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Z przyjemnością zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji 
i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 
2014 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. 

Jak co roku zmierzymy się z wyzwaniami współczesnej kardiologii prewencyjnej.  
W szczególności zapraszamy do udziału w debatach poświęconych organizacji opieki nad 
pacjentem po zawale serca, biegom maratońskim, ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego 
 oraz wytycznym prewencyjnym dla pacjentów z niewydolnością serca, nadciśnieniem 
płucnym lub wrodzoną wadą serca, a także w warsztatach echokardiograficznych,  
elektrokardiograficznych i kursie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.

Bardzo ciekawie zapowiadają się sesje zatytułowane „Kontrowersje w kardiologii  
prewencyjnej”, w czasie których będziemy spierać się między innymi o sposób leczenia 
pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, o rolę aspiryny u pacjentów  
z chorobą niedokrwienną serca oraz o optymalną dietę, którą można stosować  
w Polsce w listopadzie i grudniu. W programie znajdują się też prezentacje najnowszych 
wyników dużych polskich projektów badawczych i innych doniesień z krajowych  
i zagranicznych ośrodków naukowych. Zapraszamy też do udziału w licznych sesjach 
dydaktycznych i naukowych.
 
W Konferencji biorą udział najlepsi wykładowcy i najwybitniejsi polscy eksperci.  
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że wzorem poprzednich Konferencji organizowanych 
przez naszą Sekcję, tegoroczna Konferencja okaże się sukcesem, a przede wszystkim 
miejscem twórczej wymiany poglądów. 

Łączymy wyrazy szacunku

Dr hab. Piotr Jankowski, prof. UJ   Dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Prof. dr hab. Andrzej Pająk    Prof. dr hab. Wojciech Drygas
      Dr med. Agnieszka Serafin

Szanowni Państwo!
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KOMITET ORGANIZACYJNY

ORGANIZATORZY

 » Prof. UJ, dr hab. med. Piotr Jankowski 
 Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia PTK 

 » Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk 
 Kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych  
 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

 » Dr hab. med. Grzegorz Kopeć 
 Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK 

 » Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas 
 Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK 

 » Dr n. med. Agnieszka Serafin 
 Sekretarz Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

h
Instytut Zdrowia Publicznego

W
m

I Klinika Kardiologii 
i Elektrokardiologii Interwencyjnej 

o
m

Sekcja Prewencji i Epidemiologii
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej 
oraz Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Firma Iwentarium
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KOMITET NAUKOWY

 » Marcin Adamczak

 » Maciej Banach

 » Waldemar Banasiak

 » Leszek Bryniarski

 » Andrzej Budaj

 » Barbara Cybulska

 » Danuta Czarnecka

 » Wojciech Drygas

 » Dariusz Dudek

 » Zbigniew Eysymontt

 » Anna Fijałkowska

 » Zbigniew Gaciong

 » Michał Gałaszek

 » Zbigniew Gąsior

 » Stefan Grajek

 » Tomasz Grodzicki

 » Barbara Gryglewska

 » Maciej Haberka

 » Piotr Hoffman

 » Rafał Ilow

 » Ewa Jankowska

 » Piotr Jankowski

 » Andrzej Januszewicz

 » Zbigniew Kalarus

 » Kalina Kawecka-Jaszcz

 » Jarosław Kaźmierczak

 » Marek Klocek

 » Longina Kłosiewicz-Latoszek

 » Grzegorz Kopeć

 » Magdalena Kostkiewicz

 » Łukasz Krzych

 » Katarzyna Mizia-Stec

 » Jadwiga Nessler

 » Bogusław Okopień

 » Agnieszka Olszanecka

 » Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

 » Maria Olszowska

 » Grzegorz Opolski

 » Andrzej Pająk

 » Piotr Pieniążek

 » Edyta Płońska-Gościniak

 » Piotr Podolec

 » Lech Poloński

 » Piotr Ponikowski

 » Andrzej Rynkiewicz

 » Agnieszka Serafin

 » Agnieszka Słowik

 » Daniel Śliż

 » Andrzej Szuba

 » Hanna Szwed

 » Roman Topór-Mądry

 » Anetta Undas

 » Andrzej Więcek

 » Jadwiga Wolszakiewicz

 » Jerzy Krzysztof Wranicz

 » Andrzej Wysokiński

 » Witold Zatoński

 » Tomasz Zdrojewski
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PIĄTEK | 21 XI 2014

SALA A SALA B SALA C

10.15 - 13.15

16.00 - 16.30

16.30 - 17.30

17.35 - 18.05 17.35 - 19.00

18.55 - 19.55
18.10 - 19.40

16.45 - 17.15

17.15 - 18.45

16.00 - 16.45 16.00 - 17.15

11.15 - 13.15

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

11.15 - 13.15Szkolenie:
Diagnostyka i leczenie zespołu 

uzależnienia od tytoniu

Sesja zorganizowana dzięki 
grantowi edukacyjnemu 

Firmy Astra-Zeneca: 
Chory po zawale serca - jak 

poprawić rokowanie?

Sesja Plenarna:
Pacjent z nadciśnieniem 

tętniczym oraz inną patologią 
układu krążenia

Sesja zorganizowana dzięki 
grantowi edukacyjnemu 

Firmy Merck

Sesja Plenarna: 
Biegi maratońskie: szansa czy 

zagrożenie dla zdrowia jednostki  
i społeczeństwa?

Sesja Plenarna: 
Nowoczesne technologie w profilakty-
ce i leczeniu chorób układu sercowo-

-naczyniowego

Sesja Plenarna: 
Leczenie pacjenta po zawale serca 

- wyzwanie dla systemu i dla lekarza

Sesja zorganizowana dzięki 
grantowi edukacyjnemu  

Firmy Servier 

Sesja Przewodniczącego 
Sekcji Prewencji 

i Epidemiologii PTK: 
Czy wytyczne prewencji chorób 

sercowo-naczyniowych odnoszą się 
do pacjentów z: 

Sesja Plenarna:
Niewydolność serca - narastający 

problem dla lekarza praktyka

Sesja Referatowa

Warsztaty 
echokardiograficzne:  
Wytyczne w obrazach

Warsztaty 
elektrokardiograficzne:  

Czego przeoczyć nie wolno?

OTWARCIE KONFERENCJI

Wykład Inauguracyjny 
Thomas Weber 

Pulsatile hemodynamics and cardiovascular risk

Wykład Plenarny
Jarosław Kaźmierczak

Polska kardiologia w 2014 i 2020 r. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Wykład Plenarny 
Zbigniew Kalarus

Rokowanie krótko- i długoterminowe w zawale serca w Polsce. Wnioski z Rejestru AMI-PL
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SOBOTA | 22 XI 2014

SALA A

SALA A

SALA B

SALA B

SALA C

SALA C

SALA D

09.00 - 10.30

10.45 - 11.45

12.45 - 13.45

13.45 - 14.45

15.20 - 16.20 15.20 - 16.20

16.20 - 16.35

15.20 - 16.20

14.50 - 15.10

13.45 - 15.15 13.45 - 15.10

12.45 - 13.45

12.00 - 12.45 12.00 - 12.45

12.45 - 13.45

12.45 - 13.30

13.00 - 13.45

09.00 - 10.15

10.30 - 12.00

09.00 - 10.30

08.30 - 08.50

10.45 - 11.30

11.30 - 12.00

Sesja Sekcji Rehabilitacji  
i Fizjologii Wysiłku: Stare i nowe 
oblicza rehabilitacji kardiologicznej

Sesja Satelitarna Firmy Amgen: 
Analiza trudnych przypadków klinicznych: 

od praktyki po rekomendacje 
 ekspertów

Sesja Referatowa

Sesja PolskiegoTowarzystwa  
Lipidologicznego:  

Kontrowersje wokół biomarkerów…

Sesja Plenarna:  
Nowości farmakoterapii w pigułce. 

Komu? Kiedy?

Wykład sponsorowany 
Firmy Astellas Pharma

Sesja Plenarna: 
Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej

Sesja Plenarna: 
Kontrowersje w kardiologii prewen-

cyjnej - jaką dietę należy zalecać  
w listopadzie i grudniu w Polsce?

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Sesja Plenarna: 
Czy starsi chorzy odnoszą te same 
korzyści z leczenia chorób układu 

krążenia co młodsi?

Sesja Plenarna: 
Oblicza globesity

Sesja Referatowa

Sesja Satelitarna Firmy Abbott Walne Zebranie Sekcji

PRZERWA OBIADOWA

Sesja Plakatowa I, II, III, VI

Sesja Lunchowa:
Wyniki nowych badań - czy coś z nich 

wynika dla lekarza-praktyka?

Sesja Klubu „30”: 
Ruch... czy na pewno zdrowie?

Sesja Śniadaniowa

Sesja poświęcona pamięci  
dr med. Rafała Ilowa: 

Wyniki dużych polskich badań 
nad czynnikami ryzyka

Sesja pod patronatem Polskiego 
Forum Profilaktyki: Ocena ryzyka 
sercowo-naczyniowego w praktyce

Sesja Plenarna: 
Czynniki ryzyka u kobiet w ciąży  
w wytycznych ESC 2013-2014

Wykład Specjalny 

9.00 - 11.00 Warsztaty:
Jak zmierzyć ciśnienie centralne i sztywność tętnic? Po co wykonywać te pomiary?
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Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2014”
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej 
(grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - EUROPREVENT 2015).

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk

Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2014”
i „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, którego pierwszym 
autorem jest osoba w wieku ≤35 lat (grant pokrywający koszty opłaty konfe-
rencyjnej - EUROPREVENT 2015).

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Ewa Jankowska 
Prof. dr hab. Maciej Banach
Dr hab. Marcin Grabowski
Prof. UJ, dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
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SALA A

PROGRAM

10.15 - 13.15

Szkolenie: 
Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu

Prowadzący: Witold Zatoński, Dorota Lewandowska, Kinga Janik-Koncewicz, Irena Przepiórka, 
Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski

Ankieta wstępna

Panel I: Dlaczego leczenie z palenia tytoniu jest ważnym elementem postępowania lekarskiego?

Wprowadzenie: Tytoń albo zdrowie 

1. Toksykologia dymu tytoniowego 
2. Schorzenia odtytoniowe 
3. Wielkość ekspozycji na dym tytoniowy ludności Polski 
4. Wielkość szkód zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu w Polsce 
5. Wpływ palenia tytoniu na procesy leczenia

Panel II: Leczenie uzależnienia od tytoniu 

Wprowadzenie: Rola lekarza w leczeniu uzależnienia od tytoniu

A. UZALEŻNIENIE
a. Zespół uzależnienia od tytoniu. Objawy abstynencji
b. Model zmiany postaw wobec palenia tytoniu

B. DIAGNOSTYKA
a. Ocena ekspozycji na dym tytoniowy
b. Pomiar uzależnienia od tytoniu
c. Ocena faz zaprzestania palenia. Komentarz filmowy
d. Pomiar motywacji do zaprzestania palenia

C. LECZENIE
a. Medycyna oparta na dowodach w leczeniu uzależnienia od tytoniu 
b. Nikotynowa Terapia Zastępcza
c. Bupropion
d. Inne leki: Cytyzyna
e. Motywacja i wsparcie w leczeniu uzależnienia od tytoniu 
f.   Krótka Porada Lekarska dla Palaczy (KPLP) - zasada pięciu „P”
g. Rzucanie palenia a masa ciała 
h. Populacyjne programy i kampanie wspierające w rzucaniu palenia 

Ankieta kontrolna i dyskusja
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SALA B

SALA C

11.15 - 13.15

11.15 - 13.15

Warsztaty echokardiograficzne: 
Wytyczne w obrazach

Przewodniczący: Zbigniew Gąsior, Edyta Płońska-Gościniak, Andrzej Wysokiński

1. Edyta Płońska-Gościniak: 
Echokardiografia przed pozasercowym zabiegiem chirurgicznym - kiedy, komu? 
Co na to nowe wytyczne.

2. Agnieszka Olszanecka:
Przerost mięśnia serca - różnicowanie w świetle nowych wytycznych dotyczących kardiomiopatii.

3. Andrzej Gackowski: 
Choroby aorty - okiem echokardiografisty, wytyczne 2014.

4. Katarzyna Mizia-Stec: 
Choroby osierdzia - pułapki w echokardiografii. W oczekiwaniu na nowe wytyczne.

5. Zbigniew Gąsior: 
Wytyczne zastawkowych wad serca 2014 - co nowego? Spojrzenie z drugiej strony oceanu.

Warsztaty elektrokardiograficzne: 
Czego przeoczyć nie wolno?

Przewodniczący: Marcin Grabowski, Jacek Lelakowski, Jerzy Krzysztof Wranicz

1. Aleksander Kusiak: 
Zmiany przeciążeniowe czy niedokrwienne?

2. Tomasz Sondej: 
Kiedy serce bije za wolno… praktyczna diagnostyka bradyarytmii. 

3. Marcin Grabowski: 
Tachyarytmie z wąskimi zespołami QRS. Kiedy obraz EKG wpływa na postępowanie?

4. Jerzy Krzysztof Wranicz: 
Pojedyncza i liczna ekstrasystolia komorowa. Algorytmy postępowania.

5. Zbigniew Krenc: 
Zmiany EKG u sportowców. Wskazania do intensywnej diagnostyki. 
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SALA A

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

OTWARCIE KONFERENCJI 

Wykład Inauguracyjny 

Thomas Weber 

Pulsatile hemodynamics and cardiovascular risk

Wykład Plenarny

Jarosław Kaźmierczak
(Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii)

Polska kardiologia w 2014 i 2020 r. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Wykład Plenarny

Zbigniew Kalarus

(Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)
Rokowanie krótko- i długoterminowe w zawale serca w Polsce. Wnioski z Rejestru AMI-PL
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SALA A

16.00 - 16.30

16.30 - 17.30

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu 
Firmy Astra-Zeneca:
Chory po zawale serca - jak poprawić rokowanie?

Przewodniczący: Dariusz Dudek, Piotr Jankowski

1. Piotr Jankowski: 
Wprowadzenie.
 
2. Dariusz Dudek: 
Postępowanie z pacjentem z zawałem serca zgodnie z wytycznymi ESC.

3. Zbigniew Kowalski: 
Zawał serca - trudna sytuacja emocjonalna dla pacjenta. Kluczowa rola relacji lekarz-pacjent. 

Sesja Plenarna:
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym oraz inną patologią układu 
krążenia

Przewodniczący: Zbigniew Gaciong, Jacek Rysz, Anetta Undas

1. Piotr Hoffman: 
Nadciśnienie i zwężenie zastawki aortalnej.

2. Danuta Czarnecka: 
Nadciśnienie i niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową LK.

3. Andrzej Januszewicz: 
Nadciśnienie i zespół bezdechu śródsennego.
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17.35 - 18.05

SALA A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu 
Firmy Merck

Zbigniew Kalarus: 
Korzystne połączenia w kardioprotekcji w oparciu o sprawdzone molekuły.

18.10 - 19.40

Sesja Plenarna: 
Leczenie pacjenta po zawale serca - wyzwanie dla systemu  
i dla lekarza

Przewodniczący: Waldemar Banasiak, Zbigniew Kalarus, Andrzej Pająk

1. Tomasz Zdrojewski: 
Główny wniosek z Rejestru AMI-PL: pilna potrzeba poprawy prewencji w Polsce. 

2. Piotr Jankowski: 
Czy na pewno pacjentów po ostrych epizodach ChNS leczymy lepiej niż w XX wieku?

3. Adam Kozierkiewicz: 
Koordynowana opieka zdrowotna po zawale serca - co to znaczy?

Dyskusja z udziałem:   

Krzysztofa Chlebusa, Danuty Czarneckiej, Dariusza Dudka, Zbigniewa Eysymontta, 
Lidii Gądek, Zbigniewa Gąsiora, Stefana Grajka, Jarosława Kaźmierczaka, Lecha Polońskiego, 
Piotra Ponikowskiego, Hanny Szwed, Bożeny Wierzyńskiej, Andrzeja Wysokińskiego

SALA A
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16.00 - 16.45

16.45 - 17.15

Sesja Plenarna:
Niewydolność serca - narastający problem dla lekarza praktyka

Przewodniczący: Zbigniew Kalarus, Andrzej Rynkiewicz, Hanna Szwed

1. Waldemar Banasiak: 
Niewydolność serca i choroby współistniejące - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.

2. Piotr Ponikowski: 
Nowości w leczeniu niewydolności serca - co obiecują wyniki nowych badań.

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu  
Firmy Servier 

Stefan Grajek:  

-adrenolityk i iwabradyna w leczeniu niewydolności serca - konkurenci czy partnerzy?

SALA B

SALA B
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17.15 - 18.45

SALA B

Sesja Przewodniczącego Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK: 
Czy wytyczne prewencji chorób sercowo-naczyniowych odnoszą 
się do pacjentów z:

Przewodniczący: Tomasz Grodzicki, Grzegorz Kopeć

1. Ewa Jankowska: Niewydolnością serca? 
2. Grzegorz Kopeć: Nadciśnieniem płucnym? 
3. Lidia Tomkiewicz-Pająk: Wadą wrodzoną serca? 
4. Czy są potrzebne nowe wytyczne? 

Odpowiedzi ekspertów:  

Wojciech Drygas, Maciej Haberka, Piotr Hoffman, Piotr Jankowski, Marek Klocek, 
Marcin Kurzyna, Jadwiga Nessler, Andrzej Pająk, Daniel Śliż, Agnieszka Serafin, 
Roman Topór-Mądry

18.55 - 19.55

SALA B

Sesja Plenarna: 
Nowoczesne technologie w profilaktyce i leczeniu chorób układu 
sercowo-naczyniowego

Przewodniczący: Katarzyna Mizia-Stec, Piotr Musiałek, Bogusław Okopień

1. Marcin Grabowski: 
Zastosowanie elektronicznych skal ryzyka i algorytmów postępowania w prewencji chorób 
układu sercowo-naczyniowego.
2. Łukasz Kołtowski: 
Nowoczesne urządzenia i aplikacje w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.
3. Paweł Balsam: 
Systemy telemonitorowania i telerehabilitacji w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.
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SALA C

U01 
A. Węgrzyn, B. Wasąg, M. Fijałkowski, K. Chlebus, R. Gałąska, M. Żuk, M. Chmara, J. Kubalska, 
L. Kłosiewicz-Latoszek, M. Myśliwiec, A. Brandt, J. Limon, A. Rynkiewicz, M. Gruchała
Analiza molekularna 520 osób z hipercholesterolemią rodzinną zdiagnozowanych przez 
Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej.

U02 
J. Jóźwiak, M. Banach, D. Nowak, W. Lukas, M. Mastej, A. Windak, T. Tomasik, A. Tykarski, 
J. Ślęzak, A. Zyska, J. Gąsowski, A. Ślęzak
Różnice w skuteczności redukcji ponadnormatywnych stężeń parametrów lipidogramu 
wśród kobiet i mężczyzn w 5-letniej, ogólnopolskiej, prospektywnej obserwacji kohorty 
pacjentów POZ leczonych z powodu dyslipidemii. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT.

U03 
P. Bandosz, C. Kypridemos, M. O’Flaherty, M. Rutkowski, M. Guzman-Castillo, D. O. S. 
Gillespie, K. Allen, G. L. Hickey, I. Buchan, B. Solnica, M. J. Pencina, B. Wyrzykowski, 
S. Capewell, T. Zdrojewski
Wpływ leczenia statynami oraz zmian stylu życia na redukcję stężenia cholesterolu w populacjach 
Polski i Anglii.

U04 
A. Kawiorska, E. Borowiecka, B. Niedźwiecka, E. Ciołak
Regularne mycie zębów i abstynencja nikotynowa - tak ważne w profilaktyce kardiologicznej  
i tak trudne do osiągnięcia w polskiej populacji?

U05 
D. Dębicka-Dąbrowska, K. Styczkiewicz, A. Bednarek, G. Kiełbasa, T. Drożdż, A. Stochmal, 
D. Czarnecka, K. Kawecka-Jaszcz
Wpływ treningu wolnego oddychania na przebieg niewydolności serca - wstępne wyniki.

16.00 - 17.15

Sesja Referatowa

Przewodniczący: Longina Kłosiewicz-Latoszek, Katarzyna Mizia-Stec, Andrzej Wysokiński

Komisja konkursowa:
 
Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz - przewodnicząca
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
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SALA C

17.35 - 19.00

Sesja Plenarna: 
Biegi maratońskie: szansa czy zagrożenie dla zdrowia jednostki  
i społeczeństwa?

Przewodniczący: Elżbieta Katarzyna Biernacka, Wojciech Drygas, Anna Fijałkowska

1. Robert Gajda: 
Dlaczego regularnie trenuję i uczestniczę w biegach maratońskich? 
Perspektywa kardiologa-biegacza.

2. Elżbieta Katarzyna Biernacka: 
Proarytmiczne działania remodelingu mięśnia sercowego w wyniku treningu 
wytrzymałościowego.

3. Wojciech Drygas: 
Czy i w jaki sposób możemy ograniczyć ryzyko zdrowotne związane z ekstremalnym 
wysiłkiem fizycznym typu wytrzymałościowego?

4. Czy środowisko medyczne powinno wspierać masowe maratony?

Dyskusja z udziałem wykładowców oraz:
Wojciecha Gawrońskiego, Zbigniewa Krenca, Jadwigi Wolszakiewicz
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SALA A

SALA B

09.00 - 10.30

09.00 - 10.15

Sesja Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku:  
Stare i nowe oblicza rehabilitacji kardiologicznej

Przewodniczący:  Leszek Bryniarski, Anna Kabłak-Ziembicka, Agnieszka Mawlichanów

1. Michał Gałaszek: 
Stan rehabilitacji w Polsce w 2014 roku. 

2. Zbigniew Eysymontt: 
Co nowego w rehabilitacji pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Szlagiery EuroPrevent 2014. 

3. Aleksandra Wilczek-Banc:
 Innowacje w kardiologii - nowe wyzwania rehabilitacji. 

4. Jadwiga Wolszakiewicz:
 Zaczynam biegać… jestem zdrowy/jestem po zawale serca - jak ocenić bezpieczeństwo tego 
pomysłu u… 40-50-latków. 

Sesja Klubu „30”: 
Ruch... czy na pewno zdrowie?

Przewodniczący: Maciej Haberka, Ewa Jankowska, Łukasz Krzych

1. Katarzyna Stolarz-Skrzypek: 
Zalety aktywności fizycznej u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. 

2. Anna Budaj-Fidecka: 
Wady aktywności fizycznej u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

3. Bartosz Puchalski: 
Aktywność seksualna osób chorujących na serce - owoc zakazany? 

4. Łukasz Krzych, Piotr Mazur: 
Aktywność fizyczna Klubowiczów - wyniki badania ankietowego.
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09.00 - 10.30

09.00 - 11.00

SALA C

SALA D

Sesja pod patronatem Polskiego Forum Profilaktyki: 
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce

Przewodniczący: Zbigniew Gaciong, Jarosław Kaźmierczak, Grzegorz Opolski
 
1. Paweł Balsam: Kiedy decyzję należy oprzeć o ryzyko sercowo-naczyniowe?
2. Daniel Śliż: Skala SCORE.
3. Agnieszka Młynarska: Skala Framingham.
4. Agnieszka Serafin: Skala PROCAM.
5. Andrzej Pająk: Wady i zalety stosowania różnych skal ryzyka sercowo-naczyniowego 
     w warunkach polskich.
6. Jaka skala powinna być zalecana w Polsce?

Dyskusja z udziałem przewodniczących i wykładowców oraz:

Wojciecha Drygasa, Anny Fijałkowskiej, Lidii Gądek, Zbigniewa Gąsiora, Marcina Grabowskiego, 
Tomasza Grodzickiego, Tomasza Guzika, Piotra Jankowskiego, Kaliny Kaweckiej-Jaszcz, Marka 
Klocka, Grzegorza Kopcia, Marii Olszowskiej, Andrzeja Rynkiewicza, Romana Topór-Mądrego, 
Andrzeja Wysokińskiego, Tomasza Zdrojewskiego 

Moderator dyskusji: Bogusław Okopień

Warsztaty: 
Jak zmierzyć ciśnienie centralne i sztywność tętnic? 
Po co wykonywać te pomiary?

Przewodniczący: Marek Rajzer, Wiktoria Wojciechowska

1. Piotr Jankowski: Wprowadzenie.
2. Marek Rajzer: Sztywność tętnic.
3. Wiktoria Wojciechowska: Ciśnienie centralne.
4. Demonstracja urządzeń.
5. Trudne pytania i jasne odpowiedzi ekspertów.

08.30 - 08.50

Sesja Śniadaniowa:
Naruszenie dóbr osobistych lekarza w internecie

Wojciech Bagiński, Aneta Sieradzka 
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SALA A

10.45 - 11.45

Sesja Satelitarna Firmy Amgen: 
Analiza trudnych przypadków klinicznych: od  praktyki  
po rekomendacje ekspertów

Przewodniczący: Piotr Jankowski, Grzegorz Opolski

1. Agnieszka Węgrzyn: 
Pacjent po kilku ostrych epizodach choroby niedokrwiennej serca.

2. Andrzej Rynkiewicz: 
Czy można było postąpić lepiej?

3. Jerzy Tyszkiewicz: 
Pacjent ze stabilną chorobą niedokrwienną serca.

4. Zbigniew Gaciong: 
A gdybym leczył tego pacjenta za pięć lat ...

5. Grzegorz Opolski: 
Czego potrzebujemy by leczyć bardziej skutecznie zaburzenia lipidowe?
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10.30 - 12.00

Sesja poświęcona pamięci dr med. Rafała Ilowa: 
Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami ryzyka 

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Zbigniew Gąsior, Tomasz Zdrojewski

1. Piotr Bandosz: 
Euroheart II - dobre i złe scenariusze na rok 2020 dla Polski.

2. Katarzyna Zatońska: 
Badanie PURE-Polska: czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

3.  Andrzej Szuba:
Sól jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego w polskiej populacji badania PURE.

4. Magdalena Kozela: 
Depresja a ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia. Wyniki badania Health Alcohol 
and Psychosocial Factors in the Eastern Europe (The HAPIEE Project).

5. Agnieszka Sarnecka: 
Program Zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji 
województwa małopolskiego.

6. Anna Fijałkowska: 
Zachowania prozdrowotne polskich dzieci i młodzieży w 2014 r. - Raport HBSC 2014.

SALA B
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Sesja Plenarna: 
Czynniki ryzyka u kobiet w ciąży w wytycznych ESC 2013-2014

Przewodniczący: Maria Olszowska, Marek Klocek

1. Anna Fijałkowska: 
Skuteczne i bezpieczne postępowanie przeciwzakrzepowe w ciąży.

2. Agnieszka Olszanecka: 
Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca w ciąży jako czynniki odległego ryzyka 
sercowo-naczyniowego matki.

SALA C

10.45 - 11.30
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Wykład Specjalny 

Przewodniczący: Longina Kłosiewicz-Latoszek, Kalina Kawecka-Jaszcz

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz  
Zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia otyłości 2014 

SALA C

11.30 - 12.00
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12.45 - 13.45

12.00 - 12.45

SALA A

Sesja Satelitarna Firmy Abbott: 
Najważniejsze problemy, priorytety i wyzwania dotyczące 
diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce.

Przewodniczący: Tomasz  Grodzicki

1. Maciej Banach: 
Nietolerancja statyn - mit czy poważne wyzwanie?

2. Bogusław Okopień: 
Leczenie skojarzone zaburzeń lipidowych - wytyczne terapii hipolipemizującej.

PRZERWA OBIADOWA 

SOBOTA | 22 XI 2014PROGRAM
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12.00 - 13.00

12.45 - 13.45

SALA B

PRZERWA OBIADOWA 

Walne Zebranie Sekcji

SOBOTA | 22 XI 2014PROGRAM
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Sesja Plakatowa I
Moderatorzy: Marcin Adamczak, Marlena Broncel

HOL 12.45 - 13.30

P14 
M. Kozela, A. Doryńska, R. Wolfshaut-Wolak, A. Łukaszewska, P. Jankowski, K. Kawecka-
Jaszcz, D. Czarnecka, A. Pająk
Rozpowszechnienie i kontrola nadciśnienia tętniczego u pacjentów hospitalizowanych z powodu 
choroby wieńcowej w latach 1999-2013. Wyniki polskiej części Projektu EuroAspire.
P15 
U. Stepaniak, A. Micek, R. Wolfshaut-Wolak, A. Łukaszewska, P. Jankowski, K. Kawecka-
Jaszcz, D. Czarnecka, A. Pająk
Dieta oraz występowanie nadwagi i otyłości u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby 
wieńcowej w latach 1999-2013. Wyniki polskiej części Projektu EuroAspire.
P16 
A. Doryńska, M. Kozela, R. Wolfshaut-Wolak, A. Łukaszewska, P. Jankowski, K. Kawecka-
Jaszcz, D. Czarnecka, A. Pająk
Rozpowszechnienie i kontrola hipercholesterolemii u pacjentów hospitalizowanych z powodu 
choroby wieńcowej w latach 1999-2013. Wyniki polskiej części Projektu EuroAspire.
P17
R. Wolfshaut-Wolak, M. Polak, A. Łukaszewska, P. Jankowski, K. Kawecka-Jaszcz,  
D. Czarnecka, A. Pająk
Rozpowszechnienie i skuteczność leczenia cukrzycy u pacjentów hospitalizowanych z powo-
du choroby wieńcowej w latach (1999-2013). Wyniki polskiej części projektu EuroAspire.
P18
P. Bandosz, T. Aspelund, P. Basak, K. Bennett, L. Bjorck, J. Bruthans, M. Rutkowski,  
M. Guzman-Castillo, J. Hughes, J. Hotchkiss, Z. Kabir, T. Laatikainen, A. Leyland, M. O’Flaherty, 
L. Palmieri, A. Rosengren, R. Bjork, E. Vartiainen, T. Zdrojewski, S. Capewell, J. Critchley
Ocena potencjalnych efektów strategii populacyjnej w zakresie profilaktyki choroby niedo-
krwiennej serca w 9 populacjach europejskich. Projekt EUROHEART II.

P19
P. Bartnik, J. Orlewski, M. Peller, P. Balsam, R. Główczyńska, G. Opolski
Czynniki wpływające na rokowanie pacjentów po STEMI poddanych rehabilitacji kardiologicznej.

P20
A. Piwoda, M. Bojko, W. Kapko, J. Kostka-Tutaj
Roczna obserwacja zmian w zachowaniach zdrowotnych i nawykach ruchowych w grupie chorych 
poddanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu.

P21
M. Klajn
Czy skutecznie edukujemy pacjentów kardiologicznych?

P22 
B. Sarecka-Hujar, A. Ostróżka-Cieślik
Czy zaprzestanie palenia może być kluczem do prewencji choroby niedokrwiennej serca?

P23
W. S. Zgliczyński, D. Śliż, M. Sitarek, A. Wawrzeniuk, J. Kawwa, J. Pinkas
Lekarze wobec problemu profilaktyki chorób układu krążenia.
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Sesja Plakatowa II
Moderatorzy: Marek Klocek, Roman Topór-Mądry

P24 
A. Sarnecka, M. Waligóra, M. Brózda, G. Kopeć, A. Orzeł-Nowak, T. Dróżdż, E. Tobór,  
N. Podolec, M. Kostkiewicz, M. Olszowska, P. Podolec
Ocena wiedzy wpływającej na opóźnienie leczenia ostrego zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową.
P25 
A. Sarnecka, M. Waligóra, M. Brózda, G. Kopeć, A. Orzeł-Nowak, K. Knap, P. Pieczka,  
K. Paczkowska, M. Łątka, M. Kostkiewicz, M. Olszowska, P. Podolec
Ocena rozpowszechnienia szczepień przeciwko grypie oraz wiedzy na temat ich znaczenia  
w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową.
P26
P. Pieczka, K. Paczkowska, M. Łątka, T. Drożdż, E. Tobór, N. Podolec
Edukacja a znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz objawów i postępowa-
nia w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu u pacjentów podstawowej opieki  
zdrowotnej i poradni kardiologicznych.
P27 
A. Waśniowska, M. Kozela, A. Pająk
Związek pomiędzy wiedzą o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia, a umieralnością.
P28
M. Polak, A. Doryńska, K. Szafraniec, W. Piotrowski, T. Zdrojewski, K. Kozakiewicz, W. Bielecki, 
B. Wyrzykowski, W. Drygas, A. Pająk
Narażenie na czynniki ryzyka chorób układu krążenia w populacji krakowskiej w porównaniu 
z populacją ogólnopolską.

P29 
J. Jamiołkowski, A. Szpak
Związek sposobu żywienia mężczyzn z regionu podlaskiego z umieralnością w 18-letniej obserwacji.

P30 
M. Polakowska, W. Piotrowski
Zmiany klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji warszawskiej 
w okresie 2004-2013.

P31 
    R. Ilow, A. Kawicka, B. Regulska-Ilow, A. Kowalisko, K. Konikowska
Częstość występowania nt i aterogenności diet u 50-letnich Wrocławian z nadwagą w porównaniu 
do 50-latków z Wrocławia z otyłością.

P32
B. Franczyk-Skóra, A. Gluba, J. Rysz
Sudden cardiac death in chronic kidney disease patients.

P33 
D. Niestrój-Tlołka, I. Nowakowska, L. Motyka, A. Młynarska
Ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
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Sesja Plakatowa III

Moderatorzy: Barbara Gryglewska, Agnieszka Olszanecka

P34
P. Kasprzak, D. Śliż, M. Milewska, A. Mamcarz
Aktywność fizyczna i stan funkcjonalny u pacjentów ze zdiagnozowaną otyłością sarkopeniczną 
i niewydolnością serca.
P35
I. Młynarczyk, A. Bauer, B. Blicharska-Drobny
Aktywność fizyczna po wszczepieniu ICD.
P36 
J. Migaj, E. Prokop, P. Mitkowski, M. Lesiak, S. Grajek, E. Straburzyńska-Migaj
Does influence of obesity on prognosis differ in men and women? - a study of obesity paradox 
in patients with acute coronary syndrome.
P37 
A. Stępień, M. Stępień, R. Wlazeł, M. Paradowski, M. Banach, J. Rysz
Sex-dependent differences in obesity indices and inflammatory markers in non-diabetic 
obese patients.
P38 
D. Turowski, K. Witek, K. Lerczak, M. Pintera, K. Wiśniewska, A. Pokrywka
Lipidowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u sportowców wyczynowych.

P39 
K. Pawlak-Sobczak, J. Ruszkowska, W. Drygas, W. Bielecki
Aktywność fizyczna Polaków a płeć w świetle badań socjomedycznych populacyjnych.

P40
M. Sobczak, H.D. Qawoq, M. Krawczyk, K. Wierzbowska-Drabik, J.D. Kasprzak
Identyfikacja czynników predysponujących do zaprzestania aktywności seksualnej przez pacjentów 
z chorobą niedokrwienną serca potwierdzoną angiograficznie.

P41 
D. Różańska, B. Regulska-Ilow,      R. Ilow, A. Kawicka, K. Konikowska, A. Salomon
Związek między ładunkiem glikemicznym diet a spożyciem wybranych grup produktów wśród 
studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

P42 
A. Nowacka, A. Piskorz, T. Brzostek, W. Drożdż
Ocena ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowych według SCORE w grupie kobiet 
i mężczyzn pozostających w związkach małżeńskich.

P43 
A. Młynarska, R. Młynarski, A. Kubida, M. Sosnowski, K. Gołba
Częstość występowania zespołu kruchości u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
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Sesja Plakatowa IV

Moderatorzy: Anna Kabłak-Ziembicka, Wiktoria Wojciechowska

P44 
M.N. Kochueva, A.S. Shalimova, G.I. Kochuev, V.G. Psareva, N.N. Kirichenko, A.V. Linskaya
The mechanisms of cardiac remodeling in hypertension patients with obesity.
P45 
S.A. Kramarev, O.V. Vygovskaya, L.A. Palatnaya, V.V. Evtushenko, I.G. Umahi 
Cardiac involvement in infectious diseases in children.
P46
R. Łysek, P. Jankowski, M. Polak, K. Szafraniec, R. Wolfshaut-Wolak, A. Łukaszewska,  
D. Czarnecka, A. Pająk
Związek między liczbą zębów a ciśnieniem centralnym u osób po zawale mięśnia sercowego.
P47 
E. Pałkowska, K. Piotrowicz, P. Krzesiński, A. Stańczyk, A. Skrobowski, G. Gielerak
Crosstalk between dietary pattern, anthropometric parameters and adiponectin concentration 
in obese patients.
P48
E. Pałkowska, K. Piotrowicz, P. Krzesiński, A. Stańczyk, A. Skrobowski, G. Gielerak
Kwas moczowy a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

P49 
A. Sadurska, A. Franczyk, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
Spożycie wapnia i witaminy D u osób z nadciśnieniem tętniczym i ich rodzin.

P50
R. Poręba, M. Poręba, P. Gać, G. Mazur, M. Sobieszczańska
Czas trwania współistniejącej cukrzycy typu 2 a turbulencja rytmu serca u chorych z nadciśnieniem 
tętniczym.

P52 
A. Jaroszyńska, A. Głowniak, K. Skrzypek, A. Wysokiński
Left anterior descending artery (LAD) - a new risk predictor for contrast induced nephropathy?

P52 
J. Ruszkowska, W. Drygas
Skuteczne interwencje zwiększające aktywność fizyczną w skali populacyjnej w świetle dowodów 
naukowych.

P53 
A. Ostróżka-Cieślik, B. Sarecka-Hujar
Optymalizacja farmakoterapii w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

P54 
R. Mikołajczyk, A. Żebrowska
Odpowiedź markerów sercowych na wysiłek o charakterze wytrzymałościowym.
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SALA A

12.45 - 13.45

Sesja Referatowa
Przewodniczący: Anna Fijałkowska, Magdalena Kostkiewicz, Andrzej Szuba

U06
P. Gać, R. Poręba, M. Poręba, M. Sobieszczańska, G. Mazur
Środowiskowe narażenie na dym papierosowy a rozszerzalność tętnicy ramiennej zależna od 
śródbłonka u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

U07
M. Broszkiewicz, W. Drygas
Czy intensywna interwencja behawioralna jest dobrze dopasowana do osób z chorobami 
tytoniozależnymi?

U08 
K. Niedolaz, P. Krzesiński, E. Pałkowska, K. Piotrowicz, A. Stańczyk, G. Gielerak
Czynniki ryzyka wzrostu stężenia kwasu moczowego związanego z leczeniem hipotensyjnym 
- doświadczenia własne.

U09
A. Bednarek, P. Jankowski, A. Olszanecka, A. Windak, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
Poranny wzrost centralnego ciśnienia tętniczego jest mniejszy niż poranny wzrost obwodowego 
ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Komisja konkursowa: 

Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz - przewodnicząca
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
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SALA B

13.00 - 13.45

Sesja Lunchowa: 
Wyniki nowych badań - czy coś z nich wynika dla lekarza-praktyka?

Przewodniczący: Maciej Haberka, Dorota Szostak-Węgierek, Katarzyna Zatońska

1. Katarzyna Olszewska: Tytoń 2014.

2. Longina Kłosiewicz-Latoszek: Dieta 2014.

3. Jadwiga Wolszakiewicz: Aktywność fizyczna 2014.
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12.45 - 13.45

SALA C

Sesja Referatowa
Przewodniczący: Ewa Jankowska, Grzegorz Kopeć, Łukasz Krzych

U10
A. Aranowska, A. Waśkiewicz, D. Szcześniewska
Zmiany w spożyciu tłuszczów wśród dorosłych mieszkańców Warszawy w okresie 28 lat.

U11
M. Kozela, A. Doryńska, K. Szafraniec, A. Pająk
Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia a kontrola nadciśnienia tętniczego, 
hipercholesterolemii, cukrzycy, otyłości i palenia papierosów w populacji Krakowa. Badanie 
HAPIEE.

U12
A. Sarnecka, M. Waligóra, M. Brózda, G. Kopeć, A. Orzeł-Nowak, E. Zawadzka, M. Krzywoń, 
M. Pankiewicz, M. Kostkiewicz, M. Olszowska, P. Podolec
Znajomość modyfikowalnych czynników ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów bez  
rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej

U13
K. Suligowska, M. Gajewska, J. Stokwiszewski, B. Wojtyniak, D. Cianciara, P. Bandosz,  
M. Rutkowski, Z. Gaciong, B. Wyrzykowski, T. Zdrojewski
Niedostateczna wiedza polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań 
- wyniki badania NATPOL 2011.

Komisja konkursowa:

Prof. dr hab. Ewa Jankowska - przewodnicząca
Prof. dr hab. Maciej Banach
Dr hab. Marcin Grabowski
Prof. UJ, dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
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13.45 - 14.45

14.50 - 15.10

SALA A

Sesja Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego:  
Kontrowersje wokół biomarkerów…

Przewodniczący: Maciej Banach, Wojciech Drygas, Maria Olszowska

1. Maciej Banach: 
Czy wciąż powinniśmy stosować cele terapeutyczne? Wytyczne ACC/AHA 2013. 

2. Marlena Broncel: 
Non-HDL- dlaczego wciąż nie oznaczamy go rutynowo? 

3. Barbara Cybulska: 
Lipoproteina a - nowy/stary biomarker - kiedy i czy powinniśmy go oznaczać? 

Wykład sponsorowany Firmy Astellas Pharma

Gayana Martirosian
Profilaktyka i wytyczne leczenia biegunek poantybiotykowych
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13.45 - 15.15

Sesja Plenarna: 
Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej

Przewodniczący: Zbigniew Gąsior, Andrzej Surdacki, Andrzej Wysokiński

1. Bezobjawowe zwężenie tętnicy szyjnej
            ... leczę zachowawczo - Agnieszka Słowik
            ... leczę zabiegowo - Piotr Pieniążek

2. Każdego pacjenta z ChNS leczę i będę leczył(a) aspiryną.

    Tak - Anetta Undas 

    Nie - Stefan Grajek 

SALA B
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13.45 - 15.10

SALA C

Sesja Plenarna: 
Czy starsi chorzy odnoszą te same korzyści z leczenia 
chorób układu krążenia co młodsi?

Przewodniczący:  Andrzej Budaj, Andrzej Więcek, Tomasz Zdrojewski

1. Zbigniew Gaciong: 
Efekty leczenia nadciśnienia w wieku podeszłym.

2. Lech Poloński: 
Jakie czynniki wpływają na rokowanie u starszych chorych z ostrym zespołem wieńcowym?

3. Tomasz Grodzicki:
Co ogranicza skuteczność leczenia niewydolności serca w starszym wieku?

4. Barbara Gryglewska: 

Czy istnieje granica wieku do leczenia za pomocą urządzeń wszczepialnych? 
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SALA A

SALA B

15.20 - 16.20

15.20 - 16.20

Sesja Plenarna:  
Nowości farmakoterapii w pigułce. Komu? Kiedy?

Przewodniczący: Magdalena Kostkiewicz, Piotr Pieniążek, Agnieszka Słowik

1. Andrzej Rynkiewicz: Leki hipolipemizujące.
2. Andrzej Budaj: Leki przeciwpłytkowe.
3. Anetta Undas: Leki przeciwzakrzepowe.  

 

Sesja Plenarna: 
Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej - jaką dietę należy zalecać 
w listopadzie i grudniu w Polsce?

Przewodniczący:  Maciej Haberka, Agnieszka Mawlichanów, Agnieszka Serafin

1. Dorota Szostak-Węgierek: Dietę śródziemnomorską!
2. Dorota Dębicka-Dąbrowska: Dietę nordycką!
3. Daniel Śliż: Dietę wegetariańską!
4. Marek Klocek: Tradycyjną dietę polską!

Komentarze ekspertów:

Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, 
Katarzyna Zatońska

 

SOBOTA | 22 XI 2014PROGRAM
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15.20 - 16.20

SALA C

Sesja Plenarna: 
Oblicza globesity

Przewodniczący: Maciej Banach, Zbigniew Eysymontt, Barbara Gryglewska

1. Andrzej Więcek: Otyłość a nerki.
2. Marcin Adamczak: Otyłość a nadciśnienie tętnicze.
3. Bogusław Okopień: Otyłość a dyslipidemia.

SOBOTA | 22 XI 2014PROGRAM
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16.20 - 16.35

SALA B

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Piotr Jankowski, Grzegorz Kopeć, 
Andrzej Pająk, Agnieszka Serafin

Daniel Śliż
Najlepsze doniesienia naukowe, najistotniejsze opinie, 

nierozwiązane kontrowersje w czasie 
Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2014”

Ogłoszenie zwycięzcy w konkursie o grant „EUROPREVENT 2015”

SOBOTA | 22 XI 2014PROGRAM
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ZAPRASZAMY

do udziału w kolejnej

VIII Konferencji 
Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

„Kardiologia Prewencyjna 2015
- wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

która odbędzie się

20-21 listopada 2015 roku
w Krakowie
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Analiza molekularna 520 osób z hipercholesterolemią rodzinną zdiagnozowanych przez 
Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej. 

A. Węgrzyn1, B. Wasąg2, M. Fijałkowski1, K. Chlebus1, R. Gałąska1, M. Żuk2, M. Chmara2, J. Kubalska3,  
L. Kłosiewicz-Latoszek4, M. Myśliwiec5, A. Brandt5, J. Limon2, A. Rynkiewicz6, M. Gruchała1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 
2 Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 
3 Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 
4 Poradnia Metaboliczna, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 
5 Katedra i Klinika Pediatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 
6 Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie

Wstęp
Hipercholesterolemia rodzinna (ang. FH) dotyczyć może nawet do 200 tysięcy osób w Polsce, z których 
większość pozostaje niezdiagnozowanych i nieleczonych. Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hi-
percholesterolemii Rodzinnej prowadzi badania mające na celu wczesną identyfikację pacjentów z FH,  
przeprowadzenie ich charakterystyki klinicznej oraz określenie podłoża molekularnego tej choroby.

Cel
Charakterystyka kliniczna i molekularna pacjentów z FH w Polsce. 

Metody 
Badaną grupę stanowiło 520 probantów z klinicznym rozpoznaniem FH, określanym jako pewne, prawdo-
podobne i możliwe. Analizę molekularną genu LDLR i APOB wykonano przy użyciu metody sekwencjono-
wania i techniki MLPA.

Wyniki 
Mutacje genu LDLR i/lub APOB stwierdzono u 39,4% pacjentów. W obrębie genu LDLR mutacje wykryto 
u 33% pacjentów, natomiast genu APOB u 7% osób. U 4% pacjentów stwierdzono obecność dużych  
rearanżacji genu LDLRs, natomiast heterozygoty złożone stanowiły 6% probantów. Pacjenci z potwierdzoną 
mutacją LDLR i/lub APOB charakteryzowali się istotnie statystycznie wyższym średnim stężeniem Ch-C 
(333±75 vs. 295± 99 mg/dl), LDL-C (253± 68 vs. 200±58 mg/dl), niższym TG (113± 60 vs. 151± 136 mg/dl) 
i uzyskali wyższą ilość punktów z kryteriów klinicznych (7±3 vs. 4±3). Analizą ROC wyznaczono poziomy 
odcięcia LDL-C, Ch-Ci sumy punktów z kryteriów klinicznych jako parametry przydatne do screeningu 
(AUC 0,73, p<0.05): LDL-C 215 i Ch-C 297 mg/dl, sumę 6 punktów.

Wnioski
Parametry przydatne do screeningu FH w populacji polskiej to stężenie LDL-C 215 mg/dl, Ch-C 297 mg/dl 
oraz suma 6 punktów kryteriów klinicznych. Podłoże molekularne FH w Polsce jest zbliżone do innych 
populacji w Europie. Wysoka heterogenność mutacji genu LDLR wymaga zastosowania kompleksowej 
analizy molekularnej tego genu.
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Różnice w skuteczności redukcji ponadnormatywnych stężeń parametrów lipidogramu 
wśród kobiet i mężczyzn w 5-letniej, ogólnopolskiej, prospektywnej obserwacji kohorty 
pacjentów POZ leczonych z powodu dyslipidemii. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT. 

J. Jóźwiak1,2, M. Banach3, D. Nowak4, W. Lukas5, M. Mastej6, A. Windak7, T. Tomasik7, A. Tykarski8,  
J. Ślęzak1, A. Zyska1, J. Gąsowski9, A. Ślęzak1

1 Katedra Zdrowia Publicznego, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
2 Śląskie Laboratoria Analityczne 
3 Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
4 Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa 
5 Katedra Medycyny Rodzinnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 
6 Komitet Sterujący badania LIPIDOGRAM 5 LAT 
7 Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
8 Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Poznań 
9 Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wstęp
Zaburzenia lipidowe są najbardziej rozpowszechnionym, modyfikowalnym, czynnikiem ryzyka-sercowo 
naczyniowego. Leczenie dyslipidemii i obniżanie ponadnormatywnych stężeń parametrów lipidogramu  
w perspektywie wieloletniej redukuje indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe.
Cel
Ocena i porównanie skuteczności leczenia dyslipidemii wśród kobiet i mężczyzn w 5-letniej, ogólnopolskiej, 
prospektywnej obserwacji pacjentów pozostających pod opieką lekarzy POZ.
Materiał i metody 
Badanie zostało przeprowadzone w latach 2004-2010, przez 675 lekarzy-badaczy, w 444 miastach i miej-
scowościach w Polsce. W 2004 roku do badania włączono 1842 losowo wybranych, aktywnych pacjentów 
POZ. U wszystkich badanych, leczonych z powodu dyslipidemii wypełniono ankietę badawczą, dokonano 
pomiarów antropometrycznych i trzykrotnie - w roku 2004, 2006 i 2010 - oceniono w surowicy krwi  
pobranej na czczo stężenie cholesterolu całkowitego (TC), trójglicerydów (TG), HDL-cholesterolu (HDL). 
LDL-cholesterol (LDL) obliczono wg wzoru Friedewalda. Normy laboratoryjne oparto o wytyczne NCEP-
-ATP III. Badania laboratoryjne wykonano w jednym ogólnopolskim laboratorium centralnym. Za leczoną 
uznawano osobę, która z powodu izolowanych zaburzeń lipidowych i/lub ChNS, cukrzycy i/lub ciężkiej 
hipercholesterolemii, od co najmniej 30 dni stosowała dietę hipolipemiczną i leczenie farmakologiczne 
preparatami hipolipemicznymi w zwyczajowych dawkach. Analizy statystyczne wykonano w oparciu  
o aplikację STATISTICA. Za istotność statystyczną przyjęto wartość p < 0,05.
Wyniki 
Spośród 1842 osób (62% kobiet), które rozpoczęły badanie w 2004 roku, obserwację w roku 2010 ukończyło 
1190 pacjentów (65%). Średni wiek badanych w 2004 roku wyniósł 53,1 lat. Leczenie farmakologiczne  
w 2004 roku stosowało 27,8% badanych, zaś w 2010 odpowiednio 48,2%. Leczenie farmakologiczne częściej 
podejmowali mężczyźni. Pomiędzy rokiem 2004 a 2010, odsetek osób ze stężeniami TC > 200 mg/dl zredu-
kowano z 71,5% do 50,8%. W populacji kobiet odnotowano spadek odsetek ponadnormatywnych z 76,1% 
do 55,1% (wśród mężczyzn z 64,7% do 44,6%). Odsetek osób ze stężeniami LDL > 130 mg/dl został zredu-
kowany z 51,5% do 36,1%. W populacji kobiet odnotowano spadek z 56,5% do 39,1% (w populacji mężczyzn 
odpowiednio z 44,0% do 32,1%). Odsetek osób ze stężeniami HDL < 40 mg/dl w 2004 roku wyniósł 2,5% 
i wzrósł w kolejnych latach badania 2006 i 2010 odpowiednio do wartości 6,0% oraz 6,7%. W latach 2004-
2010 w populacji kobiet odnotowano wzrost odsetka stężeń poniżej normy z 0,6% do 1,9% (u mężczyzn 
odpowiednio z 5,3% do 14,1%). Pomiędzy rokiem 2004 a 2010, w całej populacji leczonych z powodu dys-
lipidemii odsetek osób ze stężeniami TG > 150 mg/dl uległ redukcji z 43,3% do 36,1%. W populacji kobiet 
odnotowano spadek z 36,4% do 31,5% (wśród mężczyzn odpowiednio z 53,6% do 43,1%).
Wnioski
1. Brak skuteczności redukcji parametrów lipidogramu wśród około 50% aktywnych pacjentów POZ z po-
nadnormatywnymi stężeniami cholesterolu całkowitego oraz u ponad 30% osób z podwyższonymi stę-
żeniami LDL-cholesterolui i trójglicerydów, obserwowany nawet w przypadku wzrostu preskrypcji leków 
hipolipemicznych (statyn), zastosowanych działań edukacyjnych oraz powtarzalnej kontroli lipidogramu 
krwi, nasuwa wniosek o konieczności intensyfikacji leczenia dyslipidemii w Polsce. 
2. Mimo częstszego stosowania leków hipolipemicznych w populacji badanych mężczyzn, wyniki badań 
dowodzą zbliżonej statystycznie skuteczności leczenia hipercholesterolemii względem płci, niższej sku-
teczności redukcji podwyższonego stężenia LDL-cholesterolu wśród badanych mężczyzn oraz odpowied-
nio wyższej dla nich skuteczności redukcji ponadnormatywnych stężeń trójglicerydów.
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Wpływ leczenia statynami oraz zmian stylu życia na redukcję stężenia cholesterolu  
w populacjach Polski i Anglii.

P. Bandosz1,2, C. Kypridemos2, M. O’Flaherty2, M. Rutkowski1, M. Guzman-Castillo2, D. O. S. Gillespie2,  
K. Allen2, G. L. Hickey3, I. Buchan4, B. Solnica5, M. J. Pencina6, B. Wyrzykowski1, S. Capewell2, T. Zdrojewski1

1 Zakład Prewencji i Dydatktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska 
2 Department of Public Health and Policy, University of Liverpool, Wielka Brytania 
3 Epidemiology and Population Health Institute of Infection and Global Health, Liverpool University, Wielka Brytania 
4 Centre for Health Informatics, Institute of Population Health, University of Manchester, Wielka Brytania 
5 Department of Diagnostics, Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński 
6 Duke Clinical Research Institute, Biostatistics and Bioinformatics, Duke University, USA

Cel
Ocena związku stosowania statyn (oraz zmian stylu życia) z obserwowanym w ostatnich latach zmniejsze-
niem się średniego stężenia cholesterolu całkowitego (TC) w Polsce i Anglii. 

Metody 
Model epidemiologiczny oparty o dane pochodzące z dwóch badań przekrojowych, reprezentatywnych 
dla dorosłych populacji obu krajów. Dla Polski posłużono się próbami NATPOL z roku 2002 (n=2 993)  
i z roku 2011 (n=2 413). W przypadku Anglii posłużono się próbami HSE (Health Survey for England) z lat 
1991/92 (n=7 403) oraz 2011/12 (n=10 965). Określono zmianę średniego stężnia TC pomiędzy dwoma 
punktami czasowymi dla każdego kraju. Następnie określono wartość spodziewanej redukcji TC związanej 
ze stosowaniem statyn (na podstawie danych pochodzących z opublikowanych metaanaliz). Błąd oszaco-
wano przy pomocy metod Monte Carlo.

Wyniki 
Średnie stężęnie TC zmniejszyło się *mmol/L]: w Polsce z 5,35(95%CI:5,29 - 5,40)do 5,14(95%CI: 5,09 - 
5,25), w Anglii z 5,86 (95%CI: 5,82 - 5,90) do5,17(95%CI: 5,14 to 5,20). Stosowanie statyn wyjaśniało 85% 
(0,18 mmol/L) obserwowanej redukcji TC w Polsce i 33% (0,23 mmol/L) w Anglii. Pozostała część obser-
wowanej redukcji TC (związana ze stylem życia) wynosiła 0,03 mmol/L w Polsce i 0,46 mmol/L w Anglii. 
Odsetek osób, które przyjmowały statyny wynosił, w roku 2011: 11,2%(95%CI 10,0% - 12.5%) w Polsce  
i 13,2% (95% CI: 12,5% - 14,0%) w Anglii.

Wnioski
W obu krajch TC obniżył się. Wartość bezwzględnej zmiany TC, która może być przypisana stosowaniu 
statyn była podobna w obu krajach. W Polsce, w przeciwieństwie do Anglii, nie zaobserwowano prak-
tycznie żadnej zmiany TC w populacji, która nie byłaby związana ze stosowaniem statyn. Sugeruje to brak 
skutecznej strategii populacyjnej w zakresie obniżania TC w Polsce.
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Regularne mycie zębów i abstynencja nikotynowa - tak ważne w profilaktyce kardiolo-
gicznej i tak trudne do osiągnięcia w polskiej populacji?

A. Kawiorska1, E. Borowiecka2, B. Niedźwiecka3, stud. E. Ciołak

1 Oddział Chorób Wewnętrznych SPZZOZ w Płońsku
2 Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
3 I Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Bielańskiego

Wstęp
Uogólnione zapalenie odgrywa istotną rolę w rozwoju miażdżycy. Próchnica i choroby przyzębia (PD) 
mogą być przyczyną przetrwałego stanu zapalnego. Podobny wpływ wykazuje palenie tytoniu.

Cel
Celem pracy była ocena stanu uzębienia oraz częstości palenia papierosów u pacjentów z chorobą wieocową 
(CHD) oraz zbadanie związku między stanem uzębienia i CHD oraz między nikotynizmem i higieną jamy 
ustnej a występowaniem stanu zapalnego.

Materiał i metody 
491 pacjentom przedstawiono ankietę dotyczącą ogólnego stanu zdrowia oraz nawyków i nałogów (obec-
ność CHD, zawału mięśnia sercowego (MI), palenie tytoniu, higiena jamy ustnej). Badanie przedmiotowe 
obejmowało m.in. ocenę stanu uzębienia. Opisano go wskaźnikami: Decayed-Missing-Filled-Teeth (DMFT), 
Approximal Plaque Index (API) oraz modified API (mAPI). Pacjentów podzielono na grupy. Oceniono stę-
żenie CRP w surowicy zbadanych pacjentów.

Wyniki 
Ostatnią wizytę u dentysty >10 lat temu odbyło 24% pacjentów, 2 – 10 lat temu – 52%, w ciągu ostatnich 
2 lat 24%. Nieprawidłowa higiena jamy ustnej dotyczyła 51%, próchnica 34% zbadanych. Podwyższony 
poziom CRP był związany z podwyższonym mAPI oraz DMFT. Istotne różnice w poziomie CRP, API, mAPI 
i DMFT zanotowano między pacjentami z i bez CHD. Podobne różnice zaobserwowano pod względem 
mAPI i DMFT wśród pacjentów z i bez MI. Poziom CRP i mAPI znacznie różniły się u osób palących i niepa-
lących tytoniu.

Wnioski
Istotna korelacja między stężeniem CRP a zaniedbaniami higieny jamy ustnej i nikotynizmem wskazuje 
na możliwość indukcji subklinicznego, ogólnoustrojowego zapalenia. Pacjenci z CHD lub po MI wykazują 
gorszy stan uzębienia oraz wyższe CRP niż zdrowi co może potwierdzać zależność przyczynowo-skutkową 
tych dwóch zjawisk. Palenie tytoniu jest związane z zaawansowaniem PD.
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Wpływ treningu wolnego oddychania na przebieg niewydolności serca - wstępne wyniki.

D. Dębicka-Dąbrowska, K. Styczkiewicz, A. Bednarek, G. Kiełbasa, T. Drożdż, A. Stochmal, D. Czarnecka,  
K. Kawecka-Jaszcz

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum UJ, Kraków, Polska

Wstęp
Badania z wykorzystaniem techniki wolnego oddychania wskazują na możliwe korzyści u chorych z prze-
wlekłą niewydolnością serca (CHF). Celem obecnego programu jest testowanie przydatności i skutecz-
ności nowej metody niefarmakologicznego leczenia CHF opartej na treningu wolnego oddychania (SBT). 

Metody 
W programie chorzy z CHF ze standardową terapią farmakologiczną są leczeni w sposób randomizowany 
trwającym 10-12 tygodni SBT za pomocą aparatu RESPeRATE (InterCure Ltd., Lod, Israel) naprzemiennie 
ze standardową terapią CHF o tym samym czasie trwania (cross-over open trial). Podczas SBT pacjenci 
wykonują dwukrotnie w ciągu dnia trwający 15 min trening za pomocą wspomagającego oddychanie apa-
ratu RESPeRATE z częstością 6 oddechów/min. U wszystkich chorych wyjściowo oraz po każdej z dwóch 
faz badania zbierane są dane kliniczne, wykonywane są: polisomnografia, badanie czynności układu auto-
nomicznego, test 6-min marszu (6MWT), 24-h monitorowanie EKG metodą Holtera, badanie jakości życia 
(kwestionariusz Minnesota) oraz badania laboratoryjne.

Wyniki 
Do programu włączono 65 pacjentów w wieku 64.5±11.1 lat, 53M/12F, 52 z CHF o etiologii niedokrwien-
nej, w klasie NYHA II - 51, NYHA III - 14, frakcją wyrzutową LK 29.4±7,0%, indeksem bezdechów-spłyceń 
oddechów (AHI) 11,3±11.2. U 49 chorych współistniało nadciśnienie, u 22 cukrzyca, zaś 10 przebyło udar 
mózgu. U 60 chorych nie obserwowano żadnych działań niepożądanych. Wszyscy pacjenci tolerowali do-
brze SBT, a 5 pacjentów zostało wyłączonych z badania (3 z powodu wszczepienia rozrusznika resynchro-
nizującego, 1 z powodu zawału serca bez związku z SBT, natomiast 1 chory zmarł przed rozpoczęciem tre-
ningu wolnego oddychania). Do tej pory 30 pacjentów ukończyło program. U pacjentów, którzy ukończyli 
SBT wzrósł znacząco dystans w 6MWT (444 vs 504 m, p<0.02) oraz obniżył się AHI (11.3 vs 7,8 p<0.001), 
natomiast frakcja wyrzutowa LK pozostała bez zmian w porównaniu do wartości wyjściowych.

Wnioski
Wstępne wyniki wskazują, że trening wolnego oddychania jest bezpieczną metodą terapii u chorych  
z CHF i wpływa korzystnie na poprawę wydolności wysiłkowej oraz stopnia zaawansowania zaburzeń od-
dechowych. W razie potwierdzenia powyższych wyników na większej liczbie pacjentów, trening wolnego 
oddychania może stać się nowym elementem rehabilitacji chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
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Środowiskowe narażenie na dym papierosowy a rozszerzalność tętnicy ramiennej zależna 
od śródbłonka u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

P. Gać1,2, R. Poręba1, M. Poręba3, M. Sobieszczańska3, G. Mazur1

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
2 Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu 
3 Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Cel
Celem obecnej pracy była ocena wpływu środowiskowego narażenia na dym papierosowy na rozszerzal-
ność tętnicy ramiennej zależną od śródbłonka u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. 
Do badania włączono 42 pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze leczonych preparatami hipo-
tensyjnymi, niepalących papierosów, środowiskowo narażonych na dym papierosowy (grupa 1) oraz 42 
pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze leczonych preparatami hipotensyjnymi, niepalących 
papierosów, nienarażonych na dym papierosowy (grupa 2) dobranych za pomocą metody case to case. 
Rozszerzalność tętnicy ramiennej zależną od śródbłonka oceniano ultrasonograficznie. Określono pod-
stawową średnicę tętnicy ramiennej (B1), średnicę tętnicy ramiennej po okresie wazokonstrykcji (B2), 
różnicę średnicy tętnicy ramiennej po i przed wazokonstrykcją (ΔB) oraz rozszerzalność tętnicy ramiennej 
zależnej od śródbłonka (FMD) z wykorzystaniem wzoru: FMD (%) = (ΔB/B1) x 100.

Wyniki 
W grupie 1 średnie wartości ΔB i FMD były znamiennie niższe w porównaniu do grupy 2. Na podstawie 
analizy regresji wykazano, że starszy wiek, wyższy BMI, niższe stężenie cholesterolu HDL oraz środowi-
skowe narażenie na dym papierosowy, stanowią niezależne czynniki ryzyka obniżenia FMD w badanej 
grupie osób. 

Wnioski
U chorych z nadciśnieniem tętniczym środowiskowe narażenie na dym papierosowy może skutkować  
pogorszeniem funkcji śródbłonka wyrażonym zmniejszeniem rozszerzalności tętnicy ramiennej zależnej 
od śródbłonka.
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Czy intensywna interwencja behawioralna jest dobrze dopasowana do osób z chorobami 
tytoniozależnymi?

M. Broszkiewicz1, W. Drygas1,2

1 Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie

Wstęp
Interwencje intensywne są realizowane w ciągu większej liczby spotkań, w dłuższym czasie, przez więk-
szą liczbę specjalistów. W ich wyniku osiągane są wyższe wskaźniki zaprzestania palenia niż w krótkich 
interwencjach klinicznych. Realizowane przez specjalistów leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT) 
stanowią ważny zasób dla osób mających możliwość wyboru innej metody leczenia.

Cel
Udowodnienie braku dopasowania intensywnej interwencji behawioralnej do osób z chorobami tytoniozależnymi.

Metody 
W badaniu własnym zastosowano interwencję intensywną w formacie grupowym, spełniającą wszystkie 
kryteria zwiększania wskaźników abstynencji tytoniowej zgodnie z US Clinical Practice Guideline 2008.  
Populację badaną, „samo dobierającą się”, wyłoniono z populacji dorosłych mieszkaoców Łodzi palących 
tytoń, poprzez działania typu community-recruitment. Do interwencji zakwalifikowano osoby według  
kryteriów: włączenia (zgoda na udział) i wykluczenia (upośledzenie znacznego stopnia mowy, słuchu, wzro-
ku, zaburzenia zachowania). Osobom wykluczonym (5%) proponowano udział w terapii indywidualnej lub 
leczenie farmakologiczne. Grupę badaną stanowiły osoby dobrane według kolejności zgłoszenia (quasi-ran-
domizacja). Do próby badanej (52 grupy terapeutyczne) weszło 627 osób (62,5% K), spośród 1315 osób 
ogółem. 

Wyniki 
Wyniki porównania struktur (płeć, wiek, wykształcenie, wcześniejsze próby rzucenia, FTND) próby badanej  
z próbą mieszkańców Łodzi palących tytoń pokazały, że była to populacja: „wielokrotnych prób” rzucenia pa-
lenia, z przewagą kobiet, osób wyżej wykształconych, w wieku średnim, z silnym ZUT. Potrzeby terapeutycz-
ne tak zdefiniowanej populacji wykraczały poza minimalną lub krótką interwencję kliniczną. W interwencji 
intensywnej, 4-tygodniowej (7-8 sesji), uzyskano wynik krótkoterminowy zaprzestania palenia 52% (bez 
weryfikacji biochemicznej). Z powodu braku kontroli dla próby badanej, wynik krótkoterminowy porówna-
no przy użyciu regresji logistycznej, z opublikowanymi wynikami pięciu innych interwencji w formacie gru-
powym (n=468), zrealizowanymi w schemacie RCT, na populacjach wyłonionych według zasady intention-
-to-treat. Nie stwierdzono istotnej różnicy efektu krótkoterminowego interwencji własnej w porównaniu  
z innymi interwencjami grupowymi (OR 0,86; 95% CI 0,68-1,1). Zależność rzucenia palenia od stanu zdrowia 
była istotna statystycznie (p<0,05). „Ochotnicy”, którzy chcieli rzucić palenie (osoby zdrowe lub leczące się  
z powodu innych chorób, niż tytoniozależne), istotnie częściej rzucali palenie, niż chorzy, leczący się z po-
wodu chorób tytoniozależnych lub psychicznych, którzy powinni rzucić palenie ze wskazania medycznego. 
Wyniki analizy własnej były zgodne z innymi wynikami interwencji grupowych. 
Wcześniejsze zalecenie lekarza rzucenia palenia deklarowało 69,6% badanych, istotnie częściej osoby leczące 
się z powodu chorób tytoniozależnych i innych chorób, najrzadziej osoby zdrowe i leczące się z powodu chorób 
psychicznych. Osoby z chorobami tytoniozależnymi, w tym z chorobą niedokrwienną serca, rzucały palenie istot-
nie rzadziej. Brak choroby tytoniozależnej był silnym predyktorem rzucenia palenia. Interwencja intensywna nie 
była adresowana stricte do populacji z chorobami sercowo-naczyniowymi. Odsetek badanych z NChS był zbyt 
niski, aby można było ocenić dopasowanie interwencji. Dodatkową terapię lekiem (NTZ, Zyban, Tabex) włączono 
u 29% badanych, którzy zgłaszali wysoki poziom lęku przed podjęciem próby rzucenia i objawami odstawienia. 
Dołączenie terapii lekiem nie było predyktorem rzucenia palenia i abstynencji długoterminowej.

Wnioski
Zastosowana interwencja intensywna wydaje się najlepiej dopasowana do populacji kobiet z wielokrotnymi 
próbami rzucenia i mężczyzn z wysokim stażem palenia. Z punktu widzenia zdrowia publicznego stwarza to 
ważną ofertę na rynku świadczeń terapeutycznych, w obliczu wzrostu częstości palenia wśród kobiet mło-
dych i w wieku średnim oraz wysokich wskaźników chorób tytoniozależnych w populacji mężczyzn palących 
w średnim i starszym wieku.
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Czynniki ryzyka wzrostu stężenia kwasu moczowego związanego z leczeniem hipotensyjnym 
- doświadczenia własne.

K. Niedolaz, P. Krzesiński, E. Pałkowska, K. Piotrowicz, A. Stańczyk, G. Gielerak

Wstęp
W nadciśnieniu tętniczym (NT) zalecane jest rozpoczynanie terapii lekami z 5 podstawowych grup:  
diuretyki (w tym tiazydowe - TD), blokery wapnia (CB), b-blokery (BB) oraz leki blokujące układ RAA 
(RAAB) - ACEI i ARB. Mogą one jednak wywoływać niekorzystne efekty metaboliczne, w tym powodować 
wzrost poziomu kwasu moczowego (UA). 

Cel pracy
Ocena wpływu leczenia hipotensyjnego na stężenie UA oraz identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia 
hiperurykemii de novo w obserwacji krótkoterminowej. 

Materiały i metody
Badanie wykonano w grupie 256 chorych z NT nieleczonym (średni wiek 43,7 lat), których poddano szcze-
gółowej ocenie klinicznej, z uwzględnieniem stężenia UA. Po 3 miesiącach leczenia hipotensyjnego oce-
niono jego efekt, w tym wpływ na stężenie UA. 

Wyniki
Analiza w podgrupach wyłonionych na podstawie zastosowanej farmakoterapii wykazała istotny wzrost 
stężenia UA w przypadku leczenia TD (5,62±1,11 vs. 6,23±1,19 mg/dl; p<0,00001) oraz RAAB (5,81±1,22 
vs. 6,03±1,29 mg/dl; p=0,0002). Powyższy efekt był najwyraźniejszy w podgrupie leczonych skojarzeniem 
RAAB i TD (5,72±1,17 vs. 6,25±1,24mg/dl; p<0,00001), nie ujawnił się natomiast w przypadku monoterapii 
RAAB (5,80±1,24 vs. 5,69±1,24; p=0,571). W analizie metodą regresji logistycznej czynnikami ryzyka hiper-
urykemii de novo (stwierdzonej u 13,5% badanych) okazały się: płeć męska (OR=5,76), wyjściowe stężenie 
UA (OR=3,93) oraz zastosowanie TD (OR=3,25).

Wnioski
Leczenie RAAB i TD może wiązać się ze wzrostem stężenia UA. Ryzyko hiperurykemii de novo jest najwyższe 
u mężczyzn z wysokim (prawidłowym) stężeniem UA, zwłaszcza leczonych TD. W tej grupie chorych TD należy 
stosowad ostrożnie oraz regularnie monitorować wpływ farmakoterapii na stężenie UA.
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Poranny wzrost centralnego ciśnienia tętniczego jest mniejszy niż poranny wzrost 
obwodowego ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem tętniczym.

A . Bednarek, P. Jankowski, A. Olszanecka, A. Windak, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Kraków

Wstęp
Udowodniono, że poranny wzrost obwodowego ciśnienia tętniczego krwi (CTK) jest niezależnym czynni-
kiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Cel
Celem badania była ocena zależności między porannym wzrostem centralnego i obwodowego CTK u osób 
z NT oraz u osób zdrowych.

Metody 
Do badania włączono 50 pacjentów z NT dotychczas nieleczonym farmakologicznie (średni wiek 40,4±11,5 
lat, 35 mężczyzn) oraz 50 osób bez NT (średni wiek 38,3±12,0 lat, 35 mężczyzn). Całodobowy pomiar cen-
tralnego CTK wykonywano za pomocą urządzenia BPro (HealthSTATS, Singapur), a obwodowego CTK przy 
użyciu aparatu SpaceLabs 90207 (Redmond, WA, USA). W celu oceny porannego wzrostu CTK obliczono 
wskaźnik sleep-through morning surge (MS) oraz wskaźnik preawakening MS.

Wyniki 
Średnie obwodowe CTK z całej doby u osób z NT wynosiło 136,0±7,2/84,9±6,3 mm Hg, a u osób bez NT 
120,9±6,4/74,0±5,5 mm Hg (p<0,05). Średnia wartość centralnego skurczowego CTK z 24 godzin wynosiła 
129,5±10,6 mm Hg u osób z NT, a u osób bez NT 110,5±12,4 mm Hg (p<0,05). Wartości porannego wzrostu 
CTK przedstawiono w tabeli.

Wnioski
U osób z NT wskaźniki sleep-through MS i preawakening MS centralnego skurczowego CTK są niższe  
w porównaniu do wskaźników sleep-through MS i preawakening MS obwodowego skurczowego CTK.  
U osób zdrowych tylko preawakening MS ciśnienia centralnego jest niższy w porównaniu do wartości tego 
wskaźnika dla ciśnienia obwodowego.

Tabela: Średnie wartości (±SD) porannego wzrostu obwodowego i centralnego skurczowego CTK.

Sleep-thro-
ugh MS 

obwodowego 
skurczowego 

CTK

Sleep-thro-
ugh MS 

centralnego 
skurczowego 

CTK

p

Preawake-
ning MS ob-
wodowego 
skurczowe-

go CTK

Preawa-
kening MS 

centralnego 
skurczowego 

CTK

p

Osoby z 
NT (n=50), 

mmHg
24,07±11,87 18,59±7,33 0,006 16,88±9,06 12,25±7,19 0,006

Osoby 
zdrowe 
(n=50), 
mmHg

21,83±8,84 17,52±13,22 0,058 18,30±9,15 12,04±13,69 0,008

p 0,29 0,62 0,44 0,92
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Zmiany w spożyciu tłuszczów wśród dorosłych mieszkaoców Warszawy, w okresie 28 lat.

A. Aranowska, A. Waśkiewicz, D. Szcześniewska 

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa

Wprowadzenie
Wyniki badań wskazują na związek między ilością i rodzajem spożywanych tłuszczów, a występowaniem 
chorób sercowo-naczyniowych.

Cel
Ocena zmian w zawartości i źródłach tłuszczów, w przeciętnej racji pokarmowej mieszkaoców prawo-
brzeżnej Warszawy w latach 1984-2012.

Metody
Niezależne, reprezentatywne próby populacji mieszkańców Warszawy, w wieku 35-64 lat przebadane  
w ramach programów Pol-MONICA (rok 1984 - 2552 osoby; rok 1988 - 1381 osób; rok 1993 - 1460 osób; 
rok 2001 - 843) oraz WAW-KARD (rok 2012 - 614 osób). Sposób żywienia oceniono metodą wywiadu ze 
spożycia żywności w okresie 24-godzin poprzedzających badanie.

Wyniki 
W roku 2012 w porównaniu do 1984, w diecie obu płci stwierdzono ponad 23% spadek zawartości tłusz-
czów ogółem, a także 40% spadek cholesterolu. Natomiast w odniesieniu do nasyconych (SFA) i wielonie-
nasyconych (PFA) kwasów tłuszczowych (wyrażonych jako odsetek energii), przebieg zmian był odmienny 
w latach 1984-2001 oraz 2001-2012. W pierwszym okresie zanotowano spadek SFA o około 20% i wzrost 
PFA o około 70%, a w drugim odwrócenie tendencji, wzrost SFA (u mężczyzn o 13% i kobiet o 20%) i spa-
dek PFA (odpowiednio o 5% i 13%). Zmiany te odzwierciedliły się w przebiegu współczynnika aterogenno-
ści diety Keysa, istotnym spadku w latach 1984-2001 (u mężczyzn z 56,5 do 43,0 i u kobiet z 56,7 do 41,7), 
a następnie wzroście w 2012 r. (odpowiednio do 47,7 i do 49,3). Związane to było ze zmianami preferencji 
rodzaju tłuszczów używanych do smarowania pieczywa i przygotowywania potraw. W pierwszym okresie 
rosło zainteresowanie margaryną i olejami co było przyczyną wzrostu spożycia tłuszczów roślinnych, na-
stępnie tendencja ta została odwrócona i znów bardziej popularne stało się masło.

Wnioski
Korzystne tendencje w spożyciu tłuszczów zaobserwowane w latach 1984-2001, w dalszym okresie do 
2012 r. uległy zahamowaniu, a nawet odwróceniu.
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Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia a kontrola nadciśnienia  
tętniczego, hipercholesterolemii, cukrzycy, otyłości i palenia papierosów w populacji  
Krakowa. Badanie HAPIEE.

M. Kozela, A. Doryńska, K. Szafraniec, A. Pająk

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Wstęp
Edukacja w zakresie czynników ryzyka (CzR) jest ważnym elementem prewencji chorób układu krążenia. 
Niewiele wiadomo o związku wiedzy o CzR z kontrolą CzR w populacji polskiej. 

Cel
Ocena związku pomiędzy wiedzą o CzR a częstością rozpoznań i kontrolą nadciśnienia tętniczego, hiper-
cholesterolemii, cukrzycy, otyłości i palenia papierosów.

Metody 
Zbadano losową próbę 10 728 mieszkaoców Krakowa w wieku 45-69 lat, uczestników polskiej części mię-
dzynarodowego projektu HAPIEE. Poziom wiedzy i częstość rozpoznań CzR określano na podstawie danych 
z wywiadu przeprowadzonego w oparciu o standardowy kwestionariusz. Wysoki poziom wiedzy zdefinio-
wano gdy prawidłowo oceniono wpływ co najmniej 8 z 10 CzR. Kontrolę CzR określono w oparciu o kryteria 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do oszacowania związku wiedzy z częstością rozpoznań  
i kontrolą CzR zastosowano wieloczynnikowe modele regresji logistycznej.

Wyniki 
Blisko 95% mężczyzn i 98% kobiet miało wysoki poziom wiedzy o CzR. W porównaniu do osób z niskim 
poziomem wiedzy, mężczyźni i kobiety z wysokim poziomem wiedzy częściej mieli rozpoznaną hiperchole-
sterolemię o odpowiednio 39% i 51%. Nie zaobserwowano istotnego związku pomiędzy przyjmowaniem 
leków hipolipemizujących oraz występowaniem prawidłowych stężeń lipidów a wiedzą o CzR u osób z roz-
poznaną hipercholesterolemią. U mężczyzn wysoki poziom wiedzy związany był z rzadszym paleniem tyto-
niu (OR=0,63 95%CI=0,45-0,86), a u kobiet z rzadszym występowaniem otyłości (OR=0,58 95%CI=0,40-0,85). 
Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy wiedzą o CzR a częstością rozpoznań i kontrolą nadciśnienia 
tętniczego i cukrzycy.

Wnioski
Znajomość CzR chorób układu krążenia była powszechna i pozytywnie związana z częstością diagnozy hiper-
cholesterolemii, a odwrotnie związana z występowaniem palenia u mężczyzn i otyłości u kobiet.
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Znajomość modyfikowalnych czynników ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów 
bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej.

A. Sarnecka1, M. Waligóra1, M. Brózda1, G. Kopeć1, A. Orzeł-Nowak2, E. Zawadzka3, M. Krzywoń3,  
M. Pankiewicz3, M. Kostkiewicz1, M. Olszowska1, P. Podolec1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym 
    im. Jana Pawła II 
2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
3 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM w KKS im. Jana Pawła II w Krakowie

Wprowadzenie
Spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia (ChUK) wynika głównie z redukcji ich czynników 
ryzyka.

Cel
Ocena znajomości modyfikowalnych czynników ryzyka ChUK u pacjentów bez rozpoznanej ChUK.

Metody
Badanie kwestionariuszowe 624 pacjentów (w wieku 48,7±13lat, 28% mężczyzn) 10 placówek podstawowej 
opieki zdrowotnej i poradni kardiologicznych województwa małopolskiego między październikiem 2012 
a grudniem 2013 roku.

Wyniki 
Nadwaga lub otyłość występowała u 436 (69,9%) osób, hipercholesterolemia - 391 (62,7%), nadciśnienie 
tętnicze - 279 (44,7%), cukrzyca - 21 (3,4%), palenie papierosów - 130 (20,8%), duże ryzyko w skali SCORE 
(≥5) - 118 (19%), 204 (32,7%) były edukowane przez lekarza lub pielęgniarkę na temat czynników ryzyka 
ChUK. 
Badani wskazali w pytaniu otwartym średnio 2,0±2,4 czynniki ryzyka ChUK, najczęściej: palenie papiero-
sów - 211 osób (33,8%), nadwagę lub otyłość - 166 (26,6%), nieprawidłową dietę - 165 (26,4%), spożycie 
alkoholu - 150 (24%), małą aktywność fizyczną - 150 (24%), stres -150 (24%), nadciśnienie tętnicze - 140 
(22,4%), hipercholesterolemię - 68 (10,9%), cukrzycę - 53 (8,5%). Więcej czynników ryzyka wskazywały 
osoby z wykształceniem wyższym niż z niższym - 3,43±1,15 vs 1,42±1,14, p<0,05; edukowane w porówna-
niu do nieedukowanych - 3,3±2,4 vs 1,42±2,1, p<0,05; z niższym SCORE (<5) niż z wyższym (≥5) - 2,2±2,4 
vs 1,5±2,0, p<0,05 i z prawidłową masą ciała niż z nadwagą lub otyłością - 2,4±1,74 vs 1,9±1,7, p<0,05. 
Występowanie u respondenta czynnika ryzyka nie wiązało się z jego wskazaniem.

Wnioski
Wiedza na temat czynników ryzyka ChUK u pacjentów bez rozpoznanej ChUK jest niewystarczająca, 
zwłaszcza u osób nieedukowanych, z niższym wykształceniem, wyższym ryzkiem i nadwagą lub otyłością.
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Niedostateczna wiedza polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego  
powikłań - wyniki badania NATPOL 2011.

K. Suligowska1, M. Gajewska2, J. Stokwiszewski2, B. Wojtyniak2, D. Cianciara2, P. Bandosz1, M. Rutkowski1, 
Z. Gaciong4, B. Wyrzykowski3, T. Zdrojewski1

1 Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny 
2 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Paostwowy Zakład Higieny, Warszawa 
3 Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytety Medyczny 
4 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp
Nadciśnienie tętnicze (NT) należy do najbardziej rozpowszechnionych czynników chorób serca i naczyń. 
Na NT choruje 10,5 mln dorosłych Polaków. Do podstawowych warunków skutecznej prewencji, wykrywa-
nia oraz leczenia NT należy odpowiednia wiedza w populacji generalnej na temat kryteriów i powikłań NT.

Cel
Dlatego celem pracy była ocena stanu wiedzy na temat NT wśród dorosłych Polaków.

Metody
Analizy wykonano na podstawie danych uzyskanych w projekcie NATPOL 2011. Badaniem objęto repre-
zentatywną próbę 2413 losowo wybranych mieszkaoców Polski w wieku 18-79 lat. Ogółem zbadano 1168 
mężczyzn (M) i 1245 kobiet (K) (974 osoby w wieku 18-39 lat, 849 — 40-59 lat i 590 — 60-79 lat). Średni 
wiek wynosił u M 44.9 ± 16.0 lat i u K 46.7 ± 17.2 lat. Poziom wiedzy dotyczącej NT oceniono na podstawie 
odpowiedzi udzielonych na dwa otwarte pytania: „Jakie są Pana(i) zdaniem górne granice prawidłowego 
ciśnienia tętniczego?” i „Czy wie Pan(i), jakie choroby i powikłania może powodować nie leczone nadci-
śnienie tętnicze?”. Dla uproszczenia analizy wyników za prawidłowe górne granice ciśnienia tętniczego 
przyjęto 139-140 mmHg i 89-90 mmHg, odpowiednio dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Wyniki 
Badania wskazują, że w Polsce znajomość prawidłowych granic ciśnienia tętniczego jest niewielka.  
W podziale na wiek (18-39 lat; 40-59 lat; 60-79 lat) tylko odpowiednio 5,5%; 10,8%; 9,6% K i 5,9%; 7,8%; 
6,1% M odpowiedziało poprawnie na zadane pytania. Biorąc pod uwagę wykształcenie (podstawowe/
zasadnicze; średnie; wyższe) odsetek K udzielających poprawnej odpowiedzi wyniósł odpowiednio 4,8%; 
9,5%; 10,4%, a odsetek M 3,4%; 9,4%: 8,4%. Z uwagi na miejsce zamieszkania (wieś; miasto do 50 tys.; 
miasto 50-200 tys.; miasto > 200 tys.) dobrze odpowiedziało odpowiednio 5,9%; 9,2%; 10,2%, 8,3% K  
i 5,5%; 6,8%, 6,5%, 8,8% M. Ponadto istniała bardzo duża dysproporcja pomiędzy deklarowaną, a rze-
czywistą wiedzą Polaków, dotyczącą prawidłowych górnych granic ciśnienia tętniczego (dla K: 79,4% vs. 
8,4%; dla M: 74,8% vs. 6,7%). Wśród wszystkich 2413 badanych tylko 3 osoby (0,1%) podały w pełni pra-
widłowe kryteria NT tj. 139 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 89 mmHg, dla ciśnienia rozkurczowego.  
W badaniu zaobserwowano duże zróżnicowanie poziomu wiedzy Polaków dotyczącej powikłań, które 
może powodować nie leczone NT. Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów powikłań NT 
znalazły się choroby serca (69,8%) oraz wylew krwi do mózgu lub niedokrwienie mózgu (66%). W bar-
dzo małym stopniu znany jest związek pomiędzy nie leczonym NT, a uszkodzeniem nerek (11%) i wzroku 
(7,7%). Badanie wykazało brak istotnych różnic dotyczących wiedzy K i M na temat znajomości górnych 
granic prawidłowego ciśnienia tętniczego oraz powikłań nieleczonego NT. Wyjątek stanowiły: wylew krwi 
do mózgu (K: 72,1%; M: 59,6%), uszkodzenie nerek (K: 14,4%; M: 7,4%) i wzroku (K: 9,1%; M: 6,2%), gdzie 
kobiety wykazały się istotnie lepszą wiedzą. Istotnymi predyktorami wiedzy na temat klasyfikacji ciśnienia 
tętniczego oraz powikłań NT były - poziom wykształcenia oraz wyższy wiek badanych. Nie wykazano nato-
miast znaczącego związku pomiędzy miejscem zamieszkania, a znajomością kryteriów NT i jego skutków.

Wnioski
Wiedza Polaków dot. kryteriów NT oraz powikłań jakie może powodować nie leczone NT jest niewystar-
czająca. Dlatego konieczne jest prowadzenie intensywnych działań edukacyjnych w tym zakresie, a uzy-
skane wyniki powinny stanowić wskazówkę do planowania i realizacji tych działań.
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Rozpowszechnienie i kontrola nadciśnienia tętniczego u pacjentów hospitalizowanych z powodu 
choroby wieńcowej w latach 1999-2013. Wyniki polskiej części Projektu EuroAspire*.

M. Kozela1, A. Doryńska1, R. Wolfshaut-Wolak1, A. Łukaszewska2, P. Jankowski2, K. Kawecka-Jaszcz2,  
D. Czarnecka2, A. Pająk1

1 Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński 
   Collegium Medicum, Kraków
2 Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Wstęp
U osób z chorobą wieńcową zalecane jest utrzymywanie ciśnienia tętniczego krwi (CTK) poniżej 
140/90mmHg.

Cel
Ocena zmian w rozkładach skurczowego i rozkurczowego CTK oraz częstości  osiągania celów leczenia  
u pacjentów po hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej.

Metody
W ramach międzynarodowego projektu EuroAspire w Krakowie przeprowadzono trzy badania przekrojo-
we (EAII-1999/2000, EAIII-2006/07, EAVI-2012/13). W każdym z tych badań do udziału zaproszono pacjen-
tów 5 szpitali, hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, przezskórnej 
interwencji wieńcowej lub  pomostowania aortalno-wieńcowego. Badanie przeprowadzono w okresie od 
6 miesięcy do 3 lat od hospitalizacji. Pomiar CTK wykonano dwukrotnie, po 15 minutowym odpoczyn-
ku, w pozycji siedzącej, na prawym ramieniu przy użyciu manometru OmronM-1. Za podwyższone CTK 
uznawano wartości CTK≥140/90mmHg. U chorych  z cukrzycą w badaniu EAII i III przyjęto cel leczenia 
CTK<130/80mmHg a w badaniu EAIV CTK<140/80mmHg. Istotność różnic w średnich orazproporcjach 
oceniono przy użyciu testu Z. 

Wyniki 
Średnie ciśnienie skurczowe utrzymywało się na podobnym poziomie w kolejnych badaniach. Zaobser-
wowano  natomiast nieznaczny spadek średnich wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego (p<0,001). 
Odsetek niekontrolowanego ciśnienia tętniczego w 2013 roku zmniejszył się o blisko 5% w porównaniu  
z rokiem 2000, a częstość osiągania celu leczenia wzrosła z 44,5% w 2000 do 49,6% w 2013 roku, ale róż-
nice te nie były istotne statystycznie. Wśród pacjentów z nadciśnieniem, pomiędzy rokiem 2007 a 2013 
nieodnotowano istotnych statystycznie zmian proporcji osób leczonych, które osiągają cel leczenia ani 
odsetka osób nieświadomych nadciśnienia.

Wnioski
Pomimo niewielkich korzystnych zmian, tj. obniżenia się średniego ciśnienia rozkurczowego, kontrola nad-
ciśnienia tętniczego we wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej sercaw Polsce pozostaje na podobnym, 
niezadowalającym poziomie.

*Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
DEC-2011/03/B/NZ7/06101
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Dieta oraz występowanie nadwagi i otyłości u pacjentów hospitalizowanych z powodu 
choroby wieńcowej w latach 1999-2013. Wyniki polskiej części Projektu EuroAspire*.

U. Stepaniak1, A. Micek1, R. Wolfshaut-Wolak1, A. Łukaszewska2, P. Jankowski2, K. Kawecka-Jaszcz2, 
D. Czarnecka2, A. Pająk1

1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
    Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, 
   Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

Wprowadzenie
U pacjentów z chorobą wieńcową zalecana jest dieta z ograniczeniem tłuszczów nasyconych, zawierająca 
co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie, zaś wskaźnik BMI nie powinien przekraczać 25 kg/m2,  
a obwód pasa 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn.

Cel
Ocena subiektywnej opinii pacjentów dotyczącej stosowania się do zaleceń dietetycznych oraz ocena 
zmian w częstości występowania nadwagi i otyłości u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby 
wieńcowej w latach 1999-2013.

Metody
W ramach Projektu EuroAspire, w Krakowie, przeprowadzono trzy badania przekrojowe (odpowiednio  
w latach: 1999-2000, 2006-07, 2012-13). W każdym badaniu do udziału zaproszono pacjentów z 5 szpita-
li, hospitalizowanych z powodu zawału serca, niestabilnej dusznicy, CABG, PCI. Badanie przeprowadzono 
w okresie od 6 miesięcy do 3 lat od hospitalizacji. Zmiany w diecie oceniono na podstawie standardowe-
go kwestionariusza. Nadwagę rozpoznano gdy BMI>25, a otyłość gdy BMI>30 kg/m2. Nadwagę i otyłość 
brzuszną rozpoznano gdy obwód pasa wynosił odpowiednio >80/88 cm u kobiet i >94/102 cm u mężczyzn. 
Istotność różnic w proporcjach oceniono testem Z. 

Wyniki 
W kolejnych badaniach zwiększył się odsetek pacjentów deklarujących korzystne zmiany w diecie, tj. zwiększe-
nie spożycia warzyw i owoców oraz zmniejszenie całkowitej wartości kalorycznej diety. Natomiast odsetek pa-
cjentów deklarujących zmniejszenie spożycia tłuszczów ogółem uległ istotnemu obniżeniu. Częstość nadwagi 
i nadwagi brzusznej była bardzo wysoka (około 80%) i nie zmieniła się istotnie w badanym okresie. Natomiast 
istotnie zwiększyła się częstość występowania otyłości (o około 10%) i otyłości brzusznej (o około 7%).

Wnioski
W ocenie subiektywnej pacjentów zmiany w diecie były korzystne. Nie znalazło to odzwierciedlenia w obser-
wacjach dotyczących otyłości, której częstość znacznie wzrosła.

*Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji  
nr DEC-2011/03/B/NZ7/06101.
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Rozpowszechnienie i kontrola hipercholesterolemii u pacjentów hospitalizowanych z powodu 
choroby wieńcowej w latach 1999-2013. Wyniki polskiej części Projektu EuroAspire*.

A. Doryńska1, M. Kozela1, R. Wolfshaut-Wolak1, A. Łukaszewska2, P. Jankowski2, K. Kawecka-Jaszcz2, 
D. Czarnecka2, A. Pająk1

1 Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński 
    Collegium Medicum, Kraków
2 I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 

Wstęp
U osób z chorobą wieńcową zalecane jest utrzymywanie stężenia cholesterolu całkowitego (TC) w osoczu 
krwi poniżej 5 mmol/l, a LDL-cholesterolu (LDL-C) poniżej 1,8 mmol/l.

Cel
Ocena zmian stężenia TC i LDL-C oraz częstości osiągania celów leczenia hipercholesterolemii u pacjen-
tów po hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej w okresie od 1999 do 2013 roku.

Metody
W ramach międzynarodowego projektu EuroAspire przeprowadzono trzy badania przekrojowe. W każ-
dym z tych badań do udziału zaproszono pacjentów hospitalizowanych w 5 krakowskich szpitalach z po-
wodu choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, przezskórnej interwencji wieńcowej lub pomostowa-
nia aortalno-wieńcowego. Badanie przeprowadzono w okresie od 6 miesięcy do 3 lat po hospitalizacji. 
Oznaczenia TC, trójglicerydów (TG), HDL-cholesterolui LDL-cholesteroluzostaływykonane w The Central 
Laboratory in the Disease Risk Unit, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland. Stężenie 
LDL-C obliczono w oparciu o wzór Friedewalda u badanych, u których stężenie TG było mniejsze od 4,6 
mmol/l. Częstość przyjmowania leków hipolipemizujących oceniono przy pomocy kwestionariusza. Po-
równanie wartości średnich oraz odsetków pomiędzy poszczególnymi latami badania przeprowadzono 
przy użyciu testu Z.

Wyniki 
W porównaniu do badania wyjściowego (EuroAspire II), w kolejnych badaniach stwierdzono obniżanie 
się średniego stężenia TC i LDL-C (p<0,001). Odnotowano zarówno wzrost częstości przyjmowania leków 
hipolipemizujących, jak również wzrost odsetka pacjentów, którzy osiągają cele leczenia u osób przyjmu-
jących leki hipolipemizujące, jednak nadal 3/4 pacjentów ma LDL-C powyżej 1,8 mmol/l

Wnioski
Stwierdzono stopniową poprawę skuteczności leczenia, jednakże 3/4 pacjentów nie osiąga zalecanego celu 
leczenia. 

*Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji  
nr DEC-2011/03/B/NZ7/06101.
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Rozpowszechnienie i skuteczność leczenia cukrzycy u pacjentów hospitalizowanych z powodu 
choroby wieńcowej w latach (1999-2013). Wyniki polskiej części projektu EuroAspire*.

R. Wolfshaut-Wolak1, M. Polak1, A. Łukaszewska2, P. Jankowski2, K. Kawecka-Jaszcz2, D. Czarnecka2,  
A. Pająk1

1 Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowi 
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia TętniczegoCM UJ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wstęp
U osób z chorobą wieńcową, które maja cukrzycę, zalecane jest utrzymanie stężenia glukozy w surowicy krwi 
poniżej 6,1 mmol/l i odsetka HbA1c poniżej 7 %.

Cel
Ocena zmian w rozpowszechnieniu oraz częstości osiągania celu leczenia cukrzycy u pacjentów po hospitaliza-
cji z powodu choroby wieńcowej w okresie od 1999-2013.

Metody
W ramach projektu EuroAspire, w Krakowie, przeprowadzono 3 badania przekrojowe w latach 1999-2000, 
2006-07, 2012-13. Do udziału w badaniach zaproszono pacjentów 5 szpitali krakowskich, hospitalizowanych 
z powodu zawału serca, niestabilnej dusznicy, CABG lub PCI. Badania pacjentów przeprowadzono od 6 mie-
sięcy do 3 lat po ich wypisie ze szpitala. Kliniczne rozpoznanie cukrzycy ustalano na podstawie informacji  
o rozpoznaniu cukrzycy przez lekarza uzyskanej w oparciu o wywiad wg standardowego kwestionariusza lub 
w wyniku badania stężenia glukozy we krwi, na czczo, po 12 h od ostatniego posiłku. Jako chorych na cukrzycę 
uznano pacjentów, którzy mieli rozpoznanie cukrzycy lub mieli stężenie glukozy >7 mmol /l. Za osiągniecie 
celu leczenia przyjęto stężenie glukozy na czczo <6,1 mmol/l i stężenie HbA1c < 7%. Różnice w odsetkach 
porównano testem Z.

Wyniki
W kolejnych badaniach stwierdzono wzrost częstości występowania cukrzycy u pacjentów w porównaniu do 
badania w latach 1999-2000, przy czym wśród pacjentów chorujących na cukrzycę obserwowano wzrost od-
setka osób świadomych choroby. Odsetek osób nieświadomych choroby wśród wszystkich badanych utrzymy-
wał się na podobnym poziomie. Zaobserwowano poprawę kontroli glikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzy-
cą. Aczkolwiek w ostatnim badaniu blisko 2/3 pacjentów z cukrzycą osiągało cel leczenia HbA1c poniżej 7%, to 
zaledwie u 25% stężenie glukozy na czczo wynosiło < 6,1 mmol/l.

Wnioski
Zaobserwowano znaczny wzrost częstości występowania cukrzycy do ponad 40%. Jednocześnie u pacjentów 
hospitalizowanych z powodu choroby wieńcowej stwierdzono poprawę skuteczności leczenia .

*Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-
-2011/03/B/N27/06101.
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Ocena potencjalnych efektów strategii populacyjnej w zakresie profilaktyki choroby 
niedokrwiennej serca w 9 populacjach europejskich. Projekt EUROHEART II.

P. Bandosz1,11, T. Aspelund2, P. Basak3, K. Bennett4, L. Bjorck5, J. Bruthans6, M. Rutkowski11, M. Guzman-
-Castillo1,J. Hughes8, J. Hotchkiss7, Z. Kabir4, T. Laatikainen9, A. Leyland7, M. O’Flaherty1, L. Palmieri10,  
A. Rosengren5, R. Bjork2, E. Vartiainen9, T. Zdrojewski11, S. Capewell1, J. Critchley3

1 Department of Public Health and Policy, University of Liverpool, Liverpool, Wielka Brytania 
2 Icelandic Heart Association, Islandia 
3 Division of Population Health Sciences and Education, St. George’s, University of London, London, Wielka Brytania 
4 Department of Pharmacology and Therapeutics, Trinity College, Dublin, Irlandia 
5 University of Gothenburg, Szwecja 
6 Thomayer University Hospital, Czechy 
7 Medical Research Centre, University of Glasgow, Wielka Brytania 
8 Queens University, Belfast, Wielka Brytania 
9 National Institute for Health and Welfare, Finlandia 
10 Istituto Superiore di Sanita, Włochy 
11 Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Cel
Ocena potencjalnej redukcji liczby zgonów spowodowanych chorobą niedokrwienną serca (Ch. N.S.),  
poprzez realizację strategii populacyjnej, skutkującej korzystnymi zmianami stylu życia (dieta, palenie  
tytoniu, aktywność fizyczna). Oceny dokonano dla 9 krajów europejskich o zróżnicowanym ryzyku Ch. N.S.

Metody
W analizie posłużono się modelem IMPACT. Oceniono liczbę zgonów spowodowanych Ch. N.S., możliwych 
do uniknięcia w roku 2020, wśród osób w wieku 25-74 lat, w 9 populacjach europejskich (~87mln osób), 
poprzez realizację jednego z trzech scenariuszy:
1) Scenariusz konserwatywny, zakładał zmniejszenie spożycia sodu o 10%, nasyconych kwasów tłuszczowych 
o 1%E (z zamianą na nienasycone kw. tł.), odsetka osób palących o 5% oraz nieaktywnych fizycznie o 5%.
2) Pośredni, zakładał zmniejszenie tych czynników ryzyka odpowiednio o 20%, 2%E, 10%, 10%
3) Optymistyczny, odpowiednio o: 30%, 3%E, 15%, 15%.
Błąd analizy określono przy pomocy metod Monte Carlo.

Wyniki 
Prognozowana, względna redukcja liczby zgonów w roku 2020 wyniosła dla scenariusza konserwatywnego 
10.8% (95%CI: 6.9-14.3), pośredniego 20.8% (95%CI: 14.4-25.8) oraz optymistycznego 29.3% (95%CI: 
20.8-35.8). Korzyści były podobne we wszystkich analizowanych populacjach, dla scenariusza optymi-
stycznego mieściły się w zakesie od 27.2% (95%CI: 14.4-41.8) dla Finlandii do 31.7% (95%CI: 11.8-52.7) 
dla Szwecji. Interwencje dietetyczne (zmniejszenie spożycia sodu i tłuszczów nasyconych) odpowiadały za 
około połowę prognozowanej redukcji umieralności: od 45% dla Irlandii do 53% dla Polski.

Wnioski
Umiarkowane zmiany stylu życia (w zakresie możliwym do osiągnięcia), mogą skutkować znacącym 
zmniejszeniem umieralności spowodowanej Ch. n.s. w Europie.
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Czynniki wpływające na rokowanie pacjentów po STEMI poddanych rehabilitacji 
kardiologicznej.

P. Bartnik, J. Orlewski, M. Peller, P. Balsam, R. Główczyńska, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

Wprowadzenie
Rehabilitacja kardiologiczna (CR) ma potwierdzoną skuteczność w zakresie poprawy rokowania pacjen-
tów po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Celem pracy było określenie potencjalnego wpły-
wu czynników klinicznych, związanych z CR oraz późniejszej aktywności fizycznej na poprawę rokowania 
wśród pacjentów po STEMI.

Materiał i metodyka badań
Do retrospektywnej analizy włączono 141 pacjentów po STEMI, poddanych CR w latach 2007-2013. Średni 
czas obserwacji wynosił 29 miesięcy (max.90). Aktywność fizyczną oceniano wykorzystując kwestionariusz 
International Physical Activity Questionnaire. Wśród analizowanych czynników były: dane demograficzne, 
dane kliniczne zawału, liczba sesji treningowych, wydolność fizyczna przed i po CR i jej poprawa po CR mie-
rzone w METs. Za złożony punkt końcowy przyjęto zgon, niekorzystne zdarzenie sercowo-naczyniowe (zawał 
serca, udar mózgu) oraz konieczność wykonania rewaskularyzacji tętnicy wieńcowej.

Wyniki 
Wyższa wartość BMI w sposób istotny zmniejszała ryzyko wystąpienia punktu końcowego (współczynnik 
ryzyka *HR+=0,83;95% przedział ufności *CI+ 0,71-0,96; p=0,012). Zaobserowano pozytywną relację między 
zwiększeniem METs w trakcie CR a poprawą rokowania (HR=0,57; 95%CI 0,38-0,86; p=0,007). Nie wykazano 
związku między pozostałymi czynnikami klinicznymi, rodzajem i ilością aktywności fizycznej po CR, a często-
ścią występowania punktu końcowego.

Wnioski
Wyższa wartośd BMI, który sam w sobie jest czynnikiem ryzyka dla choroby niedokrwiennej serca, poprawia 
rokowanie u pacjentów po CR (fenomen znany jako paradoks otyłości). Wyniki wskazują, że pomimo braku 
wpływu bezwzględnej wartości METs po CR na rokowanie, czynnikiem poprawiającym je jest względny 
wzrost METs uzyskany dzięki CR.
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Roczna obserwacja zmian w zachowaniach zdrowotnych i nawykach ruchowych w grupie 
chorych poddanych pomostowaniu aortalno-wieocowemu.

A. Piwoda1, M. Bojko1,3, W. Kapko4, J. Kostka-Tutaj2

1 Zespół Rehabilitantów Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ, KSS im. Jana Pawła II w Krakowie
2 Ośrodek Rehabilitacji, KSS im. Jana Pawła II
3 Zakład Fizjoterapii CMUJ
4 GCR „Repty” Dział Diagnostyki Układu Krążenia

Cel pracy
Celem badania była analiza ewentualnych zmian w postawach zdrowotnych wśród chorych poddanych 
CABG.

Materiał
Kryteria włączenia do badania spełniło 53 osoby po CABG, średnia wieku 63 lata.

Metody
W badaniu użyto ankiety ogólnej (płeć, wiek, NYHA, BMI, rodzaj stosowanej diety oraz dodatkowej aktyw-
ności ruchowej, występowanie bólu pooperacyjnego i udział w pozabiegowej RK), jak również Inwentarza 
Zachowań Zdrowotnych IZZ wg Z. Juczyńskiego.

Wyniki 
Roczna obserwacja badanej grupy pozwoliła ocenić wskaźnik zachowań zdrowotnych na wysokim poziomie 
92 pkt. Przed operacją dominowały zachowania profilaktyczne, rok po zabiegu praktyki zdrowotne. Zmiana 
ta znalazła odzwierciedlenie w licznej grupie chorych uczestniczących w pozabiegowej RK i wzroście ilości 
osób przestrzegających zaleceń dietetycznych, głównie pod postacią diety niskotłuszczowej. Nastąpiła tak-
że zmiana w klasyfikacji wg NYHA (III/II vs II/I). Jednakże samodzielne utrzymanie aktywnego trybu życia  
w badanej grupie chorych było już trudniejsze. Rok po operacji kardiochirurgicznej zmniejszeniu uległ od-
setek osób aktywnych rekreacyjnie. Może mieć to jednak związek z występującym bólem pozabiegowym 
kończyny dolnej i/lub klatki piersiowej. Średnia zaś wartość wskaźnika BMI wyniosła 27 kg/m2.

Wnioski
1. Roczna obserwacja deklarowanych zachowań zdrowotnych w grupie chorych po CABG wykazuje wysoki 
poziom dbałości o zdrowie.
2. Po zabiegu kardiochirurgicznym ważnym obszarem troski o powrót do zdrowia był udział w rehabilitacji 
kardiologicznej i przestrzeganie zaleceń dietetycznych.
3. Dla podtrzymania długofalowej zmiany w stylu życia badanych chorych konieczne wydaje się wprowa-
dzenie zmian systemowych, które zapobiegną spadkowi rekreacyjnej aktywności fizycznej i utrwalaniu 
czynników ryzyka choroby wieńcowej.
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Czy skutecznie edukujemy pacjentów kardiologicznych?

M. Klajn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

Wstęp
Realizacja zasad kardioprewencji wtórnej wciąż wymaga poprawy.

Cel
Ocena wybranych efektów edukacji pacjentów kardiologicznych.

Materiał i metodyka badań
Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety, zamieszczonej na portalu Medycyny Praktycznej, 
w zakładce dla pacjentów: „Choroba wieńcowa”, oceniając odsetek odpowiedzi przeczących na zadane pytania.

Wyniki 
W badaniu wzięło udział 130 respondentów. Zarejestrowano wysoki odsetek odpowiedzi ujawniających 
brak informowania pacjentów o: zasadach interpretacji wyniku samodzielnego badania tętna (60%), postę-
powaniu w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej (57%), możliwości skorzystania z poszpitalnej 
rehabilitacji kardiologicznej (50%), zagrożeniu kolejnymi incydentami sercowo-naczyniowymi (45%), czasie 
stosowania zapisanych leków (45%), bezpiecznym uprawianiu aktywności fizycznej (45%), referencyjnych 
wartościach ciśnienia tętniczego krwi (42%), jak samodzielnie (bezprzyrządowo) badać tętno (41%), szko-
dliwości palenia tytoniu (32%), zdrowym odżywianiu (29%). Materiałów edukacyjnych na temat choroby 
wieńcowej nie otrzymało aż 64% ankietowanych.

Wnioski
Pacjenci kardiologiczni nie otrzymują często istotnych informacji/zaleceń. Konieczny jest monitoring  
i uzupełnianie brakującej wiedzy/umiejętności tych chorych na każdym etapie kontaktu z opieką medyczną.
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Czy zaprzestanie palenia może być kluczem do prewencji choroby niedokrwiennej serca?

B. Sarecka-Hujar, A. Ostróżka-Cieślik

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Technologii Postaci Leku

Palenie papierosów jest jednym z najsilniejszych, jednak modyfikowalnych, czynników ryzyka choroby  
niedokrwiennej serca (ChNS). 
U osoby palącej ryzyko wystąpienia ChNS, a także ostrych incydentów sercowo-naczyniowych takich jak 
zawał serca, udar mózgu, czy nagła śmierć wzrasta kilkukrotnie w porównaniu z osobami niepalącymi 
(prawie 3-krotnie dla zawału serca i 2-4-krotnie dla udaru mózgu). Palenie tytoniu związane jest z pod-
wyższonym stężeniem białek ostrej fazy, głównie białka C-reaktywnego (CRP) i fibrynogenu. CRP obecne 
w ścianie naczyń, może przyczyniać się do dysfunkcji śródbłonka, a także ułatwiać wnikanie cząsteczek 
cholesterolu frakcji LDL do makrofagów, przyczynia się więc do powstawania komórek piankowatych. 
U osób palących z zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi palenie sprzyja destabilizacji blaszki miaż-
dżycowej, jej pękaniu i powstawaniu zakrzepu. 

Zaprzestanie palenia jest zatem niezwykle istotnym czynnikiem w pierwotnej i wtórnej prewencji incy-
dentów kardiologicznych. Dane wskazują, że ryzyko powtórnego zdarzenia kardiologicznego u pacjentów  
z ChNS, którzy przestali palić jest w ciągu 3 lat znacząco mniejsze niż u palących i na podobnym poziomie jak  
u niepalących zdrowych osób. Zaobserwowano również, że w ciągu 5 lat, zarówno u kobiet jak i u męż-
czyzn, zaprzestanie palenia zmniejsza do 50% ryzyko śmierci spowodowanej miażdżycą. 

American Heart Association (AHA), American College of Cardiology, and American Stroke Association 
rekomendują zaprzestanie palenia jako część strategii wtórnej prewencji zawału serca i udaru mózgu. 
Niestety, nie wszystkim palącym pacjentom udaje się skutecznie rzucić palenie, nawet po zawale serca. 
Szacuje się, że nawet 20% pacjentów po zawale nadal pali papierosy.
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Lekarze wobec problemu profilaktyki chorób układu krążenia.

W. S. Zgliczyński1, D. Śliż1,2, M. Sitarek1, A. Wawrzeniuk1, J. Kawwa1, J. Pinkas1

1 Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego, Szkoła Zdrowia Publiczbego, Centrum Medyczne    
    Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 
2 III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wstęp
Choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów i niesprawności w Polsce, jednocześnie 
kwestie profilaktyki wydają się być w dalszym ciągu niedoceniane w należytym stopniu. Podobnie niedo-
stateczną uwagę zwraca się na wpływ leków OTC na zachowania prozdrowotne Polaków. Badanie prze-
prowadzono w trakcie szkolenia „Zdrowie publiczne” organizowanego przez Szkołę Zdrowia Publicznego 
CMKP w Warszawie w 2014 r. Ankieta była anonimowa, a udział w badaniu dobrowolny.

Cel
Celem badania była ocena postrzegania przez lekarzy znaczenia profilaktyki chorób układu krążenia oraz 
ocena opinii lekarzy na temat leków sprzedawanych bez recepty.

Materiał i metodyka badań
Badanie przeprowadzono w oparciu o autorską ankietę składającą się z 18 pytań, przeprowadzoną wśród 
79 lekarzy w trakcie różnych specjalizacji. Większośd to kobiety (72,2%), mieszkańcy dużych miast (74,7%), 
wiek badanych to od 27 do 51 lat (Mediana 32 lata, SD 4,967), a staż pracy to od 2 do 25 lat (Mediana 5,5 
lat, SD 4,503).

Wyniki 
Ponad połowa (55,1%) ankietowanych uznała rozwiązania systemowe funkcjonujące w Polsce, dotyczące 
prewencji chorób układu krążenia, za niewystarczające. W ocenie zdecydowanej większości responden-
tów nawyki żywieniowe (97,4%) i aktywność fizyczna (100%) mają duże znaczenie w prewencji i leczeniu 
choroby niedokrwiennej serca. Respondenci wskazują, że propagatorem wiedzy na temat zdrowego sty-
lu życia powinni być: lekarze (59,0%), odpowiednio przygotowane pielęgniarki (46,2%), dietetycy (34,6%),  
fizjoterapeuci (10,3%) oraz farmaceuci (6,4%). Większość ankietowanych krytycznie oceniała (81,2%) wpływ 
reklam leków OTC i suplementów diety na zachowania prozdrowotne. Większość z nich (80,7%) opowiadała 
się za ograniczeniem możliwości reklamowania leków OTC i suplementów diety. Respondenci w większości 
zgadzali się ze stwierdzeniem (77,2%), że wprowadzenie współodpowiedzialności finansowej pacjenta za 
leczenie chorób spowodowanych niewłaściwym stylem życia wpłynęłoby korzystnie na zachowania proz-
drowotne.

Wnioski
Zdecydowana większość lekarzy miała świadomość znaczenia profilaktyki chorób układu krążenia. 
Ponadto lekarze negatywnie oceniali wpływ leków OTC na zachowania prozdrowotne pacjentów.



61/

Sesja PlakatowaSTRESZCZENIA
P24

Ocena wiedzy wpływającej na opóźnienie leczenia ostrego zawału serca u pacjentów  
z chorobą wieńcową.

A. Sarnecka1, M. Waligóra1, M. Brózda1, G. Kopeć1, A. Orzeł-Nowak2, T. Dróżdż3, E. Tobór3, N. Podolec3,  
M. Kostkiewicz1, M. Olszowska1, P. Podolec1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym 
    im. Jana Pawła II 
2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
3 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM w KKS im. Jana Pawła II w Krakowie

Wstęp
Skuteczne leczenie zawału serca (ZS) jest ograniczone zwłoką pacjenta w wezwaniu Pogotowia Ratun-
kowego.

Cel
Ocena wiedzy na temat objawów i postępowania w ZS u pacjentów z chorobą wieńcową (ChW).

Metody
Badanie kwestionariuszowe 544 losowo wybranych chorych z ChW (w wieku 66,4±9,7lat, 64,7% mężczyzn, 
257 osób - 47,2% po ZS), hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych województwa małopolskiego 
od października 2012 dogrudnia 2013 roku. Respondentów poproszono o wskazanie objawów ZS (spo-
śród sugerowanych 5 najczęstszych), pierwszej czynności w przypadku podejrzewania ZS oraz numeru 
telefonu alarmowego.

Wyniki 
Średnia liczba wskazanych objawów wyniosła 2,9±1,6 i była wyższa u kobiet w porównaniu z mężczyznami 
(3,3±1,5 vs 2,7±1,6, p<0,05) oraz u osób po ZS w porównaniu do osób bez przebytego ZS (3,2±1,5 vs 2,7±1,6, 
p<0,05). Większość -470 (86,4%) osób zadeklarowała wezwanie Pogotowia Ratunkowego w przypadku  
podejrzewania ZS, jednak 107(19,7%) nie znało numeru alarmowego. Pacjenci po ZS częściej wskazywali 
każdy z objawów ZS w porówaniu do osób, którzy nie przebyli ZS: ból/dyskomfort w klatce piersiowej 
235(91,4%) vs 236(82,2%); p<0,05, brak tchu/duszność: 189(73,5%) vs 198(70,0%); p<0,05, osłabienie/za-
wroty głowy/omdlenie: 149(58,0%) vs 147(51,2%), p<0,05; ból/dyskomfort w ramionach/barku: 122(47,5%) 
vs 99(34,5%), p<0,05; ból/dyskomfort w żuchwie/szyi/plecach: 116(45,1%) vs 97(33,8%), p<0,05. Zaledwie 
odpowiednio 66(25,7%) i 50(17,4%) osób wskazało wszystkie objawy ZS (p<0,05). Nie obserwowano różnic 
w znajomości numeru alarmowego i postępowaniu w ZS w tych grupach.

Wnioski
Poprawa wiedzy na temat znajomości objawów i postępowania w ZS jest konieczna u osób z ChW, nawet 
jeśli przebyli już ZS.
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Ocena rozpowszechnienia szczepień przeciwko grypie oraz wiedzy na temat ich znaczenia 
w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową.

A. Sarnecka1, M. Waligóra1, M. Brózda1, G. Kopeć1, A. Orzeł-Nowak2, K. Knap1, P. Pieczka 3, K. Paczkowska3, 
M. Łątka3, M. Kostkiewicz1, M. Olszowska1, P. Podolec1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym  
    im. Jana Pawła II 
2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
3 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM w KKS im. Jana Pawła II w Krakowie

Wstęp
Szczepienia przeciwko grypie zmniejszają ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą 
wieńcową.

Cel
Ocena rozpowszechnienia szczepień przeciwko grypie oraz wiedzy na temat ich znaczenia w prewencji 
incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową.

Metody
Badaniem kwestionariuszowym objęto 561 losowo wybranych pacjentów z chorobą wieńcową (w wieku 
66,4±9,6 lat, 63,1% mężczyzn), hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych województwa małopol-
skiego od października 2012 do grudnia 2013 roku.

Wyniki 
Nadciśnienie tętnicze występowało u 411 (73,3%) osób, nadwaga lub otyłość – 393 (70%), hipercholestero-
lemia – 384 (68,4%), cukrzyca – 185 (33%), palenie papierosów – 98 (17,5%). Zawał serca przebyło 251 osób 
(44,7%). W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaszczepionych przeciwko grypie było 80 osób (14,3%), a chorowały 
na nią 104 (18,5%) osoby. Brak szczepień przeciwko grypie jako czynnik ryzyka zawału serca zidentyfiko-
wało 121 (21,6%) osób. Osoby zaszczepione były starsze (70,6±9,2lat) w porównaniu do niezaszczepionych 
(65,7±9,5), p<0,05; częściej byli to mężczyźni – 56 (15,8%) w porównaniu do kobiet - 24 (11,6%), p<0,05  
i osoby, które prawidłowo zidentyfikowały brak szczepień przeciwko grypie jako czynnik ryzyka zawału serca 
– 29 (24%) vs 51 (11,6%); p<0,05. Występowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia, przebyty zawał 
serca, wykształcenie i miejsce zamieszkania nie miały wpływu na zaszczepienie przeciwko grypie ani jego 
powiązanie z ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych.

Wnioski
Zarówno rozpowszechnienie szczepień przeciwko grypie, jak i świadomość ich znaczenia w prewencji  
incydentów sercowo-naczyniowych są niewystarczające.
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Edukacja a znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz objawów i postępowania 
w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu u pacjentów podstawowej opieki 
zdrowotnej i poradni kardiologicznych.

P. Pieczka, K. Paczkowska, M. Łątka, T. Drożdż, E. Tobór, N. Podolec

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM w KKS im. Jana Pawła II w Krakowie 
Opiekunowie: prof. dr hab n. med. Piotr Podolec, dr hab. n. med Grzegorz Kopeć, lek. Agnieszka Sarnecka

Wstęp
Choroby układu krążenia (ChUK) są główną przyczyną zgonów w Polsce.

Cel
Ocena wpływu informacji udzielanej przez lekarzy i pielęgniarki na znajomość czynników ryzyka ChUK 
oraz objawów i postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu u pacjentów z czyn-
nikami ryzyka ChUK.

Metody
Badanie za pomocą standaryzowanego kwestionariusza 420 pacjentów (w wieku średnio 47,1±12,7 lat, 
117 mężczyzn) z czynnikami ryzyka ChUK bez rozpoznanej ChUK z losowo wybranych placówek podsta-
wowej opieki zdrowotnej oraz poradni kardiologicznych w województwie małopolskim od czerwca do 
grudnia 2013 r.

Wyniki 
Informację na temat postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca otrzymało 79 (18,8%) pacjentów, 
postępowania w przypadku podejrzenia udaru mózgu - 71 (16,9%), czynników ryzyka ChUK - 134 (31,9%), 
numeru alarmowego - 195 (46,4%). Pacjenci edukowani o czynnikach ryzyka ChUK wymienili ich więcej niż 
nieedukowani (3.16± 2.36 vs 1.6±2.07, p<0.05). Pacjenci pouczeni o objawach zawału serca i udaru mózgu 
wskazywali ich więcej niż pacjenci, którzy nie otrzymali takiej informacji, odpowiednio 3.11 ± 1.40 vs 2.34 
± 1.38 p<0,05 w przypadku zawału serca i 5.66 ± 2.06 vs 3.90 ± 2.49 p<0,05 w przypadku udaru mózgu. 
Najczęściej wybieraną czynnością w przypadku podejrzenia zawału lub udaru, zarówno wśród pacjentów 
pouczonych jak i niepouczonych, było wezwanie karetki, odpowiednio 69 (87.34%) i 186 (83.78%), p= 0.88. 
Numer alarmowy znało 184 (94.36%) pacjentów edukowanych i 105 (90.52%) nieedukowanych, p= 0.18.

Wnioski
Edukacja poprawia wiedzę pacjentów na temat czynników ryzyka ChUK oraz objawów zawału serca i udaru 
mózgu, nie ma jednak wpływu na postępowanie pacjentów w przypadku ich podejrzewania.
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Związek pomiędzy wiedzą o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia, a umieralnością.

A. Waśniowska1, M. Kozela2, A. Pająk2

1 Oddział Szybkiej Diagnostyki, Szpital Jana Pawła II, Kraków 
2 Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Wstęp
Związek wykształcenia z umieralnością jest dobrze udokumentowany. W Polsce nie prowadzono dotych-
czas badań, w których określono by w jakim stopniu związek ten można wyjaśnić wiedzą o czynnikach 
ryzyka chorób układu krążenia.

Cel
1) ocena zależności pomiędzy wiedzą o czynnikach ryzyka, a ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn oraz 
2) ocena w jakim stopniu zależnośd ta jest uwarunkowana wykształceniem badanych osób.

Metody
Do badania zakwalifikowano 1152 mężczyzn i 1158 kobiet, mieszkańców Krakowa w wieku 45-64 lat.  
Wiedzę na temat czynników ryzyka oceniono na podstawie kwestionariusza składającego się z 15 pytań.  
Wyniki podsumowano obliczając wskaźnik wiedzy (od -15 do 15 punktów). Informacje o zgonach otrzymano 
z rejestru mieszkańców. Istotność różnic została oceniona przy pomocy testu chi2 i modelu proporcjonal-
nych hazardów Cox’a.

Wyniki 
Średni wiek wynosił 55 lat (SD=5,8) u mężczyzn i 54 lata (SD=5,8) u kobiet. Rozkład wskaźnika wiedzy był 
prawo skośny, a mediana wynosiła 11 (IQR=9-13) u obu płci. Średnio czas obserwacji wynosił ok. 14 lat. 
Odnotowano 307 zgonów. U mężczyzn z niskim poziomem wiedzy o czynnikach ryzyka stwierdzono wyż-
sze ryzyko zgonu. Zależność była istotna po uwzględnieniu wieku, wpływu zatrudnienia i stanu cywilnego,  
natomiast po uwzględnieniu wykształcenia była nieistotna. Po wykonaniu analizy w warstwach wykształce-
nia, stwierdzono istotną odwrotną zależność pomiędzy ryzykiem zgonu, a poziomem wiedzy o czynnikach ry-
zyka u mężczyzn z wykształceniem średnim lub wyższym. Umieralność nie miała związku z poziomem wiedzy 
o czynnikach ryzyka u kobiet i u mężczyzn z niższym wykształceniem.

Wnioski
Związek pomiędzy wiedzą o czynnikach ryzyka, a umieralnością był zależny od poziomu wykształcenia  
i płci. Niższy poziom wiedzy o czynnikach ryzyka był związany z wyższym ryzykiem zgonu tylko u mężczyzn  
z wykształceniem średnim lub wyższym.
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Narażenie na czynniki ryzyka chorób układu krążenia w populacji krakowskiej 
w porównaniu z populacją ogólnopolską.

M. Polak1, A. Doryńska1, K. Szafraniec1, W. Piotrowski2, T. Zdrojewski3, K. Kozakiewicz4, W. Bielecki5,  
B. Wyrzykowski6, W. Drygas2, 5, A. Pająk1

1 Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie 
3 Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny 
4 Klinika Kardiologii III Katedry Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny 
5Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6Katedra Nadciśnienia Tętniczego  
   i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wstęp
Populacja Krakowa charakteryzuje się wyższą umieralnością z powodu chorób naczyń mózgowych, a niższą 
z powodu choroby niedokrwiennej serca w porównaniu do całej Polski. Nie wiadomo w jakim stopniu po-
pulacja Krakowa różni się od populacji całej Polski w narażeniu na czynniki ryzyka chorób układu krążenia 
(ChUK) i określonego na tej podstawie ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

Cel
Porównanie narażenia na czynniki ryzyka ChUK i ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego w populacji Krakowa 
i w populacji ogólnopolskiej.

Metody
Badaną grupę stanowiły 17503 osoby w wieku 45-69 lat, uczestniczące w dwóch projektach badawczych: 
projekcie HAPIEE (10615 osób) prowadzonym w Krakowie i ogólnopolskim projekcie WOBASZ (6888 
osób). Czynniki ryzyka ChUK zdefiniowano według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego oceniono na podstawie algorytmu SCORE. Analizę przeprowadzono 
z zastosowaniem testu chi-kwadrat, uwzględniając różnice w rozkładzie wieku pomiędzy populacjami.

Wyniki 
U mężczyzn w Krakowie w porównaniu do mężczyzn zbadanych w całej Polsce stwierdzono wyższą częstość 
nadciśnienia (66,1% vs. 61,9%; p<0,001), hipercholesterolemii (66,5% vs. 59,5%; p<0,001) i hiperglikemii 
(16,0% vs. 13,6%; p=0,003), natomiast niższą częstość palenia (39,2% vs. 41,6%; p=0,032) oraz otyłości 
brzusznej (11,8% vs. 19,0%; p<0,001). U kobiet w Krakowie w porównaniu do kobiet zbadanych w całej 
Polsce wykazano wyższą częstość palenia (30,5% vs. 24,9%; p<0,001) oraz hipercholesterolemii (69,5% vs. 
66,7%; p<0,001), natomiast niższą częstość otyłości brzusznej (74,4% vs. 62,9%; p<0,001). Nie wykazano 
różnicy w odsetkach osób z ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego równym co najmniej 5%.

Wnioski
Narażenie na czynniki ryzyka ChUK oraz obliczone na tej podstawie ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego 
mogą tylko w niewielkim stopniu wyjaśnić różnice w umieralności pomiędzy Krakowem i populacją całej 
Polski.
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Związek sposobu żywienia mężczyzn z regionu podlaskiego z umieralnością w 18-letniej 
obserwacji.

J. Jamiołkowski, A. Szpak 

Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wykazanie wpływu składników diety na stan zdrowia jest ważne z punktu widzenia prewencji, a jednocześnie 
trudne ze względu na szereg uwarunkowań, w tym metodologicznych. 

Badaniami objęto 997 mężczyzn zatrudnionych w jednym z zakładów przemysłu metalowego w Białymstoku. 
W momencie rozpoczęcia badań w latach 1987-89 oceniono sposób żywienia mężczyzn metodą ilościową 
wywiadu 24-godzinnego oraz ich stan zdrowia. 
Czas obserwacji kohorty wynosił 18 lat. Związek pomiędzy zawartością składników pokarmowych a umie-
ralnością ogólną i z powodu chorób układu krążenia oceniono po upływie 9 i 18 lat. W analizie statystycznej 
zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa. 

Stwierdzono istotne zwiększenie umieralności ogólnej po 9 i 18 latach, związane z ilością spożytego alkoholu. 
W przypadku zgonów z powodu ChUK, w okresie 9 lat od rozpoczęcia obserwacji, ryzyko zgonu wzrasta-
ło wraz ze spożyciem alkoholu oraz zawartością żelaza w diecie, natomiast wzrost zawartości witaminy C  
w diecie, wiązał się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu. 

W badanej populacji ryzyko zgonów ogółem i z powodu ChUK, w największym stopniu, zależne było od spo-
życia alkoholu. W przypadku ChUK wykazano dodatkowo ochronny efekt zawartości witaminy C w diecie.



67/

Sesja PlakatowaSTRESZCZENIA
P30

Zmiany klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji 
warszawskiej w okresie 2004-2013.

M. Polakowska, W. Piotrowski 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wstęp
W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku zaobserwowano w Polsce spadek standaryzowanych współczyn-
ników umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia o 24% wśród mężczyzn i o 26% wśród 
kobiet.

Cel
Charakterystyka zmian poziomów uznanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowych w populacji  
warszawskiej w wieku 20-74 lata w okresie dziesięciu lat 2004-2013.

Materiał i metody
W roku 2004 zbadano 104 mężczyzn oraz 121 kobiet w wieku 20-74 lata spośród stałych mieszkańców 
Warszawy, w ramach Badania WOBASZ. W roku 2013 zbadano 40 mężczyzn i 39 kobiety w takim samym 
zakresie wieku w ramach Badania WOBASZ- BIS. Spośród zgromadzonych danych z wywiadu oraz wyko-
nanych pomiarów, poddano analizie następujące zmienne: wskaźnik masy ciała BMI, palenie papierosów, 
poziom ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego (SBP i DBP), poziom cholesterolu całkowitego, 
HDL-cholesterolu, LDL-chol., poziom trójglicerydów oraz poziom glukozy. Do charakterystyki poziomu  
poszczególnych czynników ryzyka użyto średnich wartości adjustowanych na wiek.

Wyniki 
W zamieszczonej poniżej tabeli znajdują się średnie wartości adjustowane na wiek klasycznych czynników 
ryzyka dla mężczyzn i kobiet w wieku 20-74 lata, w roku 2004 i 2013.

Wnioski
1. W populacji warszawskiej mężczyzn w wieku 20-74 lata w okresie 2004-2013 nastąpiło istotne obniżenie 
średniej wsk. BMI, poziomu średniego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz wzrost HDL-cholesterolu. 
2. U kobiet nastąpiło istotne obniżenie jedynie poziomu LDL-cholesterolu .

Czynniki ryzyka
Męźczyźni Kobiety

2004 2013 2004 2013

BMI (kg/m2)   26,7     25,0**   26,4  25,4

Palenie papierosów 
(%)

  34,6 20,0   24,8   28,2

SBP (mmHg) 140,0 132,5* 127,5 123,4

DBP (mmHg)   83,8   79,2*   78,8  79,7

Chol-total (mgl/dl) 206,0 214,1 211,4 199,7

HDL-chol (mg/dl)   52,2     61,2*   64,2 66,8

LDL-chol (mg/dl) 127,7 126,3 126,5 112,9*

Trójglicerydy (mg/dl) 130,5 136,5 103,3 99,6

Glukoza (mmol/l) 5,49 5,62 5,27 5,31

** p<0.01, * p<0,05
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Częstość występowania NT i aterogenności diet u 50-letnich Wrocławian z nadwagą 
w porównaniu do 50-latków z Wrocławia z otyłością.

     R. Ilow1, A. Kawicka2, B. Regulska-Ilow2, A. Kowalisko3, K. Konikowska2

1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3 Centrum Kardiologiczne „PRO CORDE” Wrocław

Wstęp
Aterogenność diety oraz nadwaga i otyłość, sprzyjają występowaniu nadciśnienia tętniczego (NT). 
Na czynniki ryzyka NT można wpływać zmieniając skład diety.

Cel
Ocena częstości występowania NT i aterogenności diety u 50-letnich Wrocławian z nadwagą w porównaniu 
do 50-latków z Wrocławia z otyłością.

Metody
Grupę badaną stanowiło 464 kobiet-K i 463 mężczyzn-M z nadwagą (BMI 25,0-29,9) i otyłością (BMI ≥ 30,0). 
Aterogenność diet oceniono wskaźnikiem Keys’a (WK) i P/S. Pomiaru ciśnienia tętniczego (CT) dokonano 
dwukrotnie.

Wyniki 
Nadwagę i otyłość stwierdzono odpowiednio u 65% i 35% badanych K oraz u 71% i 29% M. Obserwowano 
istotnie wyższą wartość WK dla diet badanych M, aniżeli dla K (46,8 vs 45,5; p<0,05). Na podstawie WK,  
za aterogenne uznano diety 73% K i 89% M. Niższą niż uznana za optymalną wartość P/S wynosząca ≥ 1,0, 
stwierdzono w dietach 84% K i M. Średnie wartości SBP i DBP były istotnie wyższe u M niż K (143 vs 135 
mmHg p<0,0001; 87 vs 83 mmHg p<0,0001). Nieprawidłowe SBP stwierdzono u 62% K i 79% M, natomiast 
nieprawidłowe DBP u 44% K i 56% M. W grupach K i M z otyłością, w porównaniu do badanych z nadwagą, 
stwierdzono istotnie wyższe średnie wartości: SBP (138 vs 134 mmHg p<0,05; 149 vs 141 mmHg p<0,05), 
DBP (86 vs 82 mmHg p<0,05; 92 vs 85 mmHg p<0,0001), a u M także istotnie wyższe wartości wskaźnika P/S 
(0,6 vs 0,5 p<0,05).

Wnioski
Obserwowano istotnie wyższe średnie wartości CT u osób otyłych w porównaniu z badanymi z nadwagą, ale 
odsetek osób z NT był porównywalny w grupie otyłych i z nadwagą w odniesieniu do obu płci. Diety osób 
otyłych w porównaniu do diet osób z nadwagą charakteryzowały się wyższą średnią wartością wskaźnika 
aterogenności, ale odsetek diet aterogennych był porównywalny między badanymi grupami, u obu płci.



69/

Sesja PlakatowaSTRESZCZENIA
P32

Sudden cardiac death in chronic kidney disease patients.

B. Franczyk-Skóra, A. Gluba, J. Rysz 

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej USK CSW im. WAM w Łodzi

The risk of sudden cardiac death (SCD) is high in chronic kidney disease (CKD) patients and it increases with 
the progression of kidney function deterioration. 

According to studies cardiovascular complications are the cause of the majority of deaths of CKD patients 
while cardiac arrest (CA) accounts for 61% of overall cardiovascular mortality in these group. The most 
common causes of SDC are the following: ventricular tachycardia, ventricular tachyarrhythmia, tachycardia 
torsade de pointes, sustained ventricular fibrillation (SVF) and bradyarrhythmia. 
Dialysis-related vulnerability to serious arrhythmias is the result of sudden shifts in fluid status and electro-
lytes, particularly potassium, which alter the physiological milieu. Increased sympathetic activity and tone 
which occur during hemodialysis as well as diminished adrenergic hormones catabolism and the activation 
of renin-angiotensin-aldosterone system pose a common risk factor for sudden death. In HD patients, dia-
stolic dysfunction rather than left ventricular systolic dysfunction seems to play causative role in the SCD. 

The prevention of sudden cardiac death seems to be the most important target in the cardiovascular pre-
vention. There are only few large randomized placebo-controlled trials assessing the influence of cardio-
protective medications or ICD implantation in dialysis patients on life quality and survival and their results 
are sometimes contradictory. The decision concerning treatment and/or ICD implantation in this group of 
patients should be made on the basis of careful assessment of individual risk factors.
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Ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

D. Niestrój-Tlołka1, I. Nowakowska1, L. Motyka1, A. Młynarska2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych, 
    Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
   Śląski Uniwersytet Medyczny

Wstęp
U kobiet w okresie około i pomenopauzalnym istotnie wzrasta liczba incydentów sercowo-naczyniowych, 
co zazwyczaj spowodowane jest niedostateczną kontrolą czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.  
W Polsce menopauza statystycznie występuje około 49 roku.

Cel
Celem badania był rozpoznanie częstości występowania czynników ryzyka incydentów sercowo-naczynio-
wych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Metody
Do badania włączono 71 kobiet w wieku pomiędzy 45-54 rokiem życia (51,35 ± 3,19) zamieszkujące  
województwo śląskie. U wszystkich respondentek dokonano oceny czynników ryzyka sercowo-naczyniowego 
oraz oceniono ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych wg kart Score. Uzyskane dane poddano analizie.

Wyniki 
Średni wynik oceny ryzyka sercowo naczyniowego wg Score wynosił 1,04% ± 0,5%. Ocena czynników ryzyka 
incydentów sercowo-naczyniowych została przedstawiona w tabeli.

Wnioski
1. Kobiety w okresie około menopauzalnym znajdowały się w zakresie umiarkowanego ryzyka wystąpienia 
incydentu sercowo-naczyniowego.
2. Najpowszechniej występującym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w okresie okołomenopauzal-
nym jest nadciśnienie tętnicze.

Czynnik ryzyka Wartość

Tg 126,61 ± 98,17

HDL 54,94 ± 16,72

Cholesterol całkowity 194,67 ± 41,29

Ciśnienie tętnicze skurczowe 121,54 ± 13,11

Nadciśnienie tętnicze 60,6%

Cukrzyca 5,6%

Otyłość 11,3%

Palenie tytoniu 18,3%

Zespół metaboliczny 8,4%
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Aktywność fizyczna i stan funkcjonalny u pacjentów ze zdiagnozowaną otyłością  
sarkopeniczną i niewydolnością serca.

P. Kasprzak1, D. Śliż2, M. Milewska3, A. Mamcarz2

1 Fizjoterapia, II Wydział Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2 III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3 Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp
Procesowi starzenia towarzyszą zmiany składu ciała. Połączenie otyłości ze zmniejszoną masą mięśniową 
i/lub siłą mięśniową w ostatnich latach zaczęło być definiowane jako otyłość sarkopeniczna. Otyłość  
i sarkopenia w populacji osób starszych mogą działać synergistycznie i dawać swoje skutki w postaci nie-
pełnosprawności fizycznej, niezadawalającego stanu funkcjonalnego, większej zachorowalności i śmier-
telności.

Cel badania
Głównym celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego i aktywności fizycznej u pacjentów ze zdiagnozo-
waną otyłością sarkopeniczną i niewydolnością serca.

Materiał i metodyka
Badaniem objęto 25 pacjentów III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, którzy zostali podzieleni na podstawie klasyfikacji NYHA. Średni wiek badanych wynosił 
70,12 (± 12,06) lat. Wartości poszczególnych parametrów składu ciała zostały opracowane poprzez bada-
nie impedancją bioelektryczną, zgodnie z wystandaryzowaną metodologią. Oceniono aktywność i stan 
funkcjonalny u pacjentów za pomocą ankiet ADL i IADL oraz Testu Up&Go.

Wyniki 
Wśród pacjentów objętych badaniem nie wykazano wskaźnika BMI mieszczącego się w granicach normy. 
Średnia wartość BMI dla całej grupy badanych wynosiła 33,37 ± 5,55 kg/m2. Przekroczenie norm zawartości 
tkanki tłuszczowej FM wykazano u 92% biorących udział w badaniu. U wszystkich kobiet stwierdzono prze-
kroczenie należnej zawartości FM. W całej grupie siłę mięśniową kończyn górnych poniżej 20 kg miało 56% 
badanych. Wyniki wskazują na obniżoną siłę kończyn dolnych i sprawność fizyczną u większości badanej 
grupy (80%). Znaczna liczba kobiet (80%) deklarowała brak samodzielności w chodzeniu. Wśród badanych  
z niewydolnością serca u większości (80%) rozpoznano otyłość sarkopeniczną.

Wnioski
Potrzebne jest ustalenie jednoznacznej definicji otyłości sarkopenicznej i uzupełnienie kryteriów diagno-
stycznych obu jej komponentów. Otyłość sarkopeniczna występowała u większości badanych pacjentów  
z niewydolnością serca. Zauważono tendencje do obniżonej sprawności fizycznej oraz osłabienia mięśni koń-
czyn górnych i dolnych. Czynności wymagające użycia większej siły mięśniowej kończyn dolnych sprawiały 
badanym trudności. Wpływ otyłości sarkopenicznej na układ sercowo-naczyniowy jest wciąż nie do końca 
poznany i problem wymaga dalszych badań.
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Aktywność fizyczna po wszczepieniu ICD.

I. Młynarczyk, A. Bauer, B. Blicharska-Drobny 

Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Wstęp
Kilkanaście lat temu wielu pacjentom z zaburzeniami rytmu serca groziła śmierć. Dzisiaj dysponujemy 
wiedzą opartą na badaniach klinicznych wskazującą, że implantacja kardiowertera-defibrylatora (ICD) 
wydłuża życie w pierwotnej i wtórnej profilaktyce nagłej śmierci sercowej. Strach pacjentów przed wyła-
dowaniem, czy uszkodzeniem urządzenia powoduje ograniczenie aktywności fizycznej i wtórnie potęguje 
zaburzenia w sferze psychicznej. Każda interwencja ICD jest incydentem wywołującym u chorego stres,  
a utrata przytomności postrzegana jest jako potencjalna możliwość urazu fizycznego. Pacjenci rezygnują 
z własnych zainteresowań i popadają w większą zależność od osób trzecich, skazując się na niepełno-
sprawność. Uważa się, że obniżona aktywność i wydolność fizyczna po implantacji ICD jest negatywnym 
czynnikiem rokowniczym.

Cel
Celem pracy jest omówienie podejmowania aktywności fizycznej i zajęć sportowych przez pacjentów po 
wszczepieniu ICD.

Metody
Praca zawiera zalecenia towarzystw naukowych (ESC, Bethesda) dotyczące treningu fizycznego i uprawiania 
wyczynowego lub amatorskiego sportu.

Wnioski
Najskuteczniejszym działaniem służącym utrzymaniu lub podniesieniu wydolności fizycznej jest właściwa 
aktywność ruchowa i edukacja zdrowotna. Odpowiednie poradnictwo w zakresie niezbędnej wiedzy na 
temat istoty choroby, działania wszczepionego urządzenia może wpłynąć na lepsze postrzeganie własnej 
przyszłości.
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Does influence of obesity on prognosis differ in men and women? - a study of obesity 
paradox in patients with acute coronary syndrome.

J. Migaj1,2, E. Prokop1,2, P. Mitkowski1,2, M. Lesiak 1,2, S. Grajek1,2, E. Straburzyńska-Migaj1,2

1 1st Department of Cardiology, Poznan University of Medical Sciences, Poland 
2 Przemienienia Paoskiego University Hospital, Poznań, Poland

Background
Recent studies reported existence of obesity paradox in acute coronary syndromes (ACS). Both genders 
differ in patterns and incidence of obesity. Therefore, the aim of this study was to investigate whether 
influence of obesity on outcomes of patients with ACS varies by gender.

Patients and Methods
This retrospective study included 341 patients admitted to hospital for primary percutaneous coronary 
intervention due to ACS in 2012. They were classified according to World Health Organization with use of 
body mass index (BMI) as normal weight, overweight and obese. All patients received standard discharge 
medication. All-cause mortality was assessed during the mean follow-up time of 212 ± 121 days.

Results
There were 82 normal weight (24%), 160 overweight (47%) and 99 obese patients (29%). There were 252 
(73.9%) men. All-cause mortality was lower in the obese and overweight vs. normal weight male patients 
(1.4% vs. 3.3% vs. 13.1% respectively, p=0.009). There was a trend favoring the normal-weight and obese vs. 
overweight women (4.8% vs. 3.6% vs. 17.5% respectively, p=0.103). In the general population, after adjust-
ment, BMI increase by one reduced risk by 15.6% (p=0.015), and obesity reduced risk by 50.8% (p=0.056). 
Obesity reduced risk for men by 69.4% (p=0.015), and BMI increase by one reduced risk for men by 22% 
(p=0.002). BMI and obesity were independent prognostic factors in men, whereas no such phenomenon 
could be observed in women.

Conclusions
Only male patients seem to contribute to the obesity paradox observed in patients with ACS. Obesity seems 
to have a different influence on outcomes in both genders and this might be worthy of further studies.
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Sex-dependent differences in obesity indices and inflammatory markers in non-diabetic 
obese patients.

A. Stępień1, M. Stępień1, R. N. Wlazeł2, M. Paradowski2, M. Banach3, J. Rysz1 

1 Department of Nephrology, Hypertension and Family Medicine, WAM University Hospital in Lodz 
2 Department of Laboratory Diagnostics and Clinical Biochemistry, Medical University of Lodz 
3 Department of Hypertension, Medical University of Lodz

Background
The aim of the study was to asses sex-dependent differences in serum levels of obesity indices and  
inflammatory markers in non-diabetic hypertensive obese patients.

Material and methods
Forty females and twenty five males hypertensive obese patients aged 59.8 ±10.1 and 54.6±11.9 years, 
respectively, were enrolled into the study. Serum TNF-α and IL-6 concentrations were estimated using 
an ELISA method (DRG Instruments GmbH, Marburg, Germany) in fasting venous blood samples. Serum 
high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) levels were measured by immunoturbidimetry. Serum levels of 
triglyceride (TG) and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) were measured to calculate VAI. Waist 
circumference (WC), waist-to-hip ratio (WHR), body mass index (BMI), waist-to-height ratio (WHtR), visceral 
adiposity index (VAI) and body adiposity index (BAI) were measured or calculated.

Results
Data are expressed as means ± SD. In males mean WC and mean WHR were higher than in females (117.0 
±10.8 cm vs 108.5 ±10.4 cm; p < 0.01 and 1.01±0.06 vs 0.91±0.06; p < 0.0001, respectively; Table 7). On the 
other hand, in females mean BAI and hs-CRP serum concentrations were higher than in the male group (41.7 
±6.9 vs 33.5 ±5.0; p < 0.0001 and 3.2 ±2.2 mg/l vs 2.1 ±1.5 mg/l; p < 0.05, respectively; see table below). In fe-
males hs-CRP serum levels positively correlated with WHtR (r = 0.321; p< 0.05) and BMI and BAI, but on the 
border of statistical significance (r = 0.305; p = 0.05, and r = 0.309; p = 0.05, respectively; Table 8a). In males 
hs-CRP serum concentrations positively correlated with WHtR, BAI and VAI (r= 0.458; p < 0.05; r = 0.440; p < 
0.05 and r = 0.443; p < 0.05, respectively), IL-6 serum concentrations positively correlated with VAI (r = 0.472; 
p < 0.05) and TNF-α serum concentrations negatively correlated with WHR (r = - 0.408; p < 0.05) (Table 8b).

Conclusions
Obesity related chronic inflammation is more evident in females than in males. Differences in some obesity 
indices (WC, WHR, BAI) are sex dependent.

Table: Results obtained in the patient groups divided by sex

Compared data
Females

n=40
Males
n=25

Statistical significance 
p

Age (years) 57.9±11.0 52.6±12.3 NS 

WC (cm) 108.5±10.4 117.0±10.8 p<0.01

WHR 0.91±0.06 1.01±0.06 P<0.0001

WHTR 0.68±0.07 0.67±0.06 NS

BMI (kg/m2) 36.2±4.8 36.1±4.3 NS

BAI 41.7±6.9 33.5±5.0 P<0.0001

VAI 2.0±1.0 2.1±1.3 NS

hs CRP (mg/l) 3.2±2.2 2.1±1.5 p<0.05

IL-6 (pg/ml) 16.7±10.4 11.5±3.7 NS

TNF-α (pg/ml) 6.2±1.4 6.5±2.2 NS
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Lipidowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u sportowców wyczynowych.

D. Turowski, K. Witek, K. Lerczak, M. Pintera, K. Wiśniewska, A. Pokrywka

Instytut Sportu w Warszawie

Wprowadzenie i cel pracy
Regularny wysiłek fizyczny obniża ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez wpływ na stężenia frakcji lipidowych 
krwi. Celem pracy była ocena częstości występowania dyslipidemii u sportowców wyczynowych.

Materiał i metoda
Krew do badań pobierano rano na czczo od zdrowych zawodników różnych dyscyplin (K:290, M:807)  
w wieku 18-35, w różnych okresach cyklu treningowego. Stężenia TC, HDL-C i TG oznaczano na analizatorze 
ABX Pentra 400 w Zakładzie Biochemii IS. Stężenie LDL-C wyliczano wg wzoru Friedewalda. Określano 
zakresy wartości badań lipidowych oraz odsetki osób z wynikami przekraczającymi wartości docelowe 
wg zaleceń ESC.

Wyniki 
Wykazano istotnie wyższe stężenie TC i HDL-C oraz istotnie niższe stężenie TG u kobiet w porównaniu do 
mężczyzn. Stężenia LDL-C nie różniły się u obu płci. Podwyższone stężenie TC (>190 mg/dl) stwierdzono  
u 28,5% kobiet i 22,8% mężczyzn. Obniżone stężenie HDL-C stwierdzono u 4,8% kobiet (<45 mg/dl) i 7,6% 
mężczyzn (<40 mg/dl). Podwyższone stężenie TG (>150 mg/dl) stwierdzono u 7,1% mężczyzn i 2,1% kobiet. 
LDL-C w stężeniu >115 mg/dl występowało u 18,7% kobiet i 22,5% mężczyzn.

Wnioski
1. Zaburzenia lipidowe dotyczą znacznej grupy sportowców wyczynowych.
2. Stwierdzono istotne różnice stężeń frakcji lipidowych u obu płci.
3. Dyslipidemia u sportowców może mieć wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe po zaprzestaniu uprawiania 
sportu, dlatego monitorowanie czynników ryzyka oraz inne poza wysiłkiem fizycznym próby ich modyfikacji 
powinny być brane pod uwagę w takich przypadkach.
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Aktywność fizyczna Polaków a płeć w świetle badań socjomedycznych populacyjnych.

K. Pawlak-Sobczak, J. Ruszkowska, W. Drygas, W. Bielecki 

Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny W Łodzi

Prozdrowotne skutki umiarkowanej aktywności fizycznej są powszechnie znane. Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleca ćwiczenia przynajmniej 30 minut dziennie, jako jedną z podstawowych i najprostszych 
form profilaktyki wielu groźnych schorzeń, m.in.: chorób układu serca i naczyń, układu mięśniowo-kostne-
go czy otyłości. Tym bardziej zaskakuje i niepokoi fakt, że większość polskiego społeczeostwa lekceważy 
zalecenia WHO. 

Według badań GUS poziom całkowitej aktywności fizycznej, w porównaniu z wynikami z innych krajów, 
plasuje Polaków powyżej średniej europejskiej. Jednakże po odjęciu od tego wyniku wysiłku włożonego 
w samą pracę, dojazd do niej itp., poziom tzw. rekreacyjnej aktywności lokuje Polaków znacznie poniżej 
średniej europejskiej. Mimo rozpowszechnianej wiedzy o prozdrowotnych skutkach aktywności fizycznej 
oraz licznych kampanii promujących zdrowy styl życia, wiele rezultatów badań przeprowadzonych m.in. 
przez GUS, CBOS, czy w ramach programów CINDI, czy WOBASZ, wskazuje że zaledwie około ¼ Polaków 
stosuje się do zaleceo WHO i podejmuje codzienną aktywność fizyczną, trwającą 30 minut bez przerwy. 

Podejmowanie aktywności fizycznej w ogóle, zależy - jak wiadomo - od wielu czynników społeczno-demo-
graficznych i ekonomicznych, m.in. od: płci, wieku, poziomu wykształcenia, stopnia zamożności, czy miej-
sca zamieszkania. Autorzy koncentrują się w wystąpieniu na pierwszej z tych cech (zmiennych), wskazując 
na różnice w regularności, intensywności, rodzaju oraz motywacji w podejmowaniu aktywności fizycznej 
pomiędzy płciami.
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Identyfikacja czynników predysponujących do zaprzestania aktywności seksualnej 
przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca potwierdzoną angiograficznie.

M. Sobczak, H.D. Qawoq, M. Krawczyk, K. Wierzbowska-Drabik, J.D. Kasprzak

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Cel badań
Przegląd polskiej literatury wskazuje, że dane dotyczące powrotu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 
(IHD - ischaemic heart disease) do aktywności seksualnej są w naszym kraju skąpe i niewystarczające. 
Celem pracy była analiza powrotu do aktywności seksualnej pacjentów z IHD hospitalizowanych w celu 
wykonania diagnostyki inwazyjnej naczyń wieńcowych oraz identyfikacja czynników predysponujących 
do zaprzestania aktywności seksualnej. Wizyta kontrolna odbywała się w ciągu 6 miesięcy (±1 miesiąc) od  
hospitalizacji indeksowej.

Metoda i metodyka
Ostatecznie retrospektywnej analizie poddano 98 pacjentów z IHD, w tym 46 (46,9%) z zawałem mięśnia 
sercowego, 29 (29,6%) z stabilną chorobą wieocową, 23 (23,5%) z niestabilną chorobą wieńcową. Oceniano 
zarówno czynniki demograficzne, kliniczne jak i psychologiczne. Do oceny psychologicznej wykorzystano: 
Inwentarz Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Skalę Akceptacji Choroby oraz kwestionariusz do 
oceny jakości życia EuroQol-5D.

Wyniki i wnioski
Zaprzestanie aktywności seksualnej po hospitalizacji w celu wykonania diagnostyki inwazyjnej naczyń wie-
ocowych dotyczyło 1/3 pacjentów z IHD w obserwacji 6-miesięcznej. W naszym badaniu wiązało się ono 
ze starszym wiekiem pacjentów, pozostawaniem poza związkiem, otyłością, niższą jakością życia, depresją, 
wyższym natężeniem lęku, niższą akceptacją choroby. Podsumowując, informacje dotyczące aktywności 
seksualnej pacjentów z IHD, hospitalizowanych w celu wykonania diagnostyki inwazyjnej naczyń wieoco-
wych, obejmujące okres przed pobytem w szpitalu oraz o wybranych zmiennych demograficznych i psycho-
logicznych, mogą pomóc lekarzowi w celu oceny prawdopodobieństwa, czy pacjent będzie odczuwał trud-
ności w tym ważnym obszarze. Zmienne kliniczne wydają się być mniej wartościowym źródłem informacji  
w sferze aktywności seksualnej pacjentów z IHD, niż zmienne demograficzne i psychologiczne.
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Związek między ładunkiem glikemicznym diet a spożyciem wybranych grup produktów 
wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

D. Różańska1, B. Regulska-Ilow1,      R. Ilow2, A. Kawicka1, K. Konikowska1, A. Salomon1

1 Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wstęp
Ładunek glikemiczny (ŁG) określa wpływ węglowodanów zawartych w porcji spożytego produktu na glikemię 
poposiłkową. Wysoki ŁG diet jest związany z rozwojem cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Cel
Analiza związku między wartością ŁG diet a spożyciem wybranych grup produktów wśród studentów  
dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 140 studentek w wieku 21±1,6 lat. Ocenę spożycia żywności przeprowadzono  
z wykorzystaniem wystandaryzowanego wywiadu częstotliwościowo-ilościowego FFQ. Wywiady zebrano 
w 2013 roku.

Wyniki 
Średnia wartość energetyczna diet wynosiła 2064 kcal/dzień. Średnie spożycie węglowodanów ogółem, 
błonnika i wartość ŁG wynosiły: 269 g/dzień, 30,4 g/dzień, 120,7. Produkty zbożowe wnosiły 31,6% do suma-
rycznego ŁG diety, owoce 12,8%, słodycze 10,5%, warzywa 9,1% oraz soki i napoje słodzone 8,8%, przy ich 
dziennym spożyciu odpowiednio: 253 g, 336,4 g, 52,2 g, 421,4 g, 219,8 g. Wartość współczynnika korelacji 
(R) między ŁG a masą spożytych grup produktów była najwyższa dla słodyczy (0,67), pomimo, że ich spożycie 
było najniższe spośród ocenianych grup. R między ŁG a masą pozostałych grup produktów wynosiła dla: 
soków i napojów słodzonych 0,50, produktów zbożowych 0,46, warzyw 0,45 i owoców 0,44.

Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wynika, że największy wpływ na zwiększenie ŁG diet miał wzrost spożycia  
słodyczy oraz soków i napojów słodzonych. Aby zmniejszyć glikemię poposiłkową należy zatem ograniczyć 
ich spożycie, a spośród produktów zbożowych wybierać te o niskim indeksie glikemicznym. Obniżenie ŁG 
diety nie powinno wynikać z ograniczenia spożycia warzyw i owoców, które są źródłem rozpuszczalnego 
błonnika wpływającego na zmniejszenie glikemii poposiłkowej.
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Ocena ryzyka zgonu z powodu incydentów sercowo-naczyniowych według SCORE, w gru-
pie kobiet i mężczyzn pozostających w związkach małżeńskich.

A. Nowacka1, A. Piskorz1, T. Brzostek2, W. Drożdż3

1 Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,  
     Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ, CM, Kraków 
2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,     
    UJ, CM, Kraków
3 II Katedra i Klinika Chirurgii UJ, Kraków

Wprowadzenie 
Występowanie ChUK ma silny związek ze stylem życia. Kobiety i mężczyźni pozostający w związkach mał-
żeńskich stanowią znacząca część populacji ludzi dorosłych i poddani są oddziaływaniu szeregu podobnych 
korygowanych czynników zewnętrznych. Ocena ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego 
(CVD) w tej grupie ma znaczenie w prowadzeniu programów prewencji pierwotnej.

Cel badań
Ocena ryzyka zgonu z powodu incydentów sercowo-naczyniowych wg SCORE, w grupie kobiet i mężczyzn 
pozostających w związkach małżeńskich.

Metoda i metodyka
Badaniem objęto 89 par małżeńskich, pozostających w związku co najmniej 5 lat, u których nie rozpoznano 
ChUK i cukrzycy. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz stylu życia, obejmujący m.in. problem 
palenia tytoniu. Wykonano pomiary ciśnienia tętniczego i oznaczono poziom cholesterolu całkowitego we 
krwi. U małżonków oszacowano indywidualne ryzyko wg SCORE.

Wyniki
Badania wykazały, że w populacji par małżeńskich, mężczyźni w porównaniu z kobietami stanowili grupę  
o znamiennie wyższym ryzyku zgonu wg. SCORE (średnie ryzyko u mężczyzn 5,4% vs u kobiet 2,1%, 
p=0,0056). Ryzyko wg SCORE w grupie mężczyzn w porównaniu z kobietami wzrastało znamiennie z wie-
kiem oraz długością stażu małżeńskiego (p = 0,0026).

Wnioski
W stałych związkach małżeńskich, mężczyźni są obciążeni wyższym ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego 
wg SCORE, niż ich współmałżonki.
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Częstość występowania zespołu kruchości u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

A.Młynarska1,2, R. Młynarski2, A. Kubida2, M. Sosnowski3, K. Gołba4

1 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny 
2 Oddział Elektrokardiologii, SPSK nr. 7 im. L. Gieca 
3 Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny 
4 Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny

Wstęp
Zespół kruchości, wiążący się z obniżeniem fizjologicznych rezerw organizmu, stanowi istotny problem wśród 
pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego w podeszłym wieku.

Cel
Ocena częstości występowania oraz stopnia nasilenia zespołu słabości u pacjentów z zaburzeniami rytmu 
serca.

Materiał i metodyka
Do badania włączono 171 pacjentów (83K; wiek: 73,9±6,7) z rozpoznanymi zaburzeniami rytmu serca kwa-
lifikującymi się do implantacji kardiostymulatora. Badaną populację podzielono na 2 grupy w zależności 
od typu zaburzeń rytmu serca (grupy wskazań): - SND (dysfunkcja węzła zatokowego) - 81 (47,4%) - AVB 
(blok przedsionkowo-komorowy) - 90 (52,6%). U wszystkich włączonych dokonano ocenę podstawowych 
czynności dnia codziennego - ADL wg Katza oraz ocenę występowania zespołu słabości wg skali CSHA-CFS. 
Do rozpoznania zespołu słabości przejęto wyniki powyżej 4. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.

Wyniki 
Zespół słabości rozpoznano u 25,1% włączonych do badania. Klasyfikację pacjentów do poszczególnych  
kategorii zespołu słabości przedstawia poniższa tabela. Średni wynik oceny zespołu słabości dla grupy SND 
wynosił 3,72±0,89, dla grupy AVB 4,17±0,93; p=0,002. Średni wynik ADL wynosił 2,42±0,99, w tym dla SND 
2,13±1,02, dla AVB 2,67±0,89; p=0,007.

Wnioski
Zespół słabości stwierdzono u co 4 pacjenta z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci z rozpoznanymi blokami 
przedsionkowo-komorowymi, są bardziej narażeni na występowanie konsekwencji zespołu słabości.

Skala SND AVB P (chi2)

Bardzo sprawny - - -

Sprawny 1,23% - 0,293 NS

Sprawny z leczoną 
chorobą

48,1% 27,8% 0,063 NS

Widocznie wrażliwy 34,6% 38,9% 0,691 NS

Łagodnie osłabiony 9,9% 24,4% 0,035 SS

Umiarkowanie 
osłabiony

6,2% 8,9% 0,534 NS

Ciężko osłabiony - - -
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The mechanisms of cardiac remodeling in hypertension patients with obesity.

M.N. Kochueva1, A.S. Shalimova1, G.I. Kochuev1, V.G. Psareva2, N.N. Kirichenko2, A.V. Linskaya3 

1 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine 
2 Sumy State University, Ukraine
3 Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of Ukraine

Background 
The combination of essential hypertension and obesity significantly increases the risk of cardiovascular 
complications and is considered prognostically unfavourable.

The Aim of the study was to investigate the characteristics and mechanisms of cardiac remodeling in  
patients with essential hypertension and obesity.

Patients and methods
The study included 64 patients with essential hypertension stage II grade 2 with obesity grade 2 at the 
age of 45-57 years old, 13 of them are males. The following procedures were made: cardiac ultrasound, 
estimation of immunoreactive insulin in blood as well as estimation of C-reactive protein and interleukin 
6. The ejection fraction of the left ventricular in all the patients was greater than 45% and there was also  
a violation of its relaxation. 91% of the patients were diagnosed with concentric left ventricular hypertro-
phy. Relative wall thickness, myocardial mass index and the integral index of left ventricular diastolic func-
tion E /e correlated with blood pressure levels, immunoreactive insulin, C-reactive protein and interleukin 6.

Conclusions
Patients with essential hypertension and obesity are characterised by the saved systolic function, hyper-
trophic type of diastolic dysfunction and the prevalence of concentric left ventricular hypertrophy, and at 
the same time hemodynamic factors, hyperinsulinemia and factors of systemic inflammatory response are 
involved in the mechanisms of cardiac remodeling.
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Cardiac involvement in infectious diseases in children.

S.A. Kramarev, O.V. Vygovskaya, L.A. Palatnaya, V.V. Evtushenko, I.G. Umahi 

Department of Pediatric Infectious Disease National Medical University named after A.A. Bogomolets Kiev, Ukraine

Purpose of study
To identify cardiac involvement in infectious diseases - scarlet fever, yersinia infection, chicken pox,  
infectious mononucleosis with Epstein Barr viral etiology in children. Materials: we observed 392 children 
between the ages of 4 months and 18 years with the above mentioned infectious diseases, which from 
01.01.2014 until 30.09.2014 were treated at Kiev city children’s clinical hospital of infectious diseases.

Methods
General clinical examination, rheumatology analysis, anti-streptolysin O test, ECG, echocardiogram and 
cardiologist consultation.

Results
Among the patients studied, 43 had scarlet fever, 60.5% - boys, 39.5% - girls. Moderate forms of the disease 
- 86.1% while 13.9% had severe form. 23.3% had cardiomyopathy, 4.7% - carditis. Among 10 children with 
yersinia infection, girls - 60%, boys - 40%. 60% had severe form, the remaining 40% - moderate forms. 20% 
had cardiomyopathy and 20% - carditis. We observed 96 patients with chicken pox. Boys - 51.1%, girls - 
48.9%. 96.8% had moderate form, 3.2% had severe form. Cardiovascular system damage, cardiomyopathy 
- 7.3%, carditis - 2.1%, thrombocytopenia - 16.7%, thrombo-hemorrhagic syndrome - 3.1%. 243 patients with 
infectious mononucleosis were observed. Boys - 59.3%, girls - 40.7%. Mild form - 27.2%, moderate - 43.2%, 
severe - 29.6%. Cardiomyopathy - 28.9%.

Conclusions
These results indicate that in children with diverse infectious pathologies, lesions of the cardiac involve-
ment occur. Scarlet fever - 27.9%, yersinia infection - 40%, chicken pox - 10.4%, infectious mononucleosis - 
28.9%. Prevalent cardiac pathologies are in the forms of toxic cardiomyopathy (79.5%) and carditis (26.8%).



83/

Sesja PlakatowaSTRESZCZENIA
P46

Związek między liczbą zębów a ciśnieniem centralnym u osób po zawale mięśnia sercowego.

R. Łysek1, P. Jankowski2, M. Polak1, K. Szafraniec1, R. Wolfshaut-Wolak1, A. Łukaszewska2, D. Czarnecka2, 
A. Pająk1

1 Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ
2 I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego CM UJ

Wstęp
Podwyższone ciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Wykazano, że wskaźnik 
zdrowia jamy ustnej jakim jest liczba zachowanych zębów jest niezależnie związany z podwyższonym ob-
wodowym ciśnieniem krwi. Nie jest znany związek pomiędzy liczbą zębów a ciśnieniem centralnym u osób 
z chorobą niedokrwienną serca.

Cel
Celem badania była ocena związku pomiędzy liczbą zębów a centralnym ciśnieniem tętniczym u pacjentów 
po zawale mięśnia sercowego.

Metody
Do badania zakwalifikowano 161 osób (109 mężczyzn oraz 52 kobiety, średnia wieku 63,6±8,8 lat) 6 do 18 
miesięcy po zawale serca. Wykonano standardowe badanie stomatologiczne notując liczbę zębów. Ciśnie-
nie obwodowe i centralne zmierzono nieinwazyjnie za pomocą oscylometru Mobil-O-Graph NG firmy I.E.M. 
GmbH, Niemcy. Związek pomiędzy liczbą zębów a centralnym ciśnieniem tętniczym oceniono przy pomocy 
analizy wariancji.

Wyniki
Średnia wartość centralnego ciśnienia rozkurczowego wzrastała w grupach liczby zębów 82,3±13,2 mmHg 
(bezzębni), 82,0±13,7 mmHg (1-9 zębów), 86,2±11,9 mmHg (10-19 zębów), 89,9±12,8 (≥20 zębów) (p=0,04). 
Centralne ciśnienie skurczowe nie różniło się istotnie między grupami, natomiast stwierdzono różnicę pod 
względem ciśnienia tętna (41,0±12,9 mmHg, 40,9±14,2 mmHg, 36,1±16,1 mmHg 32,6±10,9 mmHg; p=0,03). 
Po uwzględnieniu czynników zakłócających (wiek, płeć, czynniki ryzyka, leki przeciwnadciśnieniowe) nie 
stwierdzono istotnej różnicy między badanymi grupami pod względem wartości ciśnienia centralnego, jak 
i obwodowego.

Wnioski
W badanej grupie nie wykazano niezależnego związku pomiędzy liczbą zębów a centralnym oraz obwodo-
wym ciśnieniem tętniczym.
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Crosstalk between dietary pattern, anthropometric parameters and adiponectin 
concentration in obese patients.

E .Pałkowska, K. Piotrowicz, P. Krzesiński, A. Stańczyk, A. Skrobowski, G. Gielerak 

Military Institute of Medicine, Cardiology and Internal Medicine Department, Warsaw, Poland

Purpose 
Imbalance diet combined with sedentary lifestyle consequently leads to obesity which in turn markedly 
increases the risk of cardiovascular diseases (CVD). Adiponectin is known to mediate antidiabetic and 
cardioprotective metabolic effect. The aim of the study was to evaluate the association of adiponectin 
with cardiometabolic risk factors, anthropometric features and dietary composition in obese patients. 

Methods
The group of 113 patients (90 males, mean age: 48±9 years) fulfilling the criteria of metabolic syndrome 
(IDF, 2005) was divided into two subgroups according to median adiponectin concentration (6.83μg/ml) 
- low (LA) and high adiponectin subgroup (HA). Biochemical and anthropometric measurements were 
recorded and nutrients intake was assessed using 24-hour dietary recall method and diet history  
questionnaire. 

Results
Patients fromHA subgroup, despite no significant differences in dietary pattern and anthropometric  
features had higher HDL-Chol and lower LDL-Chol, insulin concentration and HOMA-IR -table.

In LA subgroup high saturated fatty acids (SFA) were positively correlated with: waist circumference 
(r=0.46, p=0.01), fat mass (r=0.37, p=0.026), total cholesterol (r=0.33, p=0.031) and triglyceride concen-
tration (r=0.36, p=0.017). Additionally an excess of energy intake and sucrose was associated with: incre-
ased fat mass (r=0.40, p=0.008 and r=0.36, p=0.017 ), waist circumference (r=0.49, p=0.001 and r=0.51, 
p<0.001 ) andtriglyceride concentration (r=0.33, p=0.030 and r=0.35, p=0.023) . In contrary, there were no 
significant relations between above mentioned factors in HA subgroup. 

Conclusions
Patients with higher concentration of adiponectin had better cardiometablic profile, despite similar dietary 
and anthropometric characteristics.
High adiponectin may limit unhealthy effects of dietary habits on fat tissue and metabolic abnormalities.

Parameters LA subgroup HA subgroup p-value

Females/males 11/50 12/40 -

Age (years) 47±7 49±5 -

BMI [kg/m2] 32.3±4.2 33.2±3.6 NS

Fat mass [kg] 29.8±3.5 31.8±2.6 NS

Waist circumference [cm] 109.1±10.5 112.4±8.8 NS

Energy [kcal/day] 2584.9±503.6 2467.7±608.2 NS

SFA [g/day] 35.6±9.1 36.1±10.5 NS

Sucrose [g/day] 65.1±17.7 66.6±12.5 NS

HDL-Chol [mg/dl] 41.9±9.3 46.9±8.1 p=0.031

LDL-Chol [mg/dl] 141.2±30.0 120.3±31.4 p=0.023

HOMA-IR 4.3±1.6 2.5±1.1 p=0.018

Insulin [µU/ml] 19.1±2.4 12.6±3.1 p=0.014
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Kwas moczowy a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

E .Pałkowska, K. Piotrowicz, P. Krzesiński, A. Stańczyk, G. Gielerak 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Wprowadzenie 
Podwyższone stężenie kwasu moczowego (UA) wykazuje związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym (CVR), 
zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym (NT), otyłością, dyslipidemią i insulinoopornością. Celem pracy było 
określenie zależności między stężeniem UA i laboratoryjnymi wykładnikami zaburzeń metabolicznych oraz 
parametrami antropometrycznymi u osób z NT.
Metoda i metodyka
Do badania zakwalifikowano 138 chorych (średni wiek 44,9 lat) z NT nieleczonym. Analizowano parametry 
biochemiczne, antropometryczne (w tym skład ciała) oraz oszacowano CVR.
Wyniki
U niemal 75% badanych CVR określono jako umiarkowane/wysokie i wysokie, czemu towarzyszyło wyższe 
stężenie UA niż w grupie osób niskiego/umiarkowanego ryzyka (6,20 vs 5,22mg/dl, p<0,0001). HU wiązała 
się z istotnie wyższym stężeniem TG oraz niższym HDL-C i GFR. Występowała u badanych z wyższym BMI 
oraz WC, co było związane głównie z różnicą w zawartości TBW oraz FFM, a nie FM.

Wnioski
Związek podwyższonego stężenia UA z CVR wskazuje na konieczność jego monitorowania oraz uwzględnienia 
w zaleceniach dietetycznych. Interpretacja zależności stężenia UA i parametrów antropometrycznych  
powinna uwzględniać ocenę składu ciała.

Wybrane parametry
UA (< 7,0 mg/dl)

n = 113
UA (> 7,0 mg/dl)

n = 25
p

mężczyźni, n (%) 71 (62,8) 24 (96,0) 0,001

Wiek (lata), średnia ± SD 45,2 ± 10,0 43,6 ± 12,5 0,508

SBP (mmHg), średnia ± SD 140,7 ± 13,6 142,1 ±10,4 0,644

DBP (mmHg), średnia ± SD 90,1 ± 9,7 91,2 ± 7,7 0,583

BMI (kg/m2), średnia ± SD 28,7 ± 4,2 30,8 ± 4,4 0,029

WC (cm), średnia ± SD 91,2 ± 7,7 97,2 ± 11,0 0,00006

FG (mg/dl), średnia ± SD 97,3 ± 10,5 102,1 ± 13,7 0,061

T-C (mg/dl), średnia ± SD 223,9 ± 40,9 227,9 ± 36,4 0,652

TG (mg/dl), średnia ± SD 146,0 ± 73,0 209,3 ± 85,0 0,0002

LDL-C (mg/dl), średnia ± SD 144,9 ± 36,0 150,9 ± 29,6 0,440

HDL-C (mg/dl), średnia ± SD 59,4 ± 18,9 50,2 ± 14,4 0,023

GFR (ml/min/1,73m2), 
średnia ± SD

101,5 ± 19,3 93,4 ± 14,8 0,048

FM (kg), średnia ± SD 23,6 ± 8,6 25,5± 8,2 0,317

%FM (%),średnia ± SD 27,1 ± 8,3 25,6± 5,6 0,381

FFM (kg), średnia ± SD 61,9 ± 12,7 72,8± 10,8 0,0001

TBW (kg), średnia ± SD 45,6 ± 9,4 53,3± 7,9 0,0002

UA – kwas moczowy; SBP/DBP – skurczowe /rozkurczowe ciśnienie krwi; WC- obwód talii; FG – stężenie gluko-
zy na czczo, T-C – stężenie cholesterolu całkowitego, TG – stężenie triglicerydów; LDL-C – stężenie choleste-
rolu frakcji LDL; HDL-C – stężenie cholesterolu frakcji HDL; GFR- współczynnik przesączania kłębuszkowego; 
FM – masa tkanki tłuszczowej, FFM – beztłuszczowa masa ciała; TBW – całkowita zawartośd wody w ciele;
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Spożycie wapnia i witaminy D u osób z nadciśnieniem tętniczym i ich rodzin.

A. Sadurska1, A. Franczyk2, K. Stolarz-Skrzypek1, D. Czarnecka1

1 I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJCM, Kraków
2 Zakład Farmacji Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny UJCM, Kraków

Wstęp
Witamina D i jony wapnia biorą udział w szeregu procesów fizjologicznych, w układzie krążenia, postuluje się 
więc znaczenie ich podaży w diecie w rozwoju chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego. Celem 
badania była ocena spożycia wapnia i witaminy D u osób z nadciśnieniem tętniczym i ich rodzin.

Metodyka
Badanie zostało przeprowadzone w grupie 183 osób. Spożycie wapnia i witaminy D oceniono za pomocą 
autorskiego kwestionariusza żywieniowego, w którym badani wskazywali częstość spożycia 54 produktów 
spożywczych bogatych w wapń i witaminę D. Dzienne spożycie wapnia i witaminy D oceniono na podstawie 
jadłospisów uzyskanych metodą 3-dniowego bieżącego notowania. Uzyskane dane z wywiadu poddano ana-
lizie statystycznej za pomocą pakietu statystycznego R 3.1.1, przyjęto poziom istotności p≤ 0,05.

Wyniki 
W badaniu wzięło udział 97 kobiet i 86 mężczyzn, średni wiek wyniósł 47,5 ± 15,5 lat. U 100 osób stwierdzo-
no nadciśnienie tętnicze (54,6%). Nie stwierdzono związku między występowaniem nadciśnienia tętniczego 
a częstością spożycia produktów bogatych w wapń i witaminę D. Najczęściej spożywanym źródłem witaminy 
D, badanej populacji, były jaja kurze (x= 4,61 - raz w tygodniu). Nie obserwowano różnic pod względem 
dziennego spożycia wapnia (p= 0,63) lub witaminy D (p= 0,50) pomiędzy pacjentami z nadciśnieniem tętni-
czym, a osobami bez nadciśnienia tętniczego. W badanej grupie prawidłowe dzienne spożycie wapnia wyka-
zywało 37 osób (20,3%), natomiast prawidłowe spożycie witaminy D - 46 osób (25,1%).

Wnioski
Większość badanych osób charakteryzowała się niskim dziennym spożyciem wapnia i witaminy D. Występo-
wanie nadciśnienia tętniczego nie wiązało się z odmienną podażą wapnia i witaminy D w diecie.
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Czas trwania współistniejącej cukrzycy typu 2, a turbulencja rytmu serca u chorych 
z nadciśnieniem tętniczym.

R. Poręba1, M. Poręba2, P. Gać 1,3, G. Mazur 1, M. Sobieszczańska2

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
2 Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
3 Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Cel 
Celem pracy było określenie związku pomiędzy czasem trwania współistniejącej cukrzycy typu 2, a turbulen-
cją rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Metoda i metodyka
Do badania włączono 63 pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze, leczonych preparatami hipoten-
syjnymi. Na podstawie kryterium mediany czasu trwania cukrzycy typu 2, wyodrębniono 2 grupy badanych: 
grupę 1 - osób chorujących na cukrzycę krócej niż 7 lat (n=32), grupę 2 - osób chorujących na cukrzycę dłu-
żej niż 7 lat (n=31). U wszystkich chorych wykonano 24-godzinne monitorowanie holterowskie EKG z ana-
lizą turbulencji rytmu serca (HRT) obejmującą ocenę parametrów TO i TS. Za prawidłowe uznawano war-
tości TO < 0% i TS > 2,5 ms/odstęp RR. Określono odsetki osób z prawidłowymi parametrami HRT (HRT0),  
z nieprawidłowym jednym parametrem HRT (HRT1) oraz z nieprawidłowymi dwoma parametrami HRT (HRT2).

Wyniki
Grupa 1 charakteryzowała się znamiennie niższymi wartościami TO oraz wyższymi wartościami TS w porów-
naniu do grupy 2. Ponadto w grupie 1, w stosunku do grupy 2, znamiennie wyższy odsetek osób zaliczono 
do kategorii HRT0, a znamiennie niższy odsetek - do kategorii HRT2. W badanej grupie występowały istotne 
statystycznie korelacje: dodatnia pomiędzy czasem trwania cukrzycy a TO, i ujemna pomiędzy czasem trwa-
nia cukrzycy a TS.

Wnioski
U osób z nadciśnieniem tętniczym dłuższy czas trwania współistniejącej cukrzycy typu 2 zdaje się skutkować 
częstszym występowaniem nieprawidłowej turbulencji rytmu serca.
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Left anterior descending artery (LAD) - a new risk predictor for contrast induced nephropathy?

A. Jaroszyńska, A. Głowniak, K. Skrzypek, A. Wysokiński

Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Contrast induced nephropathy (CIN) is common complication associated with unfavourable clinical outcomes. 
The aim of the study was to investigate whether the location of the coronary occlusion in LAD is associated 
with different risk of CIN in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention (PCI). 

This study included 295 consecutive patients with ischemic heart disease undergoing elective PCI. CIN was 
defined as an increase more than 0.5 mg% or more than 25% of baseline value of creatinine. Serum creatinine 
was assessed before and 24 hours post the procedure. 

Of 295 patients 55 patients (18,6%) developed CIN. The coronary artery lesion was localized in right corona-
ry artery, LAD, left circumflex in 87, 140, 68 patients respectively. Spearman test analysis revealed that CIN  
correlated positively with contrast volume (r = 0,236, p< 0,001), PCI of LAD (r=0,183, p=0,001), troponin I con-
centration (r=0,135, p=0,0021), current cigarette smoking (r=0,138, p=0,0013) and negatively with hemoglo-
bin concentration (r= - 0,142 , p=0,0015). Multiple regression analysis indicated contrast volume, PCI of LAD 
and current cigarette smoking as independent risk factor for CIN in patients undergoing elective PCI. 

Except known factors such as contrast volume and current cigarette smoking our study revealed that PCI 
performed for LAD occlusion seems to be risk predictor of CIN development. Special precautions should be 
considered in a group of patients undergoing PCI of LAD lesion.
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Skuteczne interwencje zwiększające aktywność fizyczną w skali populacyjnej w świetle 
dowodów naukowych.

J. Ruszkowska, W. Drygas

Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny W Łodzi

Siedzący tryb życia zajmuje czwarte miejsce na liście wiodących czynników odpowiedzialnych za zgony na 
świecie. Co więcej, jest on istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, niektórych nowo-
tworów, czy chorób metabolicznych. Zjawisko siedzącego trybu życia dotyczy 40-70% populacji większości 
krajów europejskich. 

W Polsce niewystarczający ze zdrowotnego punktu widzenia poziom aktywności ruchowej cechuje ponad 
2/3 ludności. Wzmacnianie zdrowia poprzez wysiłek fizyczny może odbywać się w czterech obszarach:  
aktywności rekreacyjnej, komunikacyjnej, zawodowej, czy związanej z wykonywaniem prac domowych. 
Co więcej, we wszystkich tych czterech obszarach na całym świecie podejmowane są interwencje mające na 
celu zwiększenie poziomu aktywności ruchowej obywateli. 

Jednak interwencje te różnią się bardzo między sobą zarówno zakresem działań jak i ich skutecznością.  
W pracy posługując się światowymi rekomendacjami nt. skuteczności poszczególnych interwencji, w za-
kresie aktywności fizycznej, dokonano przeglądu i charakterystyki najważniejszych programów propagu-
jących aktywność fizyczną w skali populacyjnej, m.in. ParticipACTION, Push Play, czy Postaw Serce na Nogi.  
Umożliwiło to zarówno identyfikację głównych warunków skuteczności tego rodzaju działań jak i obszarów 
pewnych deficytów wiedzy.



90/

Sesja PlakatowaSTRESZCZENIA
P53

Optymalizacja farmakoterapii w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

A. Ostróżka-Cieślik, B. Sarecka-Hujar

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 
Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Technologii Postaci Leku,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Choroby układu krążenia stanowią jedną z najważniejszych przyczyn umieralności na świecie. Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia z powodu CHUK życie traci ponad 17,3 mln osób rocznie. Wykorzystując możli-
wości współczesnej farmakoterapii można zmniejszyć odsetek zachorowań lub ograniczyd ich skutki. 

Problemem jest jednak nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich dotyczących prawidłowego  
zażywania oraz dawkowania leków. Wynika to najczęściej z konieczności stosowania kilku preparatów oraz 
skomplikowanych schematów terapeutycznych. Nie bez znaczenia jest także polipragmazja, która może skut-
kować ciężkimi powikłaniami terapeutycznymi. 

Stosowanie preparatów złożonych może ograniczyć częstość występowania działań niepożądanych oraz 
zwiększyć komfort pacjenta w trakcie terapii. W Polsce dostępne są preparaty stosowane w prewencji  
chorób sercowo-naczyniowych, łączące dwie lub trzy substancje lecznicze o przedłużonym profilu uwalniania  
i optymalnym profilu metabolicznym. W trakcie badań znajdują się rozwiązania umożliwiające łączenie dawek 
kilku substancji leczniczych w jednej tabletce/kapsułce (polypill/polycap). 

W Indiach zarejestrowano preparat PolycapTM (Cadila Pharmaceuticals) w postaci kapsułki zawierającej: 
simwastatynę, ramipryl, atenolol, hydrochlorotiazyd i aspirynę (tabletki dojelitowe). Nadal dyskutowane jest 
jednak ustalenie optymalnych dawek substancji aktywnych, formułowanie postaci leku pod kątem zgodności 
fizycznych i chemicznych składników, dobór właściwych operacji jednostkowych związanych z wytworzeniem 
tabletki/kapsułki, a także kwestie rejestracyjne.
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Odpowiedź markerów sercowych na wysiłek o charakterze wytrzymałościowym.

R. Mikołajczyk, A. Żebrowska

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych

Wpływ wysiłku o charakterze wytrzymałościowym na poziom uwalnianych markerów sercowych nie został 
dokładnie opisany. 

Celem badania było stwierdzenie czy jednorazowy wysiłek fizyczny o stopniowo wzrastającym obciążeniu 
może powodować negatywne skutki dla mięśnia sercowego. 

U wytrenowanych kolarzy szosowych przebadaliśmy wpływ maksymalnego jednorazowego wysiłku na 
uwalnianie: N-końcowego peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP), troponiny C typu 1 (TROP-1), biał-
ka c-reaktywnego (CRP), izoenzymu kinazy kreatynowej (CK-MB), albuminy modyfikowanej niedokrwieniem 
(IMA) oraz sercowego typu białka wiążącego kwasy tłuszczowe (H-FABP). Markery sercowe były oznaczane 
z próbek krwi zebranych w spoczynku oraz niezwłocznie po zakończeniu próby wysiłkowej. 

Wysiłek o stopniowo wzrastającym obciążeniu wywołał powysiłkowy spadek poziomu sercowego typu biał-
ka wiążącego kwasy tłuszczowe (H-FABP) (przed wysiłkiem 9,30±2,74, po wysiłku 7,29±3,15 ng/ml: p<0,05, 
F=4.85). W przypadku pozostałych markerów sercowych poziom zmiany w spoczynku i po wysiłku był nie-
istotne statystycznie.

Zmiany stężenia H-FABP w spoczynku i po wysiłku
Bieżący efekt: F(1, 11)=4,8487, p=,04991
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The Embletta®   
Multi Parameter Recording 

Family 

Natus Neurology Incorporated

 

1850 Deming Way
Middleton, WI 53562 USA
Tel: 1-800-356-0007
 1-608-829-8500
Fax: 1-608-829-8709
www.natus.com

Natus – Embla Brand Products  
1 Hines Road, Suite 202
Kanata, Ontario
Canada K2K 3C7
Tel: 1-888-662-7632
 1-613-254-8877
Fax: 1-613-270-0627

Modułowy system do badania zaburzeń oddychania podczas snu, 
który rośnie razem z Twoimi potrzebami

  

• wyświetlacz LCD ułatwiający programowanie urządzenia, 
sprawdzanie jakości sygnałów oraz umożliwiający
podgląd mierzonych sygnałów w czasie rzeczywistym

• funkcja Auto Start

 

 

 

 

• dołączone oprogramowanie RemLogic
• możliwość podłączenia mikrofonu
• moduł Tx Proxy umożliwiający

bezprzewodowe wykonanie badania Online

Mediserv Sp. z o. o.
ul. Leszno 34/36
01-199 Warszawa
tel: 22 632 76 98, 22 862 77 95
tel. kom. 604 919 171, 602 426 794
biuro@mediserv.pl

Embletta MPR
• przepływ nosowy
• saturacja
• pozycja ciała
• aktywność
• opcjonalny

mikrofon

 

 

 

 

 

TX Proxy
• pneumotachografia
• 6 x kanał DC
• czujnik światła
• współpraca

z urządzeniami
terapeutycznymi
firmy ResMed

ST Proxy
• 2 x EEG
• 2 x EOG
• 2 x EMG podbródka
• 1 x EKG
• 2 x EMG kończyn dolnych

ST+ Proxy
• 6 x EEG
• 2 x EOG
• 3 x EMG podbródka
• 1 x EKG
• 2 x EMG kończyn dolnych

Embletta MPR PG
• wysiłek oddechowy

brzucha i klatki piersiowej
• przepływ nosowy
• chrapanie
• saturacja
• tętno
• 1x ExG
• pozycja ciała
• aktywność
• 1 x kanał DC
• opcjonalny mikrofon
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Termedia • Wydawnictwa Medyczne
ul. Kleeberga 2 • 61-615 Poznań • tel./faks +48 61 656 22 00
termedia@termedia.pl • www.termedia.pl

Wydawca 32 czasopism medycznych (aż 10 ze wskaźnikiem IMPACT FACTOR)  
oraz specjalistycznych książek (około 30 publikacji rocznie)

Twórca portali dla specjalistów: eDermatologia.pl, eGastroenterologia.pl, 
eOnkologia.pl, eReumatologia.pl, eHipertensjologia.pl, a także portalu 
studencimedycyny.pl

Organizator kongresów, zjazdów, konferencji – w tym jednego z największych 
na rynku medycznym – Kongresu Top Medical Trends, w którym co roku 
bierze udział ok 3,5 tys. lekarzy. Efekt: rocznie ponad 14 tys. przeszkolonych 
lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. 

Newsletter Termedii to cotygodniowa dawka wiedzy o tym, co najnowsze 
w ochronie zdrowia. Newsletter dociera do 280 tys. czytelników: lekarzy, 
menedżerów placówek medycznych oraz osób zainteresowanych medycyną

Pomysłodawca i organizator prestiżowego konkursu Sukces Roku w Ochronie 
Zdrowia – Liderzy Medycyny
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