St´˝enie cholesterolu HDL
St´˝enie cholesterolu LDL
St´˝enie triglicerydów
Liczba papierosów wypalanych
dziennie
ObecnoÊç cukrzycy
–
–
Zawa∏ mi´Ênia sercowego w wywiadzie u krewnego pierwszego stopnia
przed 60 r.˝.
–
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Ryc. 6: Dok∏adniejsze rozró˝nianie stopni ryzyka przy pomocy analizy
wed∏ug modelu sieci neuronalnych
Jak widaç z wykresów s∏upkowych na stronie 37, poszczególne czynniki ryzyka pozwalajà jedynie na umiarkowanie precyzyjne rozró˝nienie pomi´dzy osobami w górnym i dolnym kwintylu czynnika ryzyka.
W przypadku st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego (A) stosunek ryzyka w górnym kwintylu do ryzyka w dolnym kwintylu wynosi 6,7, w przypadku st´˝enia cholesterolu LDL (B) analogiczny stosunek wynosi 7,2, w przypadku
st´˝enia cholesterolu HDL (C) – 5,0, a w przypadku stosunku st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego do cholesterolu HDL (D) – 7,8.
Z kolei stosunku ryzyka w dolnym kwintylu do ryzyka w górnym kwintylu
w modelu sieci neuronalnych (E) nie mo˝na nawet policzyç, ze wzgl´du na
brak incydentów w dolnym kwintylu. Nawet gdy porówna si´ drugi i górny kwintyl, stosunek ryzyka obliczony metodà sieci neuronalnych jest nie
mniejszy ni˝ 87.
W cz´Êci F widaç, w jaki sposób na podstawie wy∏àcznie st´˝enia cholesterolu LDL, konwencjonalnego algorytmu ryzyka i analizy wed∏ug modelu
sieci neuronalnych mo˝na podzieliç populacj´ m´˝czyzn w Êrednim wieku
na decyle ryzyka. Górny decyl wy∏oniony na podstawie st´˝enia cholesterolu LDL obejmowa∏ tych osobników, u których st´˝enie LDL przekracza∏o
granicznà wartoÊç 198 mg/dL (5,13 mmol/L); u 16,8% m´˝czyzn w tej grupie wystàpi∏ zawa∏ mi´Ênia sercowego w ciàgu 10 lat obserwacji (w porównaniu do 7% w ogólnej populacji m´˝czyzn w Êrednim wieku). Z kolei zdarzenie to wystàpi∏o jedynie u 29% m´˝czyzn w górnym decylu algorytmu
ryzyka i u nie mniej ni˝ u 41% m´˝czyzn w górnym decylu funkcji ustalonej metodà sieci neuronalnych.
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Poprawa prognozowania ryzyka przy zastosowaniu analizy wed∏ug
modelu sieci neuronalnych

A. St´˝enie cholesterolu ca∏kowitego

B. St´˝enie cholesterolu LDL

20

20
14,1

15
10
5

15,2
15
10
5

2,1

0
I

II

III

IV

I

V

Kwintyle wed∏ug st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego
Zawa∏y mi´Ênia sercowego (%) w ciàgu 10 lat

2,1

0
II

III

IV

V

Kwintyle wed∏ug st´˝enia cholesterolu LDL

C. St´˝enie cholesterolu HDL

D. St´˝enie cholesterolu
ca∏kowitego/cholesterolu HDL

20

20
15,6

15

14,2

15

10

10

5

2,8

0

5

2,0

0
I

II

III

IV

I

V

Kwintyle wed∏ug st´˝enia cholesterolu HDL

E.

II

III

F.

30

26,1

Model
Coxa

40

29,3

30

20

20
10
0

0,3

I

II

2,0

5,4

LDL
16,8

10
0

0
III

IV

IV

V

Kwintyle wed∏ug powy˝szego stosunku

V

Kwintyle wg algorytmu PROCAM
(analiza wed∏ug modelu sieci neuronalnych)

325 ostre incydenty wieƒcowe u 4.818 m´˝czyzn w wieku 35–65 lat
Dane z badania PROCAM

> 198 mg/dL (>5,13 mmol/L)

10. decyl

Sieci
neuronalne
41,0
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Ryc. 7: Algorytmy wykazujà przewag´ nad pojedynczymi czynnikami
ryzyka w prognozowaniu ryzyka wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego
Na rycinie na stronie 39 przedstawiono form´ analizy zwanà krzywà ROC
(z ang. receiver operated characteristics – charakterystyka skutecznoÊci
percepcji). Krzywa ROC jest nieobcià˝onym statystycznie sposobem oceny
zdolnoÊci dowolnego testu do prognozowania bimodalnego wyniku, takiego jak zdrowy/chory, incydent wieƒcowy/brak incydentu wieƒcowego.
Idealny test, tj. taki, który daje prawid∏owy wynik w ka˝dym przypadku,
pozwoli na uzyskanie krzywej biegnàcej równolegle do osi y w 100%, a nast´pnie zakrzywionej pod kàtem 90°, tak ˝e biegnie równolegle do osi x.
Pole pod takà idealnà krzywà wynosi 100%. Natomiast test pozbawiony jakiejkolwiek zdolnoÊci prognostycznej b´dzie bieg∏ wzd∏u˝ zaznaczonej na
wykresie linii kropkowanej. Im bardziej test odbiega od tej linii, tym jest
lepszy.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e wÊród izolowanych czynników ryzyka (górny wykres)
najwi´kszà powierzchni´ pod krzywà ROC uzyskuje st´˝enie cholesterolu
LDL (70,3%). Z drugiej strony, algorytmy bioràce pod uwag´ liczne czynniki ryzyka (dolny wykres) dajà du˝o lepsze wyniki.
W czasach ograniczeƒ bud˝etowych odkrycia te majà bardzo wa˝ne znaczenie dla ekonomiki zdrowia. Im lepiej okreÊlony algorytm identyfikuje
osoby w grupie wysokiego ryzyka, tym dok∏adniej jesteÊmy w stanie kierowaç dzia∏ania lecznicze i zapobiegawcze do osób, które ich najbardziej potrzebujà.

Tabela 33

39

W prognozowaniu ryzyka algorytmy sà lepsze ni˝ st´˝enie lipidów

Wskaênik BMI (57,1%*)
St´˝enie triglicerydów (59,0%*)
St´˝enie cholesterolu LDL (70,3%*)

100
80
60
40
20
0
20

Czu∏oÊç (%)

0

40

60

Sieci neuronalne, badanie PROCAM (90,2%*)
Model Coxa, badanie PROCAM (82,9%*)
Cholesterol LDL/HDL (70,8%*)

100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

100-SwoistoÊç (%)
Dane z badania PROCAM

* pole pod krzywà
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Tabela 12: Tabele ryzyka wieƒcowego
W szeregu wytycznych dotyczàcych zapobiegania ryzyku wieƒcowemu wykorzystuje si´ oznaczone ró˝nymi kolorami tabele ryzyka wieƒcowego.
Czasem nazywa si´ je „tabelami z Sheffield“.
Jak ju˝ zauwa˝ono w niniejszym poradniku, tabele te sà u˝ytecznym narz´dziem do szybkiej oceny ryzyka w warunkach nat∏oku codziennych zaj´ç
w placówce leczniczej, jednak nie powinny byç stosowane zamiast formalnej oceny wykonanej przy u˝yciu pe∏nego algorytmu obliczeniowego.
Kobiety
Stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego do cholesterolu HDL
NadciÊnienie
Palenie
Cukrzyca

Tak
Tak
Tak

Nie
Tak
Tak

Tak
Nie
Tak

Tak
Tak
Nie

Ryzyko CNS (%)

15

30

15

30

15

30

15

30

Wiek

70
68
66
64
62

2,3
2,3
2,3
2,4
2,4

4,1
4,2
4,2
4,3
4,4

2,7
2,7
2,8
2,8
2,9

4,9
5,0
5,1
5,2
5,3

3,3
3,4
3,4
3,5
3,6

6,1
6,1
6,2
6,4
6,5

3,8
3,9
3,9
4,0
4,1

7,0
7,0
7,1
7,3
7,5

60
58
56
54
52

2,5
2,6
2,7
2,9
3,1

4,6
4,8
5,0
5,3
5,6

3,0
3,1
3,3
3,5
3,7

5,5
5,7
6,0
6,3
6,8

3,7
3,8
4,0
4,3
4,5

6,7
7,0
7,4
7,8
8,3

4,2
4,4
4,6
4,9
5,2

7,7
8,0
8,4
8,9
9,5

50
48
46
44
42

3,3
3,6
4,0
4,5
5,1

6,1
6,6
7,3
8,2
9,4

4,0
4,3
4,8
5,4
6,1

7,3
7,9
8,8
9,8
–

4,9
5,3
5,9
6,6
7,5

9,0
9,8
–
–
–

5,6
6,1
6,8
7,6
8,6

–
–
–
–
–

40
38
36

5,9
7,0
8,5

–
–
–

7,1
8,4
10,2

–
–
–

8,7

–

10,0

–

Instrukcje
Wybraç tabel´ dla m´˝czyzn lub kobiet
• NadciÊnienie oznacza skurczowe ciÊnienie t´tnicze ≥140 mmHg lub rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze ≥90 mmHg, bàdê te˝
stosowanie leków hipotensyjnych
• Wyszukaç w∏aÊciwà kolumn´ dla nadciÊnienia, palenia tytoniu i cukrzycy.
• Wyszukaç w∏aÊciwy rzàd dla wieku.
• Odczytaç wartoÊci stosunku st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego/cholesterolu HDL na przeci´ciu odpowiedniej kolumny i
rz´du. Je˝eli w danym polu wpisana jest liczba, przeprowadziç badanie stosunku st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego/cholesterolu HDL. Gdy w danym polu brak jest liczby, nie istnieje potrzeba dokonywania oznaczenia st´˝enia lipidów, chyba
˝e istnieje podejrzenie rodzinnej hiperlipidemii.
• Je˝eli stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego/cholesterolu HDL wià˝e si´ z ryzykiem wystàpienia choroby niedokrwiennej serca na poziomie 15%, nale˝y rozwa˝yç wdro˝enie leczenia ∏agodnego nadciÊnienia (skurczowe ciÊnienie t´tnicze
140–159 mmHg lub rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze 90–99 mmHg) oraz stosowanie aspiryny.
• Je˝eli stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego/cholesterolu HDL wià˝e si´ z ryzykiem wystàpienia choroby niedokrwiennej serca na poziomie 30%, nale˝y rozwa˝yç wdro˝enie leczenia statynami, o ile st´˝enie cholesterolu w surowicy jest
≥5,0 mmol/L (≥193 mg/dL)
• Decyzja dotyczàca ewentualnego rozpocz´cia podawania statyn, przy ryzyku wystàpienia choroby niedokrwiennej serca w
przedziale 15%–30%, zale˝y od zasad post´powania obowiàzujàcych w danej placówce.
• Tabel´ mo˝na wykorzystywaç do oceny ryzyka choroby niedokrwiennej serca w u osób w starszym wieku.

Tabela 12
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Kobiety
Stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego do cholesterolu HDL
NadciÊnienie
Palenie
Cukrzyca

Nie
Nie
Tak

Nie
Tak
Nie

Tak
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie

Ryzyko CNS (%)

15

30

15

30

15

30

15

30

Wiek

70
68
66
64
62

4,0
4,0
4,1
4,2
4,3

7,2
7,3
7,4
7,6
7,8

4,6
4,6
4,7
4,8
4,9

8,3
8,4
8,5
8,7
9,0

5,6
5,7
5,7
5,9
6,0

10,2
–
–
–
–

6,7
6,8
6,9
7,0
7,2

–
–
–
–
–

60
58
56
54
52

4,4
4,6
4,8
5,1
5,4

8,1
8,4
8,8
9,3
9,9

5,1
5,3
5,5
5,8
6,2

9,3
9,6
10,1
–
–

6,2
6,5
6,8
7,2
7,7

–
–
–
–
–

7,4
7,8
8,1
8,6
9,2

–
–
–
–
–

50
48
46
44
42

5,9
6,4
7,1
7,9
9,0

–
–
–
–
–

6,7
7,3
8,1
9,1
10,3

–
–
–
–
–

8,3
9,0
10,0

–
–
–

9,9

–

40
38
36
Przeczytaç przed skorzystaniem z tabeli
• Nie stosowaç w odniesieniu do prewencji wtórnej: pacjenci z zawa∏em mi´Ênia sercowego, dusznicà bolesnà, mia˝d˝ycà
naczyƒ obwodowych, udarem innym ni˝ krwotoczny, przejÊciowymi napadami niedokrwiennymi lub cukrzycà z powik∏aniami ze strony mikrokrà˝enia sà nara˝eni na wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Leczyç ∏agodne nadciÊnienie:
stosowaç aspiryn´ i podawaç statyny, gdy st´˝enie cholesterolu w surowicy ≥5,0 mmol/L (≥193 mg/dL).
• Leczyç nadciÊnienie powy˝ej wartoÊci uznanych za ∏agodne (Êrednia ≥160 mmHg lub ≥100 mmHg).
• Leczyç ∏agodne nadciÊnienie (140–159 mmHg lub 90–99 mmHg) z powik∏aniami narzàdowymi (przerost lewej komory,
bia∏komocz, upoÊledzenie czynnoÊci nerek) lub ze wspó∏wyst´pujàcà cukrzycà (typu 1 lub 2).
• Rozwa˝yç farmakoterapi´ dopiero po 6 miesiàcach odpowiedniego poradnictwa dotyczàcego palenia tytoniu i diety oraz
powtarzanych pomiarów ciÊnienia t´tniczego.
• Wykorzystaç Êrednià wartoÊç powtarzanych oznaczeƒ stosunku st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego/cholesterolu HDL.
W przypadku braku danych na temat st´˝enia cholesterolu HDL nale˝y za∏o˝yç wartoÊç 1,2 mmol/L (46 mg/dL).
• U osób ze stosunkiem cholesterol ca∏kowity/cholesterol HDL≥8,0 mo˝e wyst´powaç rodzinna hiperlipidemia.
• W tabeli niedoszacowane jest ryzyko zwiàzane z podwy˝szeniem st´˝enia cholesterolu w nast´pujàcych przypadkach:
– przerost lewej komory w EKG (ryzyko podwaja si´ – dodaç 20 lat do wieku)
– przedwczeÊnie podwy˝szone st´˝enie cholesterolu w wywiadzie (dodaç 6 lat)
– rodzinna hiperlipidemia
– osoby pochodzenia azjatyckiego mieszkajàce w Wielkiej Brytanii
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M´˝czyêni
Stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego do cholesterolu HDL
NadciÊnienie
Palenie
Cukrzyca

Tak
Tak
Tak

Nie
Tak
Tak

Tak
Tak
Nie

Tak
Nie
Tak

Ryzyko CNS (%)

15

30

15

30

15

30

15

30

Wiek

70
68
66
64
62

2,0
2,0
2,0
2,0
2,1

3,0
3,2
3,4
3,6
3,8

2,0
2,1
2,2
2,4
2,5

3,6
3,8
4,0
4,3
4,6

2,1
2,2
2,4
2,5
2,7

3,8
4,1
4,3
4,6
4,9

2,4
2,6
2,7
2,9
3,1

4,4
4,7
5,0
5,3
5,6

60
58
56
54
52

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

4,1
4,4
4,7
5,1
5,5

2,7
2,9
3,1
3,3
3,6

4,9
5,3
5,7
6,1
6,6

2,9
3,1
3,3
3,6
3,9

5,2
5,6
6,0
6,5
7,0

3,3
3,5
3,8
4,1
4,4

6,0
6,5
7,0
7,5
8,1

50
48
46
44
42

3,3
3,6
3,9
4,3
4,7

6,0
6,5
7,1
7,8
8,6

3,9
4,3
4,6
5,1
5,6

7,1
7,8
8,5
9,3
10,2

4,2
4,5
5,0
5,4
6,0

7,6
8,3
9,1
9,9
10,9

4,8
5,2
5,7
6,3
6,9

8,8
9,6
10,4
–
–

40
38
36
34
32

2,0
2,0
2,0
2,0
2,1

9,5
10,5
–
–
–

6,2
6,9
7,7
8,6
9,8

–
–
–
–
–

6,6
7,3
8,2
9,2
10,5

–
–
–
–
–

7,6
8,5
9,5
10,6

–
–
–
–

30
28

9,4
10,8

–
–

Patrz: uwagi w stopce na stronach 40 i 41
Uwaga: Od strony matematycznej tabele na tej stronie i stronach poprzednich sà dok∏adnie równowa˝ne punktacjom ryzyka
podanym w innych miejscach niniejszego dokumentu – jedyna ró˝nica polega na formacie, w jakim zosta∏y przedstawione.

Tabela 12
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M´˝czyêni
Stosunek st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego do cholesterolu HDL
NadciÊnienie
Palenie
Cukrzyca

Nie
Tak
Nie

Ryzyko CNS (%)

15

30

15

30

15

30

15

30

Wiek

70
68
66
64
62

2,5
2,7
2,8
3,0
3,2

4,6
4,8
5,2
5,5
5,9

2,9
3,0
3,2
3,5
3,7

5,3
5,6
5,9
6,3
6,7

3,1
3,3
3,5
3,7
3,9

5,6
6,0
6,3
6,8
7,2

3,7
3,9
4,1
4,4
4,7

6,7
7,1
7,6
8,1
8,6

60
58
56
54
52

3,4
3,7
4,0
4,3
4,6

6,3
6,7
7,2
7,8
8,4

3,9
4,2
4,6
4,9
5,3

7,2
7,7
8,3
9,0
9,7

4,2
4,5
4,9
5,2
5,7

7,7
8,3
8,9
9,6
10,4

5,0
5,4
5,8
6,3
6,8

9,2
9,9
10,6
–
–

50
48
46
44
42

5,0
5,4
5,9
6,5
7,2

9,1
9,9
10,8
–
–

5,7
6,3
6,8
7,5
8,2

10,5
–
–
–
–

6,1
6,7
7,3
8,0
8,8

–
–
–
–
–

7,3
8,0
8,7
9,6
10,5

–
–
–
–
–

40
38
36
34
32

7,9
8,8
9,8

–
–
–

9,1
10,1

–
–

9,7
10,8

–
–

30
28

Nie
Nie
Tak

Tak
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
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Tabela 13: Pu∏apki wyst´pujàce przy stosowaniu tabel i skal punktacji
do obliczeƒ ryzyka wieƒcowego
Obecnie dost´pny jest bardzo obszerny zestaw instrumentów pomocnych
lekarzowi w ocenie ryzyka wieƒcowego, opisany w niniejszym poradniku.
˚aden z tych instrumentów nie jest jednak idealny i osàd kliniczny dalej
odgrywa wa˝nà rol´ w podejmowaniu decyzji dotyczàcej w∏aÊciwego
leczenia u okreÊlonego pacjenta.
Dla zapracowanego lekarza tabele i punktacje majà t´ zalet´, ˝e ∏atwo z
nich korzystaç. Sà du˝o prostsze w u˝yciu ni˝ pe∏ne algorytmy ryzyka, które
wymagajà dost´pu do Internetu lub przynajmniej do kieszonkowego
kalkulatora naukowego.
Jednak˝e ta prostota stosowania nie powinna przes∏aniaç trudnoÊci, które
mogà powstaç w przypadku obliczania ryzyka wy∏àcznie na podstawie
tabel lub punktacji ryzyka. W szczególnoÊci nale˝y pami´taç o nast´pujàcych 3 przyk∏adach:
• NiezgodnoÊci przy obliczaniu ryzyka u pacjentów w grupie wysokich jego wartoÊci, w przypadku gdy czynniki ryzyka znajdujà si´ na
granicy pomi´dzy dwiema kategoriami
Ze wzgl´du na nieaddytywne interakcje istniejàce pomi´dzy czynnikami
ryzyka wieƒcowego, krzywa tego ryzyka idzie do góry znacznie bardziej
stromo przy wysokich ni˝ przy niskich jego poziomach.
Oznacza to, ˝e nawet niewielkie b∏´dy zwiàzane z zaokràglaniem, do
których dochodzi w razie korzystania z punktacji lub wykresów ryzyka,
mogà prowadziç u pacjentów w grupie wysokiego ryzyka do istotnych
b∏´dów przy obliczaniu ryzyka bezwzgl´dnego.
Takie b∏´dy mogà tak˝e wyst´powaç w przypadku przeliczania jednostek st´˝enia triglicerydów lub cholesterolu z mg/dL na mmol/L i odwrotnie. Nale˝y wziàç pod uwag´ nast´pujàce dwa przyk∏ady:

Tabela 13

Przyk∏ad 1
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Osoba 1

Osoba 2

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

St´˝enie cholesterolu LDL

190

4,92

189

4,90

St´˝enie cholesterolu HDL

34

0,88

35

0,91

St´˝enie triglicerydów

220

2,51

220

2,51

Skurczowe ciÊnienie krwi

160 mmHg

159 mmHg

Wiek

50

49

Palenie papierosów

nie

nie

Cukrzyca

nie

nie

Przedwczesny zawa∏ mi´Ênia
sercowego w wywiadzie
rodzinnym

nie

nie

Ryzyko dziesi´cioletnie
(punktacja w skali PROCAM)

29,4%

7,4%

Ryzyko dziesi´cioletnie
(algorytm PROCAM)

14,3%

12,4%

Przy u˝yciu punktacji ryzyka w skali PROCAM obliczono, ˝e u osoby 1 dziesi´cioletnie ryzyko zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ego zgonu wieƒcowego wynosi 29,4%. Ryzyko obliczone na podstawie pe∏nego algorytmu
PROCAM jest mniejsze o po∏ow´ – wynosi 14,3%. W zwiàzku z tym, zgodnie z pierwszà metodà, rozwa˝ana osoba zostaje zakwalifikowana do kategorii „wysokiego ryzyka“, jako wymagajàca intensywnych interwencji,
podczas gdy ryzyko obliczone wed∏ug pe∏nego algorytmu jest umiarkowane i uznaje si´, ˝e konieczne sà w tym przypadku, w pierwszym rz´dzie, jedynie zmiany stylu ˝ycia. Ten b∏àd wyraênie widaç w przypadku osoby 2,
która jest jedynie o rok m∏odsza od osoby 1 i ma tylko troch´ inne st´˝enie cholesterolu LDL i cholesterolu HDL. Jej ryzyko dziesi´cioletnie obliczone przy u˝yciu algorytmu jest tylko troch´ mniejsze ni˝ u osoby 1, co
Êwiadczy o tym, ˝e metoda ta pozwala na prawid∏owe prognozowanie ryzyka u pacjenta. Natomiast ze wzgl´du na to, ˝e wiek, st´˝enie cholesterolu HDL i st´˝enie cholesterolu LDL znajdujà si´ w tym przypadku w ni˝szych
kategoriach, ryzyko u osoby 2, obliczone na podstawie punktacji w skali
PROCAM, jest mniejsze o 75% i ma wartoÊç ni˝szà ni˝ obliczona pierwszà
z omawianych metod.
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Przyk∏ad 2

Osoba 2

Osoba 3

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

St´˝enie cholesterolu LDL

189

4,90

175

4,53

St´˝enie cholesterolu HDL

35

0,91

40

1,04

St´˝enie triglicerydów

220

2,51

220

2,51

Skurczowe ciÊnienie krwi

159 mmHg

150 mmHg

Wiek

49

47

Palenie papierosów

nie

nie

Cukrzyca

nie

nie

Przedwczesny zawa∏ mi´Ênia
sercowego w wywiadzie
rodzinnym

nie

nie

Ryzyko dziesi´cioletnie
(punktacja w skali PROCAM)

7,4%

7,4%

Ryzyko dziesi´cioletnie
(algorytm PROCAM)

12,4%

6,7%

Osoba 2 to ta sama osoba, co w poprzednim przyk∏adzie. U tego m´˝czyzny obliczona punktacja wià˝e si´ z pewnym niedoszacowaniem prawdziwego ryzyka zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ego zgonu wieƒcowego.
U osoby 3 wiek, st´˝enie cholesterolu LDL i st´˝enie cholesterolu HDL wybrano w taki sposób, aby znajdowa∏y si´ one mniej wi´cej poÊrodku ich
odpowiednich kategorii czynników ryzyka (patrz: tabela 5).
Na przyk∏ad st´˝enie cholesterolu LDL wybrano w ten sposób, aby znajdowa∏o si´ w po∏owie pomi´dzy wartoÊciami 160 i 190 mg/dL. W rezultacie
ryzyko oszacowane przy u˝yciu tej punktacji jest obecnie bardzo podobne
do ryzyka ocenionego przy u˝yciu pe∏nego algorytmu.
Jak widaç z powy˝szego, w niektórych przypadkach skorzystanie wy∏àcznie
z punktowej oceny ryzyka (lub tabel ryzyka) mo˝e prowadziç do istotnego
przeszacowania lub niedoszacowania prawdziwego jego poziomu. Dlatego radzimy przeprowadzenie oceny ryzyka u ka˝dego pacjenta przynajmniej raz przy u˝yciu pe∏nego algorytmu.
Jest to szczególnie wa˝ne w razie wàtpliwoÊci co do wdro˝enia farmakoterapii.
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• NiezgodnoÊci spowodowane nieciàg∏ym charakterem kategorii ryzyka
Ze wzgl´du na nieciàg∏y charakter kategorii czynników ryzyka mogà powstaç
niezgodnoÊci podczas obliczania ryzyka przy u˝yciu skal punktacji zamiast pe∏nych algorytmów, z których si´ wywodzà.
Prosimy przeanalizowaç poni˝szy przyk∏ad, w którym wykorzystano punktacj´
w skali Framingham do obliczenia dziesi´cioletniego ryzyka wystàpienia choroby niedokrwiennej serca u palàcych i niepalàcych kobiet w ró˝nym wieku (przyk∏ad 3). Nale˝y zauwa˝yç brak spodziewanego sta∏ego wzrostu ryzyka wraz
z wiekiem u kobiet palàcych.
Ryzyko dziesi´cioletnie u

Przyk∏ad 3

Wiek (lata)

kobiety
palàcej

kobiety
niepalàcej

Dziesi´cioletnie ryzyko u %
kobiet z nast´pujàcymi
parametrami:

<35

1

14

35–39

4

≥30

40–44

4

22

l

cholesterol ca∏kowity
>280 mg/dL (7,3 mmol/L)

45–49

8

≥30

50–54

8

22

cholesterol HDL
<40 mg/dL (1,0 mmol/L)

55–59

14

≥30

60–64

11

17

skurczowe ciÊnienie t´tnicze
≥160 mmHg, bez leczenia

65–69

17

27

70–74

17

22

75–79

27

≥30

l

l

NiespójnoÊç wartoÊci ryzyka u kobiet widoczna w tej tabeli wynika z dwóch czynników: skrajnych wartoÊci st´˝eƒ lipidów w przedstawionym przypadku oraz niewielkiej liczby incydentów wieƒcowych u uczestniczek badania Framingham.
Ponadto z powy˝szej tabeli wynika, ˝e pomimo wysokiego st´˝enia cholesterolu
i wysokiego ciÊnienia t´tniczego, wÊród kobiet niepalàcych jedynie te w wieku
ponad 75 lat sà zaliczane do kategorii wysokiego ryzyka i wymagajà leczenia farmakologicznego, co jest raczej nieprawdopodobne.
• Nieprawid∏owy wynik obliczenia spodziewanego wp∏ywu leczenia na ryzyko wieƒcowe
Jak wyjaÊniono w uwadze zamieszczonej w stopce ryciny 2 na stronie 19, stosowanie tabel lub punktacji ryzyka mo˝e prowadziç do nieprawid∏owego obliczenia wp∏ywu leczenia na ryzyko choroby niedokrwiennej serca, je˝eli czynnik ryzyka stwierdzony u danego pacjenta ma wartoÊç skrajnà dla danej kategorii.

48

A. Ocena ryzyka

Tabela 14: Punktacje ryzyka wg badaƒ Framingham i PROCAM mogà
dawaç odmienne wyniki
Na podstawie niemieckiego badania PROCAM i amerykaƒskiego badania
Framingham zosta∏y opracowane po dwie z najwa˝niejszych, istniejàcych
dziÊ punktacji i algorytmów ryzyka. Istnieje szereg wa˝nych ró˝nic pomi´dzy tymi skalami, przy czym ka˝da z nich ma troch´ inne zastosowanie.
• Najbardziej oczywistà ró˝nicà jest odmiennoÊç badanej populacji.
Badanie PROCAM wykonano na populacji osób pracujàcych – na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych – w pó∏nocno-wschodniej
cz´Êci Niemiec. W badaniu Framingham – przedmieÊcia Bostonu zamieszka∏ego w przewa˝ajàcej mierze przez robotników pochodzenia
g∏ównie irlandzkiego – uwzgl´dniono ca∏à populacj´ miasta.
• PROCAM jest nowszym badaniem i obejmuje dane na temat st´˝enia triglicerydów na czczo, st´˝enia cholesterolu LDL i zawa∏u mi´Ênia sercowego w wywiadzie rodzinnym u wszystkich uczestników.
• Algorytmy opracowane na podstawie badania Framingham zosta∏y
skonstruowane przede wszystkim na podstawie danych, które zosta∏y zebrane w latach siedemdziesiàtych, kiedy to wskaênik zapadalnoÊci na incydenty wieƒcowe by∏ znacznie wy˝szy ni˝ obecnie.
• W badaniu PROCAM odnotowywano wy∏àcznie „twarde“ punkty
koƒcowe, takie jak prowadzàcy i nieprowadzàcy do zgonu zawa∏
mi´Ênia sercowego i nag∏y zgon wieƒcowy, podczas gdy w wielu
z wczeÊniejszych algorytmów Framingham uwzgl´dniano tak˝e
„mi´kki“ punkt koƒcowy – wyst´powanie dusznicy bolesnej.
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Ryzyko bezwzgl´dne obliczone na podstawie schematu oceny punktowej
jest zale˝ne od dwóch zmiennych: poziomu czynników ryzyka oraz ogólnego ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji. Dlatego algorytm lub
punktacja opracowane dla okreÊlonej populacji mogà nie zapewniaç dok∏adnego oszacowania ryzyka przy ich zastosowaniu, w odniesieniu do innej grupy ludzi. Jak widaç z ni˝ej przedstawionego przyk∏adu, u osób palàcych wartoÊci ryzyka oszacowane na podstawie punktacji Framingham
i PROCAM ró˝ni∏y si´ 2,5-krotnie.
W zwiàzku z powy˝szym, w praktyce klinicznej zaleca si´ stosowanie punktacji ryzyka opracowanej na podstawie badaƒ nad populacjà jak najbardziej podobnà do tej, z której wywodzi si´ dany pacjent.
Liczba punktów
wiek
cholesterol ca∏kowity

35–39 lat
262 mg/dL
(6,79mmol/L)

Framingham

PROCAM

–4

0

9

–

cholesterol HDL

38 mg/dL
(0,98 mmol/L)

2

8

cholesterol LDL

200 mg/dL
(5,18mmol/L)

–

20

triglicerydy

120 mg/dL
(1,37mmol/L)

–

2

skurczowe ciÊnienie t´tnicze

135 mmHg

1

3

cukrzyca
przedwczesny zawa∏ mi´Ênia
sercowego w wywiadzie
rodzinnym
palacz tytoniu

nie

–

0

tak

–

4

tak

8

8

∏àczna liczba punktów

16

45

ryzyko dziesi´cioletnie

25%

10%

50

A. Ocena ryzyka

Tabela 15: Regionalne wspó∏czynniki przeliczeniowe do stosowania
przy obliczaniu punktacji ryzyka
Opracowanie algorytmów czynników ryzyka wymaga d∏ugoterminowych,
prospektywnych danych epidemiologicznych dobrej jakoÊci. W wielu regionach Êwiata istnieje niedobór tego typu informacji. Ponadto nawet w wyodr´bnionym regionie geograficznym, takim jak Europa kontynentalna,
mo˝e byç stwierdzana istotna zmiennoÊç wartoÊci ryzyka bezwzgl´dnego
wÊród osób o podobnej charakterystyce. Z tego powodu algorytm opracowany dla jednej populacji mo˝e dawaç nieprawid∏owy wynik szacunkowego obliczenia ryzyka bezwzgl´dnego, gdy zastosuje si´ go w odniesieniu
do innej.
Idealne rozwiàzanie tego problemu powinno polegaç na zebraniu wi´kszej
liczby danych prospektywnych. Je˝eli jest to niemo˝liwe, pragmatycznym
sposobem mo˝e byç przeliczenie istniejàcych algorytmów na podstawie
obserwacyjnych danych przekrojowych, które znacznie ∏atwiej jest zebraç.
W tabeli na nast´pnej stronie przedstawiono tego typu podejÊcie, polegajàce na rekalibracji algorytmu PROCAM przy u˝yciu wskaêników chorobowoÊci, umieralnoÊci i ÊmiertelnoÊci uzyskanych podczas realizacji projektu
monitorowania trendów chorób uk∏adu krà˝enia realizowanego przez
Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia – World Health Organization Monitoring of
Trends in Cardiovascular Disease (MONICA).
Augsburg to miasto w po∏udniowych Niemczech. W badaniu MONICA1
stwierdzono, ˝e cz´stoÊç wyst´powania incydentów wieƒcowych i charakterystyka czynników ryzyka u mieszkaƒców tego miasta sà podobne, jak
u uczestników badania PROCAM. Dlatego mo˝na wykorzystaç stosunek
wskaênika umieralnoÊci z powodu choroby niedokrwiennej serca w okreÊlonym regionie, do odpowiedniego wskaênika w kohorcie obj´tej badaniem MONICA w Augsburgu, jako przybli˝ony przelicznik do obliczeƒ bezwzgl´dnych wskaêników procentowych incydentów wieƒcowych przy u˝yciu algorytmu PROCAM w innych populacjach.

1. Tunstall-Pedoe H et al. for the WHO MONICA Project. Lancet 1999; 353: 1547-1557
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PodejÊcie to zak∏ada porównywalne wskaêniki ÊmiertelnoÊci w Augsburgu
i we wszelkich regionach porównawczych. Obecne dane dowodowe sugerujà, ˝e ÊmiertelnoÊç w przypadku choroby niedokrwiennej serca w wielu
krajach wynosi oko∏o 40%. Innymi s∏owy, cz´stoÊç wyst´powania incydentów wieƒcowych (definiowanych jako prowadzàcy do zgonu i nieprowadzàcy do zgonu zawa∏ mi´Ênia sercowego i nag∏y zgon wieƒcowy) jest
oko∏o 2,5 raza wi´ksza ni˝ umieralnoÊç z powodu choroby niedokrwiennej
serca.
Aby uzyskaç przybli˝onà wartoÊç szacunkowà bezwzgl´dnego ryzyka choroby niedokrwiennej serca w danym kraju lub regionie, nale˝y pomno˝yç
ryzyko obliczone przy u˝yciu algorytmu PROCAM przez przelicznik podany
poni˝ej dla kraju lub regionu jak najbardziej zbli˝onego do rozwa˝anego.
Kraj
Australia
Belgia

Region

Przelicznik
m´˝czyêni

kobiety

Newcastle

1,22

1,54

Perth

0,91

0,95

Charleroi

1,51

1,71

Gandawa

1,03

1,10

Kanada

Halifax Country

1,24

1,15

Chiny

Pekin

0,31

0,61

Czechy

Czechy

1,69

1,37

Dania

Glostrup

1,73

2,00

prowincja Kuopio

2,06

1,17

Pó∏nocna Karelia

2,54

1,44

Turku/Loimaa

1,69

1,12

Lille

1,10

1,07

Strasbourg

0,90

0,88

Tuluza

0,58

0,54

Finlandia

Francja
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Kraj

Region

Przelicznik
m´˝czyêni

kobiety

Augsburg

1,00

1,00

Brema

1,13

1,02

Niemcy Wschodnie

1,18

1,22

Islandia

1,13

0,83

Area Brianza

0,71

0,54

Friuli

0,71

0,59

Litwa

Kowno

1,73

1,07

Nowa Zelandia

Auckland

1,36

1,44

województwo tarnobrzeskie

2,41

2,39

Warszawa

2,21

2,22

Moskwa – kontrola

1,82

1,34

Moskwa – interwencja

1,78

1,49

Nowosybirsk – kontrola

1,76

1,80

Nowosybirsk – interwencja

1,78

2,22

Katalonia

0,48

0,39

Göteborg

1,01

0,95

pó∏nocna Szwecja

1,18

1,00

Ticino

0,61

–

Vaud/Fribourg

0,55

–

Belfast

1,78

1,93

Niemcy
Islandia
W∏ochy

Polska

Rosja

Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania

Glasgow

2,32

3,00

USA

Stanford

1,28

1,76

Jugos∏awia

Nowy Sad

1,37

1,24
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Tabela 16: Sposób interpretacji wskaênika dziesi´cioletniego ryzyka
choroby niedokrwiennej serca
W niniejszej tabeli przedstawiono rodzaje post´powania zalecanego przy
poszczególnych poziomach ryzyka wieƒcowego. Strategia interwencji populacyjnych obejmuje ogólne dzia∏ania na rzecz zdrowia, takie jak zrównowa˝ona dieta, regularna aktywnoÊç fizyczna i unikanie palenia tytoniu oraz
nadwagi, które sà korzystne dla ka˝dego cz∏onka populacji.
Terapeutyczne zmiany stylu ˝ycia stanowià bardziej rygorystycznà odmian´
strategii populacyjnej. Zosta∏y one opisane szczegó∏owo na stronie 72.
U pacjentów nadal nara˝onych na niepoddajàce si´ ograniczeniom, wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca na ogó∏ wymagana jest interwencja farmakologiczna.
Ryzyko dziesi´cioletnie
<10%

Niskie lub umiarkowane ryzyko choroby niedokrwiennej serca
• Strategia interwencji populacyjnych

10–20%

Umiarkowanie wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca
• Rozpoczàç wdra˝anie terapeutycznych zmian stylu ˝ycia (patrz: strona 72).
• Rozwa˝yç wdro˝enie farmakoterapii zale˝nie od konstelacji czynników ryzyka.
• Przeprowadzaç ponowne oceny ryzyka w regularnych odst´pach czasowych.

>20%

Umiarkowanie wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca
• Rozpoczàç wdra˝anie terapeutycznych zmiany stylu ˝ycia (patrz: strona 72)
• Na ogó∏ konieczne jest stosowanie leku hipolipemizujàcego ± hipotensyjnego
± przeciwcukrzycowego ± kwasu acetylosalicylowego /klopidogrelu

Powy˝sza stratyfikacja ma istotne znaczenie dla racjonalnego wykorzystywania zasobów przeznaczonych na ochron´ zdrowia. Pacjenci zaklasyfikowani do grupy niskiego ryzyka, na podstawie konwencjonalnych wyznaczników tego ostatniego, nie wymagajà dalszej oceny. Tak˝e u osób zaklasyfikowanych do grupy wysokiego ryzyka, z u˝yciem konwencjonalnych jego
wyznaczników, nowo zidentyfikowane czynniki ryzyka nie wp∏ywajà na decyzje terapeutyczne, w zwiàzku z czym nie ma koniecznoÊci dokonywania
ich pomiaru (tabela 17 na stronie 58). U pacjentów w grupie ryzyka poÊredniego wartoÊç prognostyczna wi´kszoÊci nowo zidentyfikowanych
czynników ryzyka, np. CRP, nie zosta∏a obecnie w pe∏ni wyjaÊniona. Dlatego takie czynniki nie mogà stanowiç podstawy dla podejmowania decyzji
terapeutycznych.
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Ryc. 8: Piramida ryzyka zawa∏u mi´Ênia sercowego
Na niniejszej rycinie przedstawiono rozk∏ad niskiego lub umiarkowanego,
poÊredniego i wysokiego ryzyka choroby niedokrwiennej serca w kohorcie
m´˝czyzn w Êrednim wieku obj´tej badaniem PROCAM.

Piramida ryzyka wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego

poÊrednie
(15,0%)

Pacjenci w grupie poÊredniego ryzyka
(ryzyko 10–20% w ciàgu 10 lat).
Ârednie ryzyko wystàpienia ostrego incydentu
wieƒcowego: 14,8% w ciàgu 10 lat

niskie lub umiarkowane
(77,5% populacji)

Pacjenci w grupie niskiego lub
umiarkowanego ryzyka
(ryzyko <10% w ciàgu 10 lat).
Ârednie ryzyko wystàpienia ostrego
incydentu wieƒcowego:
2,7% w ciàgu 10 lat

ryz

yko

wy

stà

pie

nia

za

wa

∏u

mi

´Ên

ia

ser

co

we

go

wysokie
(7,5%)

Pacjenci przed wystàpieniem objawów,
z subklinicznà mia˝d˝ycà, w grupie wysokiego ryzyka
(ryzyko >20% w ciàgu 10 lat).
Ârednie ryzyko wystàpienia ostrego incydentu
wieƒcowego: 32% w ciàgu 10 lat

Dane z badania PROCAM

Dla poprawy stratyfikacji osób nara˝onych na ryzyko poÊrednie, szczególnie
przydatne mogà byç nieinwazyjne badania mierzàce obcià˝enie mia˝d˝ycowe. Do takich badaƒ nale˝à: ultrasonograficzne badanie t´tnicy szyjnej
z podwójnym obrazowaniem, badania metodà rezonansu magnetycznego,
i spiralna wielowarstwowa tomografia komputerowa. Liczby na nast´pnych
stronach opisujà szczegó∏owo wykorzystanie tomografii komputerowej
u pacjentów z licznymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Stwierdzenie zaawansowanych zmian mia˝d˝ycowych w drzewie naczyniowym mo˝e stanowiç uzasadnienie bardziej agresywnego leczenia pacjentów zakwalifikowanych do kategorii poÊredniego ryzyka.
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Ryc. 9: Obrazy naczyƒ wieƒcowych uzyskane metodà wielowarstwowej tomografii komputerowej u bezobjawowych pacjentów z grupy
wysokiego ryzyka choroby niedokrwiennej serca1
Przy u˝yciu algorytmów ryzyka opisanych w niniejszym poradniku mo˝na
zidentyfikowaç populacj´ bezobjawowych pacjentów w grupie wysokiego
ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Nale˝y ich zaklasyfikowaç jako osoby przed wystàpieniem objawów, z subklinicznà mia˝d˝ycà. U wi´kszoÊci
z nich zawa∏ mi´Ênia sercowego jest wynikiem zakrzepicy w miejscu tak
zwanych zmian odpowiedzialnych za niedokrwienie (ang. „culprit lesions“). Takie zmiany, które charakteryzujà si´ bogatym w lipidy rdzeniem
bez obszarów zwapnienia lub z takimi obszarami, na ogó∏ powodujà zw´˝enie Êrednicy naczynia jedynie o 30–60%2. Jak widaç z obrazów uzyskanych metodà nieinwazyjnej angiografii, przy pomocy tomografu komputerowego wyposa˝onego w detektor wielorz´dowy, u takich presymptomatycznych pacjentów cz´sto stwierdza si´ nieuwapnione zmiany i ró˝nego
stopnia zwapnienia w t´tnicach wieƒcowych.

Prawid∏owy obraz lewej t´tnicy wieƒcowej uzyskany przy pomocy nieinwazyjnego badania
angiograficznego metodà tomografii komputerowej. Pieƒ lewej t´tnicy wieƒcowej i ga∏àê
mi´dzykomorowa przednia sà prawid∏owej szerokoÊci i majà prawid∏owà Êcian´ (czarne
strza∏ki). Ga∏àê okalajàca lewej t´tnicy wieƒcowej, którà tak˝e uwidoczniono, nie wykazuje
zmian Êciennych (bia∏a strza∏ka).
1. Opublikowano za zgodà Departamentu Radiologii Uniwersytetu w Münster (prof. D. W. Heindel, dr R. Fischbach);
grupa robocza ds. medycyny prewencyjnej, Wydzia∏ Lekarski
2. Mancini JGB, Pitt B, MD, w imieniu grupy badawczej PREVENT. Am J Cardiol 2002; 90: 776 - 778
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Pieƒ lewej t´tnicy wieƒcowej i ga∏àê mi´dzykomorowa przednia nie zawierajà nieuwapnionych i uwapnionych zmian mia˝d˝ycowych. Widaç natomiast p∏askà, hipodensyjnà zmian´
pnia t´tnicy wieƒcowej lewej w pobli˝u ma∏ego, uwapnionego guzka (czarna strza∏ka).
W ga∏´zi mi´dzykomorowej przedniej (bia∏a strza∏ka) widoczne sà nieregularne zmiany Êciany zawierajàce uwapniony i nieuwapniony materia∏ mia˝d˝ycowy.

W ga∏´zi okalajàcej lewej t´tnicy wieƒcowej widaç p∏askà, nieuwapnionà
zmian´ (bia∏a strza∏ka). Nale˝y zwróciç uwag´ na brak zwapnieƒ.
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Tabela 17: Podstawowe i nowo zidentyfikowane czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
Podstawowe czynniki ryzyka
l
l
l
l

Dieta mia˝d˝ycogenna
Nadwaga (wskaênik BMI 25,0–29,9 kg/m2),
oty∏oÊç (wskaênik BMI≥30 kg/m2)
Brak aktywnoÊci fizycznej
Czynniki genetyczne

Nowo zidentyfikowane czynniki ryzyka
W ostatnich latach zidentyfikowano szereg nieklasycznych czynników ryzyka zwiàzanych ze zwi´kszonym nara˝eniem na incydenty wieƒcowe i udar
mózgu. Ich wzgl´dna istotnoÊç i niezale˝na moc prognostyczna wymagajà starannej oceny w badaniach prospektywnych.
l

St´˝enie lipoproteiny (a) ≥30 mg/dL

l

ObecnoÊç ma∏ych, g´stych czàsteczek LDL

l

St´˝enie apolipoproteiny B>140 mg/dL

l

Stan nadkrzepliwoÊci
– St´˝enie fibrynogenu w osoczu >350 mg/dL
– St´˝enie inhibitora aktywatora plazminogenu 1 >7 IU/mL

l

Stan zwi´kszonej sk∏onnoÊci do reakcji zapalnych
– Wzrost st´˝enia bia∏ka ostrej fazy (CRP), przy braku ostrego
zapalenia, >3mg/L1

l

Rozpuszczalne czàsteczki adhezyjne, cytokiny, liczba erytrocytów

l

St´˝enie homocysteiny w osoczu ≥12 µmol/L

l

Zwapnienia w t´tnicach wieƒcowych uwidocznione metodà tomografii
komputerowej

1. Niektórzy autorzy uwa˝ajà poziom >1,2 mg/L za podwy˝szony. Jednak przy bardzo niskich poziomach st´˝enie CRP mo˝e byç zmienne w czasie u pojedynczego osobnika. Ogranicza to u˝ytecznoÊç klinicznà oznaczeƒ CRP o wysokiej czu∏oÊci
w prognozowaniu ryzyka wieƒcowego. Campell B i wsp. Ann Clin Biochem 2002; 39: 85-88
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Tabela 18: Dlaczego cukrzyca typu 2 jest stanem wià˝àcym si´ z wysokim ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca?

l

U chorych na cukrzyc´ typu 2 istnieje od dwóch do czterech razy wi´ksze
prawdopodobieƒstwo rozwoju chorób krà˝enia ni˝ u osób bez tej choroby. Ryzyko to jest szczególnie du˝e u chorych na cukrzyc´ ze stwierdzonà mikroalbuminurià1, jawnym bia∏komoczem lub upoÊledzeniem czynnoÊci nerek

l

U chorych na cukrzyc´ typu 2 ryzyko wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego
jest cz´sto takie samo, jak u osób bez cukrzycy, u których wystàpi∏ ju˝ zawa∏
mi´Ênia sercowego w przesz∏oÊci (>20%), gdy˝ u tych osób cz´sto wspó∏istniejà liczne czynniki ryzyka, takie jak nadciÊnienie, zaburzenia gospodarki lipidowej i oty∏oÊç

l

U chorych na cukrzyc´ typu 2, z zawa∏em mi´Ênia sercowego, stwierdza si´
wi´kszà ÊmiertelnoÊç zarówno bezpoÊrednià jak i odleg∏à, w porównaniu do
pacjentów z zawa∏em mi´Ênia sercowego bez cukrzycy

l

U osób chorych na cukrzyc´ zawa∏ mi´Ênia sercowego mo˝e przebiegaç w sposób bezobjawowy

1. Mikroalbuminuria definiowana jest jako wydalanie albumin z moczem z szybkoÊcià od 20 µg/min do 200 µg/min,
w dwóch lub trzech kolejnych próbkach moczu uzyskanych w ciàgu szeÊciu miesi´cy. Odpowiada to w przybli˝eniu wydalaniu od 30 mg do 300 mg albumin w ciàgu doby. Mikroalbuminuri´ mo˝na stwierdziç równie˝, gdy stosunek zawartoÊci albuminy do zawartoÊci kreatyniny w próbce moczu przekracza 30 mg albuminy na g kreatyniny lub 2,5 mg albuminy na mmol kreatyniny, choç jest to sposób mniej dok∏adny.
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Tabela 19: Ocena ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzyc´
Wi´kszoÊç osób doros∏ych, chorych na cukrzyc´, jest nara˝ona na wysokie
ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Nale˝y jednak przeprowadziç formalnà ocen´ ryzyka, aby ustaliç, który z wyst´pujàcych u nich czynników ryzyka w najwi´kszym stopniu zwi´ksza to ryzyko, a wi´c wymaga
najbardziej agresywnej interwencji.
l

U chorych na cukrzyc´ typu 2 obecnych jest na ogó∏ szereg innych czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Z tego powodu w ich przypadku do obliczenia ryzyka nale˝y wykorzystaç skal´ punktacji lub algorytm obliczania ryzyka, bioràce pod uwag´ cukrzyc´ oraz pozosta∏e czynniki ryzyka

l

Ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzyc´ mo˝na
obliczyç przy u˝yciu punktacji ryzyka w skali PROCAM (tabela 5 na stronie 15)
lub algorytmu PROCAM (tabela 8 na stronie 26)

l

Ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca u kobiet z cukrzycà jest równe
ryzyku, na jakie nara˝eni sà m´˝czyêni z tà chorobà w tym samym wieku

l

Alternatywnie mo˝na te˝ skorzystaç z punktacji ryzyka przeznaczonej do obliczania wskaêników ryzyka wy∏àcznie w przypadku cukrzycy1. Uwzgl´dnia ona
nast´pujàce zmienne:
– Wiek
– P∏eç
– Przynale˝noÊç etniczna (podwy˝szone ryzyko u osób pochodzenia afro-karaibskiego)
– Palenie tytoniu, w wywiadzie
– St´˝enie hemoglobiny glikozylowanej (HbA1C)
– Skurczowe ciÊnienie t´tnicze
– St´˝enie cholesterolu ca∏kowitego
– St´˝enie cholesterolu HDL

1. Narz´dzie s∏u˝àce do obliczania ryzyka u osób z cukrzycà mo˝na pobraç z Internetu pod adresem:
http://www.dtu.ox.ac.uk/. W przeciwieƒstwie do punktacji w skali PROCAM, narz´dzie to wymaga korzystania z komputera i wartoÊci uzyskanych z pomiarów prowadzonych przez dwa lata.
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Tabela 20: Agregacja czynników ryzyka: zespó∏ metaboliczny
Tak zwany „zespó∏ metaboliczny“ tak˝e wià˝e si´ z okreÊlonym ryzykiem
mia˝d˝ycy. Stanowi szczególne po∏àczenie czynników ryzyka. Zaproponowano nast´pujàce kryteria jego rozpoznawania:
l

St´˝enie cholesterolu HDL<40 mg/dL (1,04 mmol/L) u m´˝czyzn
lub <50 mg/dL (1,30 mmol/L) u kobiet

l

St´˝enie triglicerydów na czczo ≥150 mg/dL (1,71 mmol/L)

l

Obwód w talii >102 cm u m´˝czyzn lub >88 cm
u kobiet, bàdê te˝ wskaênik BMI>29,0 kg/m2 u m´˝czyzn
lub >27,5 kg/m2 u kobiet (patrz: rycina 10 na stronie 62)

l

Skurczowe ciÊnienie t´tnicze ≥130 mmHg i/lub rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze
≥85 mmHg

l

Glikemia na czczo 110–125 mg/dL (6,1–6,9 mmol/L)
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Ryc. 10: Wskaênik BMI i obwód talii w diagnozowaniu zespo∏u metabolicznego: który miernik jest lepszy?
WÊród przedstawicieli instytucji s∏u˝by zdrowia brakuje jednomyÊlnoÊci co
do zalecania albo wskaênika BMI (masa cia∏a w kg : (wzrost w m)2) albo
obwodu w talii do rozpoznawania zespo∏u metabolicznego. Praktycznà
trudnoÊcià zwiàzanà ze stosowaniem obwodu w talii u osób oty∏ych jest
wyznaczenie, gdzie w∏aÊciwie znajduje si´ u nich talia. W takich przypadkach zaleca si´ pomiar najwi´kszego obwodu. Tak czy inaczej, oba omawiane parametry w du˝ej mierze nak∏adajà si´ na siebie, co pokazujà omówione poni˝ej dane z badania PROCAM. Jak widaç na stronie 63, u 16,1%
m´˝czyzn w Êrednim wieku, bioràcych udzia∏ w tym badaniu, rozpoznano
zespó∏ metaboliczny na podstawie obwodu w talii przekraczajàcego 102
cm, podczas gdy u 15,5% postawiono takie rozpoznanie na podstawie
wartoÊci wskaênika BMI przekraczajàcego 29 kg/m2. Do obu omawianych
kategorii zaliczono 14,4% m´˝czyzn. Podobne wspó∏zale˝noÊci stwierdzono u kobiet (prosimy zauwa˝yç, ˝e przyj´to inne wartoÊci graniczne: 88 cm
w przypadku obwodu w talii i 27,5 kg/m2 w przypadku BMI). Dlatego
w praktyce lekarz mo˝e bez wahania stosowaç parametr, z którym najlepiej jest obeznany.
Tabela 21: Wskaênik BMI przy wybranych wartoÊciach wzrostu i masy
Masa cia∏a w kg
Wzrost w cm

BMI 25

BMI 27

BMI 30

Wzrost w cm

BMI 25

BMI 27

BMI 30

147

54

59

65

175

77

83

92

150

56

60

67

178

79

85

94

152

58

63

69

180

81

87

98

155

60

65

72

183

83

90

100

158

62

67

74

185

86

93

103

160

64

69

77

188

88

95

106

163

66

71

79

191

91

98

109

165

68

73

82

193

93

100

112

168

70

76

84

170

72

78

87

173

74

80

89

National Institutes of Health. Clinical Guidelines on the
Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and
Obesity in Adults. Bethesda, MD; National Institutes of
Health, 1998

63

Cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u metabolicznego w zale˝noÊci od tego,
czy rozpoznano go na podstawie obwodu w talii czy wskaênika BMI
M´˝czyêni

1,7%

1,1%

14,4%

obwód w talii
> 102 cm

wskaznik BMI
>29,0 kg/m2

Kobiety

1,3%

1,0%

9,6%

obwód w talii
> 88 cm

wskaznik BMI
>27,5 kg/m2

Podgrupy 4.883 m´˝czyzn i 2.316 kobiet w wieku od 18 do 65 lat
Dane z badania PROCAM
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Ryc. 11: Cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u metabolicznego wed∏ug
wieku
Cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u metabolicznego zwi´ksza si´ wraz z
wiekiem. W badaniu PROCAM wyst´powa∏ on jedynie u 3% kobiet i 6%
m´˝czyzn w wieku 16–25 lat. Ta ró˝nica zwiàzana z p∏cià utrzymuje si´ do
wieku 45 lat. Po przekroczeniu tej granicy cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u
metabolicznego u obu p∏ci przekracza 20%.
Cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u metabolicznego wed∏ug wieku
Cz´stoÊç wyst´powania (%)
50

Kobiety
M´˝czyêni

40
30

26,8
21,4

20

13,4

10
3

6,4

25,9

27,1

21,6

12,4

6,5

0
16-25

26-35

36-45

Wiek (lata)

16.346 m´˝czyzn / 7.189 kobiet
Dane z badania PROCAM

46-55

56-65
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Ryc. 12: Wp∏yw zespo∏u metabolicznego na ryzyko wystàpienia zawa∏u mi´Ênia sercowego
Jak zauwa˝ono w innym miejscu niniejszego poradnika, zespó∏ metaboliczny jest jednym z najwa˝niejszych czynników ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. W badaniu PROCAM wskaênik zapadalnoÊci na zawa∏
mi´Ênia sercowego w ciàgu 10 lat obserwacji by∏ ponad dwa razy wy˝szy
u pacjentów z zespo∏em metabolicznym ni˝ u pozosta∏ych.
Wspó∏zale˝noÊç pomi´dzy zespo∏em metabolicznym i ryzykiem wieƒcowym jest równie˝ wyraênie widoczna na poni˝szym wykresie s∏upkowym,
który pokazuje, ˝e chocia˝ cz´stoÊç wyst´powania tego pierwszego wynosi jedynie 15% u m´˝czyzn w Êrednim wieku w grupie niskiego ryzyka zawa∏u mi´Ênia sercowego, wyst´puje on u ponad po∏owy m´˝czyzn w grupie wysokiego ryzyka.
Cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u metabolicznego w zale˝noÊci od ryzyka
wystàpienia ostrych incydentów wieƒcowych

60
Cz´stoÊç wyst´powania (%)

51,2
50
40

36,4

30
20

27,7
15,2

10
0
<5%

5-10%

10-20%

>20%

ryzyko wystàpienia ostrych
incydentów wieƒcowych
w ciàgu 10 lat

325 ostre incydenty wieƒcowe w ciàgu 10 lat u 4.818 m´˝czyzn w wieku od 35 do 65 lat
Dane z badania PROCAM
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Ryc. 13: Ostre incydenty wieƒcowe a zespó∏ metaboliczny
Dane z badania PROCAM wskazujà na to, ˝e ryzyko rozwoju choroby
niedokrwiennej serca u m´˝czyzn z zespo∏em metabolicznym jest prawie
dwukrotnie wi´ksze ni˝ u m´˝czyzn bez tego zespo∏u. Ogó∏em jednak
ryzyko to u m´˝czyzn z zespo∏em metabolicznym nie przekroczy∏o wartoÊci
granicznej dla wysokich jego wartoÊci, wynoszàcej 20% w ciàgu 10 lat. Tak
czy inaczej, ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç genetycznych i nabytych elementów omawianego zespo∏u, niektóre osoby, u których on wyst´puje, mogà
byç nara˝one na wi´ksze rzeczywiste ryzyko choroby niedokrwiennej serca
ni˝ sugerowane przez algorytm jego wyliczenia (patrz tak˝e: rycina na
stronie 67).

Ostre incydenty wieƒcowe a zespó∏ metaboliczny
Ostre incydenty wieƒcowe /1.000 osób w ciàgu 10 lat
150
121
100
52
50

0
z obecnym
zespo∏em metabolicznym

bez
zespo∏u metabolicznego

325 prowadzàcych i nieprowadzàcych do zgonu zawa∏ów mi´Ênia sercowego u 4.818 m´˝czyzn w wieku 35–65 lat
Dane z badania PROCAM
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Ryc. 14: Patofizjologia zespo∏u metabolicznego
Patofizjologia zespo∏u metabolicznego jest z∏o˝ona i obejmuje szeroki wachlarz dziedzicznych i nabytych czynników ryzyka. Czynniki te z kolei wp∏ywajà na cechujàce danà osob´ ryzyko genetyczne, co prowadzi do rozwoju zaburzeƒ. Poniewa˝ nie wszystkie te czynniki sà w pe∏ni uwzgl´dnione
przez istniejàce algorytmy obliczania ryzyka, rzeczywiste ryzyko choroby
niedokrwiennej serca u pacjenta z zespo∏em metabolicznym mo˝e byç
wy˝sze ni˝ przez nie sugerowane.
Elementy zespo∏u metabolicznego
oty∏oÊç
rozmieszczenie tkanki t∏uszczowej
niezrównowa˝enie
zawartoÊci makrosk∏adników
od˝ywczych w diecie

brak aktywnoÊci
fizycznej

mia˝d˝ycogenne
zaburzenia
gospodarki lipidowej

podwy˝szone
ciÊnienie
t´tnicze

podatnoÊç genetyczna

stan sprzyjajàcy
zapaleniom

stan
nadkrzepliwoÊci
krwi
opornoÊç na insulin´
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Tabela 22: Monitorowanie kliniczne
Monitorowanie czynników ryzyka nale˝y rozpoczàç w wieku 20 lat.
Wszystkie osoby doros∏e w wieku od 40 lat wzwy˝ powinny zdawaç sobie
spraw´ z poziomu wyst´pujàcego u nich ryzyka pojawienia si´ choroby
niedokrwiennej serca. Nale˝y braç pod uwag´ nast´pujàce parametry:
Dane z wywiadu
l Dusznica bolesna, zawa∏ mi´Ênia sercowego, udar mózgu, chromanie przestankowe, przejÊciowe napady niedokrwienne, t´tniak aorty lub inne, obiektywne dowody istnienia mia˝d˝ycy
l Zawa∏ mi´Ênia sercowego lub udar mózgu u krewnego pierwszego stopnia, przed
ukoƒczeniem 60 lat
l Stosowanie leków hipotensyjnych, obni˝ajàcych st´˝enie lipidów, przeciwmia˝d˝ycowych lub przeciwcukrzycowych
l Palenie tytoniu w wywiadzie: rodzaj palenia tytoniu, czas trwania palenia tytoniu,
liczba papierosów wypalanych dziennie
l IntensywnoÊç i cz´stoÊç uprawiania çwiczeƒ fizycznych
l Nawyki ˝ywieniowe
Badanie przedmiotowe
Wzrost, masa cia∏a, obwód w talii
l CiÊnienie t´tnicze
l Aktywne poszukiwanie objawów klinicznych mia˝d˝ycy: szmery aortalne, nad t´tnicà udowà, nad t´tnicà szyjnà, nad t´tnicà podkolanowà, brak lub s∏abe wype∏nienie t´tna, dystroficzne zmiany w obr´bie koƒczyn dolnych
l

Badania laboratoryjne
Po pozostawaniu pacjenta na czczo przez ca∏à noc nale˝y pobraç krew do oznaczeƒ
– St´˝enia cholesterolu ca∏kowitego
– St´˝enia cholesterolu LDL (patrz: tabela 24 na stronie 69)
– St´˝enia cholesterolu HDL
– St´˝enia triglicerydów
– Glikemii
Inne badania dodatkowe, w zale˝noÊci od potrzeb
– Elektrokardiogram w spoczynku ± wysi∏kowy
– St´˝enie lipoproteiny (a)1 u osób w grupie wysokiego ryzyka
– St´˝enie bia∏ka CRP
– 24-godzinne monitorowanie ciÊnienia t´tniczego
– Badanie metodà Dopplera
– Nieinwazyjna angiografia metodà tomografii komputerowej
– Angiografia wieƒcowa

1. von Eckardstein A i wsp. J Am Coll Cardiol. 2001, 37: 434-439
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Tabela 23: Wykluczenie przyczyn wtórnej hiperlipidemii1
W przypadku podwy˝szonego st´˝enia
cholesterolu w osoczu

W przypadku podwy˝szonego st´˝enia
triglicerydów w osoczu

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Dieta bogata w nasycone kwasy t∏uszczowe
NiedoczynnoÊç tarczycy
Zespó∏ nerczycowy
Przewlek∏a choroba wàtroby (g∏ównie
pierwotna marskoÊç ˝ó∏ciowa)
Cholestaza
Gammopatia monoklonalna
Zespó∏ Cushinga
Stosowanie doustnych Êrodków
antykoncepcyjnych
Jad∏owstr´t psychiczny
Ostra porfiria przerywana
Stosowanie inhibitorów proteazy

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Dieta bogata w w´glowodany
Nadmierne spo˝ywanie alkoholu
Oty∏oÊç
Cià˝a
Cukrzyca
NiedoczynnoÊç tarczycy
Przewlek∏a niewydolnoÊç nerek
Zapalenie trzustki
Bulimia
Zespó∏ Cushinga
NiedoczynnoÊç przysadki
Gammopatia monoklonalna
Glikogenoza, lipodystrofia, ostra porfiria
przerywana, toczeƒ rumieniowaty uk∏adowy, stosowanie beta-blokerów, leków moczop´dnych, estrogenów (w ramach antykoncepcji lub hormonoterapii zast´pczej),
stosowanie glikokortykosteroidów, izotretinoiny, inhibitorów proteazy, tamoksyfenu

Tabela 24: Szacowanie wartoÊci st´˝enia cholesterolu LDL wed∏ug
wzoru Friedewalda1
Jednostki

Wzór

Konwencjonalne (mg/dL)

cholesterol LDL = cholesterol ca∏kowity –
cholesterol HDL – (triglicerydy/5)

Uk∏adu SI (mmol/L)

cholesterol LDL = cholesterol ca∏kowity –
cholesterol HDL – (triglicerydy/2,2)

Uwaga: Powy˝szego wzoru nie nale˝y stosowaç, gdy u pacjenta stwierdza si´ nast´pujàce parametry:
– st´˝enie triglycerydów >400 mg/dL (>4,5 mmol/L)
– fenotyp lub genotyp APO E2/2 lub
– hiperlipidemi´ typu III wg Fredricksona
W ka˝dym z tych przypadków dla zachowania dok∏adnoÊci konieczne jest bezpoÊrednie oznaczenie st´˝enia cholesterolu LDL
w specjalistycznym laboratorium. Tak˝e wysoka wartoÊç st´˝enia Lp(a) zmniejsza dok∏adnoÊç wzoru Friedewalda. Idealnie
wartoÊç obliczonego st´˝enia cholesterolu LDL nale˝y przeliczyç w taki sposób, aby odzwierciedla∏a wk∏ad cholesterolu
zwiàzanego z Lp (a): st´˝enie cholesterolu LDL ~ obliczona wartoÊç st´˝enia cholesterolu LDL – (Lp[a]/3) (w mg/dL).
Przeliczniki: 0,02586 w przypadku cholesterolu (st´˝. cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL) i 0,01129
w przypadku st´˝enia triglicerydów (jako mno˝nik w przypadku przeliczania z mg/dL na mmol/L; jako dzielnik w przypadku
przeliczania z mmol/L na mg/dL).
1. Gotto AM Jr., Assmann G, Carmena R, Davignon J, Fernández-Cruz A, Fruchart J-C, Kastelein JJP, Paoletti R. The ILIB Lipid
Handbook for Clinical Practice. Blood lipids and coronary heart disease. International Lipid Information Bureau, 2000,
New York

70

A. Ocena ryzyka

Ryc. 15: Schemat blokowy oceny ryzyka wieƒcowego1

Ocena ryzyka chorób uk∏adu krà˝enia
Wywiad osobisty i rodzinny*
Badanie przedmiotowe
Badania laboratoryjne

Ocena ryzyka przy u˝yciu odpowiednich punktacji, tabel lub algorytmów

Ryzyko niskie
lub umiarkowane
<10% w ciàgu 10 lat

Badania kontrolne
co 5 lat

Ryzyko poÊrednie
10–20% w ciàgu 10 lat

Ryzyko wysokie
>20% w ciàgu 10 lat

Zmiany stylu ˝ycia,
farmakoterapia
w miar´ potrzeby

Zmiany stylu ˝ycia,
farmakoterapia
w miar´ potrzeby

Badania kontrolne
co 2–5 lat

Badania kontrolne
co 3–6 miesi´cy

* szczegó∏owe informacje przedstawiono na stronie 71
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Tabela 25: Wywiad rodzinny krok po kroku1
1. Narysuj drzewo
genealogiczne

Uwzgl´dnij pacjenta, jego rodziców, rodzeƒstwo, dzieci,
dziadków, ciocie, wujków. Generalnie – kobiety udzielajà
dok∏adniejszych informacji dotyczàcych wywiadu rodzinnego
ni˝ m´˝czyêni

2. Sprawdê

Czy sà to wszystko osoby, z którymi pacjent jest spokrewniony
wi´zami krwi?

3. Zapytaj

Czy dany krewny ˝yje, czy nie?

Je˝eli krewny ˝yje:

Ile ma lat?
Czy wyst´powa∏a u niego jakakolwiek choroba krà˝enia (ChK)?
Je˝eli tak, to w jakim wieku?
Czy pali?
Inne czynniki ryzyka ChK?

Je˝eli krewny nie ˝yje:

Wiek, w którym zmar∏?
Przyczyna zgonu?
Inne powa˝ne choroby?
Je˝eli wyst´powa∏a u niego ChK, to w jakim wieku?
Czynniki ryzyka ChK?

4. Odrzuç

Wszelkie niepewne informacje

5. Za∏ó˝, ˝e

Wywiad rodzinny nie wnosi informacji na temat ChK, jednak jej
nie wyklucza, gdy pacjent niewiele wie na temat stanu zdrowia
krewnych pod wzgl´dem wyst´powania ChK.

6. Generalnie nale˝y
wziàç pod uwag´

Liczb´ i p∏eç krewnych nara˝onych na podwy˝szone ryzyko
Obecny wiek i wiek, w którym pojawi∏a si´ ChK.
Dodatkowe czynniki ryzyka u osób, u których wystàpi∏a choroba.
Liczb´ spodziewanych przypadków ChK przy uwzgl´dnieniu
rodzinnych czynników ryzyka.
Liczb´ obserwowanych przypadków w porównaniu do liczby
spodziewanych przypadków.

7. Korzystne dane z
wywiadu rodzinnego,
gdy

Wi´kszoÊç cz∏onków rodziny ˝y∏a d∏ugo

1. Gotto AM Jr., Assmann G, Carmena R, Davignon J, Fernández-Cruz A, Fruchart J-C, Kastelein JJP, Paoletti R. The ILIB Lipid
Handbook for Clinical Practice. Blood lipids and coronary heart disease. International Lipid Information Bureau, 2000,
New York
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B. Post´powanie w przypadku stwierdzenia czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
Podstaw´ post´powania klinicznego w przypadku stwierdzenia czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca stanowi wprowadzenie terapeutycznych zmian stylu ˝ycia.
Opisano je dok∏adniej w nast´pnych rozdzia∏ach niniejszego poradnika.
l

Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na zaprzestanie palenia
(tabela 26 na stronie 73)

l

Zapewniç zdrowà diet´
(tabela 27 na stronie 74)

l

Szczególnà uwag´ nale˝y zwracaç na redukcj´ masy cia∏a u osób z nadwagà
(tabela 29 na stronie 78)

l

Zapewniç odpowiednià aktywnoÊç fizycznà
(tabela 30 na stronie 80)
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Tabela 26: Zaprzestanie palenia
l

Uzale˝nienie od tytoniu jest stanem przewlek∏ym. Wiele osób palàcych wymaga kilkukrotnych interwencji, zanim uda im si´ uwolniç od na∏ogu

l

Nale˝y udzieliç pacjentowi praktycznych rad na temat sposobu radzenia sobie
z problemami, które mogà si´ pojawiç podczas próby zaprzestania palenia
tytoniu

l

Nale˝y zapewniç pacjentowi wsparcie otoczenia podczas omawianej próby

l

Nale˝y zach´caç rodzin´, przyjació∏ i znajomych pacjenta do wspierania go
w wysi∏kach zwiàzanych z zaprzestaniem palenia

l

SkutecznoÊç wzrasta w miar´ wzrostu intensywnoÊci terapii
Najkorzystniejsze sà bezpoÊrednie kontakty pomi´dzy pacjentem i terapeutà.
Wyniki sà tym lepsze, im d∏u˝szy czas konsultacji

l

Dost´pne sà leki, które dwukrotnie zwi´kszajà szans´ na sukces. Nale˝à do
nich:
– leki pierwszego rzutu, wyd∏u˝ajàce czas d∏ugoterminowej abstynencji:
Bupropion SR, guma do ˝ucia z nikotynà, inhalator z nikotynà, nikotyna
w aerozolu donosowym, plastry nikotynowe
– leki drugiego rzutu, których stosowanie mo˝na rozwa˝yç, gdy zastosowanie
leków pierwszego rzutu zakoƒczy si´ niepowodzeniem: klonidyna, nortryptylina

Leki te mo˝na zaoferowaç jedynie tym palaczom, którzy chcà zerwaç z na∏ogiem. Osoby z chorobà niedokrwiennà serca, kobiety ci´˝arne lub kobiety karmiàce piersià powinny zasi´gnàç porady lekarza przed rozpocz´ciem
przyjmowania jakiegokolwiek leku.
l

Pacjentów, którzy nie chcà rzuciç palenia, nale˝y zdecydowanie poinformowaç, ˝e jest to konieczne. Porady tego typu muszà byç dostosowane do
sytuacji spo∏ecznej i ekonomicznej danej osoby i cz´sto powtarzane

l

Nale˝y k∏aÊç nacisk na unikanie palenia biernego w pracy i w domu
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Tabela 27: Wskazówki na temat diety zdrowej dla serca
(patrz: szczegó∏owe informacje pod adresem internetowym http://www.chd-taskforce.com/heart-healthy)
l

Nale˝y zach´caç pacjenta do codziennego spo˝ywania co najmniej pi´ciu porcji warzyw i/lub owoców
– Warzywa i owoce sà ubogokaloryczne i dostarczajà du˝o rozpuszczalnego
b∏onnika, witamin, antyoksydantów, zwiàzków mineralnych i innych zdrowych, wyst´pujàcych w mniejszych iloÊciach sk∏adników
– Âwie˝e owoce charakteryzujà si´ niskim wskaênikiem glikemicznym

l

Nale˝y zach´caç pacjenta do spo˝ywania du˝ych iloÊci produktów zbo˝owych
(chleba, p∏atków, makaronów, ry˝u), ziemniaków i ziaren roÊlin stràczkowych
(grochu, fasoli, soczewicy). Przede wszystkim powinny byç to produkty pe∏noziarniste
– Pokarmy te sà bogate w skrobi´, b∏onnik, witaminy i sk∏adniki mineralne,
a ponadto zwi´kszajà uczucie sytoÊci
– Wiele z nich (np. nasiona roÊlin stràczkowych, p∏atki owsiane, makaron i ry˝
poddany obróbce parowej) charakteryzuje si´ niskim wskaênikiem glikemicznym

l

Nale˝y zach´caç pacjenta do jedzenia ryb co najmniej dwa razy w tygodniu.
Przede wszystkim powinny byç to t∏uste ryby morskie (Êledê, makrela, ∏osoÊ
i tuƒczyk)
– T∏uste ryby morskie zawierajà du˝o kwasów t∏uszczowych n-3
– Chude ryby zawierajà niedu˝o t∏uszczów nasyconych

l

Nale˝y zach´caç pacjenta do stosowania oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego (niskoerukowego). Nale˝y unikaç utwardzonego (uwodornionego) t∏uszczu, który wyst´puje w niektórych produktach piekarniczych, w niektórych rodzajach t∏uszczu do g∏´bokiego sma˝enia oraz w niektórych margarynach.
– Oliwa z oliwek i olej rzepakowy zawierajà du˝o t∏uszczów jednonienasyconych; niskoerukowy olej rzepakowy zawiera równie˝ du˝o kwasów t∏uszczowych n-3

l

Nale˝y zach´caç pacjenta do uzupe∏niania diety o orzechy.
– Orzechy sà bogate w nienasycone kwasy t∏uszczowe (z wyjàtkiem orzechów
kokosowych, które sà bogate w nasycone kwasy t∏uszczowe), niektóre z nich
zawierajà du˝o jednonienasyconych t∏uszczów (np. orzechy laskowe, ziemne i macadamia), niektóre sà cennymi roÊlinnymi êród∏ami kwasów n-3 (np.
orzechy w∏oskie, migda∏y i orzechy cashew)
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l

Nale˝y zach´caç pacjenta do spo˝ywania przede wszystkim produktów nabia∏owych o obni˝onej zawartoÊci t∏uszczu lub bezt∏uszczowych.
– Tego typu jad∏ospis b´dzie si´ wiàzaç z ograniczeniem spo˝ywania t∏uszczów
nasyconych, przy zapewnieniu wystarczajàcej iloÊci przyjmowanego z po˝ywieniem wapnia

l

Nale˝y doradziç pacjentowi spo˝ywanie mi´sa nie cz´Êciej ni˝ trzy razy w tygodniu, przy czym powinno byç to przede wszystkim mi´so chude, np. drobiowe lub jagni´ce
– Ogranicza to spo˝ycie nasyconych kwasów t∏uszczowych, cholesterolu
i t∏uszczów ogó∏em

l

Nale˝y odradzaç pacjentowi spo˝ywanie s∏onych pokarmów, takich jak s∏one
krakersy, w´dzone mi´so lub potrawy prefabrykowane

Tradycyjna dieta Êródziemnomorska jest dobrym przyk∏adem zdrowego
doboru po˝ywienia. Zawiera ona du˝o owoców, warzyw, pieczywa, p∏atków zbo˝owych, ziemniaków, fasoli, orzechów i nasion. Artyku∏y ˝ywnoÊciowe sà jedynie w minimalnym stopniu przetworzone i Êwie˝e. G∏ównym
êród∏em t∏uszczu jest oliwa z oliwek.
Nabia∏ jest spo˝ywany codziennie w iloÊci od niewielkiej do umiarkowanej,
zazwyczaj w postaci serów lub jogurtów. Ryby i drób przyjmuje si´ równie˝
w iloÊciach od niewielkich do umiarkowanych. Czerwone mi´so wyst´puje
w tej diecie rzadko. Spo˝ywane sà niewielkie iloÊci wina, na ogó∏ do posi∏ków.
Innym przyk∏adem bardzo smacznej, a jednoczeÊnie zrównowa˝onej diety
jest tradycyjna dieta wschodnioazjatycka.

B. Post´powanie kliniczne
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Tabela 28: Zasady stanowiàce podstaw´ dla zaleceƒ ˝ywieniowych
(patrz: szczegó∏owe informacje pod adresem internetowym http://www.chd-taskforce.com/heart-healthy)

Energia
l KalorycznoÊç diety nale˝y ustaliç w taki sposób, aby utrzymaç lub
uzyskaç prawid∏owà mas´ cia∏a (tabela 29 na stronie 78)
T∏uszcze
• Zmniejszyç spo˝ycie t∏uszczów nasyconych i t∏uszczów trans do
– <10% wartoÊci kalorycznej pokarmów
– <7% wartoÊci kalorycznej pokarmów u osób z podwy˝szonym
st´˝eniem cholesterolu LDL
l

Zwi´kszyç spo˝ycie t∏uszczów jednonienasyconych do 15–20%
wartoÊci kalorycznej pokarmów

l

T∏uszcze wielonienasycone powinny stanowiç 7–8% wartoÊci
kalorycznej pokarmów
– Nale˝y staraç si´, aby stosunek kwasów t∏uszczowych n-6
do n-3 wynosi∏ 5:1 lub mniej

l

Ca∏kowita iloÊç spo˝ywanych t∏uszczów mo˝e zawieraç si´ w przedziale od 25 do 35% wartoÊci kalorycznej pokarmów
– Powinna pozostawaç przy dolnej granicy tego zakresu w razie
nadwagi lub oty∏oÊci
– Do 35% u osób stale uprawiajàcych aktywnoÊç fizycznà,
z prawid∏owà masà cia∏a

W´glowodany
l Spo˝ywaç w´glowodany bogate w b∏onnik i cechujàce si´ ni˝szym
wskaênikiem glikemicznym. IloÊç przyjmowanego cukru rafinowanego nale˝y ograniczyç do <10% wartoÊci kalorycznej pokarmów
Alkohol
l Konsumpcj´ alkoholu nale˝y ograniczyç do 20 g (2 szklanki piwa
lub wina) na dob´ u m´˝czyzn i 10 g (1 szklanka piwa lub wina) na
dob´ u kobiet

Tabela 28

Cholesterol
l IloÊç przyjmowanego cholesterolu nale˝y ograniczyç do
– <300 mg/dob´
– <200 mg/dob´ u osób z podwy˝szonym st´˝eniem
cholesterolu LDL
Sól
l

IloÊç przyjmowanej soli nale˝y ograniczyç do 6 g na dob´
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Tabela 29: Post´powanie w przypadku nadwagi i oty∏oÊci
Ocena nadwagi i oty∏oÊci1
– Wskaênik masy cia∏a (wskaênik BMI) jest najbardziej przydatnà miarà
nadwagi i oty∏oÊci oraz zwiàzanego z nimi ryzyka. Oblicza si´ go przez
podzielenie masy cia∏a w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach.
Wyra˝a si´ go w kg/m2.
l

Niedowaga <18,5 kg/m2

l

Prawid∏owa masa cia∏a 18,5–24,9 kg/m2

l

Nadwaga 25–29,9 kg/m2

l

Oty∏oÊç ≥30 kg/m2

– Obwód w talii jest wygodnà alternatywà w stosunku do BMI.
Zwi´kszony obwód w talii jest cz´sto zwiàzany z istnieniem czynników
ryzyka chorób uk∏adu krà˝enia.
Ryzyko choroby niedokrwiennej serca

m´˝czyêni

kobiety

Prawid∏owy

<94 cm

<80 cm

Zwi´kszone ryzyko

94–101 cm

80–87 cm

Znacznie zwi´kszone ryzyko

≥102 cm

≥88 cm

WartoÊci graniczne wskaênika BMI i obwodu w talii mogà si´ ró˝niç pomi´dzy populacjami, zale˝nie od innych czynników ryzyka chorób uk∏adu krà˝enia i cukrzycy typu 2.

1. World Health Organization. WHO Technical Report Series 1999; 894
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Cele dzia∏aƒ redukujàcych mas´ cia∏a
l

Poczàtkowym celem jest redukcja masy cia∏a o 10% w ciàgu 6 miesi´cy

l

Nale˝y staraç si´ traciç od 0,5 do 1,0 kg na tydzieƒ

l

Nast´pnym priorytetem jest utrzymanie obni˝onej masy cia∏a przez d∏u˝szy
czas

l

U osób z nadwagà, którym nie udaje si´ schudnàç, nale˝y skoncentrowaç si´
na zapobieganiu dalszemu tyciu

Strategie zmniejszania masy cia∏a
Trwa∏a utrata masy cia∏a wymaga sta∏ego utrzymania wprowadzonych zmian
stylu ˝ycia
l

Dieta. Zmniejszenie kalorycznoÊci diety o 500–800 kcal/dob´. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e kalorycznoÊç diety nie powinna byç mniejsza ni˝
– 1.200–1.600 kcal/dob´ u m´˝czyzn
– 1.000–1.200 kcal/dob´ u kobiet

l

Terapia behawioralna
– Nale˝y przeszkoliç pacjenta, aby kontrolowa∏ swoje zwyczaje ˝ywieniowe
i aktywnoÊç fizycznà.
– W razie potrzeby nale˝y zapisaç pacjenta na kurs radzenia sobie ze stresem.
– Zapewniç wsparcie spo∏eczne

l

AktywnoÊç fizyczna. AktywnoÊç fizyczna ma kluczowe znaczenie dla redukcji
masy cia∏a i utrzymania w d∏u˝szym okresie jej zmniejszonej wartoÊci (tabela
30 na stronie 80)

W przypadku niektórych ci´˝ko oty∏ych pacjentów lub osób z powik∏aniami medycznymi oty∏oÊci, jednà z rozwa˝anych mo˝liwoÊci mo˝e byç leczenie farmakologiczne bàdê te˝ operacja chirurgiczna powodujàca spadek
masy cia∏a, je˝eli zawiedzie samo tylko zmodyfikowanie stylu ˝ycia.
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Tabela 30: Zalecenia dotyczàce aktywnoÊci fizycznej
l

Nale˝y zach´caç pacjentów do tego, aby prowadzili umiarkowanie intensywnà aktywnoÊç fizycznà przez co najmniej 30 minut ka˝dego dnia (patrz: ramka poni˝ej)
– AktywnoÊç fizyczna o tej intensywnoÊci to oko∏o 200 kcal/dob´.
– Mo˝na jà roz∏o˝yç na krótkie çwiczenia, po oko∏o 10 min.
– Pacjenci zupe∏nie nieprzyzwyczajeni do aktywnoÊci fizycznej powinni stopniowo jà zwi´kszaç w ciàgu 4 tygodni:
– 1. tydzieƒ: codziennie 10 minut szybkiego spaceru lub jazdy na rowerze
– 2. tydzieƒ: codziennie 15 minut szybkiego spaceru lub jazdy na rowerze
– 3. tydzieƒ: codziennie 20 minut szybkiego spaceru lub jazdy na rowerze
– 4. tydzieƒ: codziennie 30 minut szybkiego spaceru lub jazdy na rowerze

l

Nale˝y zach´caç pacjentów do prób wykonywania d∏u˝szych, sprawiajàcych
przyjemnoÊç çwiczeƒ, takich jak bieganie lub p∏ywanie, 3 lub 4 razy na tydzieƒ.
åwiczenia te powinny byç wykonywane w nast´pujàcy sposób:
– 5 minut rozgrzewki
– 30–60 minut çwiczeƒ przy 50–75% maksymalnej cz´stoÊci serca, którà oblicza si´ wg wzoru (220–wiek w latach)
– 5 minut stopniowego przechodzenia do fazy odpoczynku

l

Nale˝y zach´caç pacjentów do zwi´kszania codziennej dawki aktywnoÊci fizycznej: chodzenia po schodach zamiast je˝d˝enia windà, pracy w ogrodzie,
wykonywania prac domowych

l

Nale˝y poinstruowaç pacjentów o mo˝liwoÊci wystàpienia nast´pujàcych objawów ostrzegawczych, które powinni zg∏aszaç instruktorowi lub lekarzowi:
– czas powrotu do stanu odpoczynku >5 minut
– ból w klatce piersiowej
– omdlenie
– uporczywy kaszel

l

Osoby z nadwagà lub oty∏e oraz osoby z grupy wysokiego ryzyka powinny
poddaç si´ badaniom lekarskim przed przystàpieniem do realizacji programu
çwiczeƒ
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Przyk∏ady umiarkowanej aktywnoÊci fizycznej1
Zaj´cia dnia codziennego

Sport

Szybki spacer (na dystansie ok. 3 km)
przez 30 minut

Jazda na rowerze na dystansie 8 km
przez 30 minut

Chodzenie po schodach
przez 15 minut

Bieg na dystansie 2,5 km
przez 15 minut

Praca w ogrodzie przez 30–45 minut

Szybki taniec przez 30 minut

Grabienie liÊci przez 30 minut

P∏ywanie przez 20 minut

Mycie i woskowanie samochodu
przez 45–60 minut

Gra w koszykówk´
przez 15–20 minut

Odgarnianie Êniegu przez 15 minut

Skakanie na skakance przez 15 minut

Mycie okien lub pod∏ogi
przez 45–60 minut

Gra w siatkówk´ przez 45–60 minut

1. NHLBI Obesity Education Initiative 1998
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Tabela 31: Docelowe st´˝enie cholesterolu LDL, triglicerydów i cholesterolu HDL

St´˝enia cholesterolu LDL:

• U pacjentów w grupie wysokiego ryzyka (tabela 1 na stronie 11) docelowe st´˝enie cholesterolu LDL wynosi ≤ 100 mg/dL. Ostatnio opublikowane wyniki badania Heart Protection Study1 wskazujà na to,
˝e osoby w grupie wysokiego ryzyka mogà odnieÊç korzyÊci ze stosowania statyn niezale˝nie od stwierdzanego u nich wyjÊciowo st´˝enia cholesterolu LDL.
• U pacjentów bez jawnej choroby niedokrwiennej serca decyzj´
o wdro˝eniu zindywidualizowanego leczenia, w tym leczenia farmakologicznego, nale˝y podjàç na podstawie stwierdzonego u nich st´˝enia cholesterolu LDL oraz bezwzgl´dnego poziomu ryzyka wieƒcowego. Docelowe wartoÊci st´˝enia cholesterolu LDL przedstawiono
w poni˝szej tabeli.
Ogólne ryzyko choroby
niedokrwiennej serca

Docelowa wartoÊç st´˝enia cholesterolu LDL
mg/dL

mmol/L

>20% w ciàgu 10 lat

≤100

≤2,59

10–20% w ciàgu 10 lat

<130

<3,37

<10% w ciàgu 10 lat

<160

<4,14

1. Heart Protection Study Collaborative Group. Lancet 2002; 360: 7-22.
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Podwy˝szone st´˝enie triglicerydów
• 150–199 mg/dL (1,71–2,29 mmol/L): zredukowaç mas´ cia∏a (tabela 29 na stronie 78), zintensyfikowaç aktywnoÊç fizycznà (tabela 30 na stronie 80), zastosowaç diet´ obni˝ajàcà st´˝enie triglicerydów (tabela 32 na stronie 84).
• 200–499 mg/dL (2,28–5,69 mmol/L): obni˝yç st´˝enie cholesterolu innego ni˝
cholesterol HDL do 30 mg/dL (0,78 mmol/L) powy˝ej docelowego st´˝enia
cholesterolu LDL. Je˝eli konieczne jest zastosowanie leków, rozwa˝yç podanie
statyn, fibratów lub kwasu nikotynowego (tabela 33 na stronie 86, tabela 34
na stronie 88).
• ≥500 mg/dL (5,70 mmol/L): Bardzo wysokie st´˝enia triglicerydów, na przyk∏ad
przekraczajàce 1.000 mg/dL (11,40 mmol/L), wià˝à si´ ze znacznym ryzykiem
ostrego krwotocznego zapalenia trzustki. Tak wysokie st´˝enia stwierdza si´
g∏ównie w dwóch chorobach. Pierwsza z nich to hiperlipoproteinemia typu I,
rzadkie schorzenie cechujàce si´ izolowanym wzrostem st´˝enia chylomikronów.
Wywo∏uje jà niedobór lipazy lipoproteinowej. Ujawnia si´ w dzieciƒstwie. Drugà
jest ci´˝ka hiperlipoproteinemia typu V, cechujàca si´ wzrostem st´˝enia chylomikronów i lipoprotein bardzo niskiej g´stoÊci. Wyst´puje doÊç rzadko, najcz´Êciej u doros∏ych; w wielu przypadkach towarzyszy jej cukrzyca, chocia˝ na ogó∏
u pod∏o˝a zaburzeƒ znajduje si´ zaburzenie metabolizmu triglicerydów. W tych
dwóch stanach ci´˝kiej hipertriglicerydemii nale˝y dà˝yç do jak najszybszego obni˝enia st´˝enia triglicerydów. W pierwszym rz´dzie nale˝y ograniczyç spo˝ywanie pokarmów zawierajàcych t∏uszcze do mniej ni˝ 10% kalorii, przez co najmniej
trzy dni. W ci´˝kiej hipertriglicerydemii, niezwiàzanej z powy˝szymi schorzeniami, nale˝y szczególny nacisk po∏o˝yç na przestrzeganie zaleceƒ dietetycznych podanych w tabeli 32 na stronie 84. Ponadto, gdy leczenie zachowawcze nie oka˝e si´ natychmiast skuteczne, zaleca si´ spo˝ywanie oleju z ryb lub farmakoterapi´ przy u˝yciu fibratów lub kwasu nikotynowego. Lekami pierwszego rzutu
w ci´˝kiej hipertriglicerydemii sà statyny.
St´˝enie cholesterolu HDL powinno przekraczaç 35 mg/dL (0,91 mmol/L)
• Niektóre interwencje zmieniajàce styl ˝ycia, takie jak wprowadzenie çwiczeƒ fizycznych, zaprzestanie palenia tytoniu i redukcja masy cia∏a u osób z nadwagà,
prowadzà na ogó∏ do wzrostu st´˝enia cholesterolu HDL o 10–20%.
• Nawet u osób z niskim st´˝eniem cholesterolu HDL, podstawowym celem leczenia jest obni˝enie st´˝enia cholesterolu LDL.
• Wa˝ne jest wykluczenie wtórnych przyczyn niskiego st´˝enia cholesterolu HDL.
Nale˝à do nich: niedoczynnoÊç tarczycy, choroba wàtroby z utrudnieniem odp∏ywu ˝ó∏ci, zespó∏ nerczycowy i przewlek∏a niewydolnoÊç nerek. Tak˝e niektóre leki, takie jak beta-blokery i androgeny, mogà obni˝aç st´˝enie cholesterolu HDL.
• St´˝enie cholesterolu HDL u kobiet jest na ogó∏ o jednà trzecià wy˝sze ni˝
u m´˝czyzn.
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Tabela 32: Zindywidualizowane leczenie zaburzeƒ gospodarki lipidowej
Zmiany stylu ˝ycia

Farmakoterapia

l

Zmiany stylu ˝ycia stanowià
leczenie pierwszego rzutu,
je˝eli st´˝enia lipidów odbiegajà od wartoÊci docelowych

l

l

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

Zalecenia ogólne

26
27
29
30

na
na
na
na

stronie
stronie
stronie
stronie

73,
74,
78,
80

l

l

Nale˝y rozwa˝yç bezzw∏oczne wprowadzenie
farmakoterapii u osób
z chorobà niedokrwiennà
serca lub nara˝onych na
wysokie ryzyko wystàpienia tej choroby (ryzyko
>20%/10 lat)
U osób bez jawnej choroby niedokrwiennej serca
lub w grupie niskiego lub
poÊredniego ryzyka nale˝y
rozwa˝yç wprowadzenie
farmakoterapii, gdy nie
uda si´ osiàgnàç docelowych st´˝eƒ lipidów po 3
miesiàcach od wprowadzenia zmian stylu ˝ycia.
Zmiany stylu ˝ycia nale˝y
utrzymaç tak˝e w przypadku stosowania farmakoterapii

Zalecenia szczegó∏owe
Cholesterol LDL

l

l

l
l

Dieta obni˝ajàca st´˝enie
cholesterolu LDL (tabela 27
na stronie 74)
Regularna aktywnoÊç fizyczna (tabela 30 na stronie
80)
Normalizacja masy cia∏a
(tabela 29 na stronie 78)
Zaprzestanie palenia tytoniu (tabela 26 na stronie
73)

l

Je˝eli po zmianach stylu
˝ycia nie uda si´ uzyskaç
st´˝enia docelowego podanego w tabeli 31 na
stronie 82, nale˝y rozwa˝yç wprowadzenie farmakoterapii

Tabela 32

Triglicerydy
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Zmiany stylu ˝ycia

Farmakoterapia

l

Utrzymanie prawid∏owej
masy cia∏a lub redukcja masy cia∏a u osób z nadwagà
(tabela 29 na stronie 78)
Regularne çwiczenia fizyczne (tabela 30 na stronie 80)
Dieta obni˝ajàca st´˝enie
triglicerydów
– Unikaç lub zdecydowanie
zredukowaç spo˝ycie
napojów alkoholowych
– Zwi´kszyç iloÊç przyjmowanych kwasów t∏uszczowych n-3, g∏ównie
w postaci ryb oleistych
– Ograniczyç spo˝ycie cukrów, pokarmów zawierajàcych sacharoz´ i s∏odzików (fruktozy, sorbitolu, ksylitolu itp.)
– Pacjenci z podwy˝szonym poziomem triglicerydów powinni równie˝
rozpatrzyç zastosowanie
diety wskazanej dla obni˝enia cholesterolu LDL
(tabela 27 na stronie 74)

l

Utrzymanie prawid∏owej
masy cia∏a lub redukcja masy cia∏a u osób z nadwagà
(tabela 29 na stronie 78)
Regularne çwiczenia fizyczne (tabela 30 na stronie 80)

l

l
l

Cholesterol HDL

l

l

l

l

l

W mieszanej hiperlipidemii podstawowym celem
leczenia jest obni˝enie
st´˝enia cholesterolu LDL
St´˝enia
triglicerydów
≥500 mg/dL (5,70 mmol/L)
na ogó∏ wymagajà zastosowania farmakoterapii
W przypadku uzyskania
docelowego st´˝enia cholesterolu LDL i st´˝enia triglicerydów ≥200 mg/dL
(2,28mmol/L), najpierw
nale˝y rozwa˝yç obni˝enie st´˝enia triglicerydów
(patrz: tabela 33 na stronie 86)

W hiperlipidemii mieszanej
obni˝enie st´˝enia cholesterolu LDL jest podstawowym
celem leczenia, gdy˝ wykazano, ˝e stosowanie statyn obni˝a ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca
tak˝e u osób z niskim st´˝eniem cholesterolu HDL.
W tabeli 33 na stronie 86 wymieniono leki wp∏ywajàce na
st´˝enie cholesterolu HDL
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Tabela 33: Leki wp∏ywajàce na metabolizm lipoprotein
Klasa
leków

Nazwa i dawka dobowa
leku1

Wp∏yw leku na
lipidy/lipoproteiny

Dzia∏ania
niepo˝àdane

Przeciwwskazania

Inhibitory
reduktazy
HMG-CoA
(statyny)

Atorwastatyna (10–80 mg)2
Fluwastatyna (20–80 mg)3
Lowastatyna (20–80 mg)
Pitawastatyna (2–4mg)4
Prawastatyna (20–40 mg)5
Rosuwastatyna (10–40 mg)6
Simwastatyna (5–80 mg)7

LDL
HDL
TG

↓18–55%
↑5–15%
↓7–30%

Miopatia
Wzrost
aktywnoÊci
enzymów
wàtrobowych

Bezwzgl´dne
• Czynna lub
przewlek∏a choroba
wàtroby
Wzgl´dne
• Równoczesne
stosowanie niektórych leków*

Ârodki
wià˝àce
kwasy
˝ó∏ciowe

Cholestyramina (4–16 g)
Kolestipol (5–20 g)

LDL
HDL
TG

↓15–30%
↑3–5%
brak
zmiany
lub
wzrostu

Zaburzenia ˝o∏àdkowo-jelitowe
Zaparcie
Spadek
wch∏aniania
innych leków

Bezwzgl´dne
• Disbetalipoproteinemia
• TG>400 mg/dL
Wzgl´dne
• TG>200 mg/dL

Kwas
nikotynowy

Natychmiast uwaln. (1,5–3 g)
O wyd∏u˝onym uwaln. (1–2 g)
O przed∏u˝. uwaln. (1–2 g)

LDL
HDL
TG

↓5–25%
↑15–35%
↓25–50%

Uderzenia goràca
Hiperglikemia
Hiperuricemia (lub
dna moczanowa)
Zaburzenia w
górnym odcinku
przewodu
pokarmowego
HepatotoksycznoÊç

Bezwzgl´dne
• Przewlek∏a choroba wàtroby
• Ci´˝ka dna
moczanowa
Wzgl´dne
• Cukrzyca
• Hiperuricemia
• Choroba
wrzodowa

Fibraty

Gemfibrozyl (450 mg 2x/d.)8
Fenofibrat (200 mg)9
Klofibrat (1 g 2x/d.)

LDL
HDL
TG

↓5–20%
↑10–25%
↓20–50%

Objawy dyspeptyczne
Kamica ˝ó∏ciowa
Miopatia

Bezwzgl´dne
• Ci´˝ka choroba
nerek
• Ci´˝ka choroba
wàtroby

Inhibitor
wch∏aniania
cholesterolu

Ezetimib (10 mg)10

LDL
HDL
TG

↓5–25%
↑2–3%
↓6–11%

Bóle g∏owy
Bóle brzucha
Biegunka

Wzgl´dne
• Choroba
wàtroby

1. W niektórych krajach zalecenia odnoszàce si´ do dawkowania mogà si´ ró˝niç: prosimy zapoznaç si´ z treÊcià informacji o produkcie.
* Cyklosporyna, antybiotyki makrolidowe, ró˝ne leki przeciwgrzybicze i inhibitory cytochromu P-450 (np. fibraty i niacyna)
powinny byç stosowane ostro˝nie.
Tabela zaadaptowana w cz´Êci z artyku∏u: Expert Panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in
adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285: 2486-2497
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2. Atorwastatyna mo˝e byç te˝ skuteczna w zapobieganiu udarowi mózgu u pacjentów z niestabilnà dusznicà bolesnà. We
wst´pnym sprawozdaniu z badania Myocardial Infarction Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL)
stwierdzono, ˝e intensywne obni˝anie st´˝enia cholesterolu przez podawanie atorwastatyny w ciàgu 16 tygodni, u osób
z ostrymi zespo∏ami wieƒcowymi, zmniejsza∏o o po∏ow´ cz´stoÊç wyst´powania udarów zakrzepowych i nie zwi´ksza∏o
cz´stoÊci wyst´powania udarów krwotocznych i niedokrwiennych (Waters DD et al. Circulation 2002;106:1690-1695).
WczeÊniej w badaniu MIRACL zaobserwowano tak˝e zmniejszenie ryzyka nawrotu incydentów niedokrwiennych w ciàgu
pierwszych 16 tygodni u pacjentów z ostrym zespo∏em wieƒcowym otrzymujàcych atorwastatyn´ (Schwartz GG et al. JAMA 2001 285: 1711-1718).
3. W badaniu Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) stwierdzono korzystne efekty stosowania fluwastatyny u pacjentów ze Êrednim st´˝eniem cholesterolu, którzy byli poddawani pierwszej udanej przezskórnej angioplastyce wieƒcowej.
Trwajàce od 3 do 4 lat leczenie obni˝a∏o ryzyko powa˝nych incydentów sercowych o 22%. (Serruys PWJC et al. JAMA
2002; 287: 3215-3222).
4. Niedost´pna na rynku w momencie, gdy niniejsza praca by∏a oddawana do druku.
5. Przez d∏ugi czas stosowanie statyn u osób w podesz∏ym wieku uwa˝ano za kontrowersyjne. Badanie Pravastatin in Elderly Individuals at Risk of Vascular Disease (PROSPER) by∏o randomizowanà próbà z grupà kontrolnà nad stosowaniem 40
mg prawastatyny na dob´ u 2.804 m´˝czyzn i 3.000 kobiet w wieku od 70 do 82 lat, nara˝onych na wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca. WyjÊciowe st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego waha∏y si´ od 4 mmol/L (155 mg/dL) do 9
mmol/L (348 mg/dL). Po 3 latach obserwacji st´˝enie cholesterolu LDL obni˝ono o 34% w grupie poddawanej aktywnemu leczeniu. Wiàza∏o si´ to z redukcjà o 15% ∏àcznej cz´stoÊci wyst´powania badanych punktów koƒcowych: zgonu
z przyczyn wieƒcowych, zawa∏u mi´Ênia sercowego lub udaru mózgu. Co wa˝ne, prawastatyna zapewnia∏a obni˝enie
wskaênika umieralnoÊci z powodu choroby niedokrwiennej serca o 24%. Nieoczekiwanym odkryciem tego badania by∏o
stwierdzenie wzrostu cz´stoÊci rozpoznaƒ nowych przypadków nowotworów z∏oÊliwych, w grupie otrzymujàcej omawiany lek, o 25%. Ogó∏em badanie PROSPER wykaza∏o, ˝e leczenie statynami obni˝a ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca i zgonu z powodu tej choroby u osób w podesz∏ym wieku (Sheperd J et al. Lancet 2002; 360: 1623-1630).
6. Niedost´pna na rynku w momencie, gdy niniejsza praca by∏a oddawana do druku.
7. W badaniu Heart Protection Study (HPS) dodanie simwastatyny do stosowanych wczeÊniej leków zapewni∏o istotne dodatkowe korzyÊci u osób bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, u których wyst´powa∏a choroba naczyniowa
mózgu lub mia˝d˝yca t´tnic obwodowych, u chorych na cukrzyc´, u kobiet i u m´˝czyzn, u osób w wieku ponad 70 lat
w momencie przystàpienia do badania, a nawet u osób ze st´˝eniem cholesterolu LDL powy˝ej 3 mmol/L (116mg/dL). Leczenie simwastatynà przez 5 lat prowadzi∏o do obni˝enia cz´stoÊci wyst´powania zawa∏u mi´Ênia sercowego, udaru mózgu i rewaskularyzacji o oko∏o 25%. Te korzystne efekty obserwowano niezale˝nie od poczàtkowego st´˝enia cholesterolu, co wskazuje na to, ˝e korzyÊci z leczenia wynika∏y co najmniej cz´Êciowo z innych dzia∏aƒ ni˝ zredukowanie wartoÊci
tego parametru (Heart Protection Study Collaborative Group. Lancet 2002; 360: 7-22).
8. Veterans Affairs High Density Lipoprotein Intervention Trial (VA-HIT) przeprowadzono w celu zbadania, czy podwy˝szenie
niskiego st´˝enia cholesterolu HDL (Êrednia wartoÊç wyjÊciowa: 32 mg/dL), przy prawid∏owym st´˝eniu cholesterolu LDL
(Êrednia wartoÊç wyjÊciowa: 111 mg/dL) i triglicerydów (Êrednia wartoÊç wyjÊciowa: 161 mg/dL), zapewni korzyÊci kliniczne. Dwa tysiàce trzystu trzydziestu jeden m´˝czyzn, w Êrednim wieku 64 lat, przydzielono w sposób randomizowany do
grupy otrzymujàcej 1200 mg gemfibrozylu lub i grupy otrzymujàcej placebo przez pi´ç lat. U jednej czwartej pacjentów
wyst´powa∏a jawna cukrzyca. W grupie otrzymujàcej gemfibrozyl stwierdzono wzrost o 3,6% st´˝enia cholesterolu LDL
(wzrost o 4% w grupie kontrolnej) i wzrost o 7,5% st´˝enia cholesterolu HDL (wzrost o 1,8% w grupie kontrolnej), podczas gdy st´˝enie triglicerydów uleg∏o obni˝eniu o 24,5% (wzrost o 9,6% w grupie kontrolnej). Zmianom tym towarzyszy∏ spadek o 22% cz´stoÊci wyst´powania zdefiniowanego z góry punktu koƒcowego: nieprowadzàcego do zgonu zawa∏u mi´Ênia sercowego lub zgonu z przyczyn wieƒcowych (P = 0,006). Zaobserwowano tak˝e spadek o 27% cz´stoÊci
wyst´powania udarów mózgu (P = 0,05) i spadek o 58% cz´stoÊci wyst´powania przejÊciowych napadów niedokrwiennych (P = 0,001) w grupie leczonej gemfibrozylem. Skutki podawania omawianego leku by∏y takie same u chorych na cukrzyc´ i u osób bez tej choroby (Robins SJ et al. JAMA 2001;285:1585-1591).
9. Badanie Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS), przeprowadzone we wspó∏pracy ze Âwiatowà Organizacjà
Zdrowia, by∏o pierwszym badaniem, którego celem by∏o okreÊlenie wp∏ywu leczenia zaburzeƒ gospodarki lipidowej na
mia˝d˝yc´ t´tnic wieƒcowych u chorych na cukrzyc´ typu 2. W badaniu DAIS wykorzystano iloÊciowà angiografi´ wieƒcowà do oceny post´pu lub regresji choroby. Po trwajàcej przynajmniej trzy lata obserwacji leczenie fenofibratem zmniejsza∏o progresj´ parametrów angiograficznych, uwa˝anych za Êwiadczàce o istnieniu ognisk chorobowych o 40% do 42%
(Diabetes Atherosclerosis Intervention Study Investigators. Lancet 2001; 357:905-910).
10. Wykazano, ˝e ezetemib podawany w skojarzeniu z najni˝szà dopuszczonà do obrotu dawkà badanej statyny (prawastatyny, simwastatyny, atorwastatyny) prowadzi do obni˝enia st´˝enia cholesterolu LDL w stopniu podobnym lub wi´kszym
do uzyskiwanego po stosowaniu statyny w monoterapii, w najwy˝szej dopuszczalnej dawce (Gagne C et al. Am J Cardiol
2002; 90:1084-1091; Davidson MH et al. Am Coll Cardiol 2002; 40: 2125-2134i).
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Tabela 34: Farmakokinetyka inhibitorów reduktazy HMG CoA
Inhibitory reduktazy HMG CoA (statyny) bardzo si´ ró˝nià mi´dzy sobà pod
wzgl´dem w∏aÊciwoÊci farmakokinetycznych, co wp∏ywa na wielkoÊç potrzebnej dawki, odst´py pomi´dzy kolejnymi podaniami i charakterystyk´
dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
W poni˝szej tabeli przedstawiono charakterystyk´ farmakokinetycznà najwa˝niejszych statyn (BD= brak danych).
Parametr

Atorwastatyna

Fluwastatyna

Fluwastatyna
o przed∏u˝onym
uwalnianiu

Tmax (godz.)

2–3

0,5–1,0

4,0

Cmax (ng/mL)

27–66

448

55

Biodost´pnoÊç (%)

12

19–29

6

LipofilnoÊç

Tak

Tak

Tak

Stopieƒ zwiàzania
z bia∏kami (%)

80–90

>99

>99

Metabolizm

CYP3A4

CYP2C9

CYP2C9

Metabolity

Aktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

Substraty P-glikoproteiny

Tak

Nie

Nie

T1/2 (godz.)

15–30

0,5–2,3

4,7

Wydalanie z moczem (%)

2

6

6

Wydalanie z ka∏em (%)

70

90

90

Tabela 34
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Parametr

Lowastatyna

Prawastatyna

Rosuwastatyna

Simwastatyna

Tmax (godz.)

2,0–4,0

0,9–1,6

3

1,3–2,4

Cmax (ng/mL)

10–20

45–55

37

10–34

Biodost´pnoÊç (%)

5

18

20

5

LipofilnoÊç

Tak

Nie

Nie

Tak

Stopieƒ zwiàzania
z bia∏kami (%)

>95

43–55

88

94–98

Metabolizm

CYP3A4

siarkowanie

CYP2C9, 2C19
(w niewielkim
stopniu)

CYP3A4

Metabolity

Aktywne

Aktywne

Aktywne
(s∏abo)

Aktywne

Substraty P-glikoproteiny

Tak

Tak/Nie

BD

Tak

T1/2 (godz.)

2,9

1,3–2,8

20,8

2–3

Wydalanie z moczem (%)

10

20

10

13

Wydalanie z ka∏em (%)

83

71

90

58
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Tabela 35: Enzymy ludzkiego cytochromu P450 utleniajàce leki stosowane w klinice
Sprawà o szczególnym znaczeniu dla stosowania statyn sà interakcje z innymi lekami metabolizowanymi przez te same cytochromy. W niniejszej tabeli wymieniono poszczególne enzymy kompleksu cytochromu P450 i leki,
które metabolizujà.
CYP1A2

CYP2C9

CYP2C19

CYP2D6

CYP2E1

CYP3A4

Acetaminofen

Alprenolol

Amitryptylina

Amitryptylina

Acetaminofen

Amiodaron

Amiodaron

Diklofenak

Klomipramina

Karwedilol

Etanol

Atorwastatyna

Kofeina

Fluwastatyna

Diazepam

Kodeina

Halotan

Chinidyna

Klozapina

Heksobarbital

Mefenytoina

Debryzochina

Paracetamol

Klarytromycyna

Lansoprazol

Ibuprofen

Metylofenobarbital

Flekainid

Cyklosporyna

Omeprazol

Lozartan

Omeprazol

Haloperidol

Diltiazem

Paracetamol

Fenytoina

Fenytoina

Imipramina

Erytromycyna

Teofilina

Tolbutamid

Proguanyl

Metoprolol

Itrakonazol

Warfaryna

Propranolol

Nortryptylina

Ketokonazol

Ondansetron

Lacydypina

Propafenon

Lidokaina

Propranolol

Lowastatyna

Risperidon

Midazolam

Sparteina

Nefazodon

Tiorydazyna

Nifedypina

Timolol

Nimodypina

Tramadol

Inhibitory proteazy

Urapidil

Chinidyna
Rapamycyna
Sildenafil
Simwstatyna
Takrolimus
Terbinafina
Teofilina
Triazolam
Werapamil
Warfaryna
Zolpidem

Tabela 36
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Tabela 36: Inhibitory i induktory szlaku enzymatycznego cytochromu
P450
Substraty CYP
(statyny)
CYP3A4
l Atorwastatyna
l Lowastatyna
l Simwastatyna

Induktory

Inhibitory

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Barbiturany
Karbamazepina
Cyklofosfamid
Deksametazon
Lansoprazol
Omeprazol
Fenytoina
Primidon
Rifampicyna
Troglitazon

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Palenie tytoniu

l
l
l
l
l
l

CYP2C9
l Fluwastatyna
l Rosuwastatyna

l
l
l
l

Fenobarbital
Fenytoina
Rifampicyna
Troglitazon

l
l
l
l
l

Amiodaron
Cymetydyna
Klaritromycyna
Kortykosteroidy
Cyklosporyna A
Deksametazon
Diltiazem
Erytromycyna
Flukonazol
Fluoksetyna
Fluwoksamina
Itrakonazol
Ketokonazol
Midazolam
Nefazodon
Inhibitory
proteazy
Sertralina

Amiodaron
Azapropazon
Ketokonazol
Flukonazol
Sulfafenazol

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

Indinawir
INH
Metronidazol
Nifedypina
Nizoldypina
Nitrendypina
Ritonawir
Takrolimus
Tamoksyfen
Trójcykliczne
leki przeciwdepresyjne
Kwas
walproinowy
Wenlafaksyna
Werapamil
Sok
grapefruitowy
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Tabela 37: Wybrane leki, które mogà zwi´kszaç ryzyko rozwoju miopatii i rabdomiolizy w razie ich równoczesnego stosowania ze statynami
Ostatnio ceriwastatyn´ wycofano ze sprzeda˝y na ca∏ym Êwiecie ze wzgl´du na zwi´kszanie przez nià ryzyka wystàpienia miopatii i rabdomiolizy,
zw∏aszcza u pacjentów otrzymujàcych tak˝e gemfibrozyl.
Jednak˝e ca∏y szereg innych leków, poza fibratami, mo˝e tak˝e zwi´kszaç
ryzyko rozwoju miopatii, co zilustrowano w poni˝szej tabeli:
Inhibitory/substraty CYP3A4

Inne

l

l

l
l
l
l
l
l
l

Cyklosporyna
Antybiotyki makrolidowe (azitromycyna, klaritromycyna, erytromycyna)
Azolowe leki przeciwgrzybicze (itrakonazol, ketokonazol)
AntagoniÊci wapnia (diltiazem,
werapamil)
Nefazodon
Inhibitory proteazy (amprenawir,
indinawir, nelfinawir, ritonawir)
Sildenafil
Warfaryna

l
l

Digoksyna
Fibraty (gemfibrozyl)
Niacyna

Tabela 38
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Tabela 38: Afereza LDL i inne mo˝liwoÊci leczenia ci´˝kiej, opornej na
leczenie hipercholesterolemii1
Afereza LDL
Opis: Zabieg usuwania z krwi lipoprotein zawierajàcych apo B. Wi´kszoÊç najbardziej rozpowszechnionych systemów wykorzystuje kolumny immunadsorpcyjne, kolumny wype∏niane siarczanem dekstranu
i celulozà oraz precypitacj´ heparyny.
Zastosowanie: Metoda zatwierdzona przez Urzàd ds. ˚ywnoÊci i Leków (FDA), USA, w 1996 r., do wykorzystywania u pacjentów, u których pomimo stosowania diety i leków w maksymalnych tolerowanych
dawkach stwierdza si´:
• st´˝enie cholesterolu LDL>300mg/dL (>7,8 mmol/L) w przypadku braku choroby
niedokrwiennej serca
• st´˝enie cholesterolu LDL>200mg/dL (>5,2 mmol/L) w przypadku obecnoÊci choroby
niedokrwiennej serca
Na ogó∏ zabieg ten wykonuje si´ w oÊrodkach regionalnych.
Spodziewany wp∏yw jednorazowego zastosowania metody na st´˝enie lipidów: spadek st´˝enia cholesterolu LDL o 120–150 mg/dL (3,0–4,0 mmol/L), spadek st´˝enia Lp (a) o 50–70%, spadek st´˝enia cholesterolu VLDL i triglicerydów VLDL o 50%, niewielki spadek st´˝enia cholesterolu HDL (efekt rozcieƒczenia).
Dzia∏ania uboczne: Rzadkie, w tym nudnoÊci/wymioty, uderzenia goràca, a najcz´Êciej – niedociÊnienie.
BezpoÊrednio przed aferezà LDL nale˝y odstawiç leki hipotensyjne u pacjentów z ryzykiem niedociÊnienia. NiedociÊnienie mo˝e byç g∏´bokie u osób przyjmujàcych inhibitor konwertazy angiotensyny.
Obserwowane korzyÊci: Stabilizacja zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach wieƒcowych, poprawa czynnoÊciowa, zmniejszenie ryzyka restenozy po PTCA, zmniejszenie ryzyka mia˝d˝ycy w naczyniach przeszczepionego serca, poprawa objawów i zmniejszenie stenoz w chorobie naczyƒ obwodowych.
Stosowanie ze statynami: Istotne dodatkowe obni˝enie st´˝enia cholesterolu LDL uzyskuje si´ przy
równoczesnym stosowaniu atorwastatyny w wysokiej dawce (80 mg/dob´) oraz simwastatyny w podwy˝szonej dawce (160mg/dob´) u pacjentów poddawanych aferezie LDL z powodu homozygotycznej,
rodzinnej hipercholesterolemii.

Inne mo˝liwoÊci terapeutyczne
Stosowane samodzielnie lub w skojarzeniu z aferezà LDL: przeszczep wàtroby, zespolenie omijajàce pomi´dzy ˝y∏à wrotnà i ˝y∏à g∏ównà, plazmafereza, cz´Êciowa operacja pomostowania t´tnicy biodrowej.
Wydaje si´, ˝e za par´ lat mo˝liwe b´dzie rutynowe stosowanie terapii genowej w klinice.

1. Gotto AM Jr., Assmann G, Carmena R, Davignon J, Fernández-Cruz A, Fruchart J-C, Kastelein JJP, Paoletti R. The ILIB Lipid
Handbook for Clinical Practice. Blood lipids and coronary heart disease. International Lipid Information Bureau, 2000,
New York.
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Tabela 39: Ogólne wytyczne zwiàzane z leczeniem nadciÊnienia
Wyniki badaƒ klinicznych wskazujà na to, ˝e ka˝de obni˝enie skurczowego
ciÊnienia t´tniczego o 12 mmHg i rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego o 5
mmHg obni˝a ryzyko wystàpienia udaru mózgu i choroby niedokrwiennej
serca odpowiednio o oko∏o 40% i 17%; ogólne ryzyko incydentów ze strony uk∏adu krà˝enia ulega redukcji o oko∏o jednà trzecià.
Klasyfikacja ciÊnienia t´tniczego1
Kategoria

CiÊnienie skurczowe
(mmHg)

CiÊnienie rozkurczowe
(mmHg)

Optymalne

<120

<80

Prawid∏owe

120–129

80–84

Wysokie prawid∏owe

130–139

85–89

Stopieƒ 1 NT (∏agodne)*

140–159

90–99

Stopieƒ 2 NT (umiarkowane)

160–179

100–109

Stopieƒ 3 NT (ci´˝kie)

≥180

≥110

Izolowane NT skurczowe

≥140

<90

* w klasyfikacji PTNT 2000, w obr´bie pierwszego stopnia wyodr´bniono nadciÊnienie graniczne (RR 140–149/90–94 mm Hg), którego nie uwzgl´dniono w zaleceniach ESH/ESC 2003.

W przypadku gdy skurczowe ciÊnienie t´tnicze i rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze sà zakwalifikowane w dwóch ró˝nych kategoriach, obowiàzuje wy˝sza ze zmierzonych wartoÊci.
Docelowe wartoÊci ciÊnienia t´tniczego
• <130/85 mmHg (optymalne lub prawid∏owe): u pacjentów
w grupie wysokiego ryzyka
• <140/90 mmHg (wysokie – prawid∏owe): w przypadku
niepowik∏anego nadciÊnienia

1. Wed∏ug zaleceƒ ESH/ESC 2003 i PTNT 2000.
W praktyce pewne wartoÊci skurczowego i rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego wykazujà tendencj´ do wspó∏wyst´powania.
W zwiàzku z tym skurczowe ciÊnienie t´tnicze wysokoÊci 140 mmHg bywa skojarzone z rozkurczowym ciÊnieniem t´tniczym
oko∏o 80 mmHg, a skurczowe ciÊnienie t´tnicze 150 mmHg – z rozkurczowym ciÊnieniem 90 mmHg, natomiast skurczowe
ciÊnienie t´tnicze 170 mmHg – z ciÊnieniem rozkurczowym 100 mmHg.

Tabela 40
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Tabela 40: Wymagania dla rozpocz´cia leczenia nadciÊnienia1
Stopieƒ nadciÊnienia, inne czynniki ryzyka i choroby wspó∏istniejàce
Ryzyko powik∏aƒ
sercowo-naczyniowych
Skurczowe RR
Rozkurczowe RR

Wysokie
prawidlowe
130–139
85–89

Stopieƒ 1
NT

Stopieƒ 2
NT

140–159
90–99

160–179
100–109

Stopieƒ 3
NT
≥180
≥110

Bez czynników ryzyka powik∏aƒ
sercowo-naczyniowych

A

B

C

E

1–2 czynniki ryzyka powik∏aƒ
sercowo-naczyniowych*

A

C

C

E

3 lub wi´cej czynników ryzyka
powik∏aƒ sercowo-naczyniowych
lub cukrzyca lub powik∏ania
narzàdowe NT**

D

E

E

E

Choroby o wykazanym zwiàzku
z NT***

D

E

E

E

A – modyfikacja stylu ˝ycia, pomiary ciÊnienia t´tniczego
B – modyfikacja stylu ˝ycia, pomiary ciÊnienia t´tniczego – je˝eli skurczowe ciÊnienie t´tnicze
140–159 lub rozkurczowe 90–99, po 3–12 miesiàcach – rozwa˝yç rozpocz´cie leczenia
hipotensyjnego
C – modyfikacja stylu ˝ycia, pomiary ciÊnienia t´tniczego – je˝eli skurczowe ciÊnienie t´tnicze
≥140 lub rozkurczowe ≥90, po minimum trzech miesiàcach – rozpoczàç leczenie hipotensyjne
D – modyfikacja stylu ˝ycia i rozpocz´cie leczenia hipotensyjnego
E – natychmiastowe rozpocz´cie leczenia hipotensyjnego i modyfikacja stylu ˝ycia
* Wiek >55 lat u m´˝czyzn lub >65 lat u kobiet, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, przedwczesna choroba uk∏adu krà˝enia w wywiadzie rodzinnym (m´˝czyêni <55, kobiety <65 lat),
oty∏oÊç brzuszna (obwód talii >88 cm u kobiet i >102 cm u m´˝czyzn), CRP≥1,0 mg/dL.
** Przerost lewej komory serca, pogrubienie kompleksu b∏ony Êrodkowej i wewn´trznej
t´tnicy szyjnej lub blaszki miad˝d˝ycowe w t´tnicy szyjnej, nieznacznie podwy˝szone st´˝enie
kreatyniny (kobiety 1,2–1,4 mg/dL, m´˝czyêni 1,3–1,5 mg/dL), mikroalbuminuria.
*** Naczyniowe choroby mózgu (udar niedokrwienny, krwotoczny, TIA), choroby serca
(dusznica bolesna, zawa∏ serca, potrzeba rewaskularyzacji wieƒcowej, niewydolnoÊç serca),
choroby nerek, nefropatia cukrzycowa, niewydolnoÊç nerek (znacznie podwy˝szone st´˝enie
kreatyniny: kobiety >1,4 mg/dL, m´˝czyêni >1,5 mg/dL, proteinuria), choroba naczyƒ
obwodowych, retinopatia III lub IV stopnia.

1. Wg zaleceƒ PTNT 2000 i ESH/ESC 2003
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Tabela 41: Zindywidualizowane leczenie nadciÊnienia
Zmiany stylu ˝ycia
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pacjenci powinni ograniczyç spo˝ywanie alkoholu lub ca∏kowicie z niego zrezygnowaç
Nale˝y zach´caç pacjentów do spo˝ywania owoców i warzyw od 5 do 9 razy
dziennie
Nale˝y zach´caç pacjentów do przyjmowania od 2 do 4 porcji niskot∏uszczowych produktów nabia∏owych dziennie
Pacjenci powinni spo˝ywaç du˝o pe∏noziarnistych produktów zbo˝owych, drobiu, ryb i orzechów
Nale˝y zmniejszyç iloÊç przyjmowanych wysokot∏uszczowych produktów zwierz´cych oraz pokarmów i napojów zawierajàcych sacharoz´
Nale˝y ograniczyç spo˝ycie soli do mniej ni˝ 6 g na dob´
Palacze powinni zaprzestaç palenia tytoniu (tabela 26 na stronie 73)
Utrzymanie prawid∏owej masy cia∏a lub zmniejszenie masy cia∏a u osób z nadwagà (tabela 29 na stronie 78)
Nale˝y zach´caç pacjenta do uprawiania regularnej aktywnoÊci fizycznej (tabela 30 na stronie 80)

Farmakoterapia
l

l
l
l

l

U osób z nadciÊnieniem 1. stopnia stosowanie pojedynczego leku na ogó∏ prowadzi do obni˝enia skurczowego ciÊnienia t´tniczego o oko∏o 10 mmHg,
a rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego – o oko∏o 5 mmHg. Leczenie skojarzone
umo˝liwia zwykle uzyskanie trwa∏ego obni˝enia skurczowego ciÊnienia t´tniczego o oko∏o 20 mmHg i rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego o oko∏o 10
mmHg
Generalnie nale˝y zaczàç od najni˝szej dost´pnej dawki i zwi´kszyç dawk´ lub
stosowaç, w razie potrzeby, odpowiednie skojarzenie lekowe
Nale˝y przejÊç na inny lek lub inne skojarzenie lekowe, gdy brak reakcji na leczenie lub pacjent êle toleruje terapi´
Leki d∏ugo dzia∏ajàce
– sà skuteczne przez 24 godziny na dob´
– zwi´kszajà stopieƒ przestrzegania zaleceƒ przez pacjentów
– mogà zapewniç lepszà ochron´ przed ryzykiem powa˝nych incydentów ze
strony uk∏adu krà˝enia lub przed zmianami narzàdowymi
Nale˝y utrzymywaç zmiany w stylu ˝ycia, nawet je˝eli konieczne jest stosowanie leków
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Najcz´stsze przyczyny nadciÊnienia t´tniczego opornego na leczenie:
l

b∏´dy pomiaru ciÊnienia krwi (w tym równie˝ u˝ywanie zbyt ma∏ego mankietu u chorego z du˝ym obwodem ramienia)
l tzw. izolowane nadciÊnienie gabinetu lekarskiego („nadciÊnienie bia∏ego fartucha”).
l nieprzestrzeganie zaleceƒ lekarskich
l niesystematyczne przyjmowanie leków hipotensyjnych
l niew∏aÊciwe po∏àczenia lekowe
l stosowanie zbyt ma∏ych dawek leków
l niedostateczne wykorzystanie diuretyku
l stosowanie (zw∏aszcza bez diuretyku) leków bezpoÊrednio rozszerzajàcych t´tniczki
l interakcje lekowe os∏abiajàce dzia∏anie leków hipotensyjnych
– niesteroidowe leki przeciwzapalne
– inhibitory cyklooksygenazy
l przyczyny zwiàzane ze stosowanymi lekami:
– kokaina, amfetamina i inne narkotyki
– sympatykomimetyki (leki zmniejszajàce obrz´k b∏ony Êluzowej, leki zmniejszajàce ∏aknienie)
– doustne Êrodki antykoncepcyjne
– steroidy nadnerczowe
– cyklosporyna i takrolimus
– erytropoetyna
– preparaty zawierajàce lukrecj´
l nieprzestrzeganie zmian w trybie ˝ycia, a zw∏aszcza:
l nadu˝ywanie alkoholu
l utrzymujàca si´ oty∏oÊç
l palenie tytoniu
l nadmierne spo˝ycie sodu
l zespó∏ metaboliczny (insulinoopornoÊç)
l post´pujàcà niewydolnoÊç nerek
l nierozpoznane nadciÊnienie wtórne – zw∏aszcza:
– obturacyjny bezdech podczas snu
– pierwotny hiperaldosteronizm
– nadciÊnienie naczyniowo-nerkowe
– guz chromoch∏onny
– zespó∏ Cushinga
– choroby tarczycy i prrzytarczyc
– koarktacja aorty
l przewlek∏e zespo∏y bólowe
l utrzymujàce si´ stany l´kowe /uczucie niepokoju

Wg: 7 Raportu JNC, 2003; zaleceƒ ESH/ESH, 2003; Kaplana, Izzo, 2003; zaleceƒ PTNT , 2000
Zasady post´powania w nadciÊnieniu t´tniczym. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadcisnienia T´tniczego. NadciÊnienie
T´tnicze 2000. Supl B: B1–B4.
Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003; 21:1011-1053.
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Ryc. 16: Schemat prowadzenia leczenia obni˝ajàcego ciÊnienie1
Rozpocz´cie leczenia hipotensyjnego

Brak istotnych dzia∏aƒ ubocznych

Dzia∏ania uboczne

- Zmieniç lek lub zastosowaç
skojarzenie niskich dawek
leków z innych klas
lub
- Zmniejszyç dawk´ i dodaç lek
z innej klasy

Leczyç przez 3 miesiàce

Uzyskane docelowe RR

- Kontrolowaç RR
co 3-6 miesi´cy
- Utrwaliç zmiany
stylu ˝ycia

Nieuzyskane docelowe RR

Reakcja cz´Êciowa

- Zwi´kszyç dawk´
- Zintensyfikowaç
wprowadzone
zmiany
stylu ˝ycia

Brak reakcji

- Zmieniç lek
lub zastosowaç
skojarzenie niskich
dawek leków
z innych klas
- Zintensyfikowaç
wprowadzone
zmiany stylu ˝ycia

NadciÊnienie trudne w leczeniu

Skierowaç na leczenie przez specjalist´

1. WHO-ISH Guidelines for Management of Hypertension. J Hypertens 1999 17:151-183
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Tabela 42: Wskazania i przeciwwskazania do stosowania leków obni˝ajàcych ciÊnienie1
Klasa leków

Wskazania

Przeciwwskazania

Leki
moczop´dne2

Bezwzgl´dne
l NiewydolnoÊç serca
l Pacjenci w podesz∏ym
wieku
l NadciÊnienie skurczowe
Wzgl´dne
• Cukrzyca

Bezwzgl´dne
l Dna moczanowa
Wzgl´dne
l Dyslipidemia
l M´˝czyêni aktywni
seksualnie

Beta-blokery

Bezwzgl´dne
l Dusznica bolesna
l Przebyty zawa∏ mi´Ênia
sercowego
l Tachyarytmia
Wzgl´dne
l NiewydolnoÊç serca
l Cià˝a
l Cukrzyca3

Bezwzgl´dne
l Astma i przewlek∏a
choroba obturacyjna p∏uc
l Blok przewodzenia
w sercu4
Wzgl´dne
l Dyslipidemia
l Sportowcy i pacjenci
aktywni fizycznie
l Choroba naczyƒ
obwodowych

Inhibitory
konwertazy
angiotensyny
(ACE)5

Bezwzgl´dne
l NiewydolnoÊç serca
l UpoÊledzenie czynnoÊci
lewej komory
l Przebyty zawa∏ mi´Ênia
sercowego
l Cukrzyca

Bezwzgl´dne
l Cià˝a
l Hiperkaliemia
l Obustronne zw´˝enie
t´tnic nerkowych

AntagoniÊci
wapnia

Bezwzgl´dne
l Dusznica bolesna
l Pacjenci w podesz∏ym
wieku
l NadciÊnienie skurczowe
Wzgl´dne
l Choroba naczyƒ
obwodowych

Bezwzgl´dne
l Blok przewodzenia
w sercu6
Wzgl´dne
l Zastoinowa niewydolnoÊç
krà˝enia7

Tabela 42
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Klasa leków

Wskazania

Przeciwwskazania

Alfa-blokery

Bezwzgl´dne
l Przerost gruczo∏u
krokowego
Wzgl´dne
l Nietolerancja glukozy
l Dyslipidemia

Bezwzgl´dne
l Hipotonia ortostatyczna

Blokery
receptorów
angiotensyny II

Bezwzgl´dne
l Kaszel wywo∏ywany przez
inhibitory ACE
Wzgl´dne
l NiewydolnoÊç serca
l Cukrzyca
l Przerost lewej komory

Bezwzgl´dne
l Cià˝a
l Obustronne zw´˝enie
t´tnic nerkowych
l Hiperkaliemia

1. Zaadaptowano z dokumentu WHO-ISH Guidelines for Management of Hypertension. J Hypertens 1999; 17:151-183.
2. Wyniki badania Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack (ALLHAT) zdecydowanie dowodzà, ˝e diuretyki tiazydowe powinny byç lekami pierwszego rzutu w poczàtkowym leczeniu nadciÊnienia t´tniczego. Sà
one taƒsze ni˝ alternatywne preparaty z grupy blokerów kana∏ów wapniowych i inhibitorów konwertazy angiotensyny,
a ponadto skuteczniej zapobiegajà chorobom uk∏adu krà˝enia. Chocia˝ w badaniu ALLHAT nie porównywano beta-blokera z duretykiem tiazydowym, wyniki poprzednich badaƒ sugerowa∏y równowa˝noÊç leków z tych dwóch grup. Po zaprojektowaniu badania ALLHAT udost´pniono nowe preparaty, takie jak blokery receptora angiotensyny i wybiórczy antagoniÊci aldosteronu. Nale˝y tak˝e zauwa˝yç, ze 35% populacji obj´tej omawianà próbà stanowi∏y osoby rasy czarnej,
u których ciÊnienie t´tnicze gorzej odpowiada na stosowanie inhibitorów konwertazy. (The ALLHAT Officers and Coordinators of the ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA 2002; 288: 2981-2997).
3. Niektóre beta-blokery mogà niekorzystnie wp∏ywaç na tolerancj´ glukozy.
4. Blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia.
5. Próby kliniczne nad preparatami blokujàcymi szlak przemian angiotensyny wykaza∏y, ˝e leczenie zarówno inhibitorami konwertazy angiotensyny, jak i antagonistami receptorów angiotensyny II typu 1 mo˝e dawaç istotne korzyÊci wychodzàce poza proste obni˝enie ciÊnienia t´tniczego. W badaniu Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) stosowanie inhibitora
konwertazy angiotensyny u pacjentów w wieku co najmniej 55 lat, z mia˝d˝ycà naczyƒ lub cukrzycà + jednym innym czynnikiem ryzyka, doprowadzi∏o do obni˝enia o 22% cz´stoÊci wyst´powania sumy punktów koƒcowych, którymi by∏y: zawa∏
mi´Ênia sercowego, udar mózgu lub zgon z przyczyn krà˝eniowych. Ten korzystny efekt stwierdzano u pacjentów, którzy
przyjmowali wczeÊniej aspiryn´, beta-blokery i/lub leki hipolipemizujàce, co wskazuje na to, ˝e zahamowanie konwertazy
angiotensyny daje wi´ksze korzyÊci ni˝ te preparaty (HOPE Investigators, N Engl J Med 2000; 342: 43-153).
Ostatnio w badaniu Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) wykazano, ˝e w porównaniu do
beta blokady atenololem, wybiórcze blokowanie receptorów angiotensyny II typu 1 przy pomocy losartanu zapobiega
o oko∏o 13% wi´kszej liczbie pierwotnych incydentów krà˝eniowych (zgon, zawa∏ mi´Ênia sercowego, udar mózgu), przy
podobnym stopniu obni˝enia ciÊnienia t´tniczego, co wskazuje na to, ˝e skutki stosowania omawianego preparatu wychodzà poza proste obni˝enie tego ostatniego. Efekt ten by∏ szczególnie zaznaczony u chorych na cukrzyc´ i osób z przerostem lewej komory. Ponadto stwierdzono obni˝enie o 25% zapadalnoÊci na cukrzyc´ w grupie leczonej losartanem,
w porównaniu do grupy leczonej atenololem. Co wi´cej, losartan skuteczniej ni˝ ten drugi lek zatrzymywa∏ post´p przerostu lewej komory (Dahlöf B et al. Lancet 2002; 359: 995-1003, Lindholm LH et al. Lancet 2002; 359: 1004-1010).
6. Blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia w przypadku werapamilu lub diltiazemu.
7. Werapamil lub diltiazem.
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Tabela 43: Leczenie przeciwzakrzepowe
Leczenie przeciwp∏ytkowe
l

Pacjentom z grupy wysokiego ryzyka oraz osobom z rozwini´tà mia˝d˝ycà nale˝y zleciç leki przeciwp∏ytkowe:
– kwas acetylosalicylowy (patrz ni˝ej)
lub
– klopidogrel, 75 mg/dob´

l

Dawki 75–160 mg/dob´ kwasu acetylosalicylowego sà równie skuteczne jak
wy˝sze1

l

Przeciwwskazania do stosowania kwasu acetylosalicylowego: Nie stosowaç
u osób nietolerujàcych kwasu acetylosalicylowego. Podawanie nawet niskich
dawek zwi´ksza ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i udaru krwotocznego. Nie stosowaç u osób w grupie zwi´kszonego ryzyka wystàpienia
tych zaburzeƒ. Jednak˝e korzyÊci ze zmniejszenia ryzyka ze strony uk∏adu krà˝enia przewa˝ajà nad omawianymi rodzajami ryzyka, u wi´kszoÊci pacjentów
nara˝onych na podwy˝szone ryzyko wieƒcowe1

Doustne leki przeciwzakrzepowe
l

U pacjentów z przewlek∏ym lub napadowym migotaniem przedsionków nale˝y stosowaç warfaryn´, chyba ˝e jest ona u nich przeciwwskazana lub sà to
osoby w wieku <65 lat, które nie znajdujà si´ w grupie wysokiego ryzyka.
Pacjenci ci mogà byç leczeni kwasem acetylosalicylowym

l

Po zawale mi´Ênia sercowego, gdy przeciwwskazane sà leki przeciwp∏ytkowe,
nale˝y zaleciç stosowanie warfaryny
– Warfaryna: docelowa wartoÊç mi´dzynarodowego znormalizowanego
wskaênika krzepni´cia (INR): 2,5 (zakres: 2,0–3,0)

1. Pearson TA et al. Circulation 2002; 106: 388-391
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Tabela 44: Czynniki przyczyniajàce si´ do rozwoju stanu nadkrzepliwoÊci
Jak pokazano w poni˝szej tabeli, do stanu nadkrzepliwoÊci mo˝e si´ przyczyniç ca∏y szereg czynników dziedzicznych i nabytych. Nale˝à do nich:
obecnoÊç pewnych jednonukleotydowych polimorfizmów (SNPs) w genach
kodujàcych glikoproteiny powierzchni p∏ytek, wzrost st´˝enia krà˝àcych
czynników krzepni´cia lub mutacje genów kodujàcych te czynniki oraz obni˝one st´˝enie czynników fibrynolitycznych lub mutacje genów kodujàcych te ostatnie.
Innymi przyczynami mogà byç: obecnoÊç przeciwcia∏ przeciwkardiolipinowych i czynniki przejÊciowe, takie jak odwodnienie.
Czynniki obecne we krwi, które przyczyniajà si´ do stanu nadkrzepliwoÊci
l

Zwi´kszona aktywacja p∏ytek (np. SNPs lub GP IIb/IIIa i Ib/IX)

l

Podwy˝szone st´˝enie czynników krzepni´cia (np. czynniki krzepni´cia V, VII,
VIII, vWF, XIII)

l

Obni˝one st´˝enie czynników hamujàcych krzepni´cie (np. bia∏ek S, C, trombomoduliny, AT III)

l

Mutacja genu kodujàcego protrombin´ (G20210A)

l

Zmniejszenie endogennej fibrynolizy
(np. obni˝one st´˝enie t-PA, podwy˝szone st´˝enie PAI-1, PAI-1 SNPs)

l

Inne czynniki (np. przeciwcia∏o przeciw kardiolipinie)

l

PrzejÊciowa nadkrzepliwoÊç (np. w odwodnieniu, przy stymulacji adrenergicznej, po posi∏ku)
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Tabela 45: Post´powanie w przypadku istnienia czynników ryzyka1
Zmiany stylu ˝ycia stanowià podstawowy element post´powania w przypadku pojawiania si´ czynników ryzyka.
Leczenie hiperhomocysteinemii omówiono oddzielnie na rycinie 17 na
stronie 105.
l

Podawaç leki przeciwp∏ytkowe wszystkim pacjentom z grupy wysokiego ryzyka, u których stwierdza si´ stan nadkrzepliwoÊci (tabela 43 na stronie 102)

l

Podwy˝szone st´˝enie Lp(a): Nie istnieje swoiste leczenie. Niektóre instytucje
s∏u˝by zdrowia sugerujà agresywniejsze obni˝anie st´˝enia cholesterolu LDL;
nale˝y rozwa˝yç wprowadzenie hormonoterapii zast´pczej u kobiet po menopauzie

l

Zwi´kszona podatnoÊci na stany zapalne: obni˝yç mas´ cia∏a (tabela 29 na
stronie 78), nale˝y rozwa˝yç zastosowanie kwasu acetylosalicylowego

1. Shlipak MG et al. JAMA 2000; 283: 1845-1852
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Ryc. 17: Oznaczanie st´˝enia homocysteiny i post´powanie w przypadku stwierdzenia jego podwy˝szenia
Oznaczenia st´˝enia homocysteiny zaleca si´ u pacjentów z mia˝d˝ycà
w badaniu podmiotowym lub wywiadzie rodzinnym, jak te˝ u osób, u których prawdopodobne jest podwy˝szenie tego st´˝enia, np. u pacjentów
z niewydolnoÊcià nerek, palaczy papierosów i pacjentów poddawanych terapii lekami powodujàcymi podwy˝szenie st´˝enia homocysteiny (np. fibratami, teofilinà, metotreksatem lub lekami przeciwpadaczkowymi).
st´˝enie homocysteiny ≥12 µmol/L

oznaczyç st´˝enia kreatyniny, kwasu foliowego, witaminy B6, witaminy B12, TSH

st´˝enie kreatyniny ≥1,2 mg/dL (106 µmol/L) i/lub
st´˝enie TSH>5 µU/mL i/lub
st´˝enie kwasu foliowego <2,3 ng/mL (5 nmol/L) i/lub
st´˝enie witaminy B6<3,6 ng/mL (15 nmol/L) i/lub
st´˝enie witaminy B12<200 pg/mL (150 pmol/L)

tak

nie

ustaliç przyczyn´ i wdro˝yç
odpowiednie leczenie

zapewniç zrównowa˝onà diet´ lub
podawaç kwas foliowy w dawce
400 µg/dob´ przez 3 miesiàce,
a nast´pnie ponownie skontrolowaç
st´˝enie homocysteiny

st´˝enie homocysteiny <12 µmol/L

tak

kontynuowaç stosowanie diety
bogatej w kwas foliowy

nie

podaç kwas foliowy
w dawce 1000 µg/dob´,
25 mg/dob´ witaminy B6
i 0,5 mg/dob´ witaminy B12
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Tabela 46: Ograniczanie ryzyka wieƒcowego u chorych na cukrzyc´
i osób z upoÊledzonà tolerancjà glukozy / nieprawid∏owym st´˝eniem
glukozy na czczo
Jak wyjaÊniono w innym miejscu niniejszego poradnika (tabela 18 na stronie 59), cukrzyca typu 2 jest niezale˝nym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. W przesz∏oÊci znaczenie cukrzycy dla rozwoju choroby
niedokrwiennej serca by∏o niedoceniane. Tak˝e poszukiwanie objawów
i czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzyc´
nie zawsze spotyka∏o si´ z nale˝nym zainteresowaniem. A cukrzyca to nasilajàcy si´ problem o rozmiarach epidemii:
l

Wskaênik chorobowoÊci dla cukrzycy typu 2 szybko roÊnie. Obecnie przekracza
ju˝ 5% populacji w wi´kszoÊci rozwini´tych i w wielu mniej rozwini´tych krajach

l

Rozpoznaje si´ jedynie oko∏o po∏owy wszystkich przypadków cukrzycy typu 2,
co wskazuje, ˝e ogólny wskaênik chorobowoÊci wynosi 10%

l

Nierozpoznana cukrzyca i upoÊledzona tolerancja glukozy wyst´pujà powszechnie u pacjentów z zawa∏em mi´Ênia sercowego

l

Cukrzyc´ typu 2 zawsze poprzedza wyd∏u˝ony okres upoÊledzonej tolerancji
glukozy, który trwa przez kilka miesi´cy lub lat. Cz´sto jej prekursorem jest tak˝e zespó∏ metaboliczny

l

Opracowano algorytmy, które pozwalajà na obliczenie szansy na rozwini´cie
si´ jawnej cukrzycy typu 2 w przysz∏oÊci, na podstawie istniejàcych czynników
ryzyka: wieku, glikemii, BMI, st´˝enia cholesterolu HDL, nadciÊnienia i cukrzycy typu 2 w wywiadzie rodzinnym1

l

UpoÊledzona tolerancja glukozy mo˝e poddawaç si´ leczeniu zachowawczemu, w szczególnoÊci skuteczne mogà byç çwiczenia aerobowe i normalizacja
masy cia∏a

l

Najnowsze badania kliniczne wykaza∏y skutecznoÊç dodatkowego leczenia inhibitorem alfa-glukozydazy – akarbozà2, lekiem przeciwcukrzycowym z grupy
biguanidów – metforminà3, statynà – prawastatynà4, inhibitorem konwertazy
angiotensyny – ramiprilem5 lub blokerem receptorów angiotensyny – losartanem6
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1. Wskaênik zapadalnoÊci = 1/(1+ exp(-y), gdzie y = –18,5694
+ 0,0258 x wiek w latach
+ 6,461163 x 10–3 x st´˝enie glukozy w mmol/L
+ 0,108 x BMI w kg/m2
– 0,4585 x 10–3 x st´˝enie cholesterolu HDL w mmol/L
+ 0,4190 x cukrzyca typu 2 w wywiadzie rodzinnym
(nie = 0, tak = 1)
+ 0,1713 x nadciÊnienie (brak = 0, graniczne = 1, jawne = 2)
(Obliczono na próbie 3.737 m´˝czyzn w wieku od 36 do 60 lat, bioràcych udzia∏ w badaniu PROCAM, którzy byli obserwowani Êrednio przez 6,3 roku. Von Eckardstein et al. J Clin Endo Metab 2000; 85: 3101-3108)
2. W badaniu Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Cukrzyca (STOP-NIDDM) stosowanie inhibitora alfa-glukozydazy –
akarbozy – w dawce 100 mg/dob´, Êrednio przez 3,3 roku, zmniejsza∏o o 25% liczb´ przypadków przejÊcia upoÊledzonej
tolerancji glukozy w jawnà cukrzyc´, a tak˝e zwi´ksza∏o liczb´ przypadków przywrócenia normoglikemii u osób z upoÊledzonà tolerancjà glukozy (Chiasson J-L et al. Lancet 2002; 359: 2072-2077).
3. W badaniu Diabetes Prevention Program (DPP) leczenie metforminà obni˝a∏o o 31% wskaênik zapadalnoÊci na cukrzyc´
typu 2 u pacjentów z upoÊledzonà tolerancjà glukozy (Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;
346:393-403).
4. W badaniu West of Scotland Coronary Prevention Study stosowanie prawastatyny u m´˝czyzn w wieku od 45 do 64 lat,
bez cukrzycy, doprowadzi∏o do zmniejszenia ryzyka rozwoju cukrzycy 2 typu o 30% (Freeman DJ et al. Circulation 2001;
103: 357-362).
5. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study. (The HOPE Investigators. N Eng J Med. 2000; 342: 143-153)
6. Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension Study (LIFE Study). (Dahlöf B et al. Lancet 2002;
359: 995-1003)
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Tabela 47: Zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca u chorych na
cukrzyc´ typu 2
l

Redukcja masy cia∏a jest podstawowym elementem leczenia nadwagi (tabela
29 na stronie 78)

l

Zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej u osób z siedzàcym trybem ˝ycia (tabela 30
na stronie 80)

l

Zaprzestanie palenia tytoniu u osób palàcych (tabela 26 na stronie 73)

l

Leczenie hipoglikemizujàce (doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina)

l

Leczenie hipotensyjne (tabela 39 na stronie 94, tabela 41 na stronie 96, rycina
16 na stronie 98)

l

Leczenie zaburzeƒ gospodarki lipidowej (tabela 31 na stronie 82)
– Obni˝enie podwy˝szonego st´˝enia cholesterolu LDL
– Obni˝enie podwy˝szonego st´˝enia triglicerydów
– Podwy˝szenie niskiego st´˝enia cholesterolu HDL

l

Leczenie przeciwzakrzepowe (tabela 43 na stronie 102)
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Ryc. 18: Wp∏yw obni˝enia st´˝enia hemoglobiny glikozylowanej na ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca
W badaniu United Kingdom Prospective Diabetes Study przeprowadzono
analizy ryzyka wzgl´dnego na grupie 3.642 pacjentów bia∏ych, pochodzenia azjatyckiego, indiaƒskiego i afro-karaibskiego, z cukrzycà typu 21. Po
okresie obserwacji, którego mediana wynosi∏a 10 lat, cz´stoÊç wyst´powania powik∏aƒ klinicznych by∏a w sposób istotny skorelowana z wartoÊciami
glikemii. Obni˝enie Êredniego st´˝enia hemoglobiny glikozylowanej
(HbA1c) o ka˝dy 1% wiàza∏o si´ z obni˝eniem o 21% ryzyka wystàpienia
dowolnego powik∏ania cukrzycy, o 21% – ryzyka zgonów zwiàzanych z cukrzycà, o 14% – ryzyka zawa∏u mi´Ênia sercowego i o 37% – ryzyka powik∏aƒ ze strony mikrokrà˝enia. Ponadto dla ˝adnego z punktów koƒcowych
nie stwierdzono wyst´powania progu ryzyka. Na poni˝szym wykresie
przedstawiono wartoÊci obni˝enia cz´stoÊci przypadków prowadzàcego
i nieprowadzàcego do zgonu zawa∏u mi´Ênia sercowego oraz prowadzàcego i nieprowadzàcego do zgonu udaru mózgu, jakich mo˝na si´ spodziewaç wraz z ka˝dym zmniejszeniem o 1% st´˝enia HbA1c.
Prowadzàcy i nieprowadzàcy do zgonu
zawa∏ mi´Ênia sercowego

Prowadzàcy i nieprowadzàcy do zgonu
udar mózgu

10
Hazard wzgl´dny

P<0,0001

spadek o 14% na ka˝dy 1%
obni˝enia st´˝enia HbA1c

P=0,035

spadek o 12% na ka˝dy 1%
obni˝enia st´˝enia HbA1c

1
0,5
5

6

7

8

9

10

Zaktualizowane Êrednie st´˝enie HbA1c (%)

1. Stratton IM et al. for the UKPDS group. BMJ 2000; 321: 405-411

5

6

7

8

9

Zaktualizowane Êrednie st´˝enie HbA1c (%)

10
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Ryc. 19: Schemat blokowy diagnostyki upoÊledzonej tolerancji glukozy i cukrzycy
Niniejszy schemat blokowy ma pomagaç w rozpoznawaniu cukrzycy. Cukrzyca jest chorobà, na którà choruje si´ ca∏e ˝ycie. Jej rokowanie jest równie powa˝ne, jak w przypadku niektórych nowotworów z∏oÊliwych.

przypadkowe stwierdzenie st´˝enia
glukozy ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L)
+ wielomocz i/lub niewyjaÊniona utrata masy cia∏a
lub
glikemia na czczo ≥126 mg/dL (7,0 mmol/L)

normoglikemia

cukrzyca

glikemia na czczo <110 mg/dL (6,1 mmol/L)

glikemia na czczo
110-125mg/dL (6,1-6,9 mmol/L)
(zaburzone wartoÊci glikemii na czczo)

glikemia po
2 godzinach
<140 mg/dL
(7,8 mmol/L)

test tolerancji glukozy z podaniem
75 g glukozy doustnie

glikemia po 2 godzinach
140-199 mg/dL (7,8-11,0 mmol/L)

upoÊledzona tolerancja glukozy

glikemia po
2 godzinach
≥ 200 mg/dL
(11,1 mmol/L)
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Tabela 48: Mia˝d˝yca u kobiet
Wbrew powszechnemu mniemaniu, mia˝d˝yca absolutnie nie jest schorzeniem rzadko wyst´pujàcym u kobiet, zw∏aszcza u kobiet po menopauzie.
W rzeczywistoÊci wi´cej kobiet ni˝ m´˝czyzn umiera z powodu mia˝d˝ycy,
choç w póêniejszym wieku.
l

Te same czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca istniejà w przypadku kobiet jak i m´˝czyzn

l

Bezwzgl´dne ryzyko choroby niedokrwiennej serca u kobiet po menopauzie
(w wieku 45–65 lat) wynosi od jednej czwartej do po∏owy ryzyka u m´˝czyzn
w tym samym wieku, z takimi samymi czynnikami ryzyka; w miar´ up∏ywu wieku ryzyko u kobiet coraz bardziej zbli˝a si´ do ryzyka wyst´pujàcego u m´˝czyzn

l

Ostatnie randomizowane badania nie wykaza∏y, aby hormonoterapia zast´pcza by∏a skuteczna w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca u kobiet.
Dlatego decyzja dotyczàca przepisania tego typu leczenia powinna zale˝eç
od obecnoÊci u kobiety objawów klimakteryjnych i od potrzeby stosowania
profilaktyki osteoporozy1

l

Wydaje si´, ˝e najwa˝niejszymi czynnikami ryzyka u kobiet sà nadciÊnienie i cukrzyca

l

Kobiety z cukrzycà sà nara˝one na takie same ryzyko choroby niedokrwiennej
serca, jak m´˝czyêni w tym samym wieku chorzy na t´ chorob´

l

Choroba niedokrwienna serca u kobiet jest cz´sto rozpoznawana póêniej ni˝
u m´˝czyzn, co wià˝e si´ z gorszym rokowaniem

l

Lekarze muszà zdawaç sobie spraw´ z mo˝liwoÊci wystàpienia u kobiet zespo∏u metabolicznego

1. W badaniu Women’s Health Initiative ogólne ryzyko zdrowotne przekroczy∏o korzyÊci uzyskiwane ze stosowania skojarzenia estrogenu z progestagenem w ciàgu Êrednio 5,2-letniej obserwacji zdrowych kobiet po menopauzie (Women’s Health
Initiative. JAMA 2002; 288: 321-333). Ponadto w obserwacji po badaniu Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS II) hormonoterapia zast´pcza nie obni˝a∏a ryzyka pojawienia si´ incydentów krà˝eniowych u kobiet z istniejàcà
chorobà niedokrwiennà serca (Grady G et al. JAMA 2002; 288: 49-57).
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Tabela 49: Choroba niedokrwienna serca u osób w podesz∏ym wieku
l

Ze wzgl´du na wysokà cz´stoÊç wyst´powania choroby niedokrwiennej serca
u osób w podesz∏ym wieku, nawet niewielkie obni˝enie cechujàcego ich ryzyka przek∏ada si´ na znacznà redukcj´ liczby incydentów tej choroby

l

Leczenie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób w podesz∏ym
wieku musi byç prowadzone szczególnie ostro˝nie:
– Istotne znaczenie ma w tym przypadku jakoÊç ˝ycia, co powinno byç odzwierciedlone we wszelkich decyzjach terapeutycznych
– Zmiany dietetyczne muszà uwzgl´dniaç preferencje ˝ywieniowe i trudnoÊci
ze spo˝ywaniem pokarmów; muszà zapewniç utrzymanie racjonalnej ˝ywieniowo struktury sk∏adników ˝ywnoÊciowych
– Leczenie nadciÊnienia u osób w podesz∏ym wieku wià˝e si´ z udowodnionymi korzyÊciami
– Farmakoterapia obni˝ajàca st´˝enie cholesterolu jest wskazana u osób
w grupie wysokiego ryzyka, w wieku ponad 60 lat
– U osób, które ukoƒczy∏y 85 lat, wysokie st´˝enie cholesterolu w osoczu
wià˝e si´ z d∏u˝szà spodziewanà d∏ugoÊcià ˝ycia, gdy˝ niezdiagnozowane
choroby nowotworowe i zaka˝enia obni˝ajà ten parametr. Konieczne jest
dokonanie oceny, w ramach badaƒ klinicznych, wp∏ywu leczenia obni˝ajàcego st´˝enie cholesterolu w tej grupie wiekowej
– Ró˝nice metabolizmu leków mogà wymagaç zastosowania ni˝szych dawek
leków u osób w podesz∏ym wieku
– Koszty leków mogà wiàzaç si´ z trudnoÊcià z ich wykupem u starszych pacjentów

l

Ze wzgl´du na du˝à liczb´ leków stosowanych przez osoby w podesz∏ym wieku, szczególnà uwag´ nale˝y zwracaç na mo˝liwe interakcje lekowe
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Tabela 50: Uwagi na temat leczenia zaburzeƒ gospodarki lipidowej
u osób w podesz∏ym wieku1
Sposób post´powania

Uwagi szczegó∏owe

Zmiana stylu ˝ycia

Nale˝y ostro˝nie dostosowaç diet´ do potrzeb danej
osoby, tak aby zapewniç zaspokojenie potrzeb ˝ywieniowych. O ile jest to w∏aÊciwe, zaleciç regularnà
aktywnoÊç fizycznà

Farmakoterapia

Farmakoterapi´ nale˝y wprowadzaç bardzo ostro˝nie, gdy˝ osoby w podesz∏ym wieku mogà byç
szczególnie podatne na dzia∏ania niepo˝àdane. Statyny, fibraty i inhibitory wch∏aniania cholesterolu sà
dobrze tolerowane

Statyny

Wi´kszoÊç przypadków ci´˝kiej miopatii by∏a
stwierdzana u osób w podesz∏ym wieku, zw∏aszcza
u tych, u których wspó∏istnia∏y pewne choroby, np.
niewydolnoÊç nerek

˚ywice

Problemem mo˝e byç zwiàzane z ich podawaniem
zaparcie. Leki te mogà równie˝ zmniejszaç wch∏anianie innych preparatów leczniczych

Fibraty

Mo˝e si´ zwi´kszyç cz´stoÊç wyst´powania kamicy
˝ó∏ciowej. Cholecystektomia mo˝e si´ wiàzaç
z podwy˝szonym ryzykiem u osób w podesz∏ym
wieku. Do innych mo˝liwych dzia∏aƒ niepo˝àdanych nale˝à: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, impotencja oraz, u pacjentów z niewydolnoÊcià nerek, miopatia

Niacyna

Jej cz´ste dzia∏ania niepo˝àdane mogà byç silniej
wyra˝one. Przyk∏ady to uderzenia goràca, suchoÊç
skóry, suchoÊç w ustach. Mo˝e dojÊç do pog∏´bienia upoÊledzenia tolerancji glukozy. Niacyna podwy˝sza st´˝enie kwasu moczowego i mo˝e sprzyjaç
rozwojowi dny moczanowej

1. Zaadaptowano z pracy: Gotto AM Jr., Assmann G, Carmena R, Davignon J, Fernández-Cruz A, Fruchart JC, Kastelein JJP,
Paoletti R. The ILIB Lipid Handbook for Clinical Practice. Blood lipids and coronary heart disease. International Lipid Information Bureau, 2000, New York
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Tabela 51: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca w dzieciƒstwie
l

Czynniki ryzyka ze strony uk∏adu krà˝enia dotykajà t´tnic ju˝ od wczesnego
wieku

l

Nale˝y zapewniç zdrowe wzorce ˝ywieniowe i aktywnoÊç fizycznà

l

Nale˝y przekonywaç nastolatków, aby nie zaczynali paliç tytoniu

l

U dzieci, których krewny pierwszego stopnia cierpia∏ na chorob´ niedokrwiennà serca przed ukoƒczeniem 60. roku ˝ycia, nale˝y przeprowadziç ocen´ czynników ryzyka i rozwa˝yç oznaczenie cholesterolu LDL, cholesterolu HDL i st´˝enia triglicerydów na czczo

l

Wykonywaç oznaczenia st´˝enia lipidów u wszystkich dzieci chorych na cukrzyc´

l

U dzieci z hiperlipidemià i/lub nadciÊnieniem nale˝y przeprowadziç staranne
badania przesiewowe w kierunku przyczyn wtórnych i zaburzeƒ rodzinnych

l

Ewentualne wprowadzenie farmakoterapii w celu obni˝enia st´˝enia lipidów
trzeba rozwa˝yç jedynie u dzieci w wieku ponad 10 lat, u których stosowane
przez d∏u˝szy czas metody zachowawcze nie pozwoli∏y na obni˝enie st´˝enia
cholesterolu LDL do poziomu <130 mg/dL (<3,37 mmol/dL)
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Tabela 52: Wybrane zagadnienia zwiàzane z pobieraniem krwi
Zagadnienie

Uwaga

Badania na czczo i po
jedzeniu

St´˝enie cholesterolu ca∏kowitego i cholesterolu
HDL: badania niewykonywane na czczo sà dopuszczalne podczas obserwacji po badaniu.
Triglicerydy: zawsze konieczne jest pobieranie krwi
na czczo (po pozostawaniu bez jedzenia przez
12 do 14 godzin; dopuszczalne jest picie wody lub
niekalorycznych napojów, w tym herbaty i kawy bez
s∏odzika)

Pobieranie krwi z palca
czy z ˝y∏y

Badania przesiewowe (st´˝enie cholesterolu, cholesterolu HDL, triglicerydów): mo˝e byç stosowane
pobranie krwi z palca i suche techniki chemiczne.
Podejmowanie decyzji: badania podczas obserwacji
muszà byç wykonywane na krwi ˝ylnej

St´˝enie surowicze
w porównaniu do osoczowego

Nale˝y pobieraç takie same rodzaje próbek podczas
ka˝dego kolejnego badania: wartoÊci st´˝enia lipidów w osoczu sà o oko∏o 4% ni˝sze ni˝ wartoÊci st´˝enia w surowicy.
Surowica: najlepiej pobraç krew do probówek bez
antykoagulantu.
Osocze: mo˝na zastosowaç probówki zawierajàce
EDTA

Ustalanie wartoÊci
wyjÊciowych

Nale˝y ustaliç wartoÊci wyjÊciowe na podstawie kilku pobraƒ krwi wykonywanych w ciàgu 1–3 miesi´cy, aby oceniç zmiennoÊç oznaczanych parametrów
i móc oceniaç skutecznoÊç leczenia. WartoÊci st´˝enia cholesterolu na ogó∏ zmieniajà si´ z dnia na
dzieƒ, o 3% lub wi´cej. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e istnieje
tak˝e zmiennoÊç zale˝na od pór roku, na przyk∏ad
wartoÊci st´˝enia cholesterolu umiarkowanie rosnà
na wiosn´ i umiarkowanie obni˝ajà si´ na jesieni.
Z kolei wartoÊci st´˝enia triglicerydów na czczo wahajà si´ z dnia na dzieƒ o >30%, niezale˝nie od sk∏adu spo˝ywanych posi∏ków

… c.d. na nast´pnej stronie
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Zagadnienie

Uwaga

Wspó∏wyst´pujàca
choroba lub inny stan

Zawa∏ mi´Ênia sercowego: oznaczyç st´˝enia lipidów w ciàgu 24 godzin od pojawienia si´ bólu
w klatce piersiowej. Poczàwszy od oko∏o 12 godzin
od zawa∏u mi´Ênia sercowego, st´˝enie cholesterolu
LDL spada na okres do 12 tygodni. Jednak˝e spadki
st´˝enia lipidów na ogó∏ nie przekraczajà 10%
w trakcie pierwszych 24 godzin; spadki >10% na
ogó∏ sà stwierdzane wczeÊniej ni˝ po ≥48 godzinach
od przyj´cia do szpitala. Wszyscy pacjenci przyj´ci ze
stwierdzonym lub podejrzewanym zawa∏em mi´Ênia
sercowego pozostajà na czczo przez pewnà cz´Êç
pierwszej doby – nale˝y wykorzystaç ten czas na pobranie krwi do badania st´˝enia lipidów na czczo. Po
tym okresie zazwyczaj odsuwa si´ oznaczanie lipidogramu o 4–6 tygodni.
Inna powa˝na choroba lub operacja: odsunàç oznaczenie w czasie o 3 miesiàce.
Mniej powa˝na choroba: odsunàç oznaczenie w czasie o 3 tygodnie.
Cià˝a: towarzyszy jej fizjologiczna hiperlipidemia;
odsunàç oznaczenie w czasie do okresu poporodowego, jednak nale˝y je wykonaç u pacjentek z hipertriglyceridemià w wywiadzie (cià˝a mo˝e spowodowaç podwy˝szenie st´˝enia triglicerydów do zakresu, przy którym dochodzi do zapalenia trzustki).
W trakcie cià˝y dochodzi do podwy˝szenia st´˝enia
cholesterolu LDL, cholesterolu HDL i triglicerydów

Dieta

Pacjent powinien stosowaç aktualnà diet´ przez
3 tygodnie i utrzymywaç sta∏à mas´ cia∏a

Postawa cia∏a

Pacjent powinien przy ka˝dym pobraniu krwi pozostawaç w tej samej pozycji, gdy˝ postawa cia∏a mo˝e
zmieniaç wartoÊci st´˝enia cholesterolu wskutek
zmian obj´toÊci osocza; najlepiej, gdy osoba badana
siedzi przez 5–10 minut. Je˝eli pacjent le˝y przez
10–15 minut przed pobraniem krwi, wartoÊci st´˝enia
lipidów mogà byç ni˝sze ni˝ w innym przypadku. St´˝enia triglicerydów i cholesterolu ca∏kowitego, gdy
pacjent stoi, mogà byç o 9–19% wi´ksze, ni˝ gdy le˝y

… c.d. na nast´pnej stronie
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Zagadnienie

Uwaga

Technika flebotomii

Nale˝y pobieraç krew ˝ylnà bez d∏u˝szego zastoju
krwi; nale˝y stosowaç staz´ jak najkrócej przed
wprowadzeniem ig∏y i zwolniç jà przed pobraniem
krwi

Laboratorium

Aby zachowaç zgodnoÊç wyników w czasie, nale˝y
korzystaç z us∏ug tego samego laboratorium. Znaleêç takie, które uczestniczy w niezawodnym programie standaryzacji – w Stanach Zjednoczonych powinno byç to laboratorium, którego oznaczenia st´˝enia lipidów sà standaryzowane przez Laboratoria
Krajowej Sieci Centrów Kontroli Chorób i Prewencji.
Szybkie pomiary we krwi w∏oÊniczkowej (przy pomocy papierka przyk∏adanego do palca) st´˝enia
cholesterolu ca∏kowitego, st´˝enia triglicerydów
i st´˝enia cholesterolu HDL mogà daç zadowalajàce
wyniki, o ile tylko oznaczenia b´dà standaryzowane
w ten sam sposób, jak oznaczenia w surowicy lub w
osoczu krwi ˝ylnej

Rozpoznawanie
chylomikronemii

Zamroziç na 12 godzin krew pobranà na czczo, na
badania w surowicy lub w osoczu. Stwierdzenie kremowego p∏ynu nad osadem wskazuje na obecnoÊç
chylomikronów. Zasada mnemotechniczna: st´˝enie
triglicerydów >300 mg/dL (>3,4 mmol/L) nadaje
m´tny wyglàd osoczu

Cholesterol inny
ni˝ cholesterol HDL

Niektórzy badacze sugerowali, ˝e cholesterol inny
ni˝ cholesterol HDL – tj. cholesterol LDL + cholesterol IDL + cholesterol VLDL, a wi´c pomiar st´˝enia
wszystkich lipoprotein, które zawierajà apo B, jest
lepszym odzwierciedleniem st´˝enia „mia˝d˝ycogennego cholesterolu“ ni˝ cholesterol LDL.
W osoczu krwi pobranej na czczo (w której na ogó∏
nie ma chylomikronów), st´˝enia apo B mogà stanowiç marker liczby czàsteczek mia˝d˝ycogennych.
Stwierdzono, ˝e jest to kliniczny czynnik prognostyczny choroby niedokrwiennej serca. Zapoznanie
si´ z tymi zagadnieniami badawczymi mo˝e okazaç
si´ przydatne w praktyce lekarza

… c.d. na nast´pnej stronie
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Zagadnienie

Uwaga

Ograniczenia

Obecnie w rutynowych badaniach laboratoryjnych
nie da si´ zidentyfikowaç ma∏ych, g´stych LDL; nie
mo˝na te˝ rozró˝niç, czy hipertriglycerydemia jest
spowodowana obecnoÊcià ma∏ych czy du˝ych czàstek. Wzrost st´˝enia IDL, VLDL i ma∏ych, g´stych
LDL mo˝e si´ przyczyniaç do wzrostu ryzyka mia˝d˝ycy.
Zasada mnemotechniczna: przewaga ma∏ych, g´stych LDL we frakcji LDL jest prawdopodobna, gdy
st´˝enie triglicerydów na czczo przekracza 190
mg/dL (2,1 mmol/L); prawid∏owe iloÊci LDL sà prawdopodobne, gdy st´˝enie triglicerydów na czczo
utrzymuje si´ na poziomie poni˝ej 105 mg/dL (1,2
mmol/L)

Gotto AM Jr., Assmann G, Carmena R, Davignon J, Fernández-Cruz A, Fruchart J-C, Kastelein JJP, Paoletti R. The ILIB Lipid Handbook for Clinical Practice. Blood lipids and coronary heart disease. International Lipid Information Bureau, 2000, New York
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Tabela 53: Polimorfizm genetyczny
Poza ocenà konwencjonalnych czynników ryzyka i technikami obrazowania,
w ostatnich latach du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ badania wp∏ywu polimorfizmu genetycznego na ryzyko wieƒcowe. W badaniach tych borykano si´
z wieloma problemami, przede wszystkim z powodu wp∏ywu czynników
zaburzajàcych, które bardzo utrudnia∏y zebranie populacji badanych i kontrolnych o odpowiedniej liczebnoÊci, zw∏aszcza gdy Êledzono kilka rodzajów polimorfizmów jednoczeÊnie. Mo˝liwoÊç zaburzania jest szczególnie istotna w Êwietle faktu, ˝e wi´kszoÊç badanych polimorfizmów wiàza∏o si´ z umiarkowanymi
wartoÊciami szacowanego ryzyka wzgl´dnego, które wypadajà blado w porównaniu do 40-krotnego rozró˝nienia poziomów ryzyka mo˝liwego przy u˝yciu
konwencjonalnych algorytmów.
Dokonuje si´ jednak post´p w tej dziedzinie, co wskazuje na to, ˝e wykorzystywanie polimorfizmu genetycznego mo˝e przyczyniç si´ do poprawy gradacji ryzyka w przysz∏oÊci. Na przyk∏ad w ostatniej, interesujàcej próbie badano 112 polimorfizmów 71 genów-kandydatów u 2003 Japoƒczyków i 816 Japonek z zawa∏em mi´Ênia sercowego, oraz u 1306 m´˝czyzn i 936 kobiet w grupie kontrolnej1,2. W dwuetapowym procesie selekcji logistyczna analiza regresji ujawni∏a istnienie istotnych zwiàzków tej choroby z polimorfizmem genu koneksyny 37
u m´˝czyzn i genami inhibitora aktywatora plazminogenu i stromelizyny u kobiet, po skorygowaniu wyników wzgl´dem wieku, wskaênika BMI, palenia tytoniu, nadciÊnienia, cukrzycy, hipercholesterolemii i hiperurikemii.
W zwiàzku z tym, chocia˝ obecnie stosowania polimorfizmu genetycznego nie
mo˝na zaleciç jako jednego z elementów wst´pnych badaƒ przesiewowych s∏u˝àcych do okreÊlenia ryzyka krà˝eniowego, sytuacja mo˝e si´ zmieniç w miar´
udost´pniania coraz to nowych, dok∏adniejszych informacji.

1. Yamada Y et al. N Engl J Med 2002; 347: 1916-1923
2. Peters RJ, Boekholdt SM. N Engl J Med 2002; 347: 1963-1965
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Tabela 54: Wybrane êród∏a informacji w Internecie
Organizacja

Adres

Informacje

American College
of Cardiology

www.acc.org

• wytyczne kliniczne
• poradniki kieszonkowe

American Diabetes
Association

www.diabetes.org

• zagadnienia zwiàzane
z cukrzycà

American Dietetic
Association

www.eatright.org

• zagadnienia zwiàzane
z ˝ywieniem

American Heart
Association

www.americanheart.org

• informacje na temat
zapobiegania i leczenia chorób serca
• encyklopedia

American Stroke
Association

www.strokeassociation.org

• zagadnienia zwiàzane
z udarem mózgu

British Heart
Foundation

www.bhf.org.uk

• informacje dla
pacjentów

European Stroke
Initiative

www.eusi-stroke.com

• wytyczne na temat post´powania po udarze
• zestaw slajdów

International
Atherosclerosis Society

www.athero.org

• zagadnienia zwiàzane
z mia˝d˝ycà

International Diabetes
Federation

www.idf.org

• zagadnienia zwiàzane
z cukrzycà

International Obesity
Task Force

www.iotf.org

• zagadnienia zwiàzane
z oty∏oÊcià

International Union of
Nutritional Sciences

www.iuns.org

• zagadnienia zwiàzane
z ˝ywieniem

The Living Heart

www.livingheart.com

• informacje dla
pacjentów

www.guideline.gov

• wytyczne dla praktyki
klinicznej oparte na
podstawach naukowych

National Guideline
Clearinghouse
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Organizacja

Adres

Informacje

Mi´dzynarodowy
Zespó∏ Roboczy
ds. Zapobiegania
Chorobie
Niedokrwiennej
Serca

www.chd-taskforce.com

• interaktywne narz´dzie
do obliczania ryzyka
CNS wg skali PROCAM
i kalkulator
• zalecenia kliniczne i porady praktyczne dotyczàce post´powania
z istniejàcymi czynnikami ryzyka i zapobiegania ich wyst´powaniu
• zestawy slajdów
• aktualnoÊci z badaƒ naukowych nad zapobieganiem CNS
• wytyczne dotyczàce zapobiegania CNS

National Lipid
Education Council

www.lipidhealth.org

• informacje na temat
lipidów

www.riskscore.org.uk

• dystrybucja punktacji
ryzyka w populacji
Wielkiej Brytanii,
wed∏ug wieku

www.ahcpr.gov

• poradnik dotyczàcy
zaprzestania palenia
tytoniu, dla lekarzy
opieki podstawowej

www.cdc.gov

• raporty amerykaƒskiego
Lekarza Krajowego na
temat aktywnoÊci fizycznej i palenia tytoniu

U.S. National Heart,
Lung, and Blood
Institute

www.nhlbi.nih.gov

• wytyczne kliniczne
i porady praktyczne
w dziedzinie leczenia
nadwagi i oty∏oÊci

Âwiatowa Federacja
Zdrowia

www.worldheart.org

• zagadnienia zwiàzane
ze zdrowym sercem

Âwiatowa Organizacja
Zdrowia

www.who.int

• zagadnienia
zdrowotne od A do Z

Obliczenia punktacji
ryzyka w Wielkiej
Brytanii wed∏ug wieku
Amerykaƒski Urzàd Polityki i Badaƒ w Dziedzinie Opieki Zdrowotnej

U.S Centers for Disease
Control and Prevention

Uwaga: Wiele z wybranych witryn internetowych zawiera linki do innych witryn krajowych i mi´dzynarodowych.
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Tabela 56: Przyk∏adowy formularz obliczania bezwzgl´dnego, dziesi´cioletniego ryzyka wystàpienia – prowadzàcego i nieprowadzàcego
do zgonu – zawa∏u mi´Ênia sercowego lub nag∏ej Êmierci sercowej
Imi´ i nazwisko pacjenta:
Poziom czynnika
ryzyka

Punktacja za czynnik
ryzyka

Palenie papierosów

Tak

Nie

8

0

Cukrzyca

Tak

Nie

6

0

Zawa∏ mi´Ênia sercowego
w wywiadzie rodzinnym

Tak

Nie

4

0

Czynnik ryzyka
Wiek
St´˝enie cholesterolu LDL
St´˝enie cholesterolu HDL
St´˝enie triglicerydów

Skurczowe ciÊnienie
t´tnicze
Suma punktów
Bezwzgl´dne ryzyko
dziesi´cioletnie CNS
(m´˝czyêni)
Kobiety po menopauzie,
bez cukrzycy
Bezwzgl´dne ryzyko
dziesi´cioletnie (kobiety)

punktów
% w ciàgu
10 lat
podzieliç ryzyko
bezwzgl´dne dla
m´˝czyzn przez 4
% w ciàgu
10 lat
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