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Zgony w zależności od czynników ryzyka i zamożności



Podstawowe czynniki ryzyka określają >90% 
zagrożenia zawałem serca (INTERHEART)

16.08.04.02.01.00.50,25

Iloraz szans (99% CI)

Yusuf S i wsp. Lancet 2004; 364: 937–52
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Pomimo intensywnej terapii statynami nadal utrzymuje się
wysokie ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych

W ciągu 5 lat terapii kolejne powikłanie wystąpi u: 
1 na 5 osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia
1 na 10 bez wcześniejszej choroby układu krążenia

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration: Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL

cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010; 376: 1670



Ryzyko resztkowe (rezydualne)

� Wynik niedostatecznej kontroli czynnika ryzyka (np. 

hipercholesterolemii)

� Skutek współistniejących zaburzeń lipidowych 

(hipertrójglicyredemia, niskie stężenie cholesterolu HDL)

� Następstwo współistniejących innych czynników ryzyka (palenie 

tytoniu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, …)

� Rola nieznanych czynników ryzyka (CRP, homocysteina, …)



Aterogenna dyslipidemia jest ważnym czynnikiem 
sprzyjającym ryzyku rezydualnemu powikłań
MAKROnaczyniowych: trójglicerydy

1 – Miller M et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:724-30.

Badanie PROVE IT-TIMI 22: Pomimo osiągnięcia poziomu LDL-C <70 
mg/dL (1.8 mmol/L) przy zastosowaniu dużych dawek statyn, u pacjentów z 
poziomem TG < 200 mg/dL (2.3 mmol/L) wykazano 56% zmniejszenie
ryzyka zgonu, zawału serca lub OZW1
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Aterogenna dyslipidemia jest ważnym czynnikiem 
sprzyjającym ryzyku rezydualnemu powikłań
MAKROnaczyniowych: rola HDL-C
Badanie TNT: Ilość zdarzeń sercowo-naczyniowych zmniejszyła się o 39% w 
grupie z najwyższym poziomem HDL-C w porównaniu z grupą pacjentów z 
najniższym poziomem HDL-C (HR: 0.61, 95% CI: 0.38-0.97) nawet u 
pacjentów z niskim poziomem LDL-C (<70 mg/dL lub 1.8 mmol/L)1

1 – Barter P et al. TNT sub-analysis. N Engl J Med 2007;357:1301-10.
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Wpływ terapii fenofibratem pacjentów z  cukrzycą na powikłania 
sercowo-naczyniowe (Badanie ACCORD)

NEJM 2010

LDL-Ch = 81,1 mg/dl

HDL-Ch = 41,2 mg/dl

TG = 122 mg/dl

LDL-Ch = 80,0 mg/dl

HDL-Ch = 40,5 mg/dl

TG = 144 mg/dl



Badanie ACCORD: Chorzy z wysokim stężeniem trójglicerydów i 
niskim stężeniem cholesterolu frakcji HDL mieli znacząco wyższe 
ryzyko sercowo-naczyniowe

Stwierdzone ryzyko (17,3%) było prawie tak samo wysokie jak u 
pacjentów, którzy w czasie włączenia do badania mieli już
rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową (18,1%)

ACCORD Study Group. N Engl J Med. 2010;
362(17):1563-74.
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Istotne zdarzenia sercowo-naczyniowe zdefiniowane jako zgon sercowo-naczyniowy, zawał serca
niezakończony zgonem i udar mózgu niezakończony zgonem



Terapia skojarzona fenofibrat+statyna u pacjentów z 
cukrzycą i dyslipidemią (Badanie ACCORD)

NEJM 2010



Kontrola hipercholesterolemii w Polsce
NATPOL 2011



Profil lipidowy – u kogo badać?

� mężczyźni w wieku 20-35 lat i kobiety w wieku 20-45 lat, jeśli współistnieje

� cukrzyca

� wywiad rodzinny chorób układu krążenia u osób poniżej 50 r.ż. 

(mężczyźni) i 60 r.ż. (kobiety)

� podejrzenie rodzinnej hiperlipidemii

� liczne czynniki ryzyka choroby wieńcowej

� co 5 lat (przy prawidłowych wartościach)

� co 1 rok – przy  granicznym ryzyku (< 2 czynników ryzyka)

� nie powtarzać po 65 r.ż.



Cele lipidowe – wytyczne ESC 2012



Progowa wartość cholesterolu LDL dla terapii statyną

Wytyczne ESC 2012
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Szczególne populacje chorych

� Cukrzyca – postępowanie jak przy rozpoznanej chorobie 

wieńcowej

� Osoby w wieku podeszłym – prewencja pierwotna u osób 

wysokiego ryzyka (LDL-Ch>160 mg/dl + ≥ 2 czynniki ryzyka)

� Izolowana hipertrójglicerydemia - leczyć

� jawna choroba wieńcowa

� dodatni wywiad rodzinny

� liczne współistniejące czynniki ryzyka

� TG > 500 mg/dl (ryzyko ostrego zapalenia trzustki)



Osoby  podatne na  powikłania w trakcie 
terapii statynami (ACC/AHA/NHLBI)

� podeszły wiek (> 80 r.ż.)

� kobiety

� mała masa ciała

� współistniejące choroby 

(niewydolność nerek)

� okres okołooperacyjny

� nadużywanie alkoholu

Leki

� fibraty (gemfibrozyl)

� kwas nikotynowy

� cyklosporyna

� itrakonazol, ketokonazol

� makrolidy

� inhibitory proteaz HIV

� werapamil

� wmiodaron

� duże ilości soku z grejpfruta



Dla kogo fibrat?

W terapii skojarzonej

� jeśli nie udaje się osiągnąć docelowej wartości LDL-cholesterolu

� przy współistniejącej hipertrójglicerydemii (>200 mg/dl) lub 

niskim stężeniu HDL-Ch (< 40 mg/dl) pomimo terapii dietą i  

wyrównania glikemii (u chorych z cukrzycą)

W monoterapii - izolowana hipertrójglicerydemia, gdy

� jawna choroba wieńcowa

� dodatni wywiad rodzinny

� liczne współistniejące czynniki ryzyka

� TG > 500 mg/dl (ryzyko ostrego zapalenia trzustki)



Terapia hipercholesterolemii u pacjentów 

nietolerująąąących statyn

� zmniejszyć dawkę statyny

� podawanie nie codziennie

� zamiana na

� ezetymib

� fenofibrat

� preparaty wiążące kwasy żółciowe

� dieta + suplementy (stanole, soja, orzechy, czerwony 

ryż)

� plazmafereza LDL

� przeciwciało anty-PCSK9

� mipomersen

� inhibitory CEPT



Ryzyko resztkowe (rezydualne)

� Wynik niedostatecznej kontroli czynnika ryzyka (np. 

hipercholesterolemii)

� Skutek współistniejących zaburzeń lipidowych 

(hipertrójglicyredemia, niskie stężenie cholesterolu HDL)

� Nastęęęępstwo współłłłistniejąąąących innych czynników ryzyka (palenie 

tytoniu, cukrzyca, nadciśśśśnienie tęęęętnicze, …)

� Rola nieznanych czynników ryzyka (CRP, homocysteina, …)



Kirstin Pirie, et al. for the Million Women Study Collaborators: The 21st century hazards of smoking and benefits its of stopping: a prospective study of one million women in the 

UK . Lancet 2012 on line Oct 27

Ryzyko zgonu u palaczy i niepalących   



Richard D. Hurt  et al. Myocardial Infarction and Sudden Cardiac Death in Olmsted County, Minnesota, Before and After Smoke-Free Workplace Laws. Arch Intern Med. 2012, 

Oct 29

,

Spadek liczby nagłych zgonów i zawałów serca po 
wprowadzeniu zakazu palenia  (Olmsted County)



Leczenie przeciwpłytkowe

� Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i incydentem sercowo-
- naczyniowym w wywiadzie należy poddać terapii przeciwpłytkowej, zwłaszcza małą dawką kwasu 
acetylosalicylowego, jeżeli ryzyko krwawienia nie jest nadmiernie zwiększone

� Małą dawkę kwasu acetylosalicylowego trzeba również rozważyć
u osób z nadciśnieniem bez choroby układu sercowo-naczyniowego 
w wywiadzie, jeśli pacjent ma > 50 lat, stężenie kreatyniny w surowicy jest umiarkowanie zwiększone lub 
stwierdza się wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. 

� By zminimalizować ryzyko krwotocznego udaru mózgu, leczenie przeciwpłytkowe należy rozpoczynać po 
uzyskaniu kontroli ciśnienia tętniczego

�



Skuteczność prewencji pierwotnej przy zastosowaniu aspiryny 
(Meta-analiza 6 badań, 95 000 pacjentów)

Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Lancet 2009; 373:1849-60 
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Zgon wywołany chorobą wieńcową lub udarem

Wszystkie powikłania naczyniowe
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Terapia mała dawką kwasu acetylosalicylowego nie wpływa na 
ryzyko powikłań u pacjentów z cukrzycą bez klinicznych 
objawów choroby naczyń (badanie POPADAD)

The prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial. BMJ 2008; 337: a1840



R Estruch et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Eng J Med. 2013

Dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzyko 
powikłań sercowo-naczyniowych w prewencji 
pierwotnej (badanie PREDIMED)





ORIGIN (Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention) 

Chorzy z insulinooprnością

Wyniki: koniec 2013

Gissi-R&P

Chorzy wysokiego ryzyka bez przebytego zawału serca

Wyniki: koniec 2013

ASCEND (A Study of Cardiovascular Events iN Diabetes)

Chorzy z cukrzycą (+ramię z aspiryną)

Wyniki: 2017?

VITAL (VITamin D and OmegA-3 TriaL)

Chorzy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, nowotworów

Wyniki:  2016

OPERA (The Omega-3 Fatty Acids for the Prevention of Post-operative Atrial Fibrillation)

Chorzy po zabiegach kardiochirurgicznych

Wyniki: 2013

Prowadzone badania kliniczne z suplementacją
kwasów omega-3



Peter Kokkinos: Physical Activity, Health Benefits, andMortality Risk. ISRN Cardiology 2012, doi:10.5402/2012/718789

Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko zgonu w stopniu 
zależnym od dawki



Ryzyko resztkowe (rezydualne)

� Wynik niedostatecznej kontroli czynnika ryzyka (np. 

hipercholesterolemii)

� Skutek współistniejących zaburzeń lipidowych 

(hipertrójglicyredemia, niskie stężenie cholesterolu HDL)

� Następstwo współistniejących innych czynników ryzyka (palenie 

tytoniu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, …)

� Rola nieznanych czynników ryzyka (CRP, homocysteina, …)



Lipidowe i nie-lipidowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia

Ridker PM. Circulation. 2001;103:1813-1818

8.07.06.05.04.03.02.01.00.50

Ryzyko względne przyszłych powikłań

Lipoproteina (a)

Homocysteina

Cholesterol całkowity (TC)

LDL-cholesterol

TC:HDL-C

hs-CRP

hs-CRP + TC:HDL-C

Danesh J i wsp. N Eng J Med. 2004;350:1387-97
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Ridker P et al.. NEJM 2008

Skuteczność statyn w prewencji pierwotnej u 
pacjentów z LDL < 130 mg/dl i hsCRP > 2 mg/l 
(Badanie JUPITER)
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PM Ridker et al. Rosuvastatin to Prevent Vascular Events in Men and Women with Elevated C-Reactive Protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207

Badanie JUPITER – korzyści ze stosowania 
rosuwastatyny we wszystkich analizowanych 
podgrupach
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Glynn RJ et al. Rosuvastatin for Primary Prevention in Older Persons With 

Elevated C-Reactive Protein and Low to Average Low-Density 

Lipoprotein Cholesterol Levels: Exploratory Analysis of a 

Randomized Trial. Ann Intern Med 2010; 152: 488-96

Rosuwastatyna – skuteczność u 
pacjentów > 70 roku życia



34Ridker PM et al. Relation of Baseline High-Sensitivity C-Reactive Protein Level to Cardiovascular Outcomes With Rosuvastatin in the Justification 

for Use of Statins in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER). Am J Cardiol 2010; 106: 204-9

Badanie JUPITER: Redukcja ryzyka sercowo-
naczyniowego zależy od wyjściowego stężenia CRP
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Badanie JUPITER - krytyka

� Brak  ustalonych kryteriów przedterminowego przerwania badania

� Zbieżność krzywych przeżycia w chwili przerwania badania

� Brak różnicy śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (?)

� Mała śmiertelność w przebiegu zawału

� Brak nagłych zgonów sercowych

� Duża liczba zgonów z przyczyn pozakrążeniowych

de Lorgeril M et al. Arch Intern Med. 2010; 170: 1032-6



Leczenie zaburzeń lipidowych u dorosłych

� Ograniczone wskazania do prewencji pierwotnej 

� grupa wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – statyna

� znaczna hipertrójglicerydemia – fibrat

� brak wytycznych postępowania w zespole metabolicznym

� Prewencja wtórna

� redukcja co najmniej o 30% wartości początkowej LDL-

cholesterolu

� zawsze statyna 

� korzyści z terapii intensywnej

� kontynuowanie do końca życia

� często konieczność terapii skojarzonej



Badanie Steno-2: Kompleksowa terapia cukrzycy typu 2 zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe
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Gaede P et al. New Engl J Med. 2003;348:383-393.


