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Wstęp

We wrześniu 2021 opublikowane zostały znowelizowane 
wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go [1] postępowania w niewydolności serca. Choroby, na 
którą cierpi na świecie ok. 64 mln osób i częstość jej wy-
stępowania wzrasta.

W wytycznych zaproponowano nową definicję i nowy po-
dział niewydolności serca. W myśl nowej definicji, nie-
wydolność serca nie jest odrębną jednostką chorobową, 
a zespołem objawów podmiotowych (duszność, obrzęki 
kostek czy pogorszenie wydolności fizycznej) i przedmio-
towych (m.in. nadmierne wypełnienie żył szyjnych, zastój 
w krążeniu małym i/lub dużym). Objawy te w głównej 
mierze są konsekwencją nieprawidłowości strukturalnych 
i/lub czynnościowych serca, które skutkują podwyższo-

nym ciśnieniem wewnątrzsercowym i/lub niewystarcza-
jącą pojemnością minutową serca w spoczynku i/lub pod-
czas wysiłku.

Co ważne, wspomniane objawy przedmiotowe i podmio-
towe nie muszą występować w chwili badania chorego, 
istotne są również wiarygodne dane z wywiadu na temat 
występowania ich w przeszłości. 

Zaproponowano nowy podział przewlekłej niewydolno-
ści serca w zależności od wysokości frakcji wyrzutowej 
(EF): ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej ko-
mory (HFrEF; niewydolność skurczowa), z umiarkowa-
nie zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komo-
ry (HFmrEF) i z zachowaną frakcją wyrzutową lewej 
komory (HFpEF; niewydolność rozkurczowa). W tabeli 1. 
przedstawiono kryteria rozpoznania poszczególnych ty-
pów niewydolności serca.

Tabela 1. Kryteria rozpoznania poszczególnych typów niewydolności serca. Zmodyfikowano wg piśmiennictwo – pozycja 1.

Typ  
niewydolności 
serca 

Ze zmniejszoną 
frakcją wyrzutową 

HFrEF

Z umiarkowanie zmniejszoną 
frakcją wyrzutową

HFmrEF

Z zachowaną 
frakcją wyrzutową

HFpEF

Kryterium 1.
Objawy przedmiotowe 

+/- podmiotowe
Objawy przedmiotowe 

+/- podmiotowe
Objawy przedmiotowe 

+/- podmiotowe

Kryterium 2. EF<40% EF 40-49% EF > 50%

Kryterium 3. – –
Dysfunkcja rozkurczowa i/lub pod-
wyższone peptydy natiuretyczne 

Leczenie farmakologiczne

W nowych zaleceniach, podstawą terapii niewydolności 
serca jest ustalenie jej przyczyny i adekwatne leczenie 
choroby podstawowej. Najczęstszą przyczyną jest cho-
roba niedokrwienna serca, w dalszej kolejności m.in. 
nadciśnienie tętnicze, dysfunkcja zastawek czy zaburze-
nia rytmu serca bądź przewodzenia. Koniecznie zwrócić 
też trzeba uwagę na choroby współistniejące, co będzie 
prowadziło do leczenia bardziej spersonalizowanego, my-

ślenia o chorym całościowo, a nie tylko przez pryzmat 
poszczególnych chorób współistniejących i zwrócenia 
uwagi, że niektóre choroby mogą być leczone tym sa-
mym lekiem. I tak np. pacjent z chorobą niedokrwienną 
serca, nadciśnieniem i niewydolnością serca otrzyma lek 
blokujący układ renina-angiotensyna i beta-adrenolityk 
celem terapii wszystkich trzech wymienionych chorób. 
U pacjenta z cukrzycą i niewydolnością serca w terapii cu-
krzycy powinien być uwzględniony inhibitor kotranspor-
tera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2), obok metforminy.



1. Leczenie niewydolności serca z zredukowaną 
frakcją wyrzutową lewej komory

Główne cele terapii farmakologicznej to zmniejszenie 
śmiertelności, prewencja hospitalizacji i postępu choroby 
oraz poprawa stanu klinicznego pacjenta, a co za tym 
idzie jakości życia. 

Do podstawowego schematu leczenia opartego na bloka-
dzie układu renina-angiotensyna (RA), beta-adrenolityka 
i antagonisty receptora mineralokortykoidowego (MRA) 
dodano do standardu terapii nową grupę leków – inhibi-
tory SGLT2 zwane flozynami. W wytycznych, wyżej wy-
mienione grupy leków mają klasę zaleceń I z najwyższym 
poziomem wiarygodności, czyli A. Diuretyki pozostają le-
kami dołączanymi do terapii, gdy istnieje ku temu potrze-
ba – zastój w krążeniu małym lub/i dużym, wskazania IB.

Blokada układu renina-angiotensyna stosowana jest 
w leczeniu HFrEF celem zmniejszenia częstości hospita-
lizacji i zgonów. Ponadto leki blokujące układ renina-an-
giotensyna zmniejszają występowanie objawów klinicz-
nych choroby, czyli poprawiają jakość życia pacjentów. 
Wciąż podstawą blokady RA w niewydolności serca są 
inhibitory konwertazy dla angiotensyny I (ACE-I) lub 
walsartan z sakubitrylem (ARNI) u pacjentów, u których 
pomimo stosowania adekwatnej dawki ACE-I nadal są ob-
jawowi. W nowych zaleceniach ARNI może być włączony 
również jako lek pierwszego wyboru. U pacjentów, u któ-
rych z powodu działań ubocznych lub braku skuteczności 
nie można stosować ACE-I i nie można włączyć ARNI np. 
ze względów finansowych (w Polsce lek jest nierefundo-
wany) można włączyć sartany (preferowane kandesartan 
i walsartan).

Beta-adrenolityki – ponad wszelką wątpliwość w ran-
domizowanych badaniach klinicznych (RCT, randomised 
clinical trials) zostało udowodnione, że beta-adrenolityki  
zmniejszają chorobowość i śmiertelność pacjentów z nie-
wydolnością serca. Pamiętać jednak należy, aby włączać 
je u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym. 

W zaleceniach podkreśla się, że w generalnej populacji 
pacjentów z niewydolnością serca ze zredukowaną frak-
cją wyrzutową lewej komory zalecane beta-adrenolityki 
(bisoprolol, bursztynian metoprololu, karwedilol i nebi-
wolol) są jednakowo skuteczne.

Okazuje się, że są jednak między nimi różnice w poszcze-
gólnych populacjach w zależności od chorób towarzyszą-
cych. W opublikowanym w 2021 roku badaniu, u pacjen-

tów z HFrEF i krańcową niewydolnością nerek leczonych 
hemodializami, bisoprolol był skuteczniejszy niż karwe-
dilol w redukcji zarówno liczby zgonów jak i sercowo-na-
czyniowych zdarzeń niepożądanych (MACE, events inc-
luded myocardial infarction, heart failure hospitalization 
and ischemic stroke) – rycina 1. [2], podczas gdy z retro-
spektywnego badania Assimona i wsp. wiadomo było, że 
karwedilol jest skuteczniejszy od metoprololu w tej gru-
pie pacjentów [3]. Z kolei w duńskim rejestrze pacjen-
tów z niewydolnością serca i współistniejącą przewlekłą 
obturacyjną choroba płuc (POChP) w grupie pacjentów 
otrzymujących beta-adrenolityk nieselektywny zaobser-
wowano większą częstość hospitalizacji w porównaniu do 
pacjentów otrzymujących selektywny [4].

Rycina 1. 
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Krzywe Kaplana-Meiera, wpływ bisoprololu i metoprololu na śmiertelność sercowo-naczyniową (A) i zdarzenia sercowo-naczyniowe (zawierające: 
zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niewydolności serca, udar niedokrwienny) (B), u pacjentów z POCHP i przewlekłą niewydolnością 
nerek leczonych hemodializami. Zmodyfikowano na podstawie Wu PH. i wsp. Clin Kidney J. 2021; 14(3):983-990.



Wydaje się, że stosowanie nebiwololu u pacjentów z HFrEF 
winno być ograniczone do pacjentów powyżej 70. roku 
życia – ta grupa była poddana interwencji farmakologicz-
nej w badaniu Study of Effects of Nebivolol Intervention 
on Outcomes and Rehospitalization in Seniors With Heart 
Failure (SENIORS). 

Inhibitory receptora mineralokortykoidowego – spi-
ronolakton i eplerenon blokują receptory wiążące aldoste-
ron. Stosowanie ich zmniejsza zarówno częstość zgonów 
jak i hospitalizacji, wpływają na poprawę kondycji pa-
cjentów. Eplerenon bardziej wybiórczo blokuje receptory 
aldosteronu i dlatego rzadziej występuje po nim działa-
nie niepożądane pod postacią ginekomastii. Podczas ich 
stosowania należy zwracać baczną uwagę na wydolność 
nerek i kaliemię. 

Inhibitory SGLT2 czyli flozyny – leki, które przebojem 
weszły do standardu leczenia niewydolności serca osiąga-
jąc od razu wskazania IA. Nowa grupa leków stosowana 
do niedawna tylko w leczeniu cukrzycy, które hamują wy-
chwyt zwrotny glukozy w kanaliku proksymalnym. Inhibi-
tory SGLT2 nie tylko obniżają poziom glikemii, ale również 
wpływają na skurcz arterioli aferentnych w nerkach, ob-
niżając ciśnienie wewnątrzkłębuszkowe, zmniejszają obję-
tość płynu wewnątrznaczyniowego pozakomórkowego, co 
prowadzi do wzrostu hematokrytu i obniżenia skurczowe-
go ciśnienia krwi; ponadto wpływają na obniżenie obciąże-
nia wstępnego, obciążenia następczego i ciśnienia oddzia-
łującego na ścianę LK poprawiając warunki napełniania LK, 
co przekłada się na zmniejszenie śmiertelności i hospita-
lizacji oraz poprawę jakości życia u pacjentów z niewydol-
nością serca [5,6]. Stosowanie flozyn może przełożyć się 
na zmniejszone zapotrzebowanie na diuretyki [7]. Leki te 
zalecane są zarówno u pacjentów ze współistniejącą cu-
krzycą jak i bez cukrzycy w terapii niewydolności serca. 

Diuretyki, podobnie jak w poprzednich wytycznych, za-
lecane są zawsze, gdy występują objawy przewodnienia 
– zastój w krążeniu małym, obrzęki obwodowe, przesięki 
do jam ciała. Zaleca się diuretyki pętlowe, tiazydowe lub 
tiazydopodobne w zależności od potrzeb i wydolności ne-
rek. Diuretyki u pacjentów z HFrLVEF zmniejszają objawy 
niewydolności serca wynikające z przewodnienia, popra-
wiają wydolność wysiłkową oraz jakość życia pacjentów; 
wpływają na zmniejszenie częstości hospitalizacji. 

Nowością w obecnych zaleceniach jest proces włączania 
leków. Do tej pory panował pogląd, że w pierwszej kolej-
ności i najlepiej równoczasowo należy włączyć beta-adre-
nolityki i ACE-I/ARNI, jeśli ciśnienie tętnicze na to pozwoli. 
Zaczynając od małych dawek i powoli dążąc do ich opty-
malizacji – maksymalnych zalecanych bądź maksymal-
nych dobrze tolerowanych przez pacjenta (warunkowało 
to ciśnienie tętnicze i częstość rytmu serca). To często 
prowadziło do niezwiększania dawek leków lub/i niedołą-
czania dalszych grup leków, nie zawsze z przyczyn obiek-
tywnych, nierzadko wynikało to z inercji terapeutycznej. 
Ponadto proces dochodzenia do dawek maksymalnych 
czasami trwał miesiącami. 

W omawianych zaleceniach zmieniono to rekomendując, 
aby wszystkie cztery leki – bloker układu renina-angio-
tensyna, beta-adrenolityk, antagonista receptora mine-
ralokortykoidowego i inhibitor SGLT2 włączyć jednocza-
sowo w małych dawkach stopniowo je zwiększając, co ok. 
2 tygodnie do maksymalnych, dobrze tolerowanych, pod 
kontrolą ciśnienia tętniczego, rytmu serca i funkcji nerek. 

2. Leczenie niewydolności serca z umiarkowanie 
zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory

W obecnych wytycznych po raz pierwszy wyodrębniono 
grupę chorych z umiarkowanie zredukowaną frakcją wy-
rzutową lewej komory (HFmrEF ), czyli frakcją wyrzutową 
w przedziale 41-49%. Ponieważ jest to grupa pacjentów 
wyodrębniona po raz pierwszy, stąd brak jest dowodów 
z RCT czy metaanaliz, na których można by się oprzeć 
zalecając terapię farmakologiczną. Na pewno u pacjen-
tów z cechami retencji płynów w krążeniu małym i/lub 
dużym należy stosować diuretyki – klasa i poziom zale-
ceń IC. Natomiast pozostałe grupy leków (blokada układu 
RA, beta-adrenolityki i blokery receptora mineralokorty-
koidowego) można rozważyć celem zmniejszenia zarówno 
śmiertelności jak i hospitalizacji – mają klasę i poziom 
zaleceń IIB z powodów wspomnianych powyżej. Wydaje 
się, że jest kwestią czasu, niezbędnego do uzyskania wia-
rygodnych wyników badań, a leki te wrócą do rekomen-
dacji klasy I u pacjentów z HFmrEF.

Zapewne do standardu dołączone zostaną również inhi-
bitory SGLT2, które mają już potwierdzoną skuteczność 
w RCT zarówno w niewydolności serca ze zredukowaną 
frakcją wyrzutową, jak i z zachowaną frakcją wyrzutową 
[5,8].

3. Leczenie niewydolności serca z zachowaną frak-
cją wyrzutową lewej komory

Rozpoznajemy u pacjentów z objawami niewydolności 
serca, u których frakcja wyrzutowa jest powyżej 50%, 
upośledzeniem funkcji rozkurczowej i/lub podwyższony-
mi peptydami natiuretycznymi. 

Terapia tych chorych powinna być nastawiona przede 
wszystkim na leczenie choroby podstawowej i redukcję 
objawów przewodnienia, stosując diuretyki zwłaszcza pę-
tlowe – IC.

Włączanie pozostałych grup leków, stosowanych w stan-
dardzie niewydolności serca ze zredukowaną frakcją wy-
rzutową, nadal jest przedmiotem debaty. 

Najczęstszą przyczyną niewydolności rozkurczowej jest 
nadciśnienie tętnicze i tu u pacjenta ze współistniejącą 
HFpEF lekami pierwszego wyboru powinny być leki blo-
kujące układ renina-angiotensyna (ACE-I, sartany) z diu-
retykiem lub blokerem kanału wapniowego, następnie 
inhibitory receptora mineralokortykoidowego i beta-ad-
renolityki w miarę potrzeb. Docelowe ciśnienie tętnicze 
to < 130/80 mmHg u pacjentów poniżej 65. r.ż. i poniżej 
140/80 mmHg u pacjentów powyżej 65. roku życia [9].

W świetle wyników badania EMPEROR-Preserved Trial, 
ogłoszonych podczas kongresu ESC 2021 – w grupie le-



czonej empagliflozyną obserwowano 21% redukcję zgo-
nów z przyczyn sercowo-naczyniowych i hospitalizacji; 
wydaje się, że również ta grupa leków będzie włączona 
do standardu terapii HFpEF [8].

Podsumowanie 

1. Nowa definicja niewydolności serca
2. Nowy podział niewydolności serca, dodana grupa

z umiarkowanie zmniejszoną frakcją wyrzutową
EF 41-49%.

3. Na każdym etapie choroby należy właściwie leczyć
chorobę podstawową, która doprowadziła do
niewydolności serca.

4. Do standardu terapii farmakologicznej pacjentów
z HFrEF dodano nową grupę leków – inhibitory SGLT2,
niezależnie od współwystępowania cukrzycy.

5. ARNI coraz częściej wymieniany jest jako
podstawowy lek w leczeniu HFrEF, przed ACE-I.

6. W terapii HFrEF wszystkie cztery leki – bloker układu
renina-angiotensyna, beta-adrenolityk, antagonista
receptora mineralokortykoidowego i inhibitor SGLT2
– włączamy jednoczasowo w małych dawkach,
stopniowo je zwiększając.
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