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Wprowadzenie

Na całym świecie choroba niedokrwienna serca jest 
najczęstszą pojedynczą przyczyną zgonów, a częstość 
jej występowania się zwiększa. Obecnie odpowiada ona 
za ok. 20% wszystkich zgonów w Europie [1]. Obserwuje 
się zgodną tendencję do częstszego występowania zawa-
łu mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST u młodszych 
niż u starszych osób, a także u mężczyzn w porównaniu 
z kobietami [2]. Wobec tych danych niezmiernie istot-
ne jest prawidłowe leczenie pacjentów z chorobą nie-
dokrwienną serca i jej najgroźniejszą postacią – zawałem 
mięśnia serca, dostosowanie tego leczenia do istnieją-
cych schorzeń towarzyszących, co spowoduje poprawę 
rokowania, zmniejszenie ponownych hospitalizacji z po-
wodu zaostrzeń choroby wieńcowej oraz poprawi jakość 
życia naszych pacjentów.

Opis przypadku

41-letni pacjent, długoletni palacz tytoniu, z nadwa-
gą (BMI 26 kg/m2), zaburzeniami gospodarki lipidowej,
po zawale mięśnia serca ściany przedniej z uniesieniem
odcinka ST powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia
w lipcu 2012 r., po pierwotnej angioplastyce wieńcowej
w zakresie gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tęt-
nicy wieńcowej z implantacją stentu typu DES w lipcu
2012 r., z EF 40%, po ostrym zapaleniu trzustki 2 mie-
siące temu, z ujemnym wywiadem rodzinnym w kierun-
ku chorób sercowo-naczyniowych, został przyjęty do
Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Serco-
wo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krako-
wie z rozpoznaniem zawału mięśnia serca ściany przed-
niej z uniesieniem odcinka ST w stadium niewydolności
układu krążenia. Przy przyjęciu w stanie ciężkim CTK
80/40 mmHg, HR 100/min, tachypnoe 18/min. Od 1,5
godziny ból spoczynkowy w klatce piersiowej z promie-
niowaniem do żuchwy i obu kończyn górnych. Nad po-
lami płucnymi obustronnie trzeszczenia przypodstawnie,
pacjent w logicznym kontakcie. W badaniu elektrokar-
diograficznym stwierdzono rytm zatokowy miarowy
100/min, normogram, załamek Q w aVL, zespół QS
w V1-V4, uniesienie odcinka ST o 3-4 mm w odprowadze-
niach V1-V5 oraz do 2 mm w I i aVL, reflektoryczne obniż-
ki odcinka ST w III, aVF do 3 mm, (rycina 1). Po uzyskaniu
świadomej, pisemnej zgody u pacjenta z nakłucia tętnicy
udowej prawej wykonano w trybie pilnym koronarografię,
w której stwierdzono zamkniętą w odcinku początkowym

gałąź międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej 
(obraz zakrzepicy w stencie). Pozostałe tętnice wieńcowe, 
zarówno prawa tętnica wieńcowa, gałąź okalająca lewej 
tętnicy wieńcowej oraz pień główny lewej tętnicy wień-
cowej posiadały przyścienne zmiany miażdżycowe (ryci-
na 3). Pacjenta wysycono 180 mg ticagrelolu p.o. Wobec 
powyższego wykonano zabieg pierwotnej przezskórnej 
angioplastyki wieńcowej balonowej w zakresie zamknię-
tego naczynia z użyciem systemu Pronto 6F do trombek-
tomii. Dodatkowo podano dwa bolusy inhibitora recep-
tora glikoproteinowego IIb/IIIa – eptyfibatyd. W trakcie 
zabiegu wystąpił częstoskurcz komorowy 180/min, który 
skutecznie opanowano kardiowersją elektryczną 150 J. 
W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu biomarkery 
uszkodzenia mięśnia sercowego były istotnie podwyższo-
ne – troponina I hs 19895,56 ng/l, (N < 47,3 ng/l), CK-MB 
191 U/l (N 3-25 U/l), CK-MBmass 148,05 ng/ml (N < 5,00 ng/ml). 
W pierwszej dobie hospitalizacji pacjent otrzymywał sta-
tynę, ASA, tikagrelor, furosemid i.v. oraz inhibitor pompy 
protonowej. Następnie wykonano badanie echokardio-
graficzne stwierdzając regionalne zaburzenia kurczliwo-
ści mięśnia lewej komory, akinezę bez jednoznacznych 
cech włóknienia koniuszka, przegrody międzykomoro-
wej (z wyjątkiem hipokinetycznego segmenty podstaw-
nego), akinezę segmentu koniuszkowego ściany dolnej, 
bocznej i 2/3 ściany przedniej, oceniając frakcję wy-
rzutową lewej komory na 28%. Dodatkowo lewa komo-
ra o niepowiększonej jamie (5,3 cm), powiększony lewy 
(4,4 x 4,9 x 6,0 cm) i prawy przedsionek (4,3 x 5,2 cm) 
oraz niepogrubiała przegroda międzykomorowa i ściana 
tylna lewej komory odpowiednio d-1,0 cm oraz d-0,9 cm. 
W badaniu dopplerowskim stwierdzono 2-jetową umiar-
kowaną niedomykalność mitralną bez innych znaczących 
wad zastawkowych. 
W dobie po zabiegu u pacjenta wystąpiła zlewna, swędzą-
ca wysypka na tułowiu i twarzy – uczulenie na kontrast, 
która ustąpiła po leczeniu sterydami i lekami antyhista-
minowymi i.v. W kolejnych dniach hospitalizacji obser-
wowano spadające poziomy markerów uszkodzenia mię-
śnia troponina I hs 12121,95 ng/l, (N < 47,3 ng/l), CK-MB 
78 U/l (N 3-25 U/l), CK-MBmass 33 ng/ml (N < 5,00 ng/ml). 
W badaniach zwracał uwagę podwyższony wynik LDL- 
cholesterolu, który przed obecnym zawałem leczony był 
atorwastatyną 40 mg: cholesterol całkowity – 4,4 mmol/l, 
HDL – 1,05 mmol/l, TG – 2,3 mmol/l, LDL – 2,3 mmol/l. 
W związku z tym u pacjenta obliczono skalę Duch Lipid 
Clinic Network, uzyskując wynik 3 pkt. 



Wyniki pozostałych badań laboratoryjnych: kreatyni-
na – 88 µmol/l (N = 62-106), mocznik – 7,04 mmol/l 
(N = 2,76-8,07), eGFR wg MDRD 88 ml/min/1,73 m2 
(N > 60), Hb – 14,5 g/dl, PLT – 298 × 103/mm3, L – 21,88 
× 103/mm3, sód – 143 mmol/l, potas – 4,49 mmol/l, AlAT 
– 43 UI/l, TSH – 0,9 mIU/l, CRP 1,50 mg/l (< 5 mg/l),
D-dimery 0,18 mg/l (< 0,55 mg/l).
Do leczenia kolejno dołączono terapię beta-adrenoli-
tykiem (bisoprolol), inhibitorem konwertazy angioten-
syny (ramipryl) w małych dawkach oraz antagonistą
aldosteronu (eplerenon). W badaniu fizykalnym bez za-
stoju w krążeniu małym, bez obrzęków obwodowych.
Zwracają uwagę utrzymujące się niskie wartości CTK
w granicach 96/67-103/66 oraz rytm serca w zakresie
80-105/min. W 8. dniu hospitalizacji do leczenia włą-
czono iwabradynę w dawce 2x5 mg z dobrym efektem
AS 60/min (rycina 2.), CTK 105/71 mmHg. W czasie ho-
spitalizacji prowadzono rehabilitację kardiologiczną.

Ryc 1. Elektrokardiogram przyjęciowy

Ryc 2. Elektrokardiogram wypisowy

Pacjent w stanie ogólnym oraz miejscowym (bez krwia-
ka w miejscu nakłucia) dobrym został wypisany do domu 
z zaleceniami: kwas acetylosalicylowy 75 mg tbl. 1x1, 
tikagrelor 90 mg tbl. 2x1 przez 12 miesięcy, bisoprolol 
1,25 mg tbl. 1x1, iwabradyna 5 mg tbl. 2x1, ramipryl 
2,5 mg tbl 1x1/2, eplerenon 25 mg tbl. 1x1, pantoprazol 
20 mg 1x1, atorwastatyna 80 mg tbl. 1x1.

Ryc 3. Niedrożność gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy 

wieńcowej (zaznaczona czerwoną strzałką).

Poza leczeniem farmakologicznym pacjentowi zalecono 
zaprzestanie palenia tytoniu, redukcję masy ciała, dietę 
niskotłuszczową oraz ambulatoryjną pozawałową rehabi-
litację kardiologiczną. Wyznaczono za 6 tygodni termin 
wizyty kontrolnej z badaniem echokardiograficznym ce-
lem oceny pacjenta pod kątem implantacji kardiowerte-
ra-defibrylatora w prewencji pierwotnej nagłego zgonu 
sercowego oraz wykonania kontrolnych badań laborato-
ryjnych.

Omówienie

Opisany przypadek młodego pacjenta z ostrym zespo-
łem wieńcowym i skurczową niewydolnością krążenia 
jest dobrym przykładem do dyskusji na temat możliwo-
ści leczenia i doboru terapii indywidualnie dopasowanej 
do pacjenta, a zgodnej z aktualnie obowiązującymi wy-
tycznymi. Lekami pierwszego rzutu zarówno w chorobie 
wieńcowej jak i w skurczowej niewydolności krążenia są 
doustne leki beta-adrenolityczne stosowane po uzyska-
niu stabilizacji stanu klinicznego w celu obniżenia ryzyka 
zgonu, ponownego zawału serca oraz hospitalizacji z po-
wodu niewydolności krążenia (HF – heart failure). Wśród 
beta-adrenolityków przebadanych w stosowaniu u cho-
rych ze skurczową niewydolnością krążenia są bisoprolol, 
karwedilol, bursztynian metoprololu oraz nebiwolol, stąd 
ich rola w leczeniu (pacjentów z HF i/lub LVEF ≤ 40%). 
Rutynowe doustne leczenie beta-adrenolitykiem należy 
rozważyć podczas pobytu w szpitalu oraz po wypisaniu 
ze szpitala u wszystkich pacjentów bez przeciwwskazań 
do tego leczenia. W terapii konieczne są także inhibitory 
ACE, począwszy od pierwszej doby STEMI (zawał z unie-
sieniem odcinka ST) u pacjentów z cechami HF, dysfunk-
cją skurczową lewej komory, cukrzycą lub zawałem ścia-
ny przedniej [3,4].
Zaleca się, aby u wszystkich pacjentów ze STEMI oceniać 
profil lipidowy jak najwcześniej po wystąpieniu zawału. 



Zaleca się docelowe stężenie LDL-C < 1,4 mmol/l (55 mg/
dl) u pacjentów bardzo dużego ryzyka kardiologicznego,
a osiąga przez zastosowanie statyn w maksymalnej daw-
ce [5]. Dodatkowo antagonista receptora mineralokorty-
koidowego jest zalecany u pacjentów z niewydolnością
serca i LVEF ≤ 40% bez ciężkiej niewydolności nerek
ani hiperkaliemii w celu obniżenia ryzyka hospitalizacji
z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonu [6].
W związku z rytmem zatokowym i czynnością serca ≥ 70/
min oraz EF ≤ 35% u przedstawianego pacjenta do tera-
pii zdecydowano dołączyć iwabradynę. W badaniu SHIFT
wykazano 18% redukcję złożonego punktu końcowego
(śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych lub ho-
spitalizację z powodu HF) oraz 26% redukcję śmiertelno-
ści [7].
W dobie medycyny opartej na faktach nie sposób nie
wspomnieć o stosunkowo nowej możliwości terapeutycz-
nej w tej grupie pacjentów, a mianowicie o zastosowa-
niu inhibitora neprilizyny sakubitrylu/walsartanu (bada-
nie PARADIGM-HF [7]: 20% redukcja złożonego punktu

końcowego, 16% redukcja śmiertelności całkowitej oraz 
20% redukcja śmiertelności z przyczyn sercowo-naczy-
niowych. W omawianym przypadku zbyt niskie wartości 
ciśnienia tętniczego krwi przesądziły o niezastosowaniu 
tej ścieżki farmakologicznej. 
W ostrym zespole wieńcowym konieczne jest zastosowa-
nie silnego inhibitora P2Y12 tikagreloru/prasugrelu (leki 
preferowane w stosunku do klopidogrelu) oraz kwasu 
acetylosalicylowego przez 12 miesięcy [3].

Wnioski

W leczeniu pacjentów z grupy najwyższego ryzyka kar-
diologicznego konieczna jest wnikliwa analiza objawów 
podmiotowych i przedmiotowych oraz chorób towarzy-
szących. Indywidualizacja terapii w oparciu o całokształt 
obrazu klinicznego nie tylko poprawi jakość życia pacjen-
ta, ale także przyczyni się do poprawy jego rokowania 
poprzez zmniejszenia ilości hospitalizacji, ponownych in-
cydentów niedokrwiennych i wydłużenia życia. 
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