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W ostatnich latach doszło do znacznego zwiększenia licz-
by pacjentów chorujących na niewydolność serca. Wiąże 
się to zarówno ze starzeniem się populacji, jak również 
z dłuższym przeżyciem chorych spowodowanym coraz 
skuteczniejszym leczeniem chorób sercowo-naczynio-
wych: chorzy żyją dłużej, ale z coraz mniej wydolnym 
sercem. Do najczęstszych przyczyn niewydolności serca 
należą: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, wady 
zastawkowe, migotanie przedsionków, a także naduży-
wanie alkoholu. Klasyczną postacią niewydolności serca 
jest niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową 
lewej komory, najwięcej danych epidemiologicznych oraz 
jednoznaczne dane co do postępowania dotyczą właśnie 
tej grupy chorych. Szacuje się, że częstość występowania 
niewydolności serca w ogólnej populacji w krajach roz-
winiętych wynosi 0,4-2% populacji, w Polsce jest to ok. 
600 tys.1 - 700 tys. osób. Jej częstość gwałtownie wzra-
sta wraz z wiekiem – u osób w wieku 70-80 lat odsetek 
chorych sięga nawet 20%. Istotnym problemem są czę-
sto powtarzające się zaostrzenia choroby. Z tego powodu 
niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitali-
zacji osób po 65 r.ż.1, a koszty przeznaczane na jej lecze-
nie wynoszą w krajach wysoko rozwiniętych 1-2% całego 
budżetu przeznaczonego na wydatki w ochronie zdro-
wia2. Według raportu z 2016 r. sekcji niewydolności ser-
ca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) 11% 
pacjentów umiera w ciągu pierwszego roku po hospitali-
zacji3, a jeśli leczenie nie jest prowadzone zgodnie z obo-
wiązującymi wytycznymi, rokowanie jest gorsze niż 
w wielu najczęściej występujących nowotworach. 
Szybka diagnoza i włączenie odpowiedniego leczenia far-
makologicznego ma korzystny wpływ na przeżywalność 
i liczbę hospitalizacji chorych4. Istotną rolę w terapii nie-
wydolności serca pełnią β-adrenolityki. Według najnow-
szych wytycznych European Society of Cardiology (ESC) 
dotyczących diagnostyki i leczenia niewydolności serca 
z 2016 r. u wszystkich (nieposiadających przeciwwska-
zań) objawowych (w klasie NYHA II-IV) pacjentów z nie-
wydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej 
komory zalecane jest stosowanie leków pierwszego rzu-
tu: ACE-I oraz β-adrenolityku w celu zmniejszenia ilości 
hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz ryzyka 
zgonu (klasa I). Terapię za pomocą β-adrenolityków na-
leży rozpoczynać u stabilnych pacjentów stosując małe 
dawki i stopniowo zwiększać je do dawek maksymalnie 
tolerowanych. 

W związku z coraz częstszym współistnieniem cukrzy-
cy z niewydolnością serca powinniśmy znać optymalne 
postępowanie u tych pacjentów. Osoby z cukrzycą oraz 
stanem przedcukrzycowym są narażone na zwiększone 
ryzyko rozwoju niewydolności serca. Co ciekawe, również 
obecność niewydolności serca ma wpływ na zwiększenie 
ryzyka rozwoju cukrzycy, co związane jest prawdopodob-
nie z rozwojem insulinooporności. Współistnienie wyżej 
wymienionych chorób wiąże się ze zwiększonym ryzy-
kiem hospitalizacji z powodu niewydolności serca, zgonu 
z dowolnej przyczyny oraz zgonu z przyczyn sercowo-na-
czyniowych5. 

W obu typach niewydolności serca, zarówno w niewydol-
ności serca z zachowaną (HFpEF), jak i z obniżoną frakcją 
wyrzutową lewej komory (HFrEF), cukrzyca jest istotnym 
czynnikiem patogenetycznym. HFpEF występuje typowo 
u chorych z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i otyło-
ścią. Cukrzyca ma w tym wypadku kluczowe znaczenie 
dla rozwoju HFpEF. U chorych z HFpEF należy dążyć do 
wyrównania metabolicznego i normotensji, przy czym 
dotychczas nie sformułowano jednoznacznych zaleceń 
dotyczących leczenia niewydolności serca. Jednoznacz-
ne dane mamy natomiast w przypadku chorych z HFrEF 
i współistniejącą cukrzycą. W związku z tym większość 
rozważań tego opracowania dotyczy klasycznej postaci 
niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej 
komory. 

Przez długi czas wszystkie β-adrenolityki były względnie 
przeciwwskazane u chorych z cukrzycą. Uważano, że mają 
niekorzystne działanie u chorych z cukrzycą ze względu 
na działanie maskujące objawy hipoglikemii, a także po-
tencjalne zwiększenie insulinooporności oraz negatywny 
wpływ na gospodarkę lipidową. Aktualnie wiemy, że po-
wyższe działania niepożądane dotyczą β-adrenolityków 
starszej generacji. Obecnie wręcz powinniśmy stoso-
wać u chorych z cukrzycą skuteczniejsze i o wiele 
bardziej bezpieczne β‑adrenolityki nowej genera-
cji. W licznych randomizowanych badaniach wieloośrod-
kowych potwierdzono ich korzystne działanie w tej popu-
lacji chorych. Przedstawiona przez autorów Bobbim M. 
i wsp. analiza 4 grup: pacjenci z cukrzycą bez β-adreno-
lityków, pacjenci z cukrzycą stosujący β-adrenolityki, bez 
cukrzycy i bez β-adrenolityków, bez cukrzycy stosujący 
β-adrenolityki, wykazała, że pacjenci stosujący β-adre-
nolityki mieli wyższe prawdopodobieństwo przeżycia wol-
nego od niekorzystnych zdarzeń niż pacjenci nieleczeni 
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tymi lekami, niezależnie od występowania cukrzycy6. Ba-
danie Witte K.K. i wsp. wykazało, że śmiertelność w gru-
pie pacjentów z niewydolnością serca oraz cukrzycą sto-
sujących wyższe dawki β-adrenolityku była zmniejszona. 

Wykazano także, że zwiększenie dawki β-adrenolityku 
wiąże się z lepszym rokowaniem u pacjentów z niewydol-
nością serca i współistniejącą cukrzycą niż u pacjentów 
z niewydolnością serca bez cukrzycy (Wykres 1)7.

Wykres 1. Śmiertelność w obserwacji 5-letniej związana z dawką β-adrenolityku u pacjentów z niewydolnością serca 
z cukrzycą (p<0,001); niewydolnością serca bez cukrzycy (p=0,004)7.

Nie ma więc uzasadnienia dla unikania β‑adreno-
lityków u pacjentów z niewydolnością serca i cu-
krzycą, co więcej – powinniśmy je stosować w mak-
symalnej tolerowanej dawce.

Według najnowszych, opublikowanych w 2019 r. wy-
tycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go dotyczących cukrzycy i stanu przedcukrzycowego 
współistniejących z chorobami sercowo-naczyniowymi, 
opracowanych we współpracy z Europejskim Towarzy-
stwem Badań nad Cukrzycą, ACEI oraz β-adrenolityki są 
wskazane u objawowych chorych z HFrEF i cukrzycą (za-

lecenie IA). Leki te są skuteczne w zmniejszaniu ryzy-
ka zgonu z dowolnej przyczyny oraz hospitalizacji 
z powodu HFrEF u chorych na cukrzycę. 

Powyżej przedstawione dowody świadczą jednoznacznie 
o pozytywnym wpływie β–adrenolityków w leczeniu nie-
wydolności serca z towarzyszącą cukrzycą. Powtórzmy
więc raz jeszcze, że opór przed ich stosowaniem
lub stosowanie ich w minimalnej dawce w tej po-
pulacji jest niekorzystne dla pacjenta i niepoparte
aktualną wiedzą oraz wytycznymi towarzystw na-
ukowych.
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