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Nowe europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób 
sercowo-naczyniowych, sygnowane przez Europejskie 
Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, European Society of 
Cardiology) zostały przedstawione 30 sierpnia 2021 roku, 
pięć lat po poprzednich zaleceniach. Dokument jest bar-
dzo obszerny, liczy 111 stron, dlatego w niniejszym opra-
cowaniu przedstawiam subiektywny ranking 10 najważ-
niejszych punktów w tych wytycznych, które są istotne 
dla lekarza praktyka.

1. Bardzo zmieniony system SCORE

Nowe wytyczne wprowadziły istotne zmiany, z których 
najważniejszą jest rewolucja w ocenie ryzyka sercowo-
-naczyniowego. O ile we wcześniejszych dokumentach
eksperci ESC zalecali ocenę ryzyka zgonu z powodów
sercowo-naczyniowych w ciągu 10 lat, to w ubiegłym roku
po raz pierwszy zmieniono koncepcję i obecnie system oce-
ny ryzyka sercowo-naczyniowego opiera się na 10-letnim
ryzyku wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych
(zawału serca, udaru mózgu) niezakończonych albo
zakończonych zgonem. U osób bez objawów chorobo-
wych i bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej,
cukrzycy czy przewlekłej choroby nerek do oceny ryzy-
ka sercowo-naczyniowego używa się algorytmu SCORE2
(wiek 40-69 lat) lub SCORE2-OP (wiek 70-89 lat).

2. Większe znaczenie cholesterolu nie-HDL

W nowym systemie ocena ryzyka sercowo-naczyniowego 
opiera się m.in. na stężeniu cholesterolu nie-HDL, a nie 

jak dotychczas cholesterolu całkowitego. Zmiana ta wy-
nika bezpośrednio z uwzględnienia wyników nowych ba-
dań epidemiologicznych. Dysponujemy bowiem wieloma 
dowodami wskazującymi, że stężenie cholesterolu frakcji 
nie-HDL lepiej koreluje z ryzykiem sercowo-naczyniowym 
niż stężenie cholesterolu całkowitego.

3. Zmiana kategoryzacji ryzyka

W ramach nowego systemu SCORE2/SCORE2-OP eks-
perci wyodrębnili cztery grupy krajów: małego, umiar-
kowanego, dużego i bardzo dużego ryzyka sercowo-
-naczyniowego. Dla każdej z tych grup przygotowana
została osobna tabela, w której na podstawie wieku,
płci, stężenia cholesterolu nie-HDL, palenia tytoniu
i ciśnienia skurczowego można ocenić ryzyko zgonu
z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca lub uda-
ru mózgu. Polska została zakwalifikowana do gru-
py krajów o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym.
Istotna zmiana wiąże się również z kategoryzacją ry-
zyka, zgodnie z którą pacjentów zaliczamy do kategorii
ryzyka małego, umiarkowanego bądź dużego. Eksperci
zaproponowali, aby kategoryzację uzależnić od wie-
ku pacjenta. O ile, na przykład, małe ryzyko zgonu, za-
wału serca lub udaru mózgu scharakteryzowano w przy-
padku młodych osób poniżej 50. r.ż. na poziomie poniżej
2,5%, o tyle w wieku 50-69 lat będzie to 5%, a w wieku
co najmniej 70 lat – 7,5% (Tab. 1). Innymi słowy, jeśli
ryzyko u pacjenta w wieku ≥ 70 lat zostało ocenione na
6%, to będzie traktowany jako osoba o małym ryzyku

Tabela 1. Kategorie ryzyka choroby sercowo-naczyniowej na podstawie SCORE2 i SCORE2-OP u osób bez objawów chorobowych w zależności od wieku

Kategoria 
ryzyka

10-letnie ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych
niezakończonych i zakończonych zgonem Zalecane postępowanie

< 50 lat 50-69 lat ≥ 70 lat 

małe lub  
umiarkowane

< 2,5% < 5% < 7,5%
leczenie eliminujące/ograniczające 
czynniki ryzyka zasadniczo niezalecane

duże
2,5% 

do < 7,5%
5% 

do < 10%
7,5% 

do < 15%
leczenie eliminujące/ograniczające 
czynniki ryzyka należy rozważyć

bardzo duże ≥ 7,5% ≥ 10% ≥ 15%
leczenie eliminujące/ograniczające 
czynniki zasadniczo zalecanea

a) U osób bez objawów chorobowych w wieku ≥ 70 lat stosowanie farmakoterapii hipolipemizującej stanowi zalecenie w klasie IIb („można rozważyć”).
Uwaga: W rzeczywistości wiek jest zmienną ciągłą i poprawne wykorzystanie progowych wartości ryzyka w praktyce klinicznej wymaga pewnej
elastyczności przy ich interpretacji, gdy pacjenci zbliżają się do następnej grupy wiekowej lub niedawno przekroczyli określoną granicę wieku.



sercowo-naczyniowym. Tymczasem 65-latek przy takim 
samym poziomie czynników ryzyka zostanie przypisany 
do kategorii dużego ryzyka.

4. Dodatkowe czynniki modyfikujące ryzyko

W omawianych wytycznych, oprócz typowych czynników 
ryzyka, pojawiają się tzw. nieklasyczne czynniki ryzyka, 
które również powinniśmy brać pod uwagę przy ocenie 
ryzyka sercowo-naczyniowego. Należą do nich: czynniki 
psychospołeczne, narodowość, zespół kruchości, uwa-
runkowania socjoekonomiczne, zanieczyszczenie po-
wietrza, choroba nowotworowa, przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, przewlekły stan zapalny, infekcje (HIV, 
grypa, paradontoza), migrena z aurą, bezdech senny, 
choroby psychiczne, niealkoholowe stłuszczenie wą-
troby, zespół policystycznych jajników, stan przed- 
rzucawkowy, zaburzenia erekcji.

5. Zmiany w zakresie modyfikacji stylu życia

W aktualnym dokumencie eksperci uważają, że można 
rozważyć zalecanie pacjentom o co najmniej dużym ry-
zyku sercowo-naczyniowym unikania długiego przebywa-
nia w rejonach z powietrzem o niskiej jakości. Nie-
co zmieniono zalecenie dotyczące spożywania alkoholu 
i obecnie zaleca się ograniczenie go do ilości odpowiada-
jącej 100 g etanolu tygodniowo. W celu zmniejszenia 
śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej eksperci 
wskazali na zasadność angażowania się nawet w lekką 
aktywność fizyczną w ciągu dnia i skrócenie cza-
su spędzanego w pozycji siedzącej. Rekomendowana 
jest aerobowa aktywność fizyczna obejmująca chodze-
nie, bieganie, jazdę na rowerze i dodatkowo trening opo-
rowy. Wytyczne podkreślają konieczność zaprzestania 
wszystkich rodzajów palenia tytoniu, zalecają wspieranie 
palaczy w rzucaniu tego nałogu, stosowanie nikotynowej 
terapii zastępczej, a w razie potrzeby leków ułatwiają-
cych zaprzestanie palenia tytoniu – tutaj wskazują tylko 
dwie substancje o udowodnionej skuteczności: wareni-
klinę, bupropion lub ich kombinacje. Podkreślają rów-
nież, że zaprzestanie palenia jest rekomendowane nawet 
wówczas, gdy towarzyszy mu wzrost masy ciała, który 
i tak nie zmniejsza korzyści z rzucenia palenia.

6. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego

Docelowe ciśnienie tętnicze pozostało na dotychcza-
sowym poziomie. U osób w wieku 18-69 r.ż. skurczo-
we ciśnienie tętnicze powinno mieścić się w przedziale 
120-130 mmHg, a w wieku ≥ 70 lat – 130-139 mmHg. 
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze we wszystkich grupach 
niezależnie od wieku powinno być obniżane do warto-
ści < 80 mmHg. Decyzje dotyczące leczenia farmako-
logicznego powinny być oparte na całkowitym ryzyku 
sercowo-naczyniowym, modyfikatorach ryzyka, choro-
bach współistniejących, oszacowanej korzyści leczenia 

czy preferencjach pacjenta. Zalecaną kombinacją lekową 
pozostaje lek hamujący układ RAA (inhibitor ACE lub 
sartan) w połączeniu z antagonistą wapnia lub diure-
tykiem, preferencyjnie jako lek złożony w postaci jednej 
tabletki, czyli tzw. SPC (single pill combination).

7. Docelowe wartości cholesterolu LDL

Podobnie nie zmieniło się docelowe stężenie choleste-
rolu frakcji LDL. W chwili obecnej u chorych z bardzo 
wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym należy spełnić 
de facto dwa kryteria: obniżyć stężenie LDL-C o co naj-
mniej 50 proc. wartości wyjściowej, przy jednoczesnym 
osiąganiu LDL-C < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l). W grupie 
pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym 
należy również obniżyć stężenie LDL-C o co najmniej 
50 proc. wartości wyjściowej oraz osiągnąć docelowy 
LDL-C < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l). U pacjentów z umiar-
kowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym docelowe 
stężenie LDL-C wynosi < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l), 
a z niskim ryzykiem < 115 mg/dl (< 3,0 mmol/l). W do-
kumencie wyodrębniono również grupę pacjentów, 
u których można rozważyć obniżenie stężenia LDL-C
< 40 mg/dl (< 1,0 mmol/l). Zaliczono do niej chorych,
u których wystąpił drugi incydent sercowo-naczyniowy
w przebiegu miażdżycy (niekoniecznie tego samego typu)
w ciągu 2 lat od pierwszego. Podstawą leczenia hipolipe-
mizującego nadal pozostają statyny. W przypadku bra-
ku osiągnięcia docelowego stężenia LDL-C za pomocą
maksymalnej tolerowanej dawki statyny, należy dołączyć
ezetymib. Połączenie silnie działającej statyny (atorwa-
statyna, rosuwastatyna) z ezetymibem umożliwia obni-
żenie stężenia LDL-C o ok. 65 proc. Tego rodzaju terapia
stwarza istotne szanse na osiągnięcie docelowych war-
tości LDL-C u większości pacjentów. Omawiane wytycz-
ne podkreślają również rolę inhibitorów PCSK9, które
należy dołączyć do terapii u osób, które nie osiągnęły
docelowych stężeń LDL-C, pomimo stosowania statyny
w maksymalnej tolerowanej dawce w połączeniu z eze-
tymibem.

8. Postępowanie w cukrzycy

U większości pacjentów niezależnie od typu cukrzycy 
docelowe stężenie hemoglobiny glikowanej wyno-
si < 7%, przy czym u pacjentów w zaawansowanym 
wieku, z długotrwałą cukrzycą eksperci wskazują na 
zasadność rozważenia mniej restrykcyjnego celu. Nato-
miast u pacjentów młodszych, z krótkotrwałą cukrzycą 
typu 2, bez zespołu kruchości lub miażdżycowej choroby  
sercowo-naczyniowej autorzy dokumentu zalecają roz-
ważenie obniżenia hemoglobiny glikowanej do pozio-
mu ≤ 6,5%. Metformina jest zalecana jako leczenie 
pierwszego rzutu chyba, że istnieją przeciwwskazania 
do jej stosowania. U osób z cukrzycą typu 2 i chorobą  
sercowo-naczyniową, w celu zmniejszenia powikłań  
sercowo-naczyniowych i/lub nerkowych eksperci reko-



mendują stosowanie leków z grupy flozyn lub analogów 
glukagonopodobnego peptydu 1. Natomiast w przy-
padku niewydolności serca lub przewlekłej choroby nerek 
preferowana powinna być flozyna.

9. Terapia otyłości

Nowe wytyczne wskazują, że podstawą leczenia otyłości 
powinna być zmiana stylu życia. Niezbędna jest mo-
dyfikacja modelu odżywiania się oraz regularna aktyw-
ność fizyczna. Drugim sposobem postępowania, szeroko 
wykorzystywanym, jest farmakoterapia. Przytaczane są 
również dowody na zasadność rozważenia (w przypad-
kach najbardziej zaawansowanej otyłości) leczenia ba-
riatrycznego.

10. Leczenie przeciwzapalne – nowy lek
w prewencji wtórnej chorób sercowo-
-naczyniowych

Badania ostatnich lat badania sugerowały, że stosowanie 
leków o działaniu przeciwzapalnym, w tym kanakinuma-
bu (badanie CANTOR), zmniejsza ryzyko incydentów  
sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową. 
Podobny, szeroki efekt przeciwzapalny charakteryzuje 
kolchicynę, a badanie z jej udziałem (COLCOT) poka-
zało skuteczność kolchicyny w zmniejszaniu incydentów 
sercowo-naczyniowych u pacjentów po zawale serca. 
Drugie, nowsze badanie – LoDoCo2 – także potwierdzi-
ło tę obserwację. Stosowanie kolchicyny w codziennej 
praktyce nadal pozostaje kwestią do ustalenia, niemniej 
zachęcające wyniki obydwu wspomnianych badań, spo-
wodowały wprowadzenie przez ekspertów zalecenia, że 
mała dawka kolchicyny (0,5 mg/dobę) może być rozwa-
żona w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, 
zwłaszcza, gdy inne czynniki ryzyka są słabo kontrolo-
wane lub gdy nawracają zdarzenia sercowo-naczyniowe 
pomimo optymalnej terapii.
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