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Nowe biologiczne
czynniki ryzyka
miażdżycy

OD REDAKCJI

Instytut Kardiologii CMUJ
w Krakowie

Wiele danych, w tym badanie kliniczno-kontrolne INTERHEART z udziałem ponad 15 tysięcy osób z kilku
kontynentów1, pokazało, że dziewięć
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, które mogą podlegać modyfikacji, odpowiada co najmniej
za 90% ryzyka wystąpienia zawału
serca, zatem dodatkowe czynniki ryzyka mogłyby w niewielkim stopniu
zwiększyć możliwości przewidywania incydentów wieńcowych. Jednak
ocenia się, że u około 20% chorych,
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Badanie Framingham rozpoczęte ponad 50 lat temu
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wprowadziło koncepcję czynników ryzyka choroby wieńcowej.
Zidentyfikowano czynniki, takie jak: starszy wiek, płeć
męska, zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego
lub cholesterolu LDL, zmniejszone stężenie cholesterolu HDL, palenie papierosów, podwyższone ciśnienie
tętnicze i cukrzyca określane często mianem głównych
lub tradycyjnych czynników ryzyka, czyli takich, które
są bezpośrednią przyczyną chorób sercowo-naczyniowych lub, tak jak wiek i płeć, niezależnie przewidują
ryzyko tych chorób.
Drugą kategorię stanowią tzw. predysponujące czynniki ryzyka. Oddziałują one na ryzyko przez wpływ
na główne czynniki ryzyka. Należą tu: nadwaga i otyłość,
brak aktywności fizycznej, dieta aterogenna, stres psychospołeczny i socjoekonomiczny, dodatni wywiad rodzinny w kierunku przedwczesnego występowania chorób
sercowo-naczyniowych, czynniki genetyczne.
Trzecią grupę stanowią tzw. nowe czynniki ryzyka, czyli takie, które w badaniach prospektywnych
lub kliniczno-kontrolnych korelują z wielkością ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych, lecz siła tej korelacji lub
rozpowszechnienie występowania czynników jest mniejsze niż głównych czynników ryzyka. Wśród tej kategorii
wymienia się wskaźniki odczynu zapalnego, czynniki
prozakrzepowe, aterogenne cząstki lipidowe, homocysteinę. Należy zaznaczyć, że poszczególne czynniki ryzyka
mogą w przyszłości zmienić kategorię, co uwarunkowane
będzie wynikiem dobrze zaplanowanych badań.

Oprócz czynników ryzyka dużym zainteresowaniem
w świecie badaczy cieszą się obecnie nowe metody obrazowania pozwalające na identyfikację wczesnych stadiów
rozwoju miażdżycy, należą one do większej grupy tzw.
markerów (wskaźników) ryzyka.
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce numer Forum Profilaktyki dotyczący nowych i mało jeszcze
poznanych wskaźników zaburzenia homeostazy układu
naczyniowego, mając nadzieję, że być może, chociaż część
z nich w przyszłości pomoże nam lepiej identyfikować
osoby zagrożone. Dostępny stan wiedzy, co do większości
omawianych tu zagadnień nie jest wystarczający, aby
formułować ostateczne i ścisłe zalecenia praktyczne, niemniej jednak Rada Redakcyjna PFP postanowiła opracować konsensus, aby w formie uporządkowanej przedstawić obecny stan wiedzy na temat tych czynników, których
znaczenie w praktyce klinicznej może być istotne.
Ze względu na duże zróżnicowanie omawianych zagadnień zaprosiłem do udziału w jego tworzeniu ekspertów
niewchodzących w skład Rady Redakcyjnej PFP, ale
o udokumentowanym dorobku naukowym w omawianych dziedzinach, którym bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, że obecny numer Forum Profilaktyki
pomoże Państwu odnaleźć się w „gąszczu” informacji
dotyczących tzw. nowych czynników ryzyka.
Zachęcam również do zapoznania się z ogłoszonym
niedawno Stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, dotyczącym stosowania produktów
o ograniczonej zawartości sodu. Wydaje się ono ze wszech
miar godne poparcia i rozpowszechnienia.
Życzę przyjemnej lektury,
Dr hab. n. med. Piotr Podolec

Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący tzw. nowych czynników
i markerów ryzyka sercowo-naczyniowego, które mają potencjalnie istotne
znaczenie w strategii zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym
Anetta Undas, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Andrzej Pająk, Zbigniew Gąsior, Maciej Małecki, Mieczysław Pasowicz, Andrzej Rynkiewicz,
Adam Torbicki, Tomasz Zdrojewski, Danuta Czarnecka, Wojciech Drygas, Maciej Godycki-Ćwirko, Elżbieta Kozek, Marek Naruszewicz,
Grzegorz Opala, Jerzy Stańczyk, Jacek Sieradzki
1. Wskaźniki układu krzepnięcia i fibrynolizy. Wpływ na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe wykazano dla: fibrynogenu (wzrost o 1 g/l
stężenia fibrynogenu zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych
dwukrotnie), czynnika krzepnięcia VII, czynnika von Willebranda – vWF
(ang. von Willebrand factor), inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1
– PAI-1 (ang. plasminogen activator inhibitor 1), aktywatora plazminogenu
typu tkankowego – tPA (ang. tissue plasminogen activator).
Czynniki te często ulegają poprawie pod wpływem ogólnie przyjętego
oddziaływania prewencyjnego. W uzasadnionych przypadkach w prewencji
wskazane jest stosowanie farmakoterapii wpływającej na układ krzepnięcia
i fibrynolizy.
Obecnie nie ma możliwości specyficznego oddziaływania na ryzyko poprzez wpływ na wymienione wskaźniki u osób zdrowych i nie zaleca się
oznaczania ich stężenia w celu oszacowania ryzyka sercowo-naczyniowego
w praktyce klinicznej.
2. Wskaźniki reakcji zapalnej. Zwiększenie stężenia CRP powyżej
3 mg/dl zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych o około 50%.
Stwierdzono też związek z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym
innych wskaźników tej grupy m.in. interleukin: IL-6, IL-10, IL-18, czynnika
martwicy nowotworu – TNF-α (ang. tumor necrosis factor α), rozpuszczalnego
liganda CD40 – sCD40L (ang. soluble CD40 ligand), metaloproteinazy-9 macierzy – MMP-9 (ang. matrix metalloproteinase 9), mieloperoksydazy.
Nie zaleca się oznaczania wymienionych wskaźników w celu oszacowania
ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej.
3. Homocysteina. Wzrost stężenia całkowitej homocysteiny w osoczu
o 3 μmol/l zwiększa ryzyko choroby wieńcowej o 11–30% i udaru mózgu
o około 20%. Dieta zawierająca co najmniej 400 μg kwasu foliowego obniża
stężenie homocysteiny we krwi, jednakże nie wykazano korzystnego wpływu
suplementacji kwasu foliowego na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Nie zaleca się oznaczania stężenia homocysteiny w celu oszacowania ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej.
4. Badania obrazowe w tym: ultrasonograficzna ocena grubości ściany
i rozszerzalności tętnic oraz ocena ich stopnia uwapnienia w wielorzędowej
tomografii komputerowej mogą się przyczynić do oceny zaawansowania
procesu miażdżycowego, wykrycia choroby sercowo-naczyniowej u osób bezobjawowych oraz zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Rola tych badań w populacyjnych badaniach przesiewowych nie została
dotychczas określona.
5. Grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej – IMT
(ang. intima media thickness) jest wskaźnikiem zaawansowania miażdżycy
oraz może pomóc w ocenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u osób
bezobjawowych z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Warto-

ści IMT pomiędzy 0,9 a 1,5 mm oznaczają pogrubienie błony wewnętrznej
i środkowej tętnicy szyjnej, natomiast IMT przekraczającą 1,5 mm traktuje
się jako blaszkę miażdżycową.
6. Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych (calcium score – CS)
równy zero (CS = 0), u pacjentów bez objawów choroby niedokrwiennej serca
wskazuje na małe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.
U osób z objawami sugerującymi chorobę wieńcową CS = 0 pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć obecność istotnych zwężeń tętnic
wieńcowych.
7. Częstość rytmu serca – mniejsza częstość rytmu serca wiąże się
z mniejszym ryzykiem chorób układu krążenia. Osoby aktywne fizycznie
charakteryzuje mniejsza częstość rytmu serca i utrzymanie aktywności fizycznej na właściwym poziomie jest jednym z głównych zaleceń w pierwotnej
i wtórnej prewencji chorób układu krążenia.
Niewątpliwym wskazaniem do leczenia są klinicznie istotne przyśpieszone
rytmy serca. Nie zaleca się jednak farmakologicznego obniżania częstości
rytmu serca jako środka zmierzającego do zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego w prewencji pierwotnej.
8. Szczepienia przeciw grypie zmniejszają ryzyko ostrych incydentów
sercowo-naczyniowych u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Jeżeli nie stwierdza się przeciwwskazań, osoby te mogą odnieść istotną
korzyść z zaszczepienia się. Szczepienia domięśniową szczepionką powinny
być wykonywane co roku, najlepiej przed zimowym wzrostem zachorowań
na grypę.
9. Ocena predyspozycji genetycznych na podstawie wywiadu jest
konieczna w prewencji pierwotnej. Przedwczesne występowanie chorób
sercowo-naczyniowych u krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) w wieku <55 lat dla mężczyzn i <65 lat dla kobiet wiąże się
z co najmniej dwukrotnym wzrostem ryzyka. Występowanie choroby tylko
u krewnych dalszego stopnia ma mniejsze znaczenie.
Badania genetyczne DNA należy wykonać w przypadku podejrzenia rzadkich chorób monogenowych, przede wszystkim rodzinnej hipercholesterolemii.
10. Zanieczyszczenie powietrza, m. in. wysokie stężenie pyłów o małej
średnicy ≤2,5 μm ma związek ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Monitorowanie jakości powietrza i ograniczenie emisji spalin i pyłów
przemysłowych powinno stanowić element strategii ogólnopopulacyjnej
w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.
Nie ma jednak opracowanych metod, o zweryfikowanej skuteczności,
które można by zastosować w indywidualnym poradnictwie w praktyce
klinicznej.

www.pfp.edu.pl
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Tabela 1. Nowe biochemiczne czynniki ryzyka
czynniki zapalne

czynniki hemostatyczne

markery dysfunkcji
śródbłonka

inne

IL-6

czynnik krzepnięcia
VII

cząsteczka przylegania międzykomórkowego (intercellular
adhesion molecule-1
– ICAM-1)

fosfolipaza A 2 związana z lipoproteinami

IL-10
IL-18
TNF-α
rozpuszczalny ligand
CD40 (sCD40L)
metaloproteinaza-9
macierzy (MMP-9)
mieloperoksydaza
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czynnik von Willebranda (vWF)

inhibitor aktywatora
plazminogenu typu 1 selektyna E
(PAI-1)
asymetryczna
aktywator plazmino- dimetyloarginina
genu typu tkankowe- (ADMA)
go (tPA)

u których doszło do incydentu sercowo-naczyniowego nie występuje
żaden z głównych czynników ryzyka
miażdżycy, a u połowy stwierdza się
tylko jeden z nich2. W poszukiwaniu
nowych czynników ryzyka miażdżycy, mogących ułatwić wyodrębnienie
takich chorych zagrożonych rozwojem
miażdżycy i jej powikłań zakrzepowo-zatorowych, substancje wykrywane
we krwi badano dwukierunkowo:
1) oceniając markery procesu
zapalnego i czynności śródbłonka
na podstawie przesłanek wskazujących, że miażdżyca jest przewlekłym
procesem zapalnym toczącym się
w ścianie naczynia;
2) oceniając markery aktywacji
układu krzepnięcia i fibrynolizy,
ponieważ zawał serca i udar mózgu
są wywołane procesem zakrzepowo-zatorowym w naczyniach.
Do nowych czynników ryzyka, dla
których istnieje najwięcej wiarygodnych danych łączących je z ryzykiem
incydentów sercowo-naczyniowych3
zalicza się

Białko C-reaktywne – CRP
(ang. C-reactive protein)
CRP jest białkiem ostrej fazy z rodziny pentraksyn, syntetyzowanym
głównie w wątrobie pod wpływem
cytokin zapalnych, głównie interleukiny (IL)-6, IL-1β i czynnika
martwicy nowotworów α – TNFα
(ang. tumour necrosis factor-α), ale
także w ścianie naczynia, zwłaszcza
w obrębie błony wewnętrznej.
Podstawowe zadanie CRP to udział
w mechanizmach nieswoistej odporności organizmu. W obecności jonów
wapnia CRP wiąże się z polisacharydami otoczek drobnoustrojów,
ze składnikami wewnątrzkomórkowymi oraz związkami kationowymi,
co pobudza klasyczną drogę aktywacji układu dopełniacza, nasila opsonizację i fagocytozę. Niekorzystne
bezpośrednie działania CRP mogące przynajmniej częściowo tłumaczyć jego związek z miażdżycą i jej
powikłaniami obejmują nasilenie
dysfunkcji śródbłonka naczyniowego
i stresu oksydacyjnego, zwiększenie
ekspresji czynnika tkankowego.
Synteza i wydzielanie CRP jest
procesem o dużej dynamice. Stężenie CRP we krwi może wzrastać
nawet 1000-krotnie w ciągu 24–48 h
od uszkodzenia tkanek. Czas półtrwania CRP wynosi ∼19 h. Dla reakcji ostrej fazy typowe są stężenia CRP
przekraczające 5–10 mg/l. Oznaczenie
CRP metodami o wysokiej czułości
(hsCRP) o progu detekcji od 0,01 mg/l
jest wykorzystywane w ocenie mało
nasilonego zapalenia typowego dla

miażdżycy4. Wiarygodne oznaczenie
to wynik po pobraniu krwi od osoby
w okresie stabilnym choroby, u której nie stwierdza się cech świeżej lub
niedawno przebytej infekcji. W krajach wysoko uprzemysłowionych ok.
25% osób dorosłych ma CRP >3 mg/l,
często bez hipercholesterolemii lub
innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
W prewencji pierwotnej wykazano, że CRP jest niezależnym
czynnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu, choroby tętnic
obwodowych oraz nagłej śmierci
sercowej u bezobjawowych kobiet
oraz mężczyzn i to w różnych populacjach5-7. Co ważne, oznaczenie
hsCRP dostarcza dodatkowych informacji dotyczących rokowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego
ponad te, których dostarcza wynik
cholesterolu LDL przy różnym ryzyku ocenianym w skali Framingham7.
Część badaczy uważa, że w ocenie
globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego należy zatem poza klasycznymi
czynnikami uwzględniać hsCRP. Znaczenie rokownicze CRP potwierdziły
duże badania kohortowe, w tym Reykjavik Heart Study, w którym oszacowano ryzyko związane z wysokim
CRP na podobne do tego przypisanego
paleniu tytoniu i nadciśnieniu tętniczemu8. CRP przekraczające 3 mg/l
zwiększa także ryzyko powikłań zakrzepowych po koronaroplastyce oraz
powikłań po pomostowaniu aortalno-wieńcowym.
Wytyczne AHA dotyczące
prewencji incydentów sercowo-naczyniowych uznały osoby
ze stężeniem CRP <1 mg/l za
grupę małego ryzyka, a te ze stężeniem ponad 3 mg/l za grupę
dużego ryzyka9. Oznaczanie CRP
nie może zastąpić oznaczania profilu
lipidowego, ale może być jego cennym
uzupełnieniem przede wszystkim
u osób z grupy pośredniego ryzyka
sercowo-naczyniowego, u których
10-letnie ryzyko incydentu mieści
się w zakresie 5–20%.
Obecnie nie powinno się zalecać
oznaczania CRP w badaniach przesiewowych w populacji ogólnej w celu
wyodrębnienia grupy zwiększonego
ryzyka.

Homocysteina – Hcy
Homocysteina to zawierający siarkę
aminokwas powstający w czasie demetylacji metioniny znajdującej się
w białkach pochodzenia zwierzęcego.
Zwiększone stężenie Hcy w osoczu
jest wynikiem 1) zmniejszonej aktywności enzymów uczestniczących
w przemianach Hcy, tj. w jej remetylacji – mutacje reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) lub

Białko C-reaktywne w populacji polskiej
– wyniki badania NATPOL PLUS

Dr n. med. Tomasz Zdrojewski

Katedra Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii, Akademia Medyczna
w Gdańsku
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Choroby serca i naczyń stanowią
najpowszechniejszą przyczynę zgonów i jeden z najczęstszych powodów
inwalidztwa w naszym kraju. Stanowią w Polsce także główną przyczynę
umieralności przedwczesnej. Dane
opublikowane w 2003 roku przez
Europejskie Biuro Regionalne
Światowej Organizacji Zdrowia
wskazują, że poziom umieralności przedwczesnej z powodu chorób układu krążenia w Polsce był

jej transsulfuracji – mutacje syntazy
β-cystationiny (CBS); i 2) niedoboru
witaminowych kofaktorów, tj. kwasu
foliowego, witaminy B6 i B12.
Większość Hcy w osoczu jest kowalencyjnie związana z białkami,
przede wszystkim z albuminą bądź
występują w utlenionej postaci jako
homocystyna w połączeniu z cysteiną, a niewielki odsetek stanowi postać wolna. Najczęściej oznaczana
w osoczu Hcy, nazywana całkowitą
Hcy (total Hcy, tHcy), jest sumą stężeń tych 3 postaci.
Mechanizmy niekorzystnego działania Hcy w krążeniu są niejasne
i obejmują dysfunkcję śródbłonka,
nasilenie stresu oksydacyjnego, nieenzymatyczną modyfikację białek,
stymulację procesów zapalnych, prozakrzepowych i proliferacyjnych.
Hiperhomocysteinemię definiuje się zwykle jako stężenie tHcy
w osoczu przekraczające 95. percentyl wartości dla danej populacji, najczęściej ponad 15 μmol/l.
Zwiększone stężenie tHcy obserwuje
się również u chorych z niewydolnością nerek, niedoczynnością tarczycy
oraz leczonych antagonistami folianów, np. metotreksatem lub karbamazepiną. Zwiększenie podaży witamin,
zwłaszcza kwasu foliowego, zmniejsza
stężenie tHcy o około 25%.
Pierwsze prospektywne badanie
dotyczące związku między stężeniem tHcy a ryzykiem wystąpienia
zawału serca, Physicians’ Health
Study, wykazało, że ryzyko zawału
rośnie 3,1 razy (95% CI 1,4 – 6,9)
u chorych ze stężeniem tHcy ponad
15,8 μmol/l w porównaniu z osobami,
u których stężenie Hcy było mniejsze10. Stężenie tHcy może również
ułatwić ocenę rokowania u chorych
z ostrymi zespołami wieńcowymi.
Ryzyko zgonu bez względu na przyczynę po uwzględnieniu zmiennych
zakłócających było średnio o ok. 70%
większe u osób ze zwiększonym stężeniem tHcy w ciągu 24 h od przyjęcia
do szpitala11. Oznaczanie tHcy u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi
bez uniesienia ST może mieć również
znaczenie rokownicze12. W obserwacji
24-letniej wykazano, że tHcy stanowi
niezależny czynnik ryzyka zawału
serca, w tym zakończonego zgonem13.
Metaanaliza badań obserwacyjnych
z 2002 roku ujawniła, że stężenie Hcy
w osoczu zwiększone o 25% (95%;
CI 4–17), tj. o ok. 3 μmol/l wiąże się
z o 11% większym ilorazem szans wystąpienia choroby wieńcowej i o 19%
udaru mózgu14. Podobnie metaanaliza badań prospektywnych z 2002
roku wykazała, że wzrost stężenia
Hcy o 3 μmol/l jest związany z o 32%
większym ilorazem szans wystąpienia choroby wieńcowej15.
Dotychczas brakuje danych wskazujących, że oznaczenie stężenia tHcy
dodaje informacje dotyczące ryzyka
sercowo-naczyniowego po uwzględnieniu klasycznych czynników ryzyka albo iż pozwala zidentyfikować
grupę chorych, która mogłaby odnieść korzyści z leczenia innego niż
typowa prewencja choroby wieńcowej.
Opublikowane w 2006 roku duże badania z randomizacją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby
wykazały, że u pacjentów po zawale
serca stosowanie witamin obniża znamiennie stężenie tHcy, ale nie wpływa na ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych i zgonu.

Terapia za pomocą kwasu foliowego
w dawce 0,8 mg lub 2,5 mg dziennie,
witaminy B6 i B12 prowadzona przez
3 lata lub 5 lat nie zmniejszyła ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru
mózgu i zgonu u pacjentów z jawną
klinicznie miażdżycą tętnic16,17.
Obecnie nie zaleca się oznaczania
tHcy u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ani nie
powinno się zalecać stosowania witamin w celu zapobiegania incydentom wieńcowym. Wytyczne prewencji
chorób układu sercowo-naczyniowego
ESC rekomendują jednak wzbogacenie diety o co najmniej 400 μg kwasu
foliowego dziennie3, tak jak dzieje się
to w USA od 1997 roku dzięki dodawaniu tej witaminy do mąki.

Fibrynogen jest białkiem układu
krzepnięcia, występującym zwykle
w stężeniu 2–3 g/l. Stanowi niezbędny składnik zakrzepów zarówno bogato-, jak i ubogopłytkowych, a ponadto
zwiększa lepkość krwi, przyczynia się
do agregacji płytek krwi, determinuje strukturę sieci fibryny i wpływa
na procesy naprawcze w ścianie naczyń. Jednocześnie, tak jak CRP, fibrynogen jest białkiem ostrej fazy, ale
o znacznie dłuższym niż CRP okresie
półtrwania (do 3 dni). Wzrost fibryno-

W świetle aktualnych wytycznych
ESC oraz AHA/ACC nie zaleca
się oznaczania poznanych dotąd
i omówionych w artykule nowych biochemicznych czynników ryzyka. Nie
są znane metody ich istotnej modyfikacji.
Nieprawdopodobne wydaje się
obecnie, aby jeden biomarker mógł
dodać istotne informacje ponad
te, które wiążą się z obecnością uznanych dziś czynników ryzyka, których
pozycja jest niezmiennie bardzo silna. Prawdopodobne jest natomiast,
że w przyszłości opracowany zostanie jednak zespół wielu biomarkerów,
który umożliwi zindywidualizowane
podejście do terapii chorób układu
sercowo-naczyniowego.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

około dwa i pół razy wyższy niż
w krajach UE. Tak duże różnice dotyczące umieralności przedwczesnej
występują jeszcze tylko w odniesieniu
do zewnętrznych przyczyn zgonów
u mężczyzn. Warto zatem dobrze monitorować rozpowszechnienie i kontrolę nie tylko klasycznych, ale również
nowych czynników ryzyka, by wobec
ograniczonych środków na prewencję
optymalnie przygotowywać działania
interwencyjne skierowane na najważniejsze grupy docelowe.
Do 2002 roku nie było podobnych
kompleksowych programów badawczych i danych dla populacji ogólno-

polskiej. Badania podejmowane w niektórych miastach lub regionach nie
były reprezentatywne dla populacji
polskiej z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie zachorowalności i umieralności w naszym kraju. Dlatego w 2002
roku zrealizowano ogólnopolskie badanie NATPOL PLUS (Nadciśnienie
Tętnicze w Polsce Plus Zaburzenia
Lipidowe i Cukrzyca), w latach zaś
2003–2006 WOBASZ.
Do głównych celów programu
NATPOL PLUS, oprócz oceny częstości występowania i skuteczności leczenia klasycznych czynników ryzyka,
należała analiza rozpowszechnienia

„nowych” czynników ryzyka, których
znaczenie w patogenezie incydentów
sercowo-naczyniowych było w ostatniej dekadzie przedmiotem intensywnych badań: podwyższonej insulinemii
na czczo, zwiększonego stężenia białka
C-reaktywnego, oznaczanego metodą
o wysokiej czułości (hsCRP), a także
zwiększonego stężenia homocysteiny
we krwi. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki dotyczące hsCRP.
Grupą badaną była reprezentatywna dla populacji ogólnopolskiej
próbka dorosłych mężczyzn i kobiet
w wieku 18–94 lat. U każdego respondenta wypełniano kwestionariusz,

Lipoproteina (a) – Lp(a)
Lipoproteina (a) jest częścią frakcji
LDL, w której połączona mostkiem
dwusiarczkowym z apoB100 występuje
apo(a), wykazujące znaczną homologię
z cząsteczką plazminogenu. Większość
niekorzystnych efektów Lp(a) wydaje
się wynikać z upośledzenia sprawności fibrynolizy poprzez liczne mechanizmy, m.in. zwiększoną ekspresję
inhibitorów tego procesu18.
Oznaczanie Lp(a) nie jest dobrze wystandaryzowane ze względu na dużą
zmienność wielkości apo (a). Jednak
stężenie Lp(a) wyróżnia się wyjątkową stabilnością u poszczególnych
osób, będąc w 95% uwarunkowane
genetycznie.
Liczne badania retrospektywne i obserwacje wskazywały, że zwiększone stężenie Lp(a)
(zwłaszcza >30 mg/l) wiąże się
z istotnie wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale u osób
obciążonych dużym ryzykiem2.
Najnowsza metaanaliza ujawniła,
że Lp(a) znajdujące się w najwyższym tercylu łączy się z większym
o 60% ryzykiem sercowo-naczyniowym w 10-letniej obserwacji w porównaniu z osobami z najniższego
tercyla oraz potwierdzono, że Lp(a)
jest niezależnym czynnikiem wystąpienia choroby wieńcowej19. Obecnie
wydaje się, że Lp(a) może być pomocna w określaniu ryzyka w pewnych
szczególnych grupach, takich jak
chorzy na cukrzycę, osób ze zwiększonym stężeniem fibrynogenu lub
Hcy. Jednak w porównaniu z innymi nowymi markerami, zwłaszcza z CRP, Lp(a) nie dodaje nowych
danych na temat ryzyka sercowo-naczyniowego w większości badanych
populacji20. Nie ma także badań klinicznych wskazujących, że obniżenie
stężenia Lp(a) zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. Aktualne wytyczne dotyczące prewencji nie zalecają
oznaczania Lp(a) w celu oszacowania
ryzyka sercowo-naczyniowego.

Fibrynogen

genu stwierdza się u osób w podeszłym
wieku, otyłych, palących papierosy
oraz chorych na cukrzycę. Korzystnie na jego stężenie poprzez jego obniżenie wpływa natomiast aktywność
fizyczna i spożycie alkoholu.
Wiele danych od ponad 30 lat pokazuje, że stężenie fibrynogenu koreluje
z ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. W metaanalizie potwierdzono, że osoby, u których stężenie fibrynogenu znajduje się w najniższym
tercylu mają o 80% mniejsze ryzyko
(RR 1,8; 95% CI 1,6–2,0) sercowo-naczyniowe niż osoby z najwyższego
tercyla19. Analiza wyników badania
Northwick Park Heart Study w ciągu 30-letniej obserwacji wykazała,
że fibrynogen oznaczony na początku obserwacji jest silnie powiązany
z umieralnością w przebiegu choroby
wieńcowej u mężczyzn (RR 1,63; 95%
CI 1,33–1,99), ale nie u kobiet (RR
0,75; 95% CI 0,40–1,43)21. Badanie
Atherogene potwierdziło, że wzrost
fibrynogenu u pacjentów z chorobą
wieńcową wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem zgonu z powodu tej choroby mimo uwzględnienia tradycyjnych
czynników ryzyka i CRP (HR 1,27;
95% CI 1,04–1,55)22. Prospektywne
badanie kohortowe, Thrombosis Prevention Trial, pokazało, że stężenie
fibrynogenu jest nie tylko niezależnym predyktorem wystąpienia choroby wieńcowej, ale również udaru
mózgu23. Ryzyko związane z fibrynogenem jest niezależne od innych znanych czynników ryzyka, jednak jego
wartość rokownicza jest ograniczona
tylko do pewnych podgrup, np. osób
z hiperhomocysteinemią 24. Wartość
fibrynogenu w ocenie ryzyka
sercowo-naczyniowego jest jednak znacznie mniejsza niż CRP,
a wiarygodna ocena stężenia fibrynogenu nie jest łatwa. Dotychczas nie wykazano, aby oznaczenie
fibrynogenu wnosiło nowe informacje
do oceny ryzyka ponad te wynikające
ze znanych czynników ryzyka.

Inne biochemiczne
potencjalne czynniki ryzyka
Nowe biomarkery, których niezależny
związek z występowaniem incydentów
sercowo-naczyniowych, najczęściej zawału serca niezakończonego zgonem
lub zgonu, wykazano co najmniej
w jednym dużym badaniu kohortowym, przedstawiono w tabeli 1.
Dane na ich temat są jednak niewystarczające obecnie, aby uznać je
za czynniki ryzyka miażdżycy.

Podsumowanie

FORUM

Nr 2 (7) czerwiec 2007
dokonywano pomiarów antropometrycznych i ciśnienia tętniczego oraz
przeprowadzano badania biochemiczne (n = 2399). Oznaczenie białka Creaktywnego wykonano metodą nefelometryczną (Behring Nephelometer
100 Analyzer, N High Sensivity CRP
OQIY2, Dade Behring). Zgodnie
z opublikowanym wspólnym stanowiskiem American Heart Association
i Centers for Disease Control and Prevention z 2003 roku, określono przedziały: <1 mg/l jako definiujący
grupę o małym ryzyku, 1–3 mg/l
jako grupę o pośrednim i >3 jako
grupę o dużym ryzyku wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej. W przypadku, gdy stężenie
hsCRP badanej osoby przekraczało
10 mg/l, pomiaru nie uwzględniano
w analizie wyników.
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P R O F I L A K T Y K I

U 46% badanych stwierdzono
stężenie CRP w surowicy wynoszące poniżej 1 mg/dl. Natomiast
u 22% wykazano stężenie hsCRP
wyższe niż 3 mg/dl, świadczące
o zwiększonym ryzyku miażdżycy. Częstość występowania zwiększonego stężenia hsCRP była nieznacznie
większa wśród kobiet w porównaniu
z mężczyznami (24% vs 20%), obserwowano także zwiększenie stężenia CRP
wraz z wiekiem badanych (p<0,001).
W grupie poniżej 30. roku życia podwyższony poziom tego czynnika ryzyka stwierdzono u 15% osób, natomiast
w grupie osób powyżej 60. roku życia
– 37%. Średni poziom hsCRP wyniósł
2,2 mg/l u mężczyzn (M) i 2,35 mg/dl
u kobiet (K) (n.s). Był istotnie wyższy
(p<0,05) u pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym (M 2,6 mg/l, K 3,1 mg/l) niż

w grupie bez nadciśnienia (M 1,9 mg/l,
K 2,0 mg/l).
Badanie NATPOL PLUS poprzez
precyzyjną ocenę rozpowszechnienia
i kontroli klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
na podstawie badań obejmujących
reprezentatywną próbę dorosłych
mieszkańców wykazało, że w naszym
kraju najbardziej rozpowszechnionymi czynnikami ryzyka są zaburzenia
lipidowe (ponad 15 mln dorosłych
Polaków), nadciśnienie tętnicze
(8,6 mln dorosłych Polaków choruje
na nadciśnienie tętnicze, a prawie
9 mln ma wysokie prawidłowe ciśnienie krwi) i papierosy, które pali
co trzeci dorosły Polak. Wyniki programu NATPOL PLUS jednoznacznie wskazują na prewencję chorób
sercowo-naczyniowych jako główne

wyzwanie polskiego systemu ochrony
zdrowia. Podobna sytuacja ma miejsce również w odniesieniu do „nowych” czynników ryzyka, takich jak
hsCRP, który jest istotnie podwyższony u co piątego, co najmniej zaś
granicznie podwyższony (>1 mg/dl)
u połowy dorosłych Polaków.
Fakt dużego rozpowszechnienia
klasycznych i „nowych” czynników
ryzyka CVD, jak również niska
społeczna świadomość związanych
z tym zagrożeń stały się stymulacją do opracowania zintegrowanych
w skali całego kraju nowoczesnych
interwencji edukacyjnych i organizacyjnych w ramach Narodowego
Programu POLKARD 2003–2005
i 2006–2006 oraz badań przesiewowych prowadzonych na coraz szerszą
skalę przez NFZ.

Program NATPOL PLUS zrealizowano pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Joint European Societies Cardiovascular Prevention Committee, a także
Ministra Zdrowia i zarządów głównych następujących polskich towarzystw naukowych:
– Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
– Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
– Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
– Polskiego Towarzystwa Badań
nad Miażdżycą.
Skład
patronów
programu
NATPOL PLUS okazał się więc potrzebnym i dobrym zaczątkiem kolejnego sukcesu prewencji w Polsce
– Polskiego Forum Profilaktyki.

Szczepienia przeciw grypie w prewencji chorób
sercowo-naczyniowych

duża. Obecnie dysponujemy kilkoma
badaniami obserwacyjnymi oraz jednym badaniem eksperymentalnym.

–

Dr hab. n. med. Piotr Podolec
Dr Grzegorz Kopeć

Badania kliniczno-kontrolne

(ACC/AHA) dotyczących profilaktyki wtórnej – klasa zaleceń I, poziom
wiarygodności B17.
Umieszczenie zalecenia w klasie I podyktowane jest bardzo dużą
korzyścią ze szczepień przeciw grypie w omawianej populacji. Jak wspomniano, liczba osób, które trzeba było
zaszczepić pojedynczą dawką szczepionki, aby zapobiec jednemu zgonowi tzw. NNT (ang. number needed
to treat) wynosiła 17. Podobny wynik
otrzymano w badaniu HPS18 w grupie pacjentów po zawale leczonych
simwastatyną w dawce 40 mg w ciągu
średnio 5-letniej obserwacji.
Poziom wiarygodności B wynika
z przeprowadzenia dotychczas tylko jednego badania z randomizacją
i wskazuje na potrzebę przeprowadzenia kolejnych.

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii CM UJ

Wstęp
Największa w historii pandemia grypy
wywołana wirusem grypy hiszpańskiej
tzw. hiszpanki rozpoczęła się w marcu
1918 roku w Stanach Zjednoczonych
i rozprzestrzeniła na cały świat, zbierając żniwo w postaci 40 milionów zgonów1. W samych Stanach Zjednoczonych zachorowało 25 mln osób, z czego
około 500 000 zmarło2. Najczęściej byli
to młodzi, biali mężczyźni. Uważa
się, że za ciężkość przebiegu choroby
odpowiadało nie tyle bezpośrednie
uszkodzenie tkanek przez wirusa, ale
siła autoimmunologicznej odpowiedzi
zapalnej2. Niedługo potem rozpoczęła się kolejna epidemia określona
przez Światową Organizację Zdrowia
w 1969 roku jako największa epidemia w dziejach ludzkości – epidemia
choroby wieńcowej2. W Stanach Zjednoczonych częstość zgonów z jej powodu zaczęła się gwałtownie zwiększać
w połowie lat trzydziestych XX wieku,
osiągając szczyt w latach sześćdziesiątych. Podobnie jak w czasie pandemii
„hiszpanki” na chorobę wieńcową
umierali najczęściej biali mężczyźni
z tych samych kohort urodzeniowych,
co osoby zmarłe w okresie pandemii
grypy2.
Obserwacje dotyczące czasowego
związku między zachorowaniami
na grypę a zgonami z przyczyn sercowo-naczyniowych były przedstawiane
wielokrotnie. Retrospektywna analiza 541 przypadków pacjentów3 z chorobą wieńcową przyjętych na oddział
chorób zakaźnych z rozpoznaniem
grypy lub paragrypy potwierdzonym
serologicznie wykazała, że u 60%
z nich dochodziło do nasilenia objawów choroby wieńcowej we wczesnym etapie zdrowienia, pomiędzy 5.
a 13. dniem od początku infekcji.
W prospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym 28% świeżych
zawałów serca było poprzedzonych
infekcją dróg oddechowych. W tym
samym okresie infekcję odnotowano
jedynie u 15% osób z grupy kontrolnej, bez zawału.
Z kolei w analizie dużej serii przypadków (mieszkańcy Wielkiej Brytanii, pacjenci podstawowej opieki
zdrowotnej w latach 1987–2001) liczącej 20 921 osób po zawale serca
i 22 400 pacjentów po udarze mózgu z infekcją dróg oddechowych lub
moczowych w wywiadzie zaobserwowano zwiększenie częstości zawałów
serca i udarów mózgu w okresie
pierwszych 91 dni od infekcji, przy
czym ryzyko było największe w ciągu
pierwszych trzech dni i zmniejszało
się wraz z upływem czasu5.
Badacze z Petersburga opublikowali niedawno wyniki badania,
w którym częstość potwierdzonych

autopsyjnie zawałów serca zwiększała się okresowo w rytmie zgodnym
z sezonowymi epidemiami grypy6.
W naturalny sposób pojawiło się
więc pytanie o możliwość zmniejszenia ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych przez zapobieganie zachorowaniom na grypę. Badania,
w których próbowano udzielić odpowiedzi na to pytanie przedstawiono
w dalszej części artykułu.

Epidemiologia grypy
i biologia wirusa
Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie na grypę
zapada 5–10% dorosłych i 20–30%
dzieci7.
W Stanach Zjednoczonych grypa
odpowiada za około 226 000 hospitalizacji i 36 000 zgonów rocznie. Wynikają one z powikłań infekcji, takich
jak zapalenie płuc lub zaostrzenie
istniejących chorób przewlekłych,
zwłaszcza układu oddechowego i krążenia. Choć chorują najczęściej dzieci
w wieku 5–9 lat, poważne powikłania i zgony odnotowywane są głównie
u osób ≥65. rż. oraz <2. rż., a także bez
względu na wiek u osób obciążonych
chorobami układu krążenia i układu
oddechowego, chorych na cukrzycę,
z niewydolnością nerek i ze zmniejszoną odpornością. Przykładowo, roczna
umieralność z powodu grypy w Stanach Zjednoczonych w grupie wiekowej ≥65. rż. wynosi około 98/100 000
osób8. Według danych Państwowego
Zakładu Higieny, w Polsce zapadalność na grypę w 2005 roku wynosiła
ok. 2000/100 000 osób, a umieralność
ok. 0,15/100 000. Szczyt zapadalności
przypada corocznie pomiędzy styczniem a kwietniem9.
Epidemie grypy u ludzi wywołane
są dwoma typami wirusa: A i B. W obrębie typu A wyróżnia się podtypy
na podstawie charakterystyki dwóch
antygenów powierzchniowych: hemaglutyniny i neuraminidazy. Mutacje
punktowe powstające podczas replikacji wirusa są przyczyną powstawania nowych wariantów odpowiadających za sezonowe nawroty epidemii.
Wytworzenie przeciwciał przeciwko
jednemu wariantowi nie chroni zupełnie przeciwko nowo powstającym,
dlatego co roku zmieniany jest skład
szczepionek. Za optymalny czas szczepienia uważa się okres poprzedzający
epidemię grypy, zwykle między październikiem a listopadem10.

Rola szczepień przeciw
grypie w profilaktyce
chorób sercowo-naczyniowych
Liczba badań na temat roli szczepień
przeciw grypie w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym nie jest

W tabeli 1 przedstawiono 3 badania
kliniczno-kontrolne, których wyniki
wskazują na znaczenie szczepienia
przeciw grypie jako czynnika ochronnego wobec zawału serca, udaru mózgu i nagłego zatrzymania krążenia.

Badanie kohortowe
Nie wszystkim badaczom udało się
wykazać korzystny wpływ szczepień
przeciw grypie na ryzyko groźnych
powikłań.
Przykładem jest badanie kohortowe
Jacksona i wsp.14, w którym oceniono
retrospektywnie częstość szczepień
przeciw grypie oraz incydentów sercowo-naczyniowych w kohorcie 1378
pacjentów po zawale serca, w wieku
średnio 64 lata (mediana). Do badania kwalifikowani byli tylko ci pacjenci, którzy przeżyli co najmniej 90
dni od zawału. W okresie obserwacji,
który trwał średnio 2,3 roku (od 10
dni do 4,2 roku) odnotowano 127
incydentów sercowo-naczyniowych
w tym 102 zawały (w tym 23 zakończone zgonem) i 15 zgonów z innych
niż zawał przyczyn sercowo-naczyniowych. Z całej grupy przynajmniej
raz zaszczepionych w okresie obserwacji było 74% pacjentów. Zaszczepienie przeciw grypie nie wiązało się
jednak z redukcją ryzyka incydentów
sercowo-naczyniowych.

Badanie z randomizacją
Omawiane wcześniej badania obserwacyjne pozwoliły na sformułowanie
hipotezy o korzystnej roli szczepień
przeciw grypie w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym.
Jednak ze względu na szereg czynników zakłócających interpretację
(brak homogenności porównywanych grup w stosunku do innych niż
grypa czynników ryzyka incydentów
sercowo-naczyniowych), przedstawione dowody były niewystarczające do sformułowania ostatecznych
wniosków i zaleceń dla praktyki
lekarskiej.
W 2001 roku grupa argentyńskich
badaczy15,16 przeprowadziła rekrutację do, jak dotąd, jedynego badania
z randomizacją (FLUVACS) testującego omawianą hipotezę o ochronnej
roli szczepień przeciw grypie w profilaktyce wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.
Badaniem objęto 301 pacjentów
z chorobą niedokrwienną serca,
w tym 200 hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca oraz 101
przyjętych do planowej angioplastyki
tętnic wieńcowych.
Chorzy zostali losowo przydzieleni
do jednej z dwóch grup:
– interwencji – otrzymującej domięśniowo pojedynczą dawkę
inaktywowanej szczepionki przeciw grypie,
– kontrolnej – nieotrzymującej
szczepienia.
Oceniano następujące punkty końcowe:

pierwszorzędowy – zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych
– drugorzędowy – złożony punkt
końcowy obejmował łącznie
zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawał serca (podwójny
punkt końcowy) lub też ponowną hospitalizację (potrójny punkt
końcowy).
W półrocznej obserwacji pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił
u 2% pacjentów z grupy interwencji
oraz 8% z grupy kontrolnej (RR =
0,25, 95% CI 0,07–0,86), jak wynika z obliczeń autorów niniejszego
opracowania, aby zapobiec jednemu
zgonowi w 6-miesięcznej obserwacji,
trzeba było jednorazowo zaszczepić
przeciw grypie 17 pacjentów. Wyniki obserwacji rocznej przedstawiono
w tabeli 2.
Poszczególne punkty końcowe
osobno analizowano w grupie chorych ze świeżym zawałem serca oraz
w grupie planowej angioplastyki,
stwierdzając redukcję wszystkich
punktów końcowych jedynie w grupie zawału zarówno w obserwacji
6-miesięcznej, jak i rocznej.
Warto zauważyć, że w badaniu tym
nie określono skuteczności szczepienia w aspekcie częstości zachorowań
na grypę, nie jest więc jasne czy
zwiększone ryzyko zgonu w grupie
kontrolnej było efektem częstszych
infekcji w okresie badania.
Cytowane badanie, choć obejmujące niewielką liczbę chorych i przeprowadzone metodą pojedynczo, a nie
podwójnie ślepej próby, było badaniem z randomizacją, co stało się
podstawą do umieszczenia zalecenia
szczepienia przeciw grypie u wszystkich pacjentów z rozpoznaną chorobą
sercowo-naczyniową w ostatnich wytycznych American College of Cardiology/American Heart Association

Zalecenia dotyczące
szczepień przeciw
grypie
Cytując wytyczne ACC/AHA17:
„Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi powinni być szczepieni
przeciw grypie”.
Szczepienie powinno być wykonywane corocznie. Optymalnym czasem szczepienia jest zwykle okres
między wrześniem a listopadem,
a więc jeszcze przed rozpoczęciem
epidemii grypy17.
Dostępne są 2 rodzaje szczepionek
przeciw wirusowi grypy:
– inaktywowana – podawana domięśniowo
– zawierająca żywe, atenuowane
wirusy – podawana donosowo.

Tabela 1. Badania kliniczno-kontrolne
Badanie

Pacjenci

Metodyka

Wynik

Naghavi M i wsp.

122 pacjentów z kolejnym zawałem
i
96 pacjentów po zawale
(grupa kontrolna)

wywiad
w kierunku
szczepień
przeciw grypie
w przeszłości

szczepienie przeciw grypie
w wywiadzie niezależnie
od innych czynników
ryzyka zmniejsza ryzyko
ponownego zawału serca

90 pacjentów z udarem
niedokrwiennym mózgu
i
180 osób zdrowych
(grupa kontrolna)

wywiad
w kierunku
szczepień
przeciw grypie
w przeszłości

szczepienie przeciw grypie
w wywiadzie niezależnie
od innych czynników ryzyka zmniejsza ryzyko udaru
niedokrwiennego mózgu

wywiad
w kierunku
szczepień
przeciw grypie
w przeszłości

szczepienie przeciw grypie
w wywiadzie niezależnie
od innych czynników ryzyka zmniejsza ryzyko nagłego zatrzymania krążenia

Circulation
2000;102:3039
Lavallée P i wsp.
Stroke
2002;33:513

Siscovick DS.i wsp. 342 osoby po nagłym
zatrzymaniu krążenia
Am J Epidemiol
i
2000;152:674–7
542 osoby zdrowe
(grupa kontrolna)

Tabela 2. Badanie FLUVAC Wyniki – obserwacja roczna
Szczepionka Kontrola
n = 151
n = 150

RR

Zgon z przyczyn
sercowo-naczyniowych

9 (6%)

0,37 0,17–0,71

Podwójny punkt końcowy

14 (10%)

24 (16%)

0,59 0,32–1,10

0,09

Potrójny punkt końcowy

32 (22%)

54 (37%)

0,59 0,4–0,86

0,004

26 (17%)

95% CI

p
0,002

Podwójny punkt końcowy – zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca
Potrójny punkt końcowy – rehospitalizacja, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych,
zawał serca
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Należy zaznaczyć, że osoby
z chorobami sercowo-naczyniowymi powinny otrzymywać
tylko szczepionkę inaktywowaną10, ponieważ zastosowanie
szczepionki z żywymi, atenuowanymi wirusami może być
przyczyną infekcji w tej grupie
chorych dużego ryzyka.
W Polsce odsetek osób zaszczepionych przeciw grypie w porównaniu
z innymi krajami19 jest mały. Na przykład w 2003 roku liczba dawek szczepionki poddanych dystrybucji na 1000
osób populacji wyniosła w Polsce 79,
a dla porównania w Niemczech 210.
Szczepionki inaktywowanej nie
powinno się podawać osobom z uczuleniem na białko jaja kurzego lub

na inne składniki szczepionki bez
wcześniejszej konsultacji z lekarzem
alergologiem. U pacjentów z gorączką szczepienie należy przełożyć aż
do czasu wyzdrowienia8.

Możliwe
patomechanizmy
powikłań sercowo-naczyniowych
wywołanych zakażeniem
wirusem grypy
W literaturze wymieniane są bardzo liczne teorie tłumaczące związek

Komentarz dotyczący epidemiologii grypy
i szczepień

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak

Kierownik Krajowego Ośrodka
ds. Grypy
Katedra i Zakład Medycyny
Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym
Medycyny Rodzinnej z Oddziałem
Chorób Wewnętrznych
i Metabolicznych,
Państwowy Zakład Higieny,
Akademia Medyczna,Warszawa

Krajowy Ośrodek ds. Grypy, jeden
ze 118 takich ośrodków w świecie,
pełni rolę referencyjną dla całego
kraju, uczestniczy zarówno w Międzynarodowym Programie Nadzoru nad
Grypą WHO, jak i w Europejskiej
Sieci Nadzoru nad Grypą – European
Influenza Surveillance Scheme
(EISS), w której nadzór opiera się
na systemie SENTINEL. W Polsce
w systemie SENTINEL biorą udział
lekarze medycyny rodzinnej, Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (WSSE), coraz częściej
także Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Krajowy
Ośrodek ds. Grypy Państwowego
Zakładu Higieny (PZH), pełniący
rolę koordynatora.17 Podstawowe
założenie tego systemu stanowi zintegrowanie nadzoru epidemiologicznego z nadzorem wirusologicznym,
tak by dane o liczbie zachorowań
na grypę były powiązane z laboratoryjnymi potwierdzeniami zakażeń
tym patogenem Zakażenie układu
oddechowego wywołane wirusem

grypy trudno odróżnić na podstawie samych objawów klinicznych
od zakażeń innymi drobnoustrojami
chorobotwórczymi1. W tym samym
czasie, co wirus grypy krąży także
około 200 typów innych wirusów
oddechowych. W ramach podstawowych badań laboratoryjnych dostępny test immunofluorescencyjny (IF)
pozwala zdiagnozować następujące
wirusy: grypy typu A, grypy typu B,
parainfluenzy typu 1, typu 2 i typu
3, wirus RS oraz adenowirus podczas
jednorazowego pobrania materiału
do badań już w ciągu 2 godzin.
Materiał do badań może być
pobrany jako: wymaz z nosa,
noso gardzieli,
popłuczyny
z gardła, aspirat odessany z nosowej części gardła, popłuczyny z drzewa oskrzelowego, płyn
mózgowo-rdzeniowy, wysięk
z ucha środkowego oraz materiał sekcyjny 2,6,7,13,14 . W Polsce
badania te mogą być wykonane
w Krajowym Ośrodku ds. Grypy
PZH w Warszawie oraz we wszystkich WSSE. Ponadto w Krajowym
Ośrodku ds. Grypy wykonuje się
też szereg innych badań, np. izolację wirusów grypy z materiałów
klinicznych pobranych od pacjentów na hodowli komórkowej MDCK
i zarodkach kurzych, wykrywanie
materiału genetycznego wirusa
grypy metodą RT-PCR, analizę
antygenową szczepów wirusa grypy
izolowanych w Krajowym Ośrodku
ds. Grypy oraz w WSSE, ocenę odporności populacji na szczepy wirusa grypy krążące w Polsce w danym
sezonie epidemicznym, czy badania
serologiczne pozwalające potwierdzić przebyte ostatnio zakażenie
wirusem grypy. Krajowy Ośrodek
ds. Grypy ma także obowiązek informowania WHO o izolowanych

Szczepienia przeciwko grypie w wieku podeszłym
– wyniki badań i mechanizmy protekcji
kardiologicznej
Dr Magdalena Strach
Dr Urszula Kozera-Ptaszyńska
Prof. dr. hab. n. med. Tomasz
Grodzicki
Katedra Chorób Wewnętrznych
i Gerontologii CMUJ w Krakowie

Sprawne działanie układu odpornościowego jest wynikiem współdziałania mechanizmów obrony swoistej
i nieswoistej. W procesie starzenia
organizmu dochodzi do stopniowego upośledzenia działania układu
odpornościowego w zakresie obu
tych składowych. W konsekwencji,
wiek starszy wiąże się ze zwiększoną częstością występowania chorób
infekcyjnych, nowotworowych, obniżoną reakcją na immunizacje swoistą, dłuższym gojeniem ran, przedłużaniem czasu infekcji, częstym
występowaniem powikłań. Bardzo
istotnym czynnikiem osłabiającym
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odporność u osób starszych jest
współistnienie przewlekłych chorób, jak cukrzyca, choroby naczyń
krwionośnych, które zdecydowanie
osłabiają odpowiedź układu odpornościowego.
Grypa jest jedną z najczęstszych infekcji występujących
w populacji ludzkiej, rozpowszechnioną na wszystkich kontynentach.
1 Według raportów WHO corocznie na grypę choruje na świecie
330–990 milionów ludzi, a umiera
0,5–1 miliona. Szczególnie wśród
osób po 65. roku życia grypa stanowi istotną przyczynę śmiertelności
ze szczytowym wzrostem zachorowalności przypadającym na miesiące zimowe i jesienne. W tym samym
okresie stwierdza się największą
częstość ostrych incydentów sercowo-naczyniowych.

zachorowań na grypę ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Opierają się one
na obserwacjach klinicznych lub eksperymentach prowadzonych zwykle
na zakażonych grypą zwierzętach.
Tachykardia, stres, niedotlenienie, odwodnienie i idące za nim niedociśnienie i zwiększenie wartości
hematokrytu są objawami typowymi
w przebiegu infekcji, w tym także grypowych, i prawdopodobnie częściowo
mogą odpowiadać za zwiększone ryzyko epizodów niedokrwiennych20.
Badania eksperymentalne wskazują jednak na szczególną, dodatkową rolę samego patogenu jakim jest
wirus grypy. Przykładem może być
publikacja Bouwmana i wsp., w któ-

rej wykazano, że infekcja monocytów
wirusem grypy znacznie nasila syntezę prozapalnych cytokin, takich jak
Il-6 i Il-8 oraz hamuje produkcję działającej przeciwzapalnie Il-10, a efekt
ten jest 3–5-krotnie większy niż przy
zakażeniu wirusem cytomegalii lub
Chlamydia pneumoniae21.
Jedna z teorii zakłada, że antygeny wirusa grypy są podobne do antygenów występujących na powierzchni blaszki miażdżycowej. Taka antygenowa mimikra może powodować
reakcję krzyżową pomiędzy krążącymi immunoglobulinami a blaszką miażdżycową i przyczyniać się
do jej destabilizacji. Istnieje teoria,
że omawiane na początku artykułu
zwiększenie umieralności z powodu

choroby wieńcowej w dziesięcioleciach następujących po pandemii
grypy hiszpańskiej, głównie w populacjach o najcięższym przebiegu
choroby (młodzi, biali mężczyźni)
był wynikiem krzyżowej reakcji
autoimmunologicznej z elementami
blaszki miażdżycowej w przebiegu
reinfekcji. Tak więc predysponowana
część populacji, która zdołała przetrwać okres pandemii ginęła później
z powodu zawału serca. Możliwe jest
też, że zmniejszenie umieralności
z powodu zawału serca wynika częściowo ze zmiany struktury populacji
związanej ze stopniowym wymieraniem populacji zakażonej kiedyś wirusem grypy hiszpańskiej2.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

szczepach wirusa grypy oraz przesyłania tych szczepów do WHO Collaborating Center for Reference and
Research on Influenza w Londynie
celem wykonania bardziej szczegółowej analizy1.
Zwłaszcza obecnie, gdy wirus ptasiej grypy łamie barierę gatunkową, udział lekarza
rodzinnego w nadzorze nad
grypą, włączanie diagnostyki
i profilaktyki do codziennej
praktyki ma priorytetowe znaczenie19,21,22 . Znaczenie diagnostyki wirusologicznej infekcji układu oddechowego ze szczególnym
uwzględnieniem grypy ma na celu
uniknięcie antybiotykoterapii bez
wskazań, podjęcie właściwego leczenia, skrócenie pobytu w szpitalu,
podjęcie stosownych środków w celu
zapobieżenia szerzeniu się zakażenia, zmniejszenie kosztów, obalenie
mitów związanych ze szczepieniami prowadzących do ich unikania,
właściwe użycie dostępnych już
nowych leków – inhibitorów neuraminidazy wirusa grypy, takich jak:
zanamiwir czy oseltamiwir i jednoczesne zapobieganie powstawaniu
szczepów opornych na te inhibitory. Efektywna kontrola zagrożeń
jakie niesie ze sobą rozszerzająca
się infekcja grypy uzależniona jest
m.in. od prowadzenia sprawnego
nadzoru, który musi obejmować
gromadzenie określonych danych
o zachorowaniach na grypę i choroby grypopodobne (nadzór epidemiologiczny) oraz laboratoryjne
potwierdzenia zakażeń wirusem
grypy (nadzór wirusologiczny), dotyczące aktywności tego patogenu
w danej populacji w określonym
czasie. Cosezonowe zakażenia wirusem grypy, rejestrowane co roku
miliony zachorowań oraz od tysięcy do miliona przypadków zgonów
w świecie, także zagrożenie wybuchem kolejnej pandemii grypy
i coraz częstsze przypadki zakażeń

człowieka ptasimi wirusami grypy
sprawiają, że grypa uznawana jest
za jeden z priorytetów zdrowia publicznego!!!
W Polsce szczyt zachorowań
na grypę i choroby grypopodobne
przypada między styczniem a marcem. W zależności od sezonu epidemicznego raportowane wartości zachorowań kształtują się od paruset
tysięcy do paru milionów i zależą
jedynie od zgłaszalności przez lekarzy rodzinnych. Ze względu na to,
że grypa należy do ostrych chorób
zakaźnych, dla której ani granice,
ani też odległości setek czy tysięcy
kilometrów w dobie szeroko rozwiniętej komunikacji nie stanowią
bariery, konieczne jest, aby nadzór
taki realizowany był skutecznie
na poziomie każdego kraju. Zgodnie
z danymi WHO, Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
oraz 12 Medycznych Towarzystw Naukowych szczepienia przeciwko grypie stanowią podstawę zapobiegania
grypie i jej leczenia.
W Polsce w ciągu ostatnich sezonów epidemicznych zaszczepiło się
8,3% populacji. Istnieje wiele przyczyn słabego rozpowszechniania
szczepień przeciwko grypie: niedostateczna wiedza o powikłaniach
pogrypowych, kosztach powikłań
nie tyko w indywidualnych przypadkach, ale i w skali całego kraju,
lęk przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, oczekiwanie,
że szczepienie powinno zabezpieczyć przed wszystkimi infekcjami
górnych dróg oddechowych, niedostateczna wiedza o rodzajach
szczepionek przeciwko grypie, konieczność szczepienia w każdym
sezonie epidemicznym, czy w końcu
brak refundacji kosztów szczepionki i szczepienia. Przeprowadzona
analiza szczepień przeciwko grypie w świecie pozwala stwierdzić,
że wśród prawdopodobnych przyczyn zwiększenia odsetka osób

zaszczepionych przeciwko grypie
znajduje się: 1) większa akceptacja
tej formy profilaktyki przez lekarzy,
2) w niektórych krajach stosowne
zapisy w warunkach polis ubezpieczeń zdrowotnych, 3) wprowadzenie
Narodowego Programu Profilaktyki
Grypy, 4) wiedza na temat nowych
danych dotyczących efektywności
szczepień, kosztów i bezpieczeństwa
stosowania szczepionek przeciwko
grypie, 5) wprowadzenie refundacji
kosztów szczepienia przeciwko grypie dla niektórych grup zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań
pogrypowych, 6) zwiększenie liczby szczepionek podawanych przez
świadczeniodawców ochrony zdrowia, a także inne podmioty.19,22
Zgodnie z danymi z USA w zależności od sezonu epidemicznego koszt
grypy i powikłań pogrypowych mieści się w granicach 76 mld–167 mld $.
W Polsce takich obliczeń się nie wykonuje. Wyniki wykonanych przy
współpracy z klinicystami badań
oceny odpowiedzi immunologicznej
na szczepienia przeciwko grypie
w grupach zwiększonego ryzyka
u dzieci i osób dorosłych, połączone
z wirusologicznym monitoringiem
oraz opracowane broszury dla lekarzy i pacjentów publikacje edukacyjno-naukowe Krajowego Ośrodka
ds. Grypy jednak przekonają wielu
oponentów co do zasadności szczepień swoich pacjentów przeciwko
grypie, zwłaszcza że istnieje bardzo
duże prawdopodobieństwo wystąpienia pandemii grypy3-5,8-13,15-17,20,21.
Zarówno WHO, ECDC, jak i UE
apelują o zwiększenie populacji osób
szczepionych przeciwko grypie19,22.
Rezolucja Światowego Zgromadzenia
Zdrowia (WHO) z 2003 roku mówi,
że każdy Kraj powinien postawić sobie za cel do 2010 roku zaszczepienie co najmniej 75% populacji ludzi
starszych 22.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Już w 1932 roku zaobserwowano,
że w trakcie prawie każdej epidemii choroby infekcyjnej dróg oddechowych zdecydowanie zwiększa
się liczba zgonów spowodowanych
chorobą serca 2 . Późniejsze obserwacje potwierdziły występowanie
największej liczby zgonów w przebiegu grypy wśród osób starszych
z chorobami układu sercowo-naczyniowego.3
W ciągu ostatnich kilkunastu lat
opublikowano wiele badań, w których stwierdzono jednoznaczne korzyści w zakresie prewencji chorób
układu krążenia wynikające z wakcynacji przeciwko grypie, zwłaszcza
u osób starszych, a jedynie pojedyncze doniesienia wskazują na brak
takich korzyści8.
Vu T, Farish S i wsp. na podstawie metaanalizy kilkunastu
badań opublikowanych w latach
1965–2000 wykazali 50% zmniejszenie śmiertelności z różnych
przyczyn u osób po 65. roku życia
poddanych profilaktyce przeciw-

grypowej w porównaniu z grupą
nieimmunizowaną. Stwierdzono
także 20% zmniejszenie częstości
występowania powikłań pogrypowych i 25% redukcję hospitalizacji
z powodu zapaleń płuc.4 .
Armstrong i wsp. na podstawie
obserwacji prawie 25 tys. pacjentów
powyżej 75. roku życia udowodnili
zmniejszenie ogólnej śmiertelności
wśród osób zaszczepionych zarówno
w sezonie endemicznym, jak i poza
nim w porównaniu z grupą kontrolną osób nieszczepionych5.
Badanie PRISMA przeprowadzone na zróżnicowanej wiekowo populacji ukazało wyraźne korzyści
z immunoprofilaktyki grypy u osób
obciążonych poważnymi schorzeniami przewlekłymi poniżej 65. roku
życia. Stwierdzono zmniejszenie
śmiertelności o 78%, częstości hospitalizacji (m.i.n. z powodu zawału
serca, niewydolności serca, udarów
mózgu) o 87%, a liczby wizyt w gabinecie lekarza rodzinnego o 26%.
W grupie wiekowej powyżej 65 lat

dane wynosiły odpowiednio: 50%,
48%, 7%6.
Nichol K.L. i wsp. w 2003 roku
opublikowali kolejne badanie kohortowe dowodzące skuteczności szczepienia przeciw grypie u pacjentów
powyżej 65. roku życia. Wykazano
redukcję hospitalizacji z przyczyn
sercowych o 19%, 16% z powodu
chorób naczyniowych mózgu i 23%
redukcję hospitalizacji z innych
przyczyn (zapalenia płuc, infekcja
wirusowa)7.
Szczepienie (podaż antygenu), podobnie jak stan zapalny wywołuje
przejściowe zwiększenie wskaźników ostrego stanu zapalnego i potencjalnie może zwiększać ryzyko
destabilizacji blaszki miażdżycowej.
W dostępnym piśmiennictwie nie
znaleźliśmy jednak prac stwierdzających związek pomiędzy szczepieniem przeciw grypie a nasileniem
powikłań naczyniowych. Analiza
związku pomiędzy szczepieniami
a zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych była
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celem badania prowadzonego przez
Liam Smeeth i wsp.9. Do badania
włączono 40 tys. osób z chorobami
układu krążenia: pierwszym zawałem serca i pierwszym udarem niedokrwiennym mózgu, które wcześniej
były szczepione. Nie stwierdzono
zwiększenia częstości ww. incydentów po szczepieniu przeciw grypie,
a także przeciw dwoince zapalenia
płuc i tężcowi. Ryzyko wystąpienia
powikłań naczyniowych zdecydowanie wzrastało w czasie infekcji górnych dróg oddechowych, zwłaszcza
w ciągu pierwszych 3 dni.10

Aktualnie prowadzi się wiele badań mających na celu określenie
mechanizmów związku pomiędzy
zachorowaniami na grypę i zwiększoną częstością zaostrzeń przewlekłej niewydolności serca, choroby
wieńcowej czy innych chorób naczyń
obwodowych oraz ocenę wpływu odpowiedzi immunologicznej na zakażenie wirusami grypy w aspekcie
akceleracji procesu aterogenezy
oraz wtórnej prewencji poprzez
regularną immunoprofilaktykę
przeciwgrypową.
Dotychczasowe badania wskazują, że w trakcie grypy dochodzi

Częstość rytmu serca – nowym czynnikiem
ryzyka?
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O częstotliwości rytmu serca jako
o nowym czynniku ryzyka sercowo-naczyniowego ciągle jeszcze mówimy stawiając znak zapytania. Ilość
przeprowadzonych badań epidemiologicznych nie jest wystarczająca,
by z całą pewnością stwierdzić, czy
spoczynkowa, przyspieszona częstość rytmu serca należy do czynników ryzyka, zwłaszcza tych modyfikowalnych. Co oznacza, że nie
wiemy, czy wybiórcze zwolnienie
niezbyt przyspieszonej czynności
serca (nie mylić z tachykardią),
może zmniejszyć ryzyko sercowo-

-naczyniowe. Jednak na podstawie
prospektywnych, wykonywanych
20–30 lat temu badań wśród ludzi
młodych, mamy powody przypuszczać, że spoczynkowa, przyspieszona częstość rytmu serca w okresie
młodzieńczym może w przyszłości,
tj. za dziesięć, dwadzieścia lat obciążać rokowanie sercowo-naczyniowe.
Tacy pacjenci mają również gorsze
rokowanie w okresie okołozawałowym. Nasza wiedza na temat prognostycznego znaczenia nadmiernego przyśpieszenia rytmu serca
przy wysiłku fizycznym czy pod
wpływem stresu emocjonalnego,
szczególnie wśród ludzi nie obciążonych dużym ryzykiem jest jeszcze
bardziej niepełna.
Jedna z bardzo ciekawych koncepcji z pogranicza filozofii przyrody sugeruje, że, być może, częstość rytmu
serca ma fundamentalny związek
z oczekiwanym, zaprogramowanym czasem życia wśród ssaków.
Wiąże się to również z wielkością
zwierzęcia – im ono mniejsze, tym
krócej żyje, a jego serce bije szybciej.
Upraszczając, można powiedzieć,

Grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych
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Akademia Medyczna w Katowicach

Dokonujący się od wielu lat postęp
w nieinwazyjnym obrazowaniu układu sercowo-naczyniowego za pomocą
ultrasonografii, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego stworzył możliwość wczesnego
wykrywania zmian miażdżycowych,
jeszcze w okresie bezobjawowym1,2.
Ultrasonografia jest niedrogą i powtarzalną metodą umożliwiającą
uzyskiwanie dokładnych obrazów
światła oraz struktury ściany naczyń krwionośnych. Zastosowanie
przetworników ultradźwiękowych
o dużej częstotliwości (7–10 MHz)
pozwala na rozróżnianie w obrębie ściany dużej tętnicy jej warstw:
śródbłonka, błony środkowej i przydanki3,4. Istnieją także możliwości
dokonywania pomiarów grubości
kompleksu złożonego ze śródbłonka
i błony środkowej, tzw. kompleksu intima-media oraz pomiarów
wielkości blaszek miażdżycowych.
Grubość kompleksu intima-media
(IMT) to odległość pomiędzy pierwszą wewnętrzną echogeniczną linią
śródbłonka a linią zewnętrzną graniczącą z przydanką tętnicy. Najlepiej do tego celu nadaje się dystalny
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1 cm odcinek tętnicy szyjnej wspólnej przed bifurkacją, bifurkacja oraz
proksymalny 1 cm odcinek tętnicy
szyjnej wewnętrznej. Pomiary mogą
być dokonywane w jednej lub trzech
wymienionych lokalizacjach i dotyczyć ściany bliższej lub dalszej tętnicy. Obliczenia są zwykle średnią
z wszystkich pomiarów lub maksymalną wartością IMT z wybranych
lokalizacji5. Aktualnie nie ma powszechnie aprobowanej, określonej
standardem metodyki pomiarów
i obliczeń wartości IMT. Nie ustalono także, która z metod pomiarowych jest najbardziej dogodna do
oceny miażdżycy naczyń, ryzyka
naczyniowego czy też jest optymalna do oceny zmian IMT w długich
okresach czasu6.
Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Nadciśnieniowego i Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego z 2003 roku7 za prawidłową
uznaje się wartość IMT <0,9 mm.
Wartości IMT pomiędzy 0,9
a 1,5 mm świadczą o pogrubieniu kompleksu intima-media
(ryc.), natomiast IMT przekraczającą 1,5 mm traktuje się jako
blaszkę miażdżycową. Wartość
IMT jest większa u mężczyzn niż
u kobiet i przyrasta wraz z wiekiem
o 0,01–0,03 mm/rok. Innymi czynnikami sprzyjającymi przyrostowi
IMT jest podwyższone skurczowe
ciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, podwyższenie stężenia
LDL-cholesterolu oraz hsCRP5,6,8.
Wskaźnik IMT jest coraz częściej
przedstawiany jako marker zmian
miażdżycowych oraz czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-naczynio-

do produkcji przeciwciał, które
mogą modyfikować strukturę LDL,
co prowadzić może do powiększania
i destabilizacji istniejących zmian
miażdżycowych. Kolejna hipoteza
mówi, że bezpośrednia kolonizacja
ścian naczyń przez czynnik chorobotwórczy prowadzi do mobilizacji
lokalnych mechanizmów odpornościowych. Ponadto wiadomo, że infekcja może prowadzić do aktywacji
mechanizmów zapalnych, prokoagulacyjnych, odwodnienia, gorączki,
aktywacji enzymów proteolitycznych
prowadzących do uszkodzenia ściany
naczyń i destrukcji struktury blasz-

ki miażdżycowej. Innym czynnikiem
może być tzw. zjawisko mimikry immunologicznej – związane z podobieństwem antygenów wirusowych
i własnych ustroju. Przeciwciała
przeciwko tym antygenom mogą reagować krzyżowo np. z receptorami
komórek śródbłonka, powodując powiększenie czy wręcz destabilizację
blaszki miażdżycowej.11,12
Wobec tak niepodważalnych faktów potwierdzających jednoznacznie
skuteczność szczepień, a zwłaszcza
szczepienia przeciwko grypie wydaje się oczywiste, że profilaktyka
przeciw grypie powinna wchodzić

w skład standardów wtórnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, szczególnie u osób
starszych.
Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym kraju szczepieniami przeciw
grypie obejmuje się mniej niż 10% populacji ogólnej13 powinny być podjęte
zdecydowane działania w celu większego rozpowszechnienia szczepienia
przeciwko grypie, zwłaszcza w grupie pacjentów w wieku podeszłym
odnoszących największe korzyści
ze szczepień.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

że ilość uderzeń w ciągu całego życia danego osobnika jest u każdego
ssaka zdeterminowana spodziewanym czasem jego trwania. Jest zatem
uwarunkowana ewolucyjnie i dostosowuje się do potrzeb energetycznych
danego organizmu. Pamiętajmy przy
tym, że czas życia człowieka został
w wyniku rozwoju cywilizacyjnego
znacznie wydłużony, od czasów antycznych o 20 lat i kolejne 20 lat w XX
wieku.
Warto też wspomnieć o teorii wiążącej przyspieszoną częstość rytmu
serca z zaburzoną energetyką człowieka. Produkcja energii i sposób
jej magazynowania może wpływać
na rozwój pewnych czynników ryzyka w przyszłości, jak np. nadciśnienie tętnicze czy zespół metaboliczny.
Wszystko to może mieć bezpośredni
lub pośredni związek z częstością
rytmu serca. Nie wiemy dzisiaj,
czy przyspieszona częstość rytmu
serca jest tylko markerem innych,
głębszych zaburzeń patologicznych,
które po wielu latach ujawniają się
w postaci miażdżycy, nadciśnienia
lub też ostrego incydentu naczyniowego (jak udar mózgu lub zawał
serca); czy też jest ona czynnikiem
ryzyka samym w sobie, niezależnym
od palenia papierosów, nadciśnienia,

nadwagi, dużego stężenia cholesterolu itd. W najbliższych latach czeka
nas sporo ciekawych odkryć i wyników badań klinicznych dotyczących
wieloletnich obserwacji zarówno ludzi zdrowych jak i chorych w związku z częstością rytmu serca. Trwają
m. in. badania testujące lek, którego
jedynym zadaniem jest zwolnienie
czynności serca. Dotychczas stosowaliśmy w tych przypadkach β-blokery mające znacznie szersze niż tylko zwolnienie częstości rytmu serca
spektrum działania. Zastosowanie
nowego leku pozwoli na wyraźne
zmniejszenie dolegliwości bólowych
u pacjentów z chorobą wieńcową,
a – jak wiadomo – im wyższe ciśnienie i szybsza częstość rytmu serca,
tym większe zużycie tlenu i ryzyko
wystąpienia dławicy piersiowej, ponadto pacjenci są narażeni na niedokrwienie niemanifestujące się bólem.
Wciąż jeszcze nie wiemy, czy zmniejszenie częstości rytmu serca poprawi
rokowanie i wydłuży czas życia tych
pacjentów.
Nie ulega wątpliwości, że jedną
z najlepszych metod na zwolnienie rytmu serca jest regularnie
podejmowany wysiłek fizyczny.
Poprawia on kondycję, poprawia wydolność, a na przykładzie sportow-

ców widać, że liczba uderzeń dobrze
wytrenowanego serca w stanie wolnym od intensywnego treningu jest
mniejsza.
Pamiętajmy, że rytm pracy zdrowego serca jest rytmem zmiennym;
serce raz zwalnia, raz przyspiesza.
Im lepsza regulacja, tym większa
jego zmienność. Czyli umiejętność
dostosowywania się serca do potrzeb
świadczy o jego zdrowiu. Natomiast
im cięższe uszkodzenie, tym dobowy
zapis częstości rytmu serca jest bardziej spłaszczony.
Trudno podać granice liczbowe,
w których zamyka się bezpieczna
częstotliwość rytmu serca. Ta dolna, dla dobrze wytrenowanego serca może wynosić nawet poniżej 50
uderzeń na minutę. Wydaje się,
że oczekiwana wartość, to nieco
poniżej 60 uderzeń. Ustalenie górnej granicy jest znacznie trudniejsze. O wyraźnej tachykardii mówimy, gdy liczba uderzeń na minutę
przekracza 100. Jeśli u kogoś poza
okresem wysiłku fizycznego odnotujemy wartości ok. 80–90 uderzeń,
warto się zastanowić, czy nie kryje
się za tym jakaś patologia, np. nadczynność tarczycy.

wych9,10,11,12 . Jest on opisywany
w populacyjnych badaniach obserwacyjnych oraz stosowany w interwencyjnych projektach badawczych.
W próbach klinicznych, najczęściej
z zastosowaniem środka farmakologicznego, traktowany jest jako
ważny wskaźnik miażdżycy oraz
czynnik prognostyczny13,14.
Przeprowadzona analiza doniesień literaturowych5,6,10,11 wykazuje
w większości badań dobrą korelację
pomiędzy wielkością IMT a obecnością miażdżycy w tętnicach wieńcowych.
Badania populacyjne wykazują
stopniowy wzrost ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych
wraz ze wzrostem IMT4,5,6. Wśród
nich należy wymienić ryzyko zgonu
z powodu zawału serca lub udaru
mózgu, incydentu zawału serca lub
udaru mózgu bez zgonu oraz wystąpienia objawów niedokrwienia
kończyn dolnych. Udowodniono,
że wielkość IMT ma znaczenie w prognozowaniu zarówno w grupie osób
z objawową chorobą wieńcową, chorobą naczyń obwodowych i naczyń
mózgowych9, a także w grupach osób
bezobjawowych1,5. Przydatność oceny IMT, jako nowej metody obrazowej
do identyfikacji asymptomatycznych
osób dużego ryzyka sercowo-naczyniowego została uznana umieszczeniem jej w europejskich wytycznych
prewencji chorób sercowo -naczyniowych15.
Wzrost wartości IMT >1 mm
zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych 5-krotnie u kobiet
i prawie 2-krotnie u mężczyzn3.
Współistnienie patologicznego
obrazu kompleksu intima-media
z klasycznymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego sprawiło,
że najczęściej trudno jest rozdzielić

znaczenie tych czynników w prognozowaniu. Istnieje jednak wiele
dowodów, że pogrubienie kompleksu intima-media stanowi niezależny
czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego zwiększający siłę rokowniczą
tradycyjnych wskaźników zagrożenia6,16.
Coraz więcej dowodów na możliwość ograniczenia tempa przyrostu
IMT wraz ze zmniejszeniem częstości incydentów naczyniowych dostarczają badania kliniczne, w których
zastosowano farmakoterapię w celu
modyfikacji klasycznych czynników
ryzyka. Korzystne zmiany w IMT
wykazano w czasie stosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego oraz
w leczeniu dyslipidemii6,13,14.
Ograniczenia metody: 1. Pomiar
IMT dotyczy łącznej grubości błony
wewnętrznej oraz błony środkowej.
Traktując wartość IMT w kategoriach wskaźnika procesu miażdżycowego, należy pamiętać, że wczes-

na faza miażdżycy ograniczona jest
do śródbłonka. 2. Ekspresja zmian
miażdżycowych w różnych częściach
systemowego łożyska naczyniowego
może istotnie się różnić, stąd niekiedy brak korelacji pomiędzy nasileniem miażdżycy w szczególnych odcinkach układu tętniczego. 3. Brak
unifikacji metodyki. 4. Konieczność
posiadania aparatu z głowicą oraz
oprogramowaniem do wykonywania
badań naczyniowych.
Pomiar IMT jest wartościowym
nieinwazyjnym testem służącym
identyfikacji wczesnych postaci
miażdżycy, określania ryzyka naczyniowego u osób asymptomatycznych,
pomocnym w strategii wczesnych
działań prewencyjnych. Przydatny
jest także w prognozowaniu u osób
z klinicznie jawną chorobą wieńcową, miażdżycą tętnic mózgowych
i obwodowych.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Ryc. Pomiar IMT. Pogrubienie kompleksu intima-media (IMT=1,1mm).

www.pfp.edu.pl
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Ocena funkcji śródbłonka (rozszerzalność tętnicy
ramiennej) – związek z zaawansowaniem miażdżycy
Dr Grzegorz Kopeć
Dr hab. n. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii CMUJ
w Krakowie

Śródbłonek stanowi pojedynczą warstwę komórek wyścielających światło
naczyń i stanowiących barierę między krwią a ścianą naczynia. Jest
strukturą bardzo aktywną metabolicznie. Wydziela liczne substancje
o działaniu auto- i parakrynnym,
oddziałujące na komórki po obu stronach bariery w celu zachowania równowagi w układzie naczyniowym.1
Najważniejsze funkcje śródbłonka to:
– regulacja średnicy naczyń przez
odpowiednio zrównoważone wydzielanie substancji o działaniu
naczyniorozkurczowym, jak np.
tlenek azotu (NO) i prostacyklina
(PGI 2) i naczynioskurczowym,
jak np. endotelina I czy angiotensyna II,
– utrzymywanie równowagi między procesami krzepnięcia (czynnik tkankowy, czynnik von Willebranda) i fibrynolizy (tkankowy
aktywator plazminogenu).2
Pod wpływem czynników uszkadzających, jakimi są czynniki ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych, zarówno klasyczne, jak np. cukrzyca,
dyslipidemia, palenie papierosów,
nadciśnienie, wiek, jak i tzw. nowe,
jak np. infekcje, podwyższone stężenie
homocysteiny u osób podatnych, dochodzi do zapoczątkowania w ścianie
tętnicy reakcji zapalnej upośledzającej zdolności regulacyjne śródbłonka.3
W środowisku zapalnym zwiększa
on produkcję substancji o działaniu
naczynioskurczowym, prozakrzepowym i prozapalnym (czynniki hemotaktyczne dla leukocytów, cząsteczki adhezyjne, interleukiny) kosztem
czynników o działaniu przeciwnym,
a więc chroniących przed nadmierną
krzepliwością krwi lub nadmiernym
skurczem tętnic.4 Taka zmiana określana jest często mianem dysfunkcji
śródbłonka i stanowi jeden z pierwszych etapów rozwoju miażdżycy oraz
predysponuje do wystąpienia ostrych
incydentów sercowo-naczyniowych
u osób z już rozwiniętą miażdżycą.5
Najważniejszym
mediatorem
ochronnych właściwości śródbłonka
jest NO, który nie tylko rozszerza
naczynie przez bezpośredni wpływ
na mięśnie gładkie ściany naczynia
VSCM (ang. vascular smooth muscle
cells), ale także hamuje większość
procesów zaangażowanych w rozwój
blaszki miażdżycowej i jej destabilizację, tj. migrację leukocytów do światła
naczynia, agregację i adhezję płytek,
proliferację VSMC oraz syntezę czyn-

nika tkankowego. NO jest syntetyzowany z L-argininy przez syntazę
tlenku azotu aktywowaną przez m.in.
hipoksję, acetylocholinę, bradykininę,
serotoninę, a także zwiększone siły
ścinania, to znaczy siły skierowane
wzdłuż naczynia i związane z tarciem
przepływającej krwi o śródbłonek.6

Ocena funkcji śródbłonka
W 1980 roku Furchgott i Zawadzki
odkryli, że śródbłonek odgrywa zasadniczą rolę w rozkurczu naczynia
w odpowiedzi na acetylocholinę.7
W naczyniach pozbawionych śródbłonka acetylocholina wykazywała odwrotny niż zazwyczaj skutek,
to znaczy obkurczała naczynie przez
bezpośredni wpływ na VSMC. Tak
samo zachowywały się tętnice wieńcowe osób z chorobą wieńcową, do których Ludmer i wsp. w 1986 roku podczas koronarografii podawali acetylocholinę, co świadczyło o dysfunkcji
śródbłonka u tych pacjentów.8
W 1992 roku Celermajer i wsp.
zaproponowali nieinwazyjną metodę
oceny funkcji śródbłonka wykorzystującą ultrasonograficzny pomiar
zmian średnicy tętnicy ramiennej
w odpowiedzi na zwiększony przepływ krwi w wyniku reaktywnego
przekrwienia przedramienia – rozszerzalność tętnicy ramiennej
zależną od śródbłonka – bFMD
(ang. brachial flow mediated dilation).9 Metoda ta jest obecnie szeroko
stosowana w badaniach naukowych
i doczekała się licznych opracowań.

Protokół badania
W 2002 roku opublikowano wytyczne10 dotyczące technicznych aspektów protokołu badania bFMD, który
w skrócie składa się z następujących
etapów:
1. pomiar wyjściowej średnicy tętnicy ramiennej na odcinku powyżej dołu łokciowego (D0)
2. wywołanie niedokrwienia przedramienia przez 5 minut przez
inflację mankietu ciśnieniomierza założonego na ramieniu lub
przedramieniu do wartości przekraczającej ciśnienie skurczowe
co najmniej o 50 mmHg
3. wywołanie reaktywnego przekrwienia przedramienia przez deflację mankietu ciśnieniomierza
4. pomiar średnicy tętnicy ramiennej 60 sekund od deflacji mankietu (D1).
Rozszerzalność tętnicy ramiennej
oblicza się ze wzoru:
bFMD = 100% x (D1-D0)/D0.
Czynnikiem odpowiedzialnym
za rozszerzenie tętnicy ramiennej
w omawianym teście są zwiększone

Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych
(Calcium Score)

Dr hab. n. med.
Mieczysław Pasowicz

Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji
Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem
Szybkiej Diagnostyki,
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

Zwapnienia w tętnicach wieńcowych
mogą występować we wczesnym
okresie rozwoju miażdżycy, kiedy
zmiany nie powodują jeszcze zwężeń
naczynia. W miarę wzrostu blaszki
miażdżycowej, zwiększa się akumulacja wapnia1. Proces ten można
poddać ocenie ilościowej za pomocą
tomografii komputerowej, zarówno
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metodą wiązki elektronów (EBCT),
jak i wielorzędowej (MSCT)2. Otrzymany wskaźnik uwapnienia tętnic
wieńcowych (Calcium Score – CS),
w świetle intensywnych badań w ciągu ostatnich kilku lat, zdobywa swoje miejsce w praktyce klinicznej.
Z klinicznego punktu widzenia rolę
wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych rozpatruje się w dwóch aspektach: (1) oceny ryzyka incydentów
sercowo-naczyniowych w grupie osób
bezobjawowych w prewencji pierwotnej; oraz (2) oceny osób objawowych
pod kątem ewentualnej hospitalizacji
i dalszego postępowania diagnostycznego lub leczenia inwazyjnego.
Kluczowym zagadnieniem w odniesieniu do CS w ocenie ryzyka jest
ustalenie czy wnosi on dodatkowe
informacje, niezależne od tradycyjnych czynników ryzyka. W prospektywnych badaniach obserwacyjnych
u osób bezobjawowych wykazano,
że oznaczalna obecność wapnia

Wartości bEID zwykle znacznie
przekraczają bFMD. Przeciwwskazaniem do podania NTG jest niskie ciśnienie tętnicze (skurczowe <100 mm
Hg), dlatego u niektorych pacjentów
tej części testu nie można wykonać.

stosujących leki poprawiające funkcję śródbłonka, jak statyny i inhibitory konwertazy angiotensyny.
W badaniach własnych12e, w których oceniano bFMD u pacjentów zakwalifikowanych do koronarografii
na podstawie dodatniego wyniku testu wysiłkowego lub obecności typowych dolegliwości stenokardialnych
wartość odcięcia bFMD najlepiej rozróżniająca między pacjentami z istotnymi zwężeniami i bez istotnych
zwężeń w koronarografii wynosiła
6,8% dla kobiet i 7,8% dla mężczyzn.
U kobiet po menopauzie bFMD ≤6,8%
pozwalała z dużym prawdopodobieństwem (95%) wykluczyć obecność
istotnego zwężenia w tętnicach wieńcowych – swoisty marker, podczas gdy
u mężczyzn bFMD ≥7,8% pozwalała
z dużą pewnością (90%) przewidzieć
ich obecność – czuły marker.
Mimo że bFMD jest istotnym
narzędziem w badaniach naukowych nie ma podstaw by jego
oznaczanie zalecać rutynowo
w praktyce klinicznej. Wynika
to z dużych wymagań, jakie badanie
stawia wykonującemu i dużej zmienności wyników w różnych grupach
badaczy, co uniemożliwia określenie odpowiednich norm. Możliwe,
że standaryzacja i poprawa warunków
technicznych pomiaru w przyszłości
włączy bFMD do modelu stratyfikacji
ryzyka sercowo-naczyniowego.14
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

siły ścinania wynikające ze zwiększenia przepływu krwi przez naczynie. Proponuje się różne mechanizmy udziału sił ścinania w regulacji
funkcji śródbłonka. Uważa się m.in.,
że ich wzrost powoduje otwieranie
się w błonach komórkowych śródbłonka kanałów potasowych. Wynikiem tego jest hiperpolaryzacja błony komórkowej i napływ do komórki
jonów wapniowych, które aktywują
syntazę tlenku azotu eNOS (ang. endothelial NO synthase). Dzięki temu
zwiększa się wydzielanie NO i tętnica się rozszerza. U pacjentów z dysfunkcją śródbłonka nie obserwuje
się poszerzenia tętnicy ramiennej
lub jest ono zmniejszone.
Mimo że protokół badania wydaje
się prosty, wielokrotnie podkreślano konieczność odpowiedniego wytrenowania i dużego doświadczenia
osoby badającej w celu otrzymania
wyników odpowiedniej jakości.
Tętnicę obrazuje się techniką 2D
w projekcji podłużnej, z wykorzystaniem głowicy ultrasonograficznej
o wysokiej częstotliwości, co najmniej
7 MHz, na aparacie z wbudowanym
rejestratorem EKG. Średnicę tętnicy mierzy się w okresie rozkurczu
na szczycie załamka R w EKG.
Badanie należy wykonać w cichym
pomieszczeniu o temperaturze pokojowej u osób będących na czczo co najmniej 8–12 godzin przed badaniem.
W okresie 4–6 godzin przed badaniem
pacjent powinien powstrzymać się
od palenia papierosów i intensywnego
wysiłku fizycznego. Warto zauważyć,
że kluczowe znaczenie dla wyniku
badania ma pozycja mankietu ciśnieniomierza oraz czas jego inflacji. Przy
inflacji mankietu na przedramieniu,
co z punktu widzenia osoby badającej jest wygodniejsze, otrzymuje się
zwykle mniejsze wartości bFMD niż
przy umieszczeniu mankietu na ramieniu. Im dłuższy czas niedokrwienia (w zakresie od 30 s do 5 min), tym
większa odpowiedź tętnicy ramiennej
na przekrwienie. Przedłużanie ucisku powyżej 5 minut nie jest korzystne, gdyż nie dostarcza dodatkowych
informacji i jest bardzo uciążliwe dla
badanego.
Co najmniej po 10 minutach odpoczynku zaleca się przeprowadzenie
drugiej części badania oceniającej
tzw. rozszerzalność tętnicy ramiennej niezależną od śródbłonka bEID
(ang. brachial endothelium independent dilation). Ma to na celu określenie potencjału naczynia do rozszerzenia się. Wykorzystuje się do tego
nitroglicerynę, która działa bezpośrednio na VSMC. Średnicę tętnicy
ramiennej mierzy się dwukrotnie
przed (D2) podaniem i 3–4 minuty
po (D3) podaniu NTG w dawce 0,4 mg
w formie aerozolu lub tabletki pod język. bEID oblicza się ze wzoru:
bEID = 100% x (D3 -D2)/D2.

Atherosclerosis 1997;129:111-118;
Am Heart J 1999;138:731-739; Am J Cardiol
2001;88:1147-1151; 12d Am Heart J 2004;148:684-9; 12e J Hypertens 2006;24:S6:OS23-1

w naczyniach wieńcowych powoduje
blisko 4-krotne zwiększenie ryzyka
incydentów wieńcowych (zgonów sercowych i zawału serca) w ciągu 3–5
lat, natomiast brak zwapnień (zerowy wskaźnik) praktycznie wyklucza
obecność miażdżycy w tętnicach
i wiąże się z bardzo małym ryzykiem incydentów wieńcowych w tym
samym okresie obserwacji. Wykazano również, że im wyższy wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych,
tym większe ryzyko występowania
klinicznych zdarzeń wieńcowych,
zwłaszcza po uwzględnieniu wieku
i płci3,4,5,6,7. Za wartości progowe,
oddzielające grupy małego, umiarkowanego i dużego ryzyka obecności
hemodynamicznie istotnej choroby
wieńcowej, przyjmuje się wartości
CS odpowiednio 1–100, 101–400 oraz
>400 jednostek Agatstona. Pletcher
i wsp. w metaanalizie badań oceniających wartość prognostyczną CS według ww. podziału wykazali liniową
zależność między występowaniem
zwapnień i zdarzeniami wieńcowymi, potwierdzając niezależną wartość
współczynnika uwapnienia8.

Ryc. Masywne zwapnienia w tętnicach wieńcowych u 53-letniego mężczyzny. Calcium Score dla najbardziej uwapnionej tętnicy międzykomorowej przedniej wynosi 564.

Znaczenie kliniczne badania
bFMD
bFMD bardzo dobrze koreluje z wynikami pomiarów inwazyjnych funkcji śródbłonka w tętnicach wieńcowych.11 Zmniejszone wartości wyników testu korespondują z większym
zaawansowaniem miażdżycy tętnic
wieńcowych12 (tab. 1.) oraz z ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych.13 W tabeli 1 przedstawiono
wyniki pomiarów bFMD u pacjentów
z klinicznym rozpoznaniem choroby
niedokrwiennej serca, kwalifikowanych do koronarografii. Wszyscy pacjenci z istotnymi zwężeniami w tętnicach wieńcowych mają znamiennie
mniejsze wartości bFMD w porównaniu z pacjentami bez istotnych
zwężeń. Wartości w obu grupach
otrzymane przez różnych autorów
różnią się jednak znacznie, dlatego
trudno jest określić jedną wartość
odcięcia, normę, która mogłaby mieć
praktyczne znaczenie w klinice. Różnice te wynikają z innego umiejscowienia mankietu ciśnieniomierza,
innego czasu niedokrwienia oraz
różnic między badanymi grupami
dotyczącymi, np. odsetka pacjentów

Tabela 1. Rozszerzalność tętnicy ramiennej u pacjentów
z chorobą niedokrwienną serca (ChNS) – przegląd badań. Wyniki
podano oddzielnie dla grupy z istotnymi zwężeniami
w tętnicach wieńcowych (CAS+) i bez istotnych zwężeń (CAS–).
Zastosowaną w danym badaniu definicję istotnego zwężenia
(sCAS) przedstawiono w tabeli.
charakterystyka grupy,
Badanie

n

definicja istotnego zwężenia tętnicy wieńcowej (sCAS)

Neunteufl
74
i wsp.12a

pacjenci z dolegliwościami stenokardialnymi,
ze stabilną lub niestabilną chorobą niedokrwienną serca kwalifikowani do koronarografii, sCAS
≥30%

Shroeder
i wsp.12b

pacjenci z podejrzeniem choroby niedokrwiennej
serca zakwalifikowani do koronarografii na podstawie obecności typowych lub nietypowych
dolegliwości stenokardialnych lub dodatniego
testu wysiłkowego, lub wyniku badania scyntygraficznego; sCAS – jakiekolwiek zwężenie

122

bFMD(%)
CAS -

CAS+

n=30

n = 44

12,6±6,7 5,7±4,8
n=21

n=101

7,0±3,5

3,8±4,1

Teragawa
81
i wsp.12c

pacjenci z typowymi bólami stenokardialnymi lub n=25
dodatnim wynikiem testu wysiłkowego lub dodatnim wynikiem scyntygrafii mięśnia sercowego,
9,4±0,5
sCAS ≥50%

Jambrik
i wsp.12d

pacjenci z typowymi lub nietypowymi dolegliwościami w klatce piersiowej, sCAS ≥50%

198

badania
100
własne12e
12a

2,9±0,2

n=129

n=69

7,4±5,7

4,6±4,4

pacjenci z podejrzeniem ChNS zakwalifikowani
n=32
do koronarografii na podstawie dodatniego testu
wysiłkowego lub obecności typowych dolegliwo9,6±3,5
ści stenokardialnych, sCAS ≥50%
12b

n=56

n=68
4,8±3,2

12c
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W efekcie przeprowadzonych badań stanowisko III Wspólnej Komisji Towarzystw Europejskich i spoza
Europy ds. Zapobiegania Chorobom
Układu Krążenia w Praktyce Klinicznej potwierdza rolę wskaźnika
uwapnienia jako ważnego parametru,
umożliwiającego identyfikację osób
bezobjawowych obciążonych dużym
ryzykiem incydentów sercowych, niezależnie od tradycyjnych czynników
ryzyka9. Nie zaleca się jednak ozna-

czania CS jako metody przesiewowej
w populacji ogólnej, ograniczając jej
stosowanie u osób z grupy pośredniego ryzyka zdarzeń wieńcowych. Brak
zwapnień lub niski wskaźnik uwapnienia u takich pacjentów sprawia,
że przechodzą oni do grupy małego
ryzyka. Natomiast wysoki wskaźnik
powoduje przekwalifikowanie do grupy dużego ryzyka, w której wskazana
jest bardziej agresywna modyfikacja
czynników ryzyka.

Genetyczne czynniki ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych

Dr hab. n. med. Maciej Małecki

Katedra i Klinika Chorób
Metabolicznych, CMUJ w Krakowie

Jednym z najtrudniejszych problemów medycyny początku XXI wieku,
jest rosnąca zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe. Stanowią
one główną przyczynę umieralności
w Ameryce Północnej i szeregu krajów Europy, w tym w Polsce. Najczęstszą kliniczną manifestacją wspomnianej grupy schorzeń jest wynikająca
z miażdżycy naczyń wieńcowych choroba niedokrwienna serca (coronary
artery disease – CAD), na której koncentruje się niniejszy tekst. CAD pociąga za sobą olbrzymie konsekwencje
zdrowotne i ekonomiczne dotykające
pacjentów, ich rodziny, lokalne społeczności, systemy opieki zdrowotnej
oraz po prostu całe społeczeństwa. Poznanie jej patogenezy może się przyczynić do wdrożenia skuteczniejszych
działań prewencyjnych i terapeutycznych. Wiek XX przyniósł identyfikację
szeregu środowiskowych i klinicznych
czynników ryzyka CAD, takich jak
wysokokaloryczna, bogatotłuszczowa dieta, siedzący tryb życia, palenie
tytoniu i inne. Przed współczesną
nauką stoi obecnie trudne wyzwanie
dotyczące zdefiniowania roli czynników genetycznych w powstawaniu
fenotypu CAD.
Podstawowym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć zanim
przystąpi się do poszukiwania podłoża

genetycznego choroby to, czy w ogóle
czynniki dziedziczne odgrywają rolę
w jej powstawaniu. Genetyka ludzka dysponuje kilkoma narzędziami
naukowymi, które pozwalają nam
się zbliżyć do odpowiedzi na to wcale niebanalne pytanie. Po pierwsze,
jest to ocena rodzinnego występowania choroby (familial clustering).
Badania wśród krewnych pierwszego stopnia pacjentów z CAD
wykazały, że ryzyko wystąpienia u nich choroby jest 2–3 razy
większe niż u osób bez obciążającego wywiadu rodzinnego1. Warto zauważyć, że ryzyko to jest szczególnie duże, jeżeli wywiad rodzinny
dotyczy zachorowania w relatywnie
wczesnym okresie życia (poniżej 60.
rż.) 2. Jego znamienna rola utrzymuje
się, gdy w analizie wieloczynnikowej
zostaną uwzględnione tradycyjne
czynniki ryzyka, takie jak zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze,
otyłość i inne. Dowodów na rodzinne
występowanie CAD dostarczają także
badania koronarograficzne oceniające liczbę zajętych naczyń wieńcowych
i stopień nasilenia zmian miażdżycowych3. Drugim tradycyjnym narzędziem identyfikującym rolę podłoża
genetycznego w powstawaniu chorób
są badania bliźniąt. Wyższy wskaźnik zbieżności fenotypów u bliźniaków jednojajowych niż dwujajowych
stanowi potwierdzenie takiej roli.
U podłoża tego założenia leży fakt, iż
obie grupy cechują się podobną ekspozycją na czynniki środowiskowe, stąd
wszelka rozbieżność w chorobowości
musi być konsekwencją faktu, iż różny jest stopień ich identyczności genetycznej (odpowiednio prawie 100%
i 50%). Rzeczywiście, taką różnicę wykazano w badaniach bliźniąt z duńskiej grupy etnicznej już w latach 60.

Zanieczyszczenia powietrza a ryzyko chorób
sercowo-naczyniowych

Prezes Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego

publicznych, co określiła mianem hipokryzji, biorąc pod uwagę, że i tak
wszyscy na co dzień wdychamy spaliny milionów samochodów, a nikt nie
zakazuje jeżdżenia samochodami.
Stojąc w ulicznym korku (bo tam
właśnie słuchałem wspomnianego
wywiadu), pomyślałem, że Pani Joanna Chmielewska dotknęła dość
istotnego i niedawno dopiero dostrzeżonego problemu, jakim jest
związek zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego z ryzykiem chorób
układu krążenia.

W połowie kwietnia 2007 roku usłyszałem w radio wywiad z Panią
Joanną Chmielewską, autorką znakomitych powieści kryminalnych.
Ostatnia z jej powieści miała bodaj
tytuł „Zapalniczka”, co stało się pretekstem do pytania o stosunek pisarki do nałogu palenia. Pani Joanna
z właściwym sobie wdziękiem wygłosiła tyradę… na rzecz palenia
papierosów (niestety wtórował jej
w tym przeprowadzający wywiad
redaktor publicznej stacji radiowej).
Szczególne oburzenie Pani Joanny
wzbudzało wprowadzanie przepisów
zabraniających palenia w miejscach

W istocie cywilizacja oferuje nam
oprócz „fast foodów”, siedzącego trybu życia i stresu także spaliny i dym
z kominów. Ich związek ze schorzeniami układu oddechowego i chorobami
nowotworowymi znano od dawna.
Jednak dopiero od około 15 lat pojawiły się doniesienia o niekorzystnym
wpływie zanieczyszczeń powietrza
na układ krążenia. Początkowo uzyskiwano dane na temat tzw. miękkich
punktów końcowych, w dodatku dotyczących pacjentów ze współistniejącymi istotnymi czynnikami ryzyka lub
wcześniej rozpoznaną chorobą wieńcową. W tych subpopulacjach donoszono,

Prof. dr hab. n. med.
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W populacji osób objawowych ocena
wskaźnika CS może stanowić nieinwazyjną metodę wykrywania zwężeń
w tętnicach wieńcowych oraz element
procesu decyzyjnego. Wykluczenie
obecności zwapnień w tętnicach wieńcowych oznacza brak zwężeń (ujemna
wartość predykcyjna 96–100%), a tym
samym brak konieczności wykonania klasycznej koronarografii10,11,12.
O’Rourke i wsp. wykazali, że wyższy
wskaźnik CS wskazuje na zwiększo-

ne prawdopodobieństwo wykrycia
istotnej hemodynamicznie choroby
wieńcowej13. Wykazano również
komplementarną rolę CS w stosunku do badania perfuzji mięśnia sercowego. Schuijf i wsp. podkreślają,
że prawidłowy wynik badania SPECT
nie wyklucza obecności miażdżycy.
Wczesne wykrycie miażdżycy, jeszcze
zanim wystąpią zaburzenia perfuzji,
dostarcza dodatkowych informacji,
stwarzając nowe możliwości stratyfi-

kacji ryzyka oraz pozwala na wczesne wdrożenie właściwego leczenia14.
W grupie ponad 1100 osób Berman
i wsp. stwierdzili, że CS jest najsilniejszym wskaźnikiem zaburzeń perfuzji
i że niecałe 2% wszystkich osób z wartością CS poniżej 100 ma dodatni wynik badania perfuzji15.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

ubiegłego wieku. Wynosiła ona odpowiednio 39 vs 26% u mężczyzn oraz
44 vs 14% u kobiet. Podobne wyniki
opisano także w innych krajach skandynawskich5. Warto dodać, że odziedziczalność, czyli szacowany odsetkowy udział czynników genetycznych
w powstawaniu fenotypu CAD ocenia
się na około 0,26 u mężczyzn i 0,60
u kobiet6. Odziedziczalność zdecydowanie rośnie, gdy ocenia się przypadki
o wczesnej zapadalności. Przytoczone
powyżej dowody na udział czynników
genetycznych w powstawaniu CAD
u ludzi były podstawą prowadzonych
w ciągu ostatnich dwóch dekad badań, mających na celu identyfikację
tych czynników.
Genetyczne markery ryzyka wystąpienia CAD, tak jak w przypadku
szeregu innych chorób u ludzi, można podzielić na monogenowe i wielogenowe, złożone.
Pojęcie choroby monogenowej
odnosi się do sytuacji, gdy ciężka mutacja w jednym tylko genie
powoduje wystąpienie fenotypu
choroby. Pozostałe czynniki genetyczne mają jedynie drugorzędne
znaczenie, podobnie zresztą, jak elementy środowiskowe. Choroba pojawia się z reguły we wczesnym wieku,
a jej przebieg kliniczny jest ciężki.
Doskonałym przykładem takiej
sytuacji są fenotypy autosomalnej
dominującej hipercholesterolemii.
U ludzi zidentyfikowano do tej pory
trzy formy choroby wiążące się z tym
fenotypem. Są to rodzinna hipercholesterolemia związana z mutacją
genu receptora dla LDL7, rodzinny
defekt apolipoproteiny B-1008 oraz
niedawno zidentyfikowany defekt
genu PCSK9 kodującego konwertazę
białkową wpływającą na metabolizm
cholesterolu9. Pomimo że wymienione formy są związane z mutacjami
w trzech różnych genach, to charakteryzują się one identycznym
obrazem rodzinnej cholesterolemii
i ciężkiej postaci CAD o wczesnym
początku i złym rokowaniu. Warto
zauważyć, że nie są to choroby bar-

dzo rzadkie, szczególnie biorąc pod
uwagę ich monogenowy charakter.
Na przykład częstość populacyjna
defektu receptora dla LDL mutacji
wynosi około 1:500. Lista chorób
monogenowych potencjalnie wpływających na ryzyko CAD poprzez
metabolizm lipidów, funkcję krzepnięcia czy też inne zaburzenia metaboliczne jest długa. Obejmuje
ona na przykład homocysteinemię,
defekt czynnika V Leiden, niedobór
białka C i szereg innych11. Niemniej
jednak w żadnym przypadku częstość fenotypu oraz skala dowodów
naukowych na związek z CAD nie
jest tak duża, jak w przypadku rodzinnej hipercholesterolemii. Warto
zauważyć, że choć z perspektywy
populacyjnej choroby monogenowe,
także te związane z CAD, są niemal
niezauważalne, to wywierają one
olbrzymi wpływ na życie każdej dotkniętej nimi osoby.
Efekt czynników dziedzicznych
w zdecydowanej większości przypadków CAD ma jednak charakter wielogenowy, złożony. Obraz kliniczny takiego fenotypu powstaje w wyniku
oddziaływania środowiska i podłoża
genetycznego, która to interakcja
obejmuje także wzajemny wpływ
różnych genów. Do wielogenowej
postaci chorób predysponują stosunkowo częste polimorfizmy tworzące
warianty aminokwasowe w egzonach
lub też wpływające na ekspresję genów w częściach regulatorowych.
Allele tych polimorfizmów występują, aczkolwiek z różną częstością,
zarówno u ludzi zdrowych, jak i prezentujących cechy fenotypu choroby.
Ich nosicielstwo wiąże się z umiarkowanym zwiększeniem ryzyka zachorowania. Są to więc warianty, które
jedynie sprzyjają zachorowaniu,
a nie jednoznacznie je determinują.
Diagnoza, inaczej niż w postaciach
monogenowych, z reguły przypada
na wiek późniejszy. Ostatnio badano intensywnie wiele genów i białek,
które mogą potencjalnie wpływać
na predyspozycję do CAD. Stosowano

wiele różnych podejść badawczych,
zdecydowana większość badań miała jednak charakter poszukiwania
związku (association study) między
różnicami sekwencji wybranych genów kandydatów a CAD. Badano polimorfizmy genów związanych z metabolizmem lipidów, regulacją ciśnienia
tętniczego, wrażliwością na insulinę,
procesami krzepnięcia i fibrynolizy,
funkcją śródbłonka i wielu innych.
Efekt tych badań, których co roku
setki publikuje się na całym świecie,
jest nieco rozczarowujący10,11. Pozytywne, budzące duże zainteresowanie wyniki w większości nie zostały
później potwierdzone w badaniach
o charakterze replikacyjnym. Bierze
się to z wielu przyczyn, na przykład
małej wielkości badanych grup, ich
heterogenności etnicznej, nieprawidłowego doboru grup pacjentów i kontroli, w końcu tzw. publication bias,
czyli preferencyjnego publikowania
tych projektów, które przyniosły pozytywne rezultaty. Można jedynie
wyrazić nadzieję, że wraz z rozwojem nowoczesnych technik biologii
molekularnej, zwiększeniem wydajności genotypowania, optymalizacją
technik statystycznych, ta sytuacja
ulegnie zmianie.
W latach 90. badania genetyczne
nad chorobami trapiącymi ludzkość
były domeną garstki zapalonych naukowców i nie przyciągały większej
uwagi klinicystów. Obecnie drzwi laboratoriów genetycznych są szturmowane przez lekarzy, pacjentów i ich
rodziny. Wszyscy pytają o możliwość
diagnostycznych i predykcyjnych testów genetycznych. Nie są oni motywowani czystą ciekawością, ale wolą
optymalizacji prewencji, leczenia
i co za tym idzie poprawą rokowania.
To prawda, testy genetyczne ograniczają się do form monogenowych chorób i nie jest pewne, czy znajdą one
praktyczne zastosowanie w formach
złożonych. Niemniej jednak już dziś
los wielu ludzi na świecie uległ odmianie w wyniku badań genetycznych.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

m.in. o niekorzystnych modyfikacjach
zmienności rytmu zatokowego i większym obniżeniu ST podczas próby wysiłkowej u osób narażonych wcześniej
na obecność zwiększonej ilości pyłów
we wdychanym powietrzu.
W badaniach przeprowadzonych
w Londynie wykazano związek
liczby zawałów serca z poziomem
zanieczyszczeń powietrza występujących w przeddzień hospitalizacji.
Interesujące są badania z Augsburga (Niemcy), w których stwierdzono
zwiększenie ryzyka zawału serca
w następstwie przebywania w ruchu
ulicznym. W następnej godzinie po takiej ekspozycji ryzyko zawału zwiększało się średnio prawie trzykrotnie
(iloraz ryzyka 2,92, 95% przedział
ufności 2,22–3,83), dotycząc w podobnym stopniu osób prowadzących
samochód, podróżujących komunikacją miejską lub jadących na rowerze.
Tym samym to raczej fakt przebywania w atmosferze spalin, a nie stres
lub wysiłek wynikający z czynnego
uczestnictwa w ruchu ulicznym wydawał się decydującym czynnikiem
ryzyka. Znaczenie zanieczyszczeń
powietrza dla rowerzystów jest szczególnie interesujące w kontekście zalecanej powszechnie mieszczuchom
aktywności fizycznej. Wcześniejsze
badania dotyczące ekspozycji na PM

Ryc. Raport z monitorowania jakości powietrza
2,5 (pyły, których wymiary nieprzekraczają 2,5 μm) w Londynie wskazywały na podobne narażenie rowerzystów, jak innych uczestników ruchu
ulicznego. Następstwa wysiłkowej
hiperwentylacji płuc u rowerzystów
równoważone są zapewne możliwością szybszego opuszczania przez
nich najbardziej zanieczyszczonych
spalinami rejonów korków ulicznych.
Stwierdzono natomiast 3–8-krotnie
większą ekspozycję na PM 2,5 u pasażerów londyńskiego metra.

Wprowadzenie automatycznych
systemów ciągłego monitorowania
poziomu substancji obecnych w atmosferze w wielkich miastach pozwoliło
na coraz bardziej przekonujące badania dotyczące zagrożeń dla układu
krążenia ze strony zanieczyszczeń
powietrza.
Okazało się, że substancje uważane za toksyczne, będące markerami
stopnia zanieczyszczenia, powietrza
jak dwutlenek siarki, azotu, tlenek
węgla czy ozon nie mają bezpośredniego związku z częstością zdarzeń
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sercowo-naczyniowych. Wiązała się
ona natomiast ze stężeniem i wymiarami cząsteczek pyłów zawieszonych.
Wykazano, że o szkodliwości pyłów
nie decyduje sumaryczna objętość zawieszonych w powietrzu cząsteczek,
ale przede wszystkim ich wielkość.
Zdecydowanie najsilniejszym
czynnikiem ryzyka wśród zanieczyszczeń powietrza okazały się pyły złożone z cząsteczek
najdrobniejszych – PM 2,5. Stężenie tej właśnie frakcji w powietrzu
atmosferycznym decyduje o poziomie
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Istnieją sugestie, że ryzyko
to w większym stopniu dotyczy kobiet w wieku postmenopauzalnym
niż mężczyzn. Nie wiadomo jednak,
czy jest to bezpośrednio związane z płcią, czy też z wynikającymi
z płci odmiennościami charakteru
zmian w naczyniach wieńcowych.
Węższe naczynia, bardziej rozsiane blaszki miażdżycowe i nasilona
dysfunkcja śródbłonka spotykane
u kobiet po menopauzie mogą sprzyjać rozwojowi choroby w przypadku
dołączenia się kolejnego czynnika
ryzyka w postaci zanieczyszczonego
powietrza atmosferycznego.
Rola PM 2,5 została szczególnie
uwidoczniona w ostatnich badaniach
opublikowanych i opatrzonych komentarzem redakcyjnym w lutowym
zeszycie New England Journal of Medicine, przeprowadzonych w ramach
programu Women’s Health Initiative.
Opierając się na ocenie długotrwałej

ekspozycji na różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wykazały one
zależność występowania pierwszego
klinicznie jawnego epizodu choroby
układu krążenia właśnie od stężenia
PM 2,5. Po raz pierwszy, korzystając
z licznych, rozmieszczonych w 2000
roku w USA stacji monitorowania
udało się wykazać znamienne różnice
w stężeniach PM 2,5 i korelujących
z nimi liczbach zdarzeń sercowo-naczyniowych, nie tylko pomiędzy
poszczególnymi miastami, ale także
– nawet bardziej wyrażone – różnice pomiędzy dzielnicami miast.
Zwiększenie stężenia PM 2,5 o każde 10 μg/m3 powodowało 25% zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzenia
(iloraz ryzyka 1,24, 95% przedział
ufności 1,09–1,41). Aż o 75% wzrastało wówczas zagrożenie epizodem
sercowo-naczyniowym prowadzącym
do śmierci (IR 1,76, 95% przedział
ufności 1,25–2,47). Podobnie ryzyko
udaru mózgowego wzrastało o 36%
przy zwiększeniu stężenia PM 2,5
o każde 10 μg/m3
Związek pomiędzy stężeniem PM
2,5 a zdarzeniami sercowo-naczyniowymi był szczególnie wyraźny u osób
z nadwagą ocenianą za pomocą BMI
lub stosunku obwodów bioder i talii.
Skąd biorą się w powietrzu
atmosferycznym pyły? Mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub
z działalności człowieka. Do tych
pierwszych, najczęściej jednak zawierających mniej niebezpieczne

Partnerzy PFP – Polskie
Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Rozmowa z prof. dr.
hab. n. med. Andrzejem
Steciwko, prezesem
PTMR

Dlaczego reprezentowane przez
Pana Towarzystwo zostało Partnerem PFP?
Nasze Towarzystwo powstało
w 1999 roku. Zrzesza lekarzy zaj-

mujących się medycyną rodzinną,
a to najliczniejsza grupa specjalistów,
która ma ze swymi podopiecznymi
bezpośredni i systematyczny kontakt. Profilaktyka nie jest przecież
kwestią dni czy tygodni, lecz wielu
lat. Właśnie lekarz rodzinny ma największe możliwości wglądu, w jaki
sposób jego pacjent przestrzega zasad profilaktyki zdrowotnej. Lekarz
pierwszego kontaktu zna środowisko
rodzinne i społeczne pacjenta, wie
z jakimi przypadłościami zdrowotnymi boryka się on i jego rodzina.
Ze swym pacjentem ma kontakt kilka, a nawet kilkanaście razy w roku,
nie tylko z powodu porad lekarskich
związanych z zachorowaniem, ale
również przy okazji badań okresowych, szczepień, wydawania rozmaitych zaświadczeń itd.

cząsteczki większe niż 2,5 μm zalicza
się pył powstający w wyniku działania wiatru na naturalną glebę, pył
wulkaniczny, zawiesinę kryształków
soli morskiej, zawiesiny biologiczne
(zarodniki, bakterie). Najgroźniejszy
z pyłów naturalnych jest ten powstający podczas pożarów lasów. W odróżnieniu od innych wspomnianych
źródeł naturalnych zanieczyszczeń
powietrza zawiera on bowiem często
znaczne liczby cząsteczek mniejszych
niż 2,5 μm. Spośród pyłów będących
wynikiem działalności człowieka pyły
wywiewane z ziemi uprawnej, kurz
drogowy, budowlany zawierają stosunkowo mało szkodliwe dla układu
krążenia cząsteczki większe kwalifikowane jako PM 10. Zródłem PM 2,5
są przede wszystkim dymy przemysłowe, spalanie paliw kopalnych, zwłaszcza benzyny i oleju do silników wysokoprężnych. Jednym ze źródeł PM 2,5
jest też nota bene dym tytoniowy.
Należy jednak również zwrócić
uwagę, że istotna część zanieczyszczeń pyłowych powstaje w wyniku
reakcji wtórnych z udziałem substancji chemicznych przedostających się
do atmosfery w związku z aktywnością człowieka. Tlenki siarki, tlenki
azotu, amoniak, a także lotne związki organiczne, nie uszkadzając pierwotnie układu krążenia przyczyniają
się jednak do powstawania pyłu zawieszonego zawierającego PM 2,5.
Doceniając znaczenie badań nad
wpływem pyłowych zanieczyszczeń

Jakie wnioski z tych informacji wynikają dla lekarzy, społeczeństwa, organizacji rządowych
i pozarządowych? Niewątpliwie
wszyscy powinni działać w miarę
swych możliwości na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń. Ze stron
internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika,

że zagrożenie dla zdrowia związane
z PM 2,5 jest tam znane i doceniane. Nowe zarządzenia i programy
zarówno europejskie, jak i krajowe
zmierzają do istotnej redukcji stężenia PM 2,5 w atmosferze nad Polską.
Od 1 stycznia 2009 roku planuje się
wprowadzenie obowiązku monitorowania stężenia PM 2,5, zostaną
formalnie określone jego wartości
dopuszczalne dla Polski. Dotychczas
systemy monitorowania i wartości
graniczne ustanowiono jedynie dla
pyłów większych – PM 10.
Na razie możemy śledzić poziomy
zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze w odniesieniu do PM 10. Wystarczy
wybrać stację monitorowania najbliższą naszego miejsca zamieszkania,
korzystając z Internetu http://www.
gios.gov.pl/index7.php?temat=168.
Przykład przedstawiono na rycinie.
Zalecanie konsekwentnego unikania miejsc z dużym stężeniem pyłów
jest równie mało realistyczne, jak
zalecenie unikania stresu. Należy
jednak dostrzegać ten nowy czynnik ryzyka chorób układu krążenia
i uwzględniać go w działaniach prewencyjnych na poziomie populacyjnym. Członkowie i Partnerzy Polskiego Forum Profilaktyki powinni
promować i wspierać działania zmierzające do zapewnienia czystego powietrza nad Polską,
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Jakie oczekiwania ma Towarzystwo wobec PFP w związku z uzyskaniem statusu Partnera?
Oczekuję propagowania profilaktyki i edukacji zdrowotnej w bardzo
szerokim zakresie. Niezwykle istotną
sprawą jest przełożenie działań profilaktycznych prowadzonych przez
lekarzy innych specjalności na zadania podejmowane przez lekarzy
rodzinnych. Oczekuję wsparcia i koordynacji działań specjalistów wielu gałęzi medycyny, tak by powstał
duży blok walki o to samo, poprzez
współpracę różnych ogniw systemu
opieki zdrowotnej.
W ostatnich latach sporo mówi
się o profilaktyce.
Lekarzom rodzinnym w ramach
specjalizacji przedstawia się coraz
więcej zagadnień dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Temat „profilaktyka” obecny jest
na kursach dokształcających, sympozjach, zjazdach. Świadomość tego
zagadnienia wśród lekarzy jest zatem
coraz większa. Niestety, tego samego

nie można powiedzieć o Narodowym
Funduszu Zdrowia. Nakłady na profilaktykę są ciągle zbyt skąpe, bo panuje przekonanie, że to najlepszy sposób
oszczędzania pieniędzy. Tymczasem
my – lekarze doskonale wiemy, że im
więcej działań profilaktycznych, tym
mniej powikłań. Amerykanie mawiają, że jeden dolar wydany na profilaktykę równa się stu dolarom wydanym
na diagnostykę i leczenie wówczas, gdy
pojawi się choroba. Warto przeliczyć,
ile trzeba wydać na profilaktykę w takich schorzeniach, jak choćby grypa,
WZW B, czy inne choroby zakaźne,
a także choroby układu krążenia.
Gdyby szczepienia były obowiązkowe
i bezpłatne, dostęp do nich znacząco
by się zwiększył, a to przyniosłoby
w przyszłości ogromne oszczędności
dzięki spadkowi liczby zachorowań.
Tego typu działania są kosztowne,
ale tylko pozornie. Jeśli pacjent nie
zachoruje np. na WZW B, to przecież
nie trafi z tego powodu do szpitala,
nie będzie wymagał leczenia interferonem, uniknie szeregu powikłań,

których leczenie też przecież kosztuje. Policzyliśmy koszty szczepienia
na grypę i okazało się, że postępowanie takie jest dużo tańsze niż leczenie tej choroby i jej powikłań. Weźmy
jeszcze pod uwagę koszty wszelkich
związanych z grypą okoliczności, jak
pobyt w szpitalu, absencja w pracy itd.
Połóżmy więc na jednej szali profilaktykę, na drugiej leczenie chorób, ich
powikłań, dodajmy do tego liczbę zgonów i odpowiedzmy sobie na pytanie,
w co tak naprawdę warto inwestować.
Tutaj nie chodzi o jednego pacjenta,
oceńmy problem w skali globalnej.
Dzisiaj w każdym nowoczesnym kraju
w opiece zdrowotnej kładzie się nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia. W krajach, w których te działania są prowadzone od kilkudziesięciu
lat są już widoczne efekty w postaci
np. większej świadomości społecznej, wczesnej zgłaszalności do lekarzy przy podejrzeniu schorzenia itd.
W Polsce mamy na tym polu jeszcze
bardzo dużo do zrobienia.
rozmawiała Katarzyna Siwiec

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
„Stosowanie produktów o ograniczonej zawartości sodu”
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z podstawowych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
i w Polsce występuje u około 30% dorosłej populacji. Dalsze 30% populacji ma tzw. ciśnienie prawidłowe wysokie,
które również zwiększa zagrożenie tymi chorobami.
Jednym z czynników wiodących do wzrostu ciśnienia tętniczego jest nadmierne spożycie sodu, którego
głównym źródłem jest sól kuchenna. Obecnie przeciętne spożycie soli kuchennej w Polsce jest bardzo wysokie,
szacowane na 15 g/dobę. Tak wysokie spożycie soli kuchennej znacznie przekracza zapotrzebowanie fizjologiczne ustroju (ok. 6 g/dobę) i może się przyczyniać zarówno do większej częstości nadciśnienia tętniczego,
jak i większej oporności na leczenie farmakologiczne tego schorzenia.
Głównym źródłem niepożądanego sodu w diecie są produkty przetworzone, dostarczające ok. 70% dziennego
spożycia tego pierwiastka, a tylko ok. 7% zawarte jest w naturalnych produktach. Pozostała część dodawana
jest w procesie domowej obróbki żywności.
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zaleca dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
spożycie poniżej 6 g soli kuchennej na dobę, co odpowiada 2,4 g (100 mmol) sodu.
Ograniczenie ilości sodu w diecie jest jednym z głównych zaleceń dotyczących modyfikacji u tych chorych
stylu życia. Uzasadnione jest również stosowanie tego zalecenia w odniesieniu do całej populacji, co może się
przyczynić do poprawy zdrowotności społeczeństwa i odegrać znaczącą rolę w pierwotnej profilaktyce nadciśnienia tętniczego i innych chorób sercowo-naczyniowych.
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zaleca stosowanie w diecie produktów o ograniczonej zawartości sodu przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, przez osoby z ciśnieniem
wysokim prawidłowym oraz osoby obciążone rodzinnie nadciśnieniem tętniczym.
Wprowadzenie na rynek żywności przetworzonej o ograniczonej zawartości sodu umożliwiłoby znaczną
redukcję spożycia sodu i ułatwiłoby pacjentom stosowanie się do zaleceń dietetycznych.

powietrza na zdrowie człowieka,
Senat Stanów Zjednoczonych zobowiązał w 1998 roku Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
do zaplanowania i przeprowadzenia
programów badawczych. Obejmują
one m.in. poszukiwanie mechanizmów niekorzystnego wpływu atmosferycznych zanieczyszczeń pyłowych na układ krążenia. Badania
te prowadzone są coraz intensywniej
zarówno na płaszczyźnie eksperymentalnej, jak i klinicznej. Wśród
częściowo wspartych już wynikami
badań naukowych hipotez wymienia się proces zapalny inicjowany
w obrębie pęcherzyków i drobnych
naczyń płucnych, rozprzestrzeniający się następnie na cały układ naczyniowy. Wykazano, że ekspozycja
na wdychane zanieczyszczenia pyłowe istotnie zwiększa lepkość krwi,
stężenie fibrynogenu, aktywację
płytek krwi oraz zwiększa uwalnianie endoteliny. Tworzące się wolne rodniki tlenowe bezpośrednio
uszkadzają naczynia krwionośne,
co przyspiesza rozwój miażdżycy
i nasila zaburzenia czynnościowe.

Sponsor wydania

Sponsorzy spotkania założycielskiego
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Pytania z zakresu nowych czynników i markerów ryzyka wraz z odpowiedziami dostępne na stronie internetowej www.pfp.edu.pl
Prawidłowe odpowiedzi na pytania z szóstego numeru Forum Profilaktyki: 1d, 2d, 3d, 4b, 5d
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