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PRZEDMOWA
Szanowni Pañstwo, Drogie Kole¿anki, Drodzy Koledzy,
w imieniu wszystkich Autorów oddajê w Pañstwa rêce podrêcznik traktuj¹cy
o cukrzycowej chorobie uk³adu sercowo-naczyniowego. S³owo „podrêcznik” sugeruje ksi¹¿kê, która powinna byæ „pod rêk¹” lekarza i s³u¿yæ mu pomoc¹ w razie
potrzeby szybkiego pog³êbienia swojej wiedzy. Ksi¹¿ka taka powinna byæ zatem
praktyczna i, choæ nie jest mo¿liwe pominiêcie elementów epidemiologii i etiopatogenezy, powinna skupiaæ siê przede wszystkim na zagadnieniach zwi¹zanych
z pacjentem. Jako redaktor, prosi³em autorów (przede wszystkim wybitnych kardiologów i diabetologów, ale tak¿e lekarzy innych specjalizacji: neurologów, kardiochirurgów, chirurgów, urologów, specjalistów leczenia oty³oœci) o takie podejœcie
do poszczególnych rozdzia³ów. Mam nadziejê, ¿e uda³o nam siê wspólnie taki praktyczny podrêcznik stworzyæ.
Poszczególne rozdzia³y podrêcznika opisuj¹ praktycznie wszystkie choroby serca
i naczyñ wystêpuj¹ce u chorych na cukrzycê, a przynajmniej wszystkie te, które wykazuj¹ u tych chorych pewne odrêbnoœci patogenetyczne i terapeutyczne. Nie ograniczono siê zatem do klasycznych powik³añ cukrzycy, takich jak ostry zespó³ wieñcowy, udar mózgu lub stopa cukrzycowa. Omówiono tak¿e inne, zwykle pomijane
tematy: zaburzenia rytmu, choroby zapalne i wady serca, choroby naczyñ ¿ylnych.
Omówiono ró¿ne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w cukrzycy: dyslipidemiê,
nadciœnienie, oty³oœæ, chorobê nerek i inne. Przedstawiono tak¿e nowe spojrzenie na
leczenie cukrzycy, skupiaj¹ce siê na modyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego
i zmniejszeniu czêstoœci zgonów.
Nie ma w podrêczniku rozdzia³ów poœwiêconych klasycznym manifestacjom
choroby drobnych naczyñ (mikroangiopatii) – cukrzycowej chorobie oczu i cukrzycowej chorobie nerek. Wynika to z faktu, ¿e niedawno pojawi³ siê na rynku osobny
podrêcznik poœwiêcony tej pierwszej, a w planach jest inny podrêcznik, poœwiêcony
drugiej wspomnianej manifestacji. Maj¹c nadziejê, ¿e nie umniejsza to wartoœci tej
ksi¹¿ki, zainteresowanych czytelników odsy³am do innych publikacji na ten temat.
¯ycz¹c przyjemnej i owocnej lektury pozostajê z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Rozdzia³ 1

EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY,
CHORÓB SERCA
I CUKRZYCOWEJ CHOROBY
UK£ADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Edward Franek

EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY
Cukrzyca to polietiologiczna przewlek³a choroba metaboliczna, która mo¿e
mieæ wiele ró¿nych typów, objawów i przebiegów klinicznych, jednak wspóln¹
cech¹ wszystkich tych postaci jest hiperglikemia. Najczêstszym typem cukrzycy
jest cukrzyca typu 2, spowodowana insulinoopornoœci¹, czyli nieprawid³ow¹
reakcj¹ na dzia³anie insuliny. Cukrzyca typu 1 spowodowana jest bezwzglêdnym
niedoborem insuliny w wyniku uszkodzenia komórkek beta wysp trzustkowych
przez proces autoimmunologiczny. U czêœci chorych mo¿e wystêpowaæ zarówno
insulinoopornoœæ, jak i hipoinsulinizm, co utrudnia prawid³owe ich zaklasyfikowanie. Oprócz tego wystêpuje wiele innych typów cukrzycy, np. cukrzyca monogenowa lub spowodowana zaburzeniami endokrynologicznymi, które nie zawsze
s¹ rozpoznawane i czêsto Ÿle klasyfikowane. Z powy¿ej podanych powodów
prace na temat epidemiologii cukrzycy u doros³ych zwykle podaj¹ zapadalnoœæ
i chorobowoœæ ³¹cznie dla wszy stkich typów (zwy kle z wy³¹czeniem cukrzycy
ciê¿arnych).
Liczba chorych na cukrzycê w czasie ostatnich kilkudziesiêciu lat wzrasta³a
w bardzo szybkim tempie na ca³ym œwiecie. Wzrost ten jest zwi¹zany przede
wszystkim ze starzeniem siê spo³eczeñstw oraz ze wzrostem czêstoœci wystêpowania oty³oœci, co z kolei jest wynikiem postêpuj¹cej urbanizacji, wzrostu dobrobytu i dostêpnoœci do po¿ywienia, a tak¿e siedz¹cego trybu ¿ycia. Trend wzrostowy
bêdzie siê utrzymywa³ w ci¹gu najbli¿szych lat, ale prognozy s¹ coraz gorsze.
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Wed³ug danych IDF (International Diabetes Federation) z 2017 roku liczba
doros³ych chorych na cukrzycê na œwiecie wynosi³a 451 milionów. IDF przewidywa³ wtedy, ¿e w roku 2045 liczba ta wzroœnie do 693 milionów. W roku 2019
oceniono liczbê chorych na cukrzycê na 463 miliony, a chorobowoœæ w roku 2045
ma wynosiæ 700 milionów.
Liczby te mog¹ byæ jednak znacznie zani¿one. Szacuje siê bowiem, ¿e ponad
230 milionów osób doros³ych (ich odsetek w stosunku do chorych z rozpoznan¹
cukrzyc¹ wynosi prawie 70% w krajach o niskim dochodzie narodowym, w krajach
o dochodzie wysokim jest znacznie ni¿szy, ale i tak wynosi prawie 40%) nie wie
o swojej chorobie. Poza tym, jak podaje IDF, ponad 370 milionów doros³ych ma
stan przedcukrzycowy (te dane mog¹ równie¿ byæ zani¿one). Podsumowuj¹c, liczba
chorych z cukrzyc¹ i stanem przedcukrzycowym na œwiecie mo¿e ju¿ obecnie przekraczaæ miliard. Nie bez przyczyny zatem WHO uznaje cukrzycê za jedno z powa¿nych zagro¿eñ zdrowotnych. Cukrzyca jest jedyn¹ chorob¹ niezakaŸn¹, uznan¹
przez tê organizacjê za pandemiê.

Rycina 1.1. Liczba chorych na cukrzycê w Polsce w latach 2014-2018 (wg 2)
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Chorobowoœæ na cukrzycê ró¿ni siê w zale¿noœci od wieku populacji, p³ci, regionu geograficznego, a tak¿e danego kraju. Liczba chorych na cukrzycê w Polsce
nie jest dok³adnie znana i jest ró¿nie oceniana, w zale¿noœci od populacji i metodyki
badañ. Ostatnie szacunki grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia powo³anej do oceny
cukrzycy jako jednego z piêciu najwa¿niejszych problemów zdrowotnych wskazuj¹, ¿e odsetek chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹ w roku 2018 wynosi³ w stosunku do
ca³ej populacji 6,89% (ryc. 1.1). Niezale¿nie od tego, wszystkie dostêpne oceny
trendów wskazuj¹ na wzrost chorobowoœci, analogiczny do trendów wystêpuj¹cych
na ca³ym œwiecie.

EPIDEMIOLOGIA CHORÓB
UK£ADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego s¹ czêste. Podaje siê, ¿e czêstoœæ choroby wieñcowej zwiêksza siê z wiekiem, z wyraŸnym wzrostem po 65. roku ¿ycia.
U kobiet w wieku 45-64 lata jej czêstoœæ wynosi 5-7%, zaœ u mê¿czyzn 4-7%.
Jednak w wieku 65-84 lata czêstoœci te wynosz¹ ju¿ odpowiednio 10-12% i 12-14%.
Liczbê chorych z ostrym zespo³em wieñcowym trudno jest oceniæ, zapadalnoœæ
w roku 2017 (oceniona przez OECD na podstawie wypisów szpitalnych w tej
kategorii) waha³a siê od 1240 na milion w Hiszpanii do 3320 na milion na Litwie.
W Polsce by³o to 1820 na milion. Inne dane podaj¹ zapadalnoœæ w Polsce w roku 2018
na 2997 na milion (z czego non-STEMI 1224 na milion). W przeliczeniu na ca³¹
populacjê daje to liczbê ponad 115 000 ostrych zespo³ów wieñcowych.
Wed³ug wymienionych powy¿ej danych OECD liczba wypisów szpitalnych
z powodu choroby naczyñ mózgowych wynosi³a w roku 2107 w Polsce 359/milion.
Z kolei liczba udarów w Polsce w roku 2018, podana przez Ministerstwa Zdrowia
w ocenie piêciu najwa¿niejszych problemów zdrowotnych, wynosi 72 000, co odpowiada zapadalnoœci 1874 na milion (www.basiw.mz.gov.pl).
Kolejna wa¿na choroba sercowo-naczyniowa zwi¹zana z cukrzyc¹ to niewydolnoœæ serca. Jej czêstoœæ w krajach wysoko uprzemys³owionych wynosi oko³o
2-3%. Czêstoœæ wypisów z powodu niewydolnoœci serca wg OECD wynosi
5741 na milion (0,57%), jednak w przeciwieñstwie do OZW du¿a liczba przy padków mo¿e nie byæ za pomoc¹ tej metodyki uchwycona. Bardziej prawdopodobne wydaj¹ siê wyniki wspominanej ju¿ powy¿ej analizy 5 problemów
zdrowotnych, wed³ug której czêstoœæ niewydolnoœci serca wynosi od 2,3-5,4%
(w zale¿noœci od wo jewó dztwa). Nie ma w Polsce re jestru cho rych na nie wy dolnoœæ serca, ale Polskie Towarzy stwo Kardiologiczne szacuje ich liczbê na
700-800 tysiêcy.

14

Edward Franek

EPIDEMIOLOGIA CHORÓB
UK£ADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO W CUKRZYCY
Istnieje silny zwi¹zek epidemiologiczny pomiêdzy cukrzyc¹ a chorob¹ sercowo-naczyniow¹. Opublikowana niedawno metaanaliza ponad stu badañ ocenia, ¿e
cukrzyca jest powodem prawie dwukrotnego wzrostu ryzyka choroby wieñcowej,
udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wspó³istnienie cukrzycy
z chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego zwiêksza jeszcze to ryzyko. U chorego
z cukrzyc¹ po udarze, a tak¿e po zawale serca zgon jest prawie 4 razy bardziej
prawdopodobny (ryc. 1.2). Je¿eli prze³o¿yæ te liczby na skrócenie oczekiwanej
d³ugoœci ¿ycia, to mo¿na powiedzieæ, ¿e cukrzyca skraca ¿ycie przeciêtnie o oko³o
6 lat, zaœ chory na cukrzycê, który przeby³ zawa³ serca lub udar, mo¿e oczekiwaæ
¿ycia krótszego o 12 lat w porównaniu do osoby bez tych schorzeñ. U chorego na
cukrzycê, który przeby³ zarówno udar mózgu, jak i zawa³ serca, ryzyko zgonu
wzrasta prawie 7-krotnie. Cukrzycê uwa¿a siê za ekwiwalent choroby wieñcowej
w sensie ryzyka sercowo-naczyniowego. Istotnie, ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca
u chorego na cukrzycê jest podobne, jak ryzyko u chorego z przebytym ju¿ uprzednio zawa³em. Wykazano tak¿e, ¿e ryzyko zgonu chorego na cukrzycê jest podobne
do ryzyka zgonu chorego po zawale serca albo po udarze mózgu.
Przyczyny tych zale¿noœci epidemiologicznych s¹ doœæ z³o¿one, jednak wydaje
siê, ¿e g³ówn¹ rolê w ich powstawaniu graj¹ hiperglikemia i zwi¹zane z ni¹ zmiany
aterotrombotyczne oraz hipoglikemia (szczególnie ciê¿ka). Zagadnienia te bêd¹
omówione bardziej szczegó³owo w nastêpnych rozdzia³ach.

Rycina 1.2. Ryzyko zgonu u chorych na cukrzycê (DM), po przebytym zawale serca
(MI) i udarze mózgu HR – hazard ratio (wg 11)

EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY, CHORÓB SERCA I CUKRZYCOWEJ CHOROBY...

15

Niezale¿nie od powy ¿szych rozwa¿añ, warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w opublikowanej w 2018 r. analizie trendów zgonów wykazano, ¿e choæ bezwzglêdna
liczba zgonów u chorych na cukrzycê spada od roku 1988, to jednak za ten spadek
jedynie w nie wie l kim sto p niu odpo wie dzia l ny jest spa dek zgo nów se r co wo -naczyniowych.
U chorych na cukrzycê wzrasta równie¿ ryzy ko rozwoju niewydolnoœci serca.
Problem ten zosta³ zauwa¿ony po opublikowaniu wyników badañ klinicznych,
oceniaj¹cych twarde punkty naczyniowe w cukrzycy. W badaniu SAVOR-TIMI
53 ryzyko hospitalizacji chorych z powodu niewydolnoœci serca by³o bowiem
wiêksze w grupie leczonej saksagliptyn¹, natomiast w innych badaniach
(EMPAREG-OUTCOME, DECLARE i CANVAS) by³o ono znamiennie ni¿sze
u chorych leczonych flozynami. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e ryzyko wyst¹pienia
niewydolnoœci serca jest u chorych na cukrzycê 2-3 razy wiêksze ni¿ u chorych
bez cukrzycy, a hospitalizacja z powodu niewydolnoœci serca jest u chorych na
cukrzycê stowarzy szona z roczn¹ œmiertelnoœci¹ wynosz¹c¹ 30%. Ka¿dy zatem
lek, który zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca, mo¿e
przynajmniej potencjalnie zmniejszaæ ryzyko zgonu. Zwi¹zek ten jednak jednoznacznie i wyraŸnie udowodniono tylko w przypadku empagliflozyny.
Podsumowuj¹c, zarówno cukrzyca, jak i choroby uk³adu sercowo-naczyniowego
wystêpuj¹ czêsto w populacji, a ich wspó³istnienie zwiêksza ryzyko zgonu.
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Rozdzia³ 2

ETIOPATOGENEZA MAKROANGIOPATII
I KARDIOMIOPATII CUKRZYCOWEJ
Edward Franek, Dorota Zozuliñska-Zió³kiewicz,
Bogna Wierusz-Wysocka
Objawy kliniczne makroangiopatii, czyli mia¿d¿ycy naczyñ, pojawiaj¹ siê
u chorych na cukrzycê wczeœniej ni¿ u osób bez tej choroby, czêsto maj¹ nietypowy
i bardziej z³oœliwy przebieg oraz gorsze rokowanie. Mia¿d¿yca mo¿e w tej grupie
pacjentów dotyczyæ ca³ego uk³adu kr¹¿enia, jednak najczêstsze jej objawy kliniczne
to choroba niedokrwienna serca, choroba naczyñ mózgowych, wreszcie choroba
niedokrwienna koñczyn dolnych.
Poni¿ej omówiono patogenezê zmian naczyñ têtniczych oraz zmian w obrêbie
serca chorego na cukrzycê.

MIA¯D¯YCA TÊTNIC
Mia¿d¿yca (atherosclerosis) jest patologicznym stanem têtnic o charakterze
przewlek³ej reakcji zapalnej, która uruchamia ca³¹ kaskadê procesów, przebiegaj¹c¹
z zaburzeniami funkcji i struktury œródb³onka, zmianami w³óknisto-proliferacyjnymi i prozakrzepowymi, przebudow¹ œciany naczyniowej z kumulacj¹ w b³onie
wewnêtrznej zmodyfikowanych lipidów, komórek zapalnych, odk³adaniem siê
wapnia i nowotworzeniem naczyñ.
Zgodnie z podzia³em Komitetu Zmian Naczyniowych Rady ds. Mia¿d¿ycy Amerykañskiego Towarzystwa Kardiologicznego, mia¿d¿yca obejmuje 8 typów zmian
histologicznych. Pierwsze 3 typy s¹ nieme klinicznie. W typie 1 stwierdza siê w têtnicach jedynie pojedyncze komórki piankowate w b³onie wewnêtrznej, których liczba
w typie 2 wzrasta, prowadz¹c do tworzenia siê nacieku lipidowego. Dla typu 3
charakterystyczne jest pozakomórkowe gromadzenie siê z³ogów lipidów stanowi¹cych zal¹¿ek blaszki mia¿d¿ycowej. Typ 4 to ju¿ istniej¹ca blaszka mia¿d¿ycowa,
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Rycina 2.1. Patogeneza mia¿d¿ycy naczyñ (wg Walicka M. 2019)
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w typie 5 jej rdzeñ pokryty jest „czap¹” z³o¿on¹ z tkanki ³¹cznej, miêœni g³adkich
i komórek zapalnych. W typie 6 obserwuje siê uszkodzenie powierzchni blaszki
mia¿d¿ycowej z wytworzeniem siê skrzepliny i/lub obecnoœæ drobnych krwotoków
i nasilonego odczynu zapalnego wewn¹trz blaszki. Typ 7 to dominuj¹ca
kalcyfikacja naczyñ, a typ 8 to zw³óknienie blaszki.
U chorych na cukrzycê zmiany mia¿d¿ycowe powstaj¹ wczeœniej i szybciej,
wykazuj¹ wiêksz¹ progresjê i s¹ bardziej rozleg³e i rozsiane. Dodatkowo zajmuj¹
czêsto naczynia o mniejszej œrednicy i doprowadzaj¹ do swoistej przebudowy
œciany naczyniowej, przebiegaj¹cej ze wzmo¿on¹ kalcyfikacj¹ têtnic. Blaszka mia¿d¿ycowa u chorych na cukrzycê ró¿ni siê od blaszki u osób bez zaburzeñ gospodarki
wêglowodanowej. W rdzeniu obecne s¹ ogniska martwicy, a liczba makrofagów,
limfocytów i komórek piankowatych jest zwiêkszona. Rdzeñ zawiera te¿ wiêcej
z³ogów i kryszta³ów cholesterolu. Pokrywa blaszki jest cieñsza i bardziej podatna
na uszkodzenia, dlatego ³atwiej pêka, prowadz¹c do tworzenia skrzepliny
i aterotrombozy.
Agresywnoœæ mia¿d¿ycy u chorych na cukrzycê wynika tak¿e ze znacznej aktywnoœci procesu zapalnego i odmiennej przebudowy œciany têtnic. Hipoksja wywo³ana
hiperglikemi¹ oraz angiopatia vasa vasorum têtnic prowadz¹ do niedotlenienia ich
œcian i wzmo¿onej angiogenezy z wytworzeniem proliferuj¹cych patologicznych naczyñ, które s¹ podatne na uszkodzenia. Zwi¹zane z tym wynaczynienia krwi i drobne
krwotoki w obrêbie blaszki mia¿d¿ycowej, przyczyniaj¹ce siê do jej niestabilnoœci, s¹
bardziej nasilone w cukrzycy. U chorych bez cukrzycy, w niedokrwionym z powodu
mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych miêœniu sercowym, dochodzi zwykle do wytworzenia siê kr¹¿enia obocznego. Paradoksalnie, w cukrzycy nasilenie angiogenezy drobnych naczyñ zwi¹zane jest z upoœledzonym wytwarzaniem kr¹¿enia obocznego.
Poni¿ej omówiono pokrótce najwa¿niejsze czynniki patogenetyczne wp³ywaj¹ce
na wystêpuj¹ce u chorych na cukrzycê zmiany naczyñ têtniczych. Graficzne przedstawienie patogenezy mia¿d¿ycy w cukrzycy znajduje siê na rycinie 2.1.

Hiperglikemia
Hiperglikemia powoduje wiele zmian w metabolizmie komórek, które mog¹ mieæ
wp³yw na powstawanie zmian mia¿d¿ycowych. Nale¿¹ do nich aktywacja œcie¿ki
poliolowej, szlaku heksozaminowego, nieenzymatycznej glikacji bia³ek, stresu
oksydacyjnego i kinazy bia³ek C (PKC). Zmiany te wystêpuj¹ czêsto wspólnie, a ich
elementy wzajemnie siê „zazêbiaj¹”. Poni¿ej omówiono je jednak ze wzglêdów
dydaktycznych osobno.
Aktywacja szlaku poliolowego nastêpuje pod wp³ywem hiperglikemii. Nadmiar
glukozy jest na tym szlaku przekszta³cany do sorbitolu (z udzia³em reduktazy aldozy),
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a nastêpnie do fruktozy (z udzia³em dehydrogenazy sorbitolu). Uwa¿a siê, ¿e prowadzi to do nasilonych zmian w komórkach naczyñ z nastêpuj¹cych powodów:
 Gromadzenie siê sorbitolu w komórce powoduje wzrost osmolalnoœci przestrzeni
wewn¹trzkomórkowej.
 Fruktoza i jej metabolity (metyloglioksal, trifosforan fruktozy, 3-deoksyglukozon)
s¹ silnymi czynnikami stymuluj¹cymi nieenzymatyczn¹ glikacjê.
 Reduktaza aldozy wspó³zawodniczy o NADPH z reduktaz¹ glutationu, kluczowym
enzymem uk³adu glutationu, który jest jednym z silniejszych antyutleniaczy.
Zu¿ycie NADPH w reakcji katalizowanej przez reduktazê aldozy, powoduje
zmniejszenie stê¿enia zredukowanego glutationu i nasilenie stresu oksydacyjnego.
 Zachodz¹ca równolegle do przemiany NADPH do NAD, wzmo¿ona konwersja
NAD do NADH i wzrost stosunku NADH/NAD powoduje nasilenie syntezy
diacyloglicerolu oraz zwiêkszenie aktywacji kinazy bia³ek C, a tak¿e wzmo¿one
wytwarzania anionów ponadtlenkowych, tlenku azotu i nasilenie przemian prostanoidów, zwiêkszaj¹c stres oksydacyjny i przewlek³y proces zapalny.
W warunkach hiperglikemii dochodzi w komórkach, w których wystêpuje transporter glukozy GLUT4 (np. w miocytach œciany naczyñ têtniczych) do nasilenia przemiany glukozy drog¹ heksozaminow¹. W reakcji fruktozo-6-fosforanu z glutamin¹
powstaje glukozamino-6-fosforan, przekszta³cany nastêpnie do urydyno-difosfo-N-acetyl-glukozaminy. Ta z kolei mo¿e siê ³¹czyæ z seryn¹ i treonin¹ bia³ek cytozolu
oraz j¹dra komórkowego, prowadz¹c do trwa³ych wewn¹trzkomórkowych zmian
molekularnych, modyfikuj¹cych aktywnoœæ czynników transkrypcyjnych i bia³ek,
wp³ywaj¹cych na ekspresjê genów, wzrost i podzia³ komórek, aktywnoœæ wielu enzymów i strukturê cytoszkieletu, a tak¿e wywo³uj¹cych insulinoopornoœæ tkankow¹.
Nieenzymatyczna glikacja bia³ek, zachodz¹ca w warunkach hiperglikemii, jest kolejnym procesem modyfikuj¹cym ich aktywnoœæ w naczyniach têtniczych i prowadz¹cym
do zmian mia¿d¿ycowych. W pocz¹tkowych stadiach tego procesu aminokwasy bia³ek
³¹cz¹ siê z grupami aldehydowymi cukrów, tworz¹c tzw. zasady Schiffa. Te wczesne
produkty glikacji modyfikowane s¹ w ró¿nych procesach metabolicznych, np. oksydacji lub dehydratacji, tworz¹c zaawansowane produkty glikacji (advanced glycation end-products – AGE’s) o d³ugim okresie pó³trwania. Proces glikacji nieodwracalnie zmienia budowê i funkcjê bia³ek strukturalnych, transportowych oraz enzymatycznych.
Odkryto tak¿e swoiste receptory dla AGE (RAGE), stwierdzone m.in. na powierzchni
monocytów, makrofagów, komórek œródb³onka i komórek mezangium. Stymulacja
RAGE prowadzi m.in. do uwalniania prozapalnych cytokin, takich jak TNF-alfa, IL-1,
IL-6, produkcji wolnych rodników i aktywacji czynników transkrypcyjnych.
O-GlcNAc-glikacja bia³ek jest specyficzn¹ form¹ glikacji seryny i treoniny przez
N-acetyloglukozaminê (GlcNAc) za poœrednictwem wi¹zania O-glikozydowego,
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co prowadzi do zmniejszenia fosforylacji tych aminokwasów i w konsekwencji do zaburzeñ licznych szlaków sygna³owych. O-GlcNac-glikacja bia³ek odgrywa znacz¹c¹
rolê w etiopatogenezie zarówno choroby wieñcowej, jak i w kardiomiopatii cukrzycowej.
Stres oksydacyjny to zwiêkszenie iloœci reaktywnych pochodnych tlenu (ROS,
ang. reactive oxygen species), do których nale¿¹ m.in. aniony ponadtlenkowe, nadtlenek wodoru lub rodnik hydroksylowy (OH-). ROS reaguj¹ z t³uszczami, bia³kami,
kwasami nukleinowymi, prowadz¹c do oksydacji i peroksydacji lipidów, fragmentacji bia³ek i kwasów nukleinowych, inaktywacji niektórych enzymów. Stres oksydacyjny powoduje te¿ aktywacjê PKC i zwiêkszenie wytwarzania AGE’s (które
z kolei powoduj¹ nasilenie produkcji ROS).
W warunkach hiperglikemii dochodzi do nasilenia glikolizy, szczególnie w komórkach insulinoniezale¿nych. Stres oksydacyjny w cukrzycy wynika z ró¿nych
mechanizmów, czêsto powi¹zanych z glikoliz¹, przedstawionych na rycinie 2.2,
które zwiêkszaj¹ wytwarzanie ROS.
ROS
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Rycina 2.2. Patogeneza stresu oksydacyjnego w cukrzycy
ROS – reaktywne formy tlenu (reactive oxygen species), GA-3-P – gliceraldehydo-3-fosforan, DAG – diacyloglicerol, PKC – kinaza bia³ek C
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Wynika on jednak tak¿e z upoœledzonej czynnoœci uk³adów antyoksydacyjnych,
stanowi¹cych system obrony komórek przed destrukcyjnym dzia³aniem reaktywnych form tlenu (ryc. 2.2).
Kinaza bia³ek C jest kinaz¹ serynowo-treoninow¹ aktywowan¹ przez wapñ oraz
diacyloglicerol (ryc. 2.2). Odgrywa ona wa¿n¹ rolê w szlakach przekazywania sygna³u wewn¹trzkomórkowego stymulowanych przez cytokiny, czynniki wzrostu
i ró¿ne substancje wazoaktywne i czynniki transkrypcyjne. Jej aktywacja jest te¿
punktem wspólnym dla szlaku poliolowego, stresu oksydacyjnego i nieenzymatycznej glikacji bia³ek. Mo¿e ona w efekcie prowadziæ do dysfunkcji œródb³onka
i zmniejszenia wazodylatacji NO-zale¿nej, wzrost przepuszczalnoœci œcian naczyñ
z jej konsekwencjami, wzrost i zaburzenia ekspresji ró¿nych cytokin, czynników
wzrostowych, i transkrypcyjnych, mo¿e prowadziæ do zaburzeñ przekazywania
sygna³ów wewn¹trzkomórkowych i zwiêkszenia apoptozy komórek. Aktywacja
PKC prowadzi wreszcie do aktywacji kinazy bia³kowej aktywowanej mitogenami
(MAPK), która ma znaczenie w nowotworzeniu.
Dodatkowe informacje zwi¹zane z wp³ywem hiperglikemii na aterogenezê
i ryzyko sercowo-naczyniowe znajdzie czytelnik w rozdziale 6.

Dyslipidemia
Rolê dyslipidemii w patogenezie mia¿d¿ycy omówiono dok³adniej w rozdziale 3.
W skrócie, hiperglikemia, oty³oœæ, nadmierne przyjmowanie pokarmów prowadzi
do wytwarzania nadmiaru wolnych kwasów t³uszczowych, triglicerydów, zmniejszenia stê¿enia cholesterolu HDL, zwiêkszenia stê¿enia ma³ych, gêstych cz¹stek
LDL oraz do wzrostu glikacji i oksydacji lipoprotein. To wszystko prowadzi do
stymulacji stanu zapalnego, wzrostu stê¿eñ cytokin pozapalnych i czynników
wzrostu, tworzenia siê wolnych rodników, dysfunkcji œródb³onka i w konsekwencji
aterogenezy.
W cukrzycy czêœciej ani¿eli w populacji ogólnej stwierdza siê aterogenny profil
lipidowy charakteryzuj¹cy siê podwy¿szonym stê¿eniem triglicerydów oraz obni¿onym stê¿eniem cholesterolu frakcji HDL w surowicy. Towarzyszy im podwy¿szone stê¿enie cholesterolu frakcji LDL z dominuj¹cymi ma³ymi gêstymi cz¹stkami
LDL. Zaburzenia te s¹ typowe dla chorych na cukrzycê typu 2 i pacjentów z zespo³em metabolicznym. W etiopatogenezie tych patologii towarzysz¹cych oty³oœci
brzusznej kluczow¹ rolê odgrywa insulinoopornoœæ.
Nadciœnienie têtnicze
Nadciœnienie têtnicze w cukrzycy typu 1 pojawia siê w przebiegu rozwoju
i progresji cukrzycowej choroby nerek, w cukrzycy typu 2 jest wynikiem oty³oœci,
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insulinoopornoœci i zespo³u metabolicznego. Niezale¿nie od etiologii nadciœnienie
têtnicze w cukrzycy pog³êbia patologiê zmian w têtnicach, zarówno w wyniku bodŸców hemodynamicznych, jak i humoralnych. Zwiêkszone w tych warunkach si³y
tarcia (shear stress) prowadz¹ do zaburzeñ funkcji i struktury œródb³onka naczyniowego, a tak¿e wtórnej przebudowy œciany naczyniowej. Nadciœnienie têtnicze bezpoœrednio i poœrednio aktywuje oksydazê NAD(P)H i cyklooksygenazê (COX),
prowadz¹c do nadprodukcji reaktywnych form tlenu oraz aktywacji j¹drowego
czynnika kappa B (NF-kB). Uruchamia na tej drodze kaskadê procesów charakterystycznych dla przewlek³ej reakcji zapalnej.

Przewlek³y proces zapalny
Na podstawie wielu danych, zgromadzonych w czasie ostatnich lat, uwa¿a siê,
¿e mia¿d¿yca naczyñ jest procesem zarówno metabolicznym, jak i zapalnym. Jej
zwi¹zek z procesami zapalnymi generowanymi przez zaka¿enia wykazano w wielu
badaniach metabolicznych. Przyjmuje siê obecnie, ¿e substancje inicjuj¹ce
odpowiedŸ immunologiczn¹ i zapaln¹ podzieliæ mo¿na na tzw.:
1. struktury molekularne zwi¹zane z patogenami (PAMP’s, ang. pathoghen-associated
molecular patterns), które s¹ grup¹ antygenów molekularnych wydzielanych przez,
albo bêd¹cych czêœci¹ struktury mikroorganizmów (takich jak np. chlamydia,
helicobacter pylori, bakterie przyzêbia, CMV).
2. struktury molekularne zwi¹zane z uszkodzeniem/zagro¿eniem (DAMP’s, ang.
damage/danger-associated molecular patterns), które s¹ czynnikami endogennymi,
uwalnianymi przez lub ods³anianymi w uszkodzonych tkankach i gin¹cych komórkach. Zalicza siê do nich np. AGE’s, kwas moczowy, cholesterol i inne.
Zasadnicz¹ rolê w zapocz¹tkowywaniu uszkodzenia œciany naczyniowej prawdopodobnie odgrywaj¹ zaburzenia wzajemnego oddzia³ywania granulocytów obojêtnoch³onnych z komórkami œródb³onka, monocytami/makrofagami oraz p³ytkami
krwi. Uwalniane przez nie cytokiny, czynniki wzrostowe, bia³ka ostrej fazy i moleku³y
adhezyjne moduluj¹ dalszy przebieg reakcji zapalnej i powoduj¹ nasilon¹ adhezjê kolejnych komórek do œródb³onka. U chorych na cukrzycê na powierzchni fagocytów
jednoj¹drzastych obserwuje siê miêdzy innymi wzrost ekspresji receptorów dla AGE,
które s¹ prawdopodobnie istotnym czynnikiem aktywuj¹cym te komórki, oraz receptorów NLRP3 (NOD-, LRR- and pyrin domain-containing protein 3), których tworzenie zwiêkszone jest pod wp³ywem PAMP’s i DAMP’s i ich inflamasomu.
Ostatnie badania sugeruj¹ tak¿e, ¿e hiperglikemia powoduje nasilenie netozy
(NETosis). Netoza to proces œmierci neutrofili po pozostawieniu w przestrzeni
pozakomórkowej chromatyny wi¹¿¹cej siê z bakteriami (NETy, ang. neutrophil
extracellular traps), która ma w³asnoœci bakteriobójcze, u³atwia tak¿e fagocytozê
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bakterii przez inne komórki mononuklearne. NETy stanowi¹ efektywny mechanizm
eliminacji bakterii, jednak z drugiej strony w wyniku netozy dochodzi do uwalniania
wielu komponentów wewn¹trzkomórkowych, mog¹cych mieæ dzia³anie prozapalne.
Silny potencja³ immunologiczny maj¹ tak¿e zmodyfikowane cz¹steczki LDL,
które stymuluj¹c makrofagi i limfocyty T, przyczyniaj¹ siê do uwalniania przez te
komórki mediatorów stanu zapalnego przyczyniaj¹cych siê do progresji reakcji
zapalnej (nie tylko w naczyniach). Ponadto, makrofagi zgromadzone w œcianie
naczyniowej poch³aniaj¹ cz¹steczki LDL (zw³aszcza ich formy oksydowane i glikowane), przekszta³caj¹c siê w komórki piankowate, tworz¹ce g³ówny element
rdzenia blaszki mia¿d¿ycowej.
Kolejnym elementem patogenezy mia¿d¿ycy u chorych na cukrzycê s¹ p³ytki
krwi. W cukrzycy stwierdza siê ich aktywacjê i nasilenie adhezji, agregacji i reakcji
uwalniania. Aktywowane trombocyty s¹ Ÿród³em wielu mediatorów zapalenia,
a receptory eksponowane na ich powierzchni umo¿liwiaj¹ tworzenie po³¹czeñ
z innymi komórkami odpowiedzi zapalnej. U chorych na cukrzycê obserwuje siê
wzrost liczby agregatów p³ytkowo-leukocytarnych, co podkreœla te¿ rolê interakcji
ró¿nych komórek immunologicznych i innych w rozwoju arterosklerozy.

Insulinoopornoœæ i hiperinsulinemia
Insulinoopornoœæ bezpoœrednio i poœrednio poprzez aktywacjê PKC i NF-kB
przyczynia siê do zaburzeñ interakcji miêdzy komórkami odpowiedzi zapalnej
a œródb³onkiem, prowadz¹c do jego dysfunkcji i destrukcji odgrywaj¹c istotn¹ rolê
w progresji mia¿d¿ycy u chorych na cukrzycê. Z insulinoopornoœci¹ zwi¹zane
jest tak¿e zwiêkszone stê¿enie endogennej insuliny w surowicy krwi. Nadmiar insuliny mo¿e wywieraæ negatywny wp³yw na œcianê naczyniow¹, zaburzaj¹c syntezê
NO, stymuluj¹c komórki odpowiedzi zapalnej oraz dzia³aj¹c mitogennie, przede
wszystkim na miocyty œciany naczyniowej. Ponadto hiperinsulinemia wp³ywa
na metabolizm lipidów, sprzyja rozwojowi nadciœnienia têtniczego oraz dzia³a prozakrzepowo.
Zaburzenia krzepniêcia i fibrynolizy
Zaburzenia hemostazy w cukrzycy s¹ nastêpstwem dysfunkcji p³ytek krwi i aktywacji osoczowych szlaków krzepniêcia z równoczesnym zaburzeniem procesów
fibrynolizy. Zwiêkszona sk³onnoœæ chorych na cukrzycê do zakrzepów, czyli
trombofilia cukrzycowa, stanowi istotny element patologii zmian têtnic obserwowanych w zaburzeniach gospodarki wêglowodanowej. Aktywacja uk³adu krzepniêcia i upoœledzenie fibrynolizy maj¹ szczególne znaczenie w progresji zaawansowanych zmian mia¿d¿ycowych.
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Niekorzystny wp³yw hiperglikemii na hemostazê wynika z aktywacji p³ytek
krwi, a tak¿e glikacji aktywatorów i inhibitorów zarówno uk³adu krzepniêcia, jak
i fibrynolizy. Zwiêkszona aktywnoœæ p³ytek krwi, tworzenie kompleksów p³ytkowo-leukocytarnych, wzrost stê¿enia fibrynogenu w osoczu, czynnika VII, VIII
z czynnikiem von Willebranda, obni¿enie sprawnoœci inhibitorów krzepniêcia
(antytrombiny III, bia³ka C i S) oraz wzrost stê¿enia PAI-1 œciœle wi¹¿¹ siê z odpowiedzi¹ zapaln¹, dysfunkcj¹ œródb³onka i patologiczn¹ przebudow¹ œciany têtnic
w cukrzycy.

Homocysteina
Rola homocysteiny w patogenezie mia¿d¿ycy omówiona zosta³a w rozdziale 9.
KARDIOMIOPATIA CUKRZYCOWA
Kardiomiopatia cukrzycowa jest metabolicznym uszkodzeniem miêœnia sercowego. Pocz¹tkowo opisywana by³a jako niewydolnoœæ serca wystêpuj¹ca w cukrzycy mimo nieobecnoœci choroby wieñcowej, wad serca lub nadciœnienia. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e mechanizmy patogenetyczne le¿¹ce u pod³o¿a kardiomiopatii cukrzycowej wystêpuj¹ niezale¿nie od wspó³istnienia ww. schorzeñ. Niewydolnoœæ serca
opisano dok³adniej w rozdziale 12, w tym rozdziale ograniczono siê do wymienienia i krótkiego opisu czynników uczestnicz¹cych w patogenezie kardiomiopatii
cukrzycowej:
 Hiperglikemia i glukotoksycznoœæ indukuj¹ zmiany w kardiomiocytach w mechanizmach podobnych do tych, jakie zachodz¹ w innych komórkach. Najwa¿niejsze wymieniane to gromadzenie koñcowych produktów glikacji, aktywacja
kinaz bia³kowych PKC i MAPK oraz aktywacja przemiany glukozy szlakiem
heksozaminy.
 Nieprawid³owe przekazywanie sygna³u insuliny modyfikuje wytwarzanie tlenku
azotu i stê¿enie wapnia wewn¹trzkomórkowego (zarówno w cytozolu, jak i w mitochondriach kardiomiocytów), co przyczynia siê do nieprawid³owoœci skurczu
i rozkurczu kardiomiocytów.
 Lipotoksycznoœæ spowodowana gromadzeniem siê triglicerydów w miêœniu sercowym i epikardialne depozyty t³uszczu mog¹ powodowaæ zaburzenia czynnoœci
miêœnia sercowego i jego dysfunkcjê.
 Zmniejszenie wazodylatacji naczyñ spowodowane zaburzeniami syntezy NO
i œródb³onkowych czynników hiperpolaryzuj¹cych (EDHF’s, ang. endothelium-derived hyperpolarising factors) powoduje zaburzenia mikrokr¹¿enia i indukuje
zapalenie, upoœledzaj¹c czynnoœæ kardiomiocytów.
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 Dysfunkcja mitochondriów spowodowana wieloma czynnikami, takimi jak nieprawid³owy metabolizm wapnia wewn¹trzkomórkowego, gromadzenie kwasów
t³uszczowych (po³¹czone z zaburzeniami ich beta-oksydacji) lub wzmo¿one
wytwarzanie wolnych rodników prowadzi do zaburzenia procesów energetycznych i zaburzeñ czynnoœci komórek serca.
 Stres oksydacyjny.
 Zaburzenia czynnoœci retikulum endoplazmatycznego i nadmierne uwalnianie
z niego wapnia zjonizowanego, stowarzyszone dodatkowo z zaburzeniami jego
powtórnego wychwytu na skutek zmniejszonej ekspresji bia³ka SERCA,
prowadz¹ do zaburzenia rozkurczu kardiomiocytów.
 Aktywacja komórek prozapalnych uk³adu immunologicznego i wydzielanie
przez nie cytokin prozapalnych i innych czynników humoralnych prowadzi do
przebudowy i w³óknienia miêœnia sercowego.
 Gromadzenie AGE’s stymuluje m.in. aktywacjê NF-kB i ekspresjê cytokin
pozapalnych, prowadz¹c do w³óknienia miêœnia sercowego.
 Aktywacja uk³adu RAA i nieadekwatnie wysokie w odniesieniu do wolemii
i natremii stê¿enia sk³adowych tego uk³adu z aldosteronem w³¹cznie powoduj¹
aktywacjê sygna³ów prowadz¹cych do zapalenia, przebudowy i w³óknienia
miêœnia sercowego.
 Obecnoœæ neuropatii autonomicznej, która wydaje siê wspó³istnieæ z zaburzeniami
czynnoœci lewej komory serca, mo¿e (choæ nie jest to udowodnione) uczestniczyæ
w patogenezie kardiomiopatii.
Jak widaæ z powy¿szego, patogeneza kardiomiopatii cukrzycowej jest bardzo
z³o¿ona. Wymienione powy¿ej czynniki, a tak¿e inne – znane i nieznane – mog¹ byæ
oczywiœcie tak¿e celem terapeutycznym. W chwili obecnej leczenie chorych z niewydolnoœci¹ serca staje siê coraz czêœciej celem badañ klinicznych i sukcesy na tym
polu s¹ coraz wiêksze. Dok³adne omówienie tego zagadnienia znajdzie Czytelnik
w rozdziale 12.
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Rozdzia³ 3

ETIOPATOGENEZA I LECZENIE
ZABURZEÑ GOSPODARKI LIPIDOWEJ
W CUKRZYCY
Edward Franek, Magdalena Walicka
METABOLIZM LIPIDÓW W STANIE FIZJOLOGII
Lipidy odgrywaj¹ w organizmie wiele wa¿nych ról. Triacyloglicerole (triglicerydy) stanowi¹ g³ówny zwi¹zek magazynuj¹cy energiê w tkance t³uszczowej. Lipidy
z³o¿one (np. fosfatydylocholina, lecytyna albo kardiolipina) s¹ wa¿nymi zwi¹zkami
buduj¹cymi b³ony komórkowe. Cholesterol (który w stanie patologii wchodzi
w sk³ad blaszki mia¿d¿ycowej, która jest punktem wyjœcia procesu zakrzepowo-zatorowego, a w konsekwencji incydentów sercowo-naczyniowych), jest przede
wszystkim sk³adnikiem b³on komórkowych i lipoprotein osocza, prekursorem
syntezy glikokortykoidów i innych zwi¹zków sterydowych, a tak¿e kwasów
¿ó³ciowych.
Lipidy zawarte w diecie to przede wszystkim triglicerydy, estry cholesterolu
i fosfolipidy. Dieta pokrywa wiêkszoœæ zapotrzebowania na lipidy (choæ np. a¿
po³owa cholesterolu pochodzi ze Ÿróde³ endogennych). Lipidy diety hydrolizowane s¹ w przewodzie pokarmowym do monoacylogliceroli i wolnych kwasów t³uszczowych (FFA), które nastêpnie emulgowane s¹ przez kwasy ¿ó³ciowe. Utworzone w tym procesie micele wch³aniane s¹ do komórek nab³onka jelitowego, gdzie
nastêpuje ponowne tworzenie zwi¹zków bardziej z³o¿onych, np. resynteza
wbudowywanych nastêpnie do chylomikronów triglicerydów (s¹ one g³ównym
sk³adnikiem budulcowym chylomikronów, stanowi¹c 85-90% zawartych w nich
lipidów).
Rola chylomikronów polega na transportowaniu lipidów. Po przy³¹czeniu triglicerydów w jelitach trafiaj¹ one najpierw do ch³onki, a potem do krwi. W kr¹¿eniu
poddawane s¹ dzia³aniu kr¹¿¹cej lipazy lipoproteinowej (LPL), która rozk³ada
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Rycina 3.1. Przemiana lipidów w warunkach fizjologii (na podstawie Verges B. Lipid
disorders in type 1 diabetes. Diabetes Metabol 2009; 35: 353-360, w modyfikacji w³asnej).
Im ciemniejsze jest kó³ko na rycinie, tym wiêksza jej gêstoœæ lipoproteiny, któr¹ ko³o
symbolizuje (ABCA-1 – ATP-binding cassette transporter esters, CETP – cholesterol
ester transfer protein, E – cholesterol, LCAT – lecithin-cholesterol, PLTP – phospholipid transfer protein)

triglicerydy z uwolnieniem wolnych kwasów t³uszczowych (ryc. 3.1). W przebiegu
tego procesu cz¹steczki chylomikronów zmniejszaj¹ siê, a ich gêstoœæ roœnie, tworz¹c
tzw. chylomikrony szcz¹tkowe (chylomicrons remnants), których g³ównym sk³adnikiem jest cholesterol. Cz¹steczki te wychwytywane s¹ przez w¹trobowe receptory
LDL typu B i E oraz receptor LRP, a nastêpnie metabolizowane.
Wolne kwasy t³uszczowe, bêd¹ce produktem przemiany triglicerydów, transportowane s¹ do w¹troby i do tkanek. Tam, w zale¿noœci od tkanki i od potrzeb, podlegaæ mog¹ ró¿nym przemianom. Mog¹ np. w procesie beta-oksydacji przekszta³caæ
siê do acetylo-CoA (który mo¿e byæ spalany w cyklu Krebsa lub poprzez ten cykl
wchodziæ w szlaki glukoneogenezy lub syntezy aminokwasów). Inne drogi metabolizmu FFA to ponowne wbudowywanie w cz¹steczki lipidów w procesie lipogenezy
albo przekszta³cenie w cia³a ketonowe, bêd¹ce dla czêœci tkanek organizmu alternatywnym Ÿród³em energii (ryc. 3.2).
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Rycina 3.2. Schemat przemian metabolicznych zachodz¹cych w organizmie

G³ównymi narz¹dami, w których zachodzi lipogeneza (czyli synteza lipidów
z triglicerydów i innych zwi¹zków), s¹ tkanka t³uszczowa i w¹troba. W tkance
t³uszczowej syntetyzowane s¹ triglicerydy i inne lipidy. S³u¿y ona jako magazyn
t³uszczy i triglicerydów, z których uwalniane s¹ po hydrolizie przez insulinozale¿n¹ lipazê tkankow¹ (patrz dalej) FFA i glicerol. Zwi¹zki te trafiaj¹, podobnie
jak lipidy transportowane z jelit, do w¹troby. Zsyntetyzowane w w¹trobie lipidy
transportowane s¹ pod postaci¹ cz¹steczek VLDL (very low density lipoproteins
– lipoproteiny o bardzo ma³ej gêstoœci), które zawieraj¹ stosunkowo du¿o triglicerydów (patrz ryc. 3.1). Triglicerydy te, podobnie jak triglicerydy chylomikronów,
hydrolizowane s¹ w kr¹¿eniu przez lipazê lipoproteinow¹. W wyniku tego procesu cz¹ste czki VLDL przekszta³caj¹ siê w co raz gê st sze cz¹ste czki IDL i LDL
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(intermediate density lipoproteins – lipoproteiny o poœredniej gêstoœci, low density
lipoproteins – lipoproteiny o ma³ej gêstoœci), sk³adaj¹ce siê w coraz mniejszym
stopniu z triglicerydów, a w coraz wiêkszym z cholesterolu i apolipoprotein.
Cz¹steczki LDL wychwytywane s¹ przez receptory LDL (B i E) zlokalizowane zarówno w w¹trobie (oko³o 70%), jak i ró¿nych tkankach obwodowych
(oko³o 30%).
Cholesterol pochodz¹cy z tkanek obwodowych wychwytywany i transportowany
jest przez syntetyzowane w w¹trobie cz¹steczki HDL (high density lipoproteins
– lipoproteidy o wysokiej gêstoœci). Cz¹steczki te zawieraj¹ ma³o triglicerydów,
a przede wszystkim fosfolipidy i apolipoproteiny. Do kr¹¿¹cych cz¹steczek
HDL wbudowywane s¹ estry cholesterolu, powsta³e na skutek dzia³ania acylotransferazy lecytyno-cholesterolowej (LCAT, ang. lecithin-cholesterol acyltransferase).
W procesie tym tworz¹ siê cz¹steczki HDL3, które na dalszym etapie ³¹cz¹ siê ze
sob¹ (przy udziale bia³ka transferuj¹cego fosfolipidy: PLTP, ang. phospholipid
transfer protein), tworz¹c wiêksze i bogatsze w cholesterol cz¹steczki HDL2, które
s¹ wychwytywane przez receptory SR-B1 (class B type 1 scavenger receptor)
i katabolizowane w w¹trobie.
Cz¹steczki HDL s¹ jednak nie tylko noœnikami umo¿liwiaj¹cymi zwrotny transport cholesterolu z tkanek obwodowych do w¹troby, ale tak¿e noœnikami uk³adu
antyutleniaczy. Ponadto, hamuj¹c oksydazê NADPH w œródb³onku zmniejszaj¹
produkcjê ROS, a tym samym wywo³uj¹ efekt przeciwzapalny i stanowi¹ ochronê
dla komórek œródb³onka. W przeciwieñstwie do cz¹steczek HDL, cz¹steczki LDL
stymuluj¹ produkcjê ROS przez œródb³onek poprzez aktywacjê oksydazy NADPH.
Ponadto aktywuj¹ komórki odpowiedzi zapalnej oraz indukuj¹ apoptozê komórek
œródb³onka.
Zarówno triglicerydy, jak i estry cholesterolu mog¹ byæ wymieniane pomiêdzy cz¹steczkami apolipoprotein, co odbywa siê przy udziale bia³ka transferuj¹cego estry cholesterolu (CETP, ang. cholesterol ester transfer protein).
Wymiana ta nastêpuje przede wszy stkim pomiêdzy cz¹steczkami HDL oraz
VLDL/IDL.
T³uszcze s¹ rozk³adane przede wszystkim w procesie beta-oksydacji kwasów
t³uszczowych, który zachodzi w mitochondriach. Jego wynikiem jest uzyskanie
energii w postaci FADH i NADH. Kolejnym Ÿród³em energii jest pozyskany
w tym procesie acetylo-CoA (który wchodzi do cyklu Krebsa). Oksydacja
kwasów t³uszczowych jest wa¿nym Ÿród³em energii w organizmie. Na przyk³ad
oksydacja jednego mola 16-wêglowego kwasu palmitynowego daje a¿ 106 moli
ATP. W przypadku nadmiaru kwasów t³uszczowych dochodzi do nadmiernej
oksydacji z wytworzeniem cia³ ketonowych (ketogeneza). W takiej sytuacji du¿a
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czêœæ cz¹steczek acetylo-CoA nie wchodzi do cyklu Krebsa, ale ³¹czy siê w acetoacetylo-CoA, który mo¿e po³¹czyæ siê z trzeci¹ cz¹steczk¹ acetylo-CoA, tworz¹c
3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA. Ten z kolei zwi¹zek rozk³adany jest
przez swoist¹ liazê z wytworzeniem acetooctanu, z którego powstaje kwas
beta-hydroksymas³owy (z acetooctanu mo¿e równie¿ powstawaæ aceton).
Zwi¹zki te mog¹ byæ wa¿nym Ÿród³em energii dla wielu tkanek, na przyk³ad dla
tkanki mózgowej.
Acetylo-CoA jest tak¿e substratem do produkcji wielu wa¿nych metabolicznie
zwi¹zków, takich jak cholesterol i jego pochodne, a tak¿e d³ugo³añcuchowe kwasy
t³uszczowe.
Pierwszym etapem tego procesu jest wytwarzanie acetoacetylo-CoA z dwóch
cz¹steczek acetylo-CoA (enzymem katalizuj¹cym tê reakcjê jest tiolaza). Kolejnym
jest synteza 3-hydroxy-3-metyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) przy udziale syntazy
HMG-CoA, a nastêpnie przekszta³cenie tego zwi¹zku do mewalonianu. Reakcja ta
katalizowana jest przez reduktazê HMG-CoA. Aktywnoœæ tego w³aœnie enzymu
hamowana jest przez statyny, dziêki czemu zmniejsza siê wytwarzanie cholesterolu
i jego stê¿enie we krwi. W kilku nastêpnych etapach mewalonian przekszta³cany
jest w lanosterol i finalnie w cholesterol.
Z kolei pierwszym etapem wytwarzania kwasów t³uszczowych jest synteza
malonylo-CoA (powstaje on z acetylo-CoA w obecnoœci ATP i wodorowêglanu
oraz karboksylazy acetylo-CoA). W kolejnych etapach, za pomoc¹ uk³adów enzymatycznych desaturazy i elongazy wytwarzane s¹ kwasy t³uszczowe o ró¿nej d³ugoœci ³añcucha wêglowego.

METABOLIZM LIPIDÓW W CUKRZYCY
Cukrzyca typu 1
Chorzy z cukrzyc¹ typu 1 charakteryzuj¹ siê bezwzglêdnym niedoborem insuliny
endogennej, który jest skutkiem zniszczenia komórek beta wysp trzustkowych
w procesie autoimmunologicznym. Niedobór insuliny prowadzi do wielu zmian
w metabolizmie lipidów (patrz tab. 3.1 i i ryc. 3.3). Zmniejsza siê na przyk³ad pobudzana w warunkach fizjologii przez insulinê aktywnoœæ lipazy lipoproteinowej,
co powoduje zmniejszenie katabolizmu bogatych w triglicerydy chylomikronów
i VLDL. Dodatkowo, niedobór insuliny jest przyczyn¹ zwiêkszenia wytwarzania
VLDL w w¹trobie. Wszystkie wymienione powy¿ej procesy powoduj¹ u chorych
na cukrzycê typu 1 powstanie hipertriglicerydemii.
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Tabela 3.1. Mechanizmy dzia³ania insuliny bezpoœrednio lub poœrednio wp³ywaj¹ce

na metabolizm lipidów
Dzia³anie

Efekt dzia³ania

Brak dzia³ania
(równie¿
w przypadku
insulinoopornoœci)

Efekt
braku dzia³ania

Zmniejszenie
aktywnoœci lipazy
wra¿liwej
na hormony

Zmniejszenie
uwalniania wolnych
kwasów t³uszczowych
z tkanki t³uszczowej

Zwiêkszenie
aktywnoœci lipazy
wra¿liwej na
hormony

Hamowanie
wytwarzania
apolipoproteiny B
i VLDL w w¹trobie

Zmniejszenie stê¿enia
triglicerydów i VLDL

Wzrost
Zwiêkszenie stê¿enia
wytwarzania
triglicerydów i VLDL
apolipoproteiny B
i VLDL w w¹trobie

Zwiêkszenie
aktywnoœci lipazy
lipoproteinowej

Zmniejszenie stê¿enia
chylomikronów

Zmniejszenie
aktywnoœci lipazy
lipoproteinowej

Zmniejszenie stê¿enia
triglicerydów i VLDL
Zwiêkszenie stê¿enia
HDL

Wzrost uwalniania
wolnych kwasów
t³uszczowych z tkanki
t³uszczowej i ich
dop³ywu do w¹troby

Wzrost stê¿enia
chylomikronów
Wzrost stê¿enia
triglicerydów i VLDL
Zmniejszenie stê¿enia
HDL

Zmniejszenie
aktywnoœci lipazy
w¹trobowej

Zmniejszenie
degradacji i wzrost
stê¿enia HDL

Zwiêkszenie
aktywnoœci lipazy
w¹trobowej

Hamowanie
aktywnoœci
dekarboksylazy
acetylo-CoA

Zmniejszenie syntezy Wzrost aktywnoœci
kwasów t³uszczowych dekarboksylazy
acetylo-CoA

Zwiêkszenie
degradacji
i zmniejszenie
stê¿enia HDL
Wzrost syntezy
kwasów t³uszczowych

Konsekwencj¹ zmniejszonego katabolizmu cz¹steczek VLDL jest tak¿e zmniejszenie wytwarzania cz¹steczek IDL i LDL oraz zmniejszone stê¿enie cholesterolu
zawartego we frakcji LDL. Temu ostatniemu zjawisku towarzyszy nieprawid³owa
budowa cz¹steczek LDL (patrz dalej). Nieprawid³ow¹ budowê wykazuj¹ tak¿e
cz¹steczki VLDL. Zawieraj¹ one zwiêkszon¹ iloœæ cholesterolu, dostarczanego
z cz¹steczek HDL przy udziale bia³ka CEPT. Zwiêkszony jest tak¿e stosunek wolnego cholesterolu do lecytyny w warstwie zewnêtrznej cz¹steczki VLDL. Cz¹steczki LDL z kolei s¹ ma³e i wykazuj¹ zwiêkszon¹ zawartoœæ apolipoproteiny B (apoB),
a tak¿e cholesterolu. Wymiana triglicerydów na cholesterol i wzrost zawartoœci
apoB zwiêksza tak¿e ich gêstoœæ. Powstaj¹ specyficzne cz¹steczki, które okreœla siê
jako „ma³e, gêste LDL”.
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Cz¹steczki te maj¹ zwiêkszone powinowactwo do proteoglikanów œródb³onka
naczyniowego. Z tego powodu ³atwo transportowane s¹ do œcian naczyñ. W warunkach hiperglikemii apoB ulega zwiêkszonej glikacji (tym wiêkszej, im wiêksze
stê¿enie glukozy we krwi), co powoduje zmniejszenie wi¹zania ma³ych gêstych
cz¹steczek LDL z receptorami B i E w w¹trobie i tkankach obwodowych. To z kolei
jest przyczyn¹ usuwania nadmiaru cz¹steczek LDL przez makrofagi, które przekszta³caj¹ siê w komórki piankowate. Zwiêkszona oksydacja ma³ych gêstych
cz¹steczek LDL, która jest kolejn¹ cech¹ dyslipidemii w typie 1 cukrzycy, równie¿
pobudza ich wychwyt przez makrofagi, a tak¿e uwalnianie przez nie cytokin prozapalnych. To wszystko, pomimo niskiego stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji
LDL, promuje powstawanie i przyspieszenie procesów aterogenezy zachodz¹cych
u tych chorych.
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Rycina 3.3. Transport lipidów w cukrzycy (na podstawie Verges B. Lipid disorders in type
1 diabetes. Diabetes Metabol 2009; 35: 353-360, w modyfikacji w³asnej). Im ciemniejsze
jest kó³ko na rycinie, tym wiêksza jej gêstoœæ lipoproteiny, któr¹ ko³o symbolizuje
(ABCA-1 – ATP-binding cassette transporter esters, CETP – cholesterol ester transfer
protein, E – cholesterol, LCAT – lecithin-cholesterol, PLTP – phospholipid transfer
protein)
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U chorych na cukrzycê typu 1 upoœledzony jest transport cholesterolu z tkanek obwodowych przez HDL, zmniejszone jest równie¿ stê¿enie cholesterolu zawartego we
frakcji HDL. Jest to konsekwencj¹ wielu procesów, do których nale¿y np. transfer
cholesterolu z cz¹steczek HDL do lipoprotein o mniejszej gêstoœci (VLDL, IDL),
zachodz¹cy przy udziale bia³ka CEPT i wymiana cholesterolu na triglicerydy, pochodz¹ce z tych w³aœnie cz¹steczek. Cz¹steczki HDL zawieraj¹ zatem du¿o triglicerydów, lecz ma³o cholesterolu. Kolejnym czynnikiem zmniejszaj¹cym stê¿enie w surowicy
lipoprotein o du¿ej gêstoœci i cholesterolu zawartego w ich frakcji, jest zwiêkszenie
metabolizacji bogatych w triglicerydy cz¹steczek HDL w w¹trobie (przy udziale lipazy
w¹trobowej, której aktywnoœæ jest zwiêkszona w stanie niedoboru insuliny).
Oprócz zwiêkszenia zawartoœci triglicerydów i zmniejszenia zawartoœci cholesterolu, cz¹steczki HDL w cukrzycy typu 1 wykazywaæ mog¹ tak¿e inne nieprawid³owoœci. W ich warstwie obwodowej stwierdza siê zwiêkszony stosunek sfingomieliny
do lecytyny. Apolipoproteina A-I, która wchodzi w sk³ad HDL (podobnie jak apoB
w cz¹steczkach LDL), podlega w warunkach hiperglikemii zwiêkszonej glikacji,
a tak¿e zwiêkszonej oksydacji, co powoduje upoœledzenie jej czynnoœci. Cechy te powoduj¹ zmniejszone wychwytywanie cholesterolu przez cz¹steczki HDL w tkankach
obwodowych, podobnie jak upoœledzona czynnoœæ bia³ka ABCA-1 (ATP-binding
cassette transporter A1), uczestnicz¹cego w transporcie lipidów pomiêdzy komórkami tkanek obwodowych, a apoA-I w cz¹steczkach HDL. Zmniejszeniu ulega tak¿e
aktywnoœæ paroksonazy, enzymu, który jest przynajmniej czêœciowo odpowiedzialny
za antyoksydacyjne w³aœciwoœci HDL. W konsekwencji tego, oraz zapewne innych
procesów, cz¹steczki HDL u chorych na cukrzycê s¹ mniej efektywne w zapewnieniu
w³aœciwej ochrony cz¹steczek LDL przed oksydacj¹, a œcian naczyñ przed aterogenez¹, w której bierze udzia³ cholesterol frakcji LDL.
Warto podkreœliæ, ¿e u tych chorych na cukrzycê typu 1, u których wyrównanie
glikemii jest dobre lub bardzo dobre, wiele z opisanych powy¿ej cech i procesów nie
wystêpuje. U niektórych chorych, u których insulina podawana jest w zbyt du¿ych
dawkach, mog¹ nawet wystêpowaæ objawy odwrotne: triglicerydemia mo¿e byæ
zmniejszona, a stê¿enie cholesterolu zawartego we frakcji HDL zwiêkszone.

Cukrzyca typu 2
Patogeneza cukrzycy typu 1 i typu 2 ró¿ni siê zasadniczo. W cukrzycy typu 2 nie
wystêpuje bezwzglêdny niedobór insuliny, ale insulinoopornoœæ, powoduj¹ca
rzeczywisty nadmiar tego hormonu. Jednak wzglêdny niedobór insuliny i brak jej
dzia³ania (wzglêdnie niewystarczaj¹ce dzia³anie) w tkankach metabolicznie od niej
zale¿nych, powoduje ¿e zmiany w metabolizmie lipidów s¹ doœæ podobne do zmian
w cukrzycy typu 1. Podobna jest równie¿ ich patogeneza.
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Chorzy na cukrzycê typu 2 maj¹ zmniejszony, w porównaniu z osobami zdrowymi,
katabolizm chylomikronów. Powoduje to zmniejszenie ich usuwania z surowicy po
posi³kach (szczególnie bogatot³uszczowych) i zwiêkszenie poposi³kowego stê¿enia
triglicerydów zawartych w ich frakcji. Szcz¹tkowe chylomikrony, które w koñcu jednak powstaj¹, zawieraj¹ krótk¹, aterogenn¹ formê apolipoproteiny B–apolipoproteinê
B48 (nazwan¹ tak, poniewa¿ jej wielkoœæ wynosi 48% wielkoœci prawid³owej apolipoproteiny B). W apoB48 brakuje czêœci wchodz¹cej w reakcjê z receptorem LDL,
zatem zawieraj¹ce j¹ lipoproteiny nie mog¹ byæ usuwane z krwi poprzez interakcjê
z tym receptorem lub z bia³kiem zale¿nym od receptora LDL (LRP, LDL receptor-related protein). Usuwanie szcz¹tkowych lipoprotein jest upoœledzone równie¿
z powodu zmniejszonego ich wychwytu w przestrzeni Disssego w w¹trobie.
U chorych na cukrzycê typu 2 dochodzi czêsto do znacznej hiperlipidemii poposi³kowej, czego przyczyn¹ jest zarówno zmniejszony katabolizm chylomikronów
i zdolnoœæ do ich usuwania z krwi, jak i niew³aœciwa dieta. Ta ostatnia jest bowiem
czêsto nieprawid³owa zarówno pod wzglêdem sk³adu, jak i iloœci przyjmowanych
t³uszczów. Zwykle chorzy ci maj¹ równie¿ wiêksz¹ ni¿ chorzy na cukrzycê typu 1
iloœæ tkanki t³uszczowej, co w warunkach wzglêdnego niedoboru insuliny i braku
hamowania przez ni¹ w tej tkance lipazy, powoduje zwiêkszony katabolizm lipidów
i nap³yw wolnych kwasów t³uszczowych do w¹troby. To z kolei wzmaga syntezê
triglicerydów.
Podobnie jak u chorych na cukrzycê typu 1, u chorych na cukrzycê typu 2 zwiêksza siê wytwarzanie i zmniejsza katabolizm cz¹steczek VLDL, co prowadzi do
hipertriglicerydemii. Prowadzi to równie¿ do zmniejszenia konwersji cz¹steczek
VLDL do IDL i LDL. W takiej sytuacji oczekiwaæ by nale¿a³o zmniejszonego stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji LDL. Jeœli tak nie jest, mo¿e to byæ spowodowane zmniejszeniem wychwytu tych cz¹steczek na skutek zmniejszenia gêstoœci
receptorów LDL, co wykazano u chorych ze Ÿle kontrolowan¹ cukrzyc¹.
Zwiêkszone stê¿enie cholesterolu LDL mo¿e byæ tak¿e niezale¿ne od cukrzycy.
U chorych na cukrzycê typu 2 jednak podobnie jak w cukrzycy typu 1, zwiêksza siê
stê¿enie ma³ych, gêstych cz¹steczek LDL, ze wszystkimi aterogennymi konsekwencjami, opisanymi w czêœci dotycz¹cej cukrzycy typu 1.
Stê¿enie cholesterolu zawartego we frakcji HDL jest w cukrzycy typu 2 zmniejszone, podobnie jak w cukrzycy typu 1. Odpowiadaj¹ za to podobne przyczyny, jak
te opisane powy¿ej u chorych na cukrzycê typu 1 i powoduje to podobne konsekwencje dla aterogenezy i jej progresji.
Odrêbnym u wielu chorych na cukrzycê typu 2, obserwowanym wa¿nym elementem patofizjologicznym metabolizmu lipidów, jest rozwój st³uszczeniowej choroby
w¹troby. Spodziewaæ siê jej mo¿na u prawie wszystkich oty³ych chorych na cukrzycê
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(czyli olbrzymiej wiêkszoœci chorych na cukrzycê typu 2 i wci¹¿ jeszcze mniejszej
czêœci chorych na cukrzycê typu 1). St³uszczenie jest skutkiem nadmiaru kwasów
t³uszczowych nap³ywaj¹cych do w¹troby z coraz bardziej insulinoopornej tkanki
t³uszczowej (drugim Ÿród³em kwasów t³uszczowych jest ich zwiêkszona synteza
z glukozy). Nadmiar ten prowadzi po pierwsze do wzrostu syntezy triglicerydów,
który jest na tyle du¿y, ¿e nie mog¹ one byæ z w¹troby usuwane i dochodzi do ich
odk³adania w tym narz¹dzie. Po drugie, dochodzi do utraty zdolnoœci w¹troby do
ca³kowitego metabolizowania kwasów t³uszczowych do triglicerydów. Powoduje
to zwiêkszenie wytwarzania diacylogliceroli (DAG), które dlatego w³aœnie uwa¿ane s¹ za dobry marker biochemiczny rozwijaj¹cej siê wraz ze st³uszczeniem w¹troby insulinoopornoœci w¹trobowej.
Dodatkowo, w mitochondriach komórek œródb³onka naczyñ têtniczych FFA
ulegaj¹ nasilonej oksydacji, generuj¹c zwiêkszon¹ liczbê noœników energii (NADH
i FADH2) stanowi¹cych substrat do nadmiernej produkcji anionów ponadtlenkowych. Nadmiar FFA uruchamia kaskadê reakcji prowadz¹cych do aktywacji PKC,
NF-KB i rozwoju stanu zapalnego.

ATEROGENNA DYSLIPIDEMIA CUKRZYCOWA
(HIPERTRIGLICERYDEMIA I NISKIE STÊ¯ENIE
CHOLESTEROLU ZAWARTEGO WE FRAKCJI HDL)
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów chorych na cukrzycê s¹ incydenty sercowo-naczyniowe. Wynika to z faktu, ¿e u tych chorych znacznie czêœciej wystêpuje
mia¿d¿yca naczyñ wieñcowych, mózgowych i obwodowych. Patogeneza aterogenezy du¿ych naczyñ w cukrzycy, ró¿ni siê przynajmniej w czêœci, od patogenezy
zmian w ma³ych naczyniach, co ma równie¿ implikacje kliniczne. Wiadomo na
przyk³ad, ¿e obni¿anie glikemii per se zmniejsza czêstoœæ wystêpowania powik³añ
mikro-, ale nie makronaczyniowych. Wiadomo tak¿e, ¿e niektóre leki przeciwcukrzycowe zmniejszaj¹ czêstoœæ powik³añ sercowo-naczyniowych w mechanizmach
niezale¿nych od redukcji glikemii. Uwa¿a siê zatem obecnie, ¿e o ile g³ównym
czynnikiem redukuj¹cym czêstoœæ i nasilenie powik³añ mikroangiopatycznych jest
obni¿enie glikemii, to w przypadku powik³añ makroangiopatycznych g³ówn¹ rolê
graj¹ obni¿enie ciœnienia têtniczego i wyrównanie dyslipidemii.
Zaburzenia gospodarki lipidowej u chorych na cukrzycê ró¿ni¹ siê od chorych
bez cukrzycy. Charakterystyczna jest przede wszystkim hipertriglicerydemia
(na czczo i po posi³ku), niskie stê¿enie cholesterolu zawartego we frakcji HDL,
a tak¿e nie tyle zwiêkszenie stê¿enia LDL, co obecnoœæ ma³ych, gêstych, cz¹steczek
LDL. Taki profil lipidowy nazywany jest dyslipidemi¹ aterogenn¹. Czêstoœæ jego
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wystêpowania u chorych na cukrzycê i w populacji ogólnej „zawieraj¹cej” tych
chorych jest trudna do okreœlenia, ale wydaje siê byæ bardzo wysoka, siêgaj¹c
prawdopodobnie 50% populacji. Profil taki wystêpuje tym czêœciej, a nasilenie
zmian jest tym wiêksze, im gorzej wyrównana jest glikemia.
Najwa¿niejszym czynnikiem etiopatogenetycznym dyslipidemii w cukrzycy typu 1
jest bezwzglêdny niedobór insuliny, a w cukrzycy typu 2 – insulinoopornoœæ, powoduj¹ca wzglêdny niedobór tego hormonu. Zarówno bezwglêdny, jak i wzglêdny niedobór
insuliny prowadzi do licznych zaburzeñ metabolicznych, opisanych poprzednio.
Dochodzi do nasilenia lipolizy w adipocytach i nadmiernego uwalniania wolnych
kwasów t³uszczowych, z których w w¹trobie wytwarzane s¹ triglicerydy i cz¹steczki
VLDL. Hipertriglicerydemia jest jednak tak¿e wynikiem zahamowania katabolizmu
chylomikronów i VLDL (w wyniku os³abienia aktywnoœci osoczowej lipazy lipoproteinowej oraz upoœledzenia katabolizmu w¹trobowego). Z kolei na skutek usuwania triglicerydów z cz¹steczek HDL i LDL oraz transferu cholesterolu z cz¹steczek
HDL do LDL, a tak¿e zwiêkszenia w nich zawartoœci apolipoproteiny B, dochodzi
do zmniejszenia rozmiaru i zwiêkszenia gêstoœci cz¹steczek obu tych typów lipoprotein. Patogenezê dyslipidemii aterogennnej podsumowano w tabeli 3.2.
Tabela 3.2. Czynniki patogenetyczne bior¹ce udzia³ w powstaniu dyslipidemii

aterogennej (na podstawie Filipiak K.J., Sokólski M. Dyslipidemia aterogenna
– rozpoznawanie, zasady postêpowania. Choroby Serca i Naczyñ 2017, 14: 277-280,
w modyfikacji w³asnej)
Hipertriglicerydemia

Wzmo¿ony nap³yw wolnych kwasów t³uszczowych (FFA)
wch³oniêtych w jelitach i równolegle wzmo¿ony nap³yw FFA
z adipocytów do w¹troby, co skutkuje zwiêkszonym
wytwarzaniem triglicerydów w tym narz¹dzie
Zmniejszony katabolizm zawieraj¹cych triglicerydy
chylomikronów (w wyniku zmniejszonej aktywnoœci lipazy
lipoproteinowej osocza)
Upoœledzony wychwyt i katabolizm szcz¹tkowych
chylomikronów i VLDL

Zmniejszone stê¿enie
cholesterolu
zawartego
we frakcji HDL

Zwiêkszone przenoszenie cholesterolu z frakcji HDL do frakcji
VLDL i triglicerydów z VLDL do HDL przez bia³ko przenosz¹ce
estry cholesterolu (CEPT), którego aktywnoœæ jest wzmo¿ona

Wzrost liczby ma³ych
gêstych cz¹steczek
LDL i HDL

Hydroliza fosfolipidów LDL i HDL przez lipazê w¹trobow¹
(wzrost aktywnoœci)
Wzrost zawartoœci apolipoproteiny B w cz¹steczkach LDL i HDL

Zwiêkszenie eliminacji HDL na skutek wzrostu aktywnoœci lipazy
w¹trobowej
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Ta postaæ dyslipidemii jest na tyle charakterystyczna dla chorego na cukrzycê, ¿e
zwykle nie wymaga ró¿nicowania. W rzadkich przypadkach przyczyn¹ niskiego
stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji HDL mog¹ byæ wspó³istniej¹ce zaburzenia wrodzone, takie jak rodzinna dysbetalipoproteinemia, hipoalfalipoproteinemia
lub te¿ niedobór acylotransferazy lecytyno-cholesterolowej (LCAT). Je¿eli u chorego na cukrzycê oprócz triglicerydemii i niskiego stê¿enia cholesterolu frakcji HDL
wystêpuje te¿ wysokie stê¿enie cholesterolu LDL, nale¿y rozpoznaæ hiperlipidemiê
mieszan¹.
Nie jest do koñca jasne, które komponenty aterogennej dyslipidemii s¹ odpowiedzialne za rozwój i progresjê mia¿d¿ycy i aterotrombozy. Wynika to z faktu, ¿e
klinicznie trudno jest oddzieliæ mo¿liwe dzia³anie poszczególnych jej elementów,
a wiedza na ten temat opiera siê na badaniach eksperymentalnych in vitro i na zwierzêtach. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e ma³e, gêste cz¹steczki LDL ³atwiej ulegaj¹ oksydacji, co powoduje zwiêkszenie ich powinowactwa do receptorów na makrofagach w œcianach têtnic i czyni je bardziej aterogennymi. Inne cechy tych
cz¹steczek, to zwiêkszona zdolnoœæ do wi¹zania siê z proteoglikanami œciany têtnic
i przenikania do przestrzeni podœródb³onkowej naczyñ, a tak¿e zmniejszone powinowactwo do receptora LDL, co zmniejsza ich eliminacjê z kr¹¿enia.
Ma³e, gêste cz¹steczki HDL mniej efektywnie przenosz¹ cholesterol z têtnic do
w¹troby oraz s¹ szybciej katabolizowane, przez co ich dzia³anie jest s³absze.
Wykazuj¹ one tak¿e cechy prozapalne, przyczyniaj¹c siê do rozwoju zaburzeñ
czynnoœci œródb³onka i mia¿d¿ycy. Hipertriglicerydemia z kolei powoduje zwiêkszon¹ aktywnoœæ prozakrzepow¹ krwi (m.in. na skutek zmniejszenia fibrynolizy
i aktywnoœci inhibitora aktywatora plazminogenu PAI-1).
Podsumowuj¹c, w cukrzycy typu 1 wystêpowanie dyslipidemii wi¹¿e siê najczêœciej ze z³¹ kontrol¹ metaboliczn¹. Hiperglikemia nasila zjawisko insulinoopornoœci
na drodze ujemnej regulacji zwrotnej, a jednoczeœnie negatywnie wp³ywa na gospodarkê lipidow¹. Przyczynia siê miêdzy innymi do zmian jakoœciowych charakteryzuj¹cych siê wzrostem ma³ych, gêstych cz¹stek LDL oraz glikacji i oksydacji lipoprotein. Niekorzystnie wp³ywa tak¿e na profil cz¹stek HDL, zwiêkszaj¹c odsetek
aterogennych, ubogich w cholesterol, ma³ych gêstych HDL3.
Zjawisko insulinoopornoœci, œciœle powi¹zane z oty³oœci¹ (szczególnie typu brzusznego), wywo³uje wzrost produkcji wolnych kwasów t³uszczowych. Szczególnie
niekorzystny dla naczyñ profil lipidowy obserwuje siê u pacjentów z zespo³em
metabolicznym po posi³ku. U zdrowych pacjentów zasadnicz¹ rolê w regulacji
poposi³kowej lipemii odgrywa insulina. Hormon ten zmniejsza uwalnianie FFA
poprzez hamowanie w tkance t³uszczowej lipazy lipoproteinowej. Nastêpstwem
tego zjawiska jest spadek w¹trobowej syntezy lipoprotein VLDL oraz aktywacja
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naczyniowej lipazy lipoproteinowej. W efekcie prowadzi to do szybkiego usuwania
z kr¹¿enia bogatych w triglicerydy chylomikronów. Nastêpstwem zmniejszonej
wra¿liwoœci tkanek na insulinê w zespole metabolicznym i cukrzycy typu 2 oraz
bezwzglêdnego niedoboru insuliny w cukrzycy typu 1 jest nasilona lipoliza i wzrost
stê¿enia wolnych kwasów t³uszczowych; wychwytywane w nadmiarze przez w¹trobê staj¹ siê one Ÿród³em zbyt nasilonej syntezy w¹trobowej VLDL. W fazie poposi³kowej, insulinoopornoœæ zmniejsza aktywnoœæ naczyniowej lipazy lipoproteinowej,
czego nastêpstwem jest nagromadzenie cz¹steczek lipidów bogatych w triglicerydy.
Ich nadmiar w surowicy zwiêksza przenoszenie triglicerydów za poœrednictwem
bia³ka transportuj¹cego estry cholesterolu (CETP) na cz¹steczki LDL i IDL w zamian za estry cholesterolu. Wzmo¿ona aktywnoœæ lipazy w¹trobowej przyczynia siê
do szybkiego odczepienia triglicerydów z lipoprotein. Te zubo¿a³e w cholesterol
cz¹steczki okreœla siê mianem ma³ych gêstych LDL i HDL. Odzwierciedleniem
aterogennych przemian lipidów w cukrzycy jest przede wszystkim wzrost stê¿enia
w surowicy apolipoproteiny B (ApoB) wchodz¹cej w sk³ad cz¹stek VLDL, cholesterolu frakcji IDL (lipoproteiny o poœredniej gêstoœci) i LDL 1341.

LECZENIE DYSLIPIDEMII CUKRZYCOWEJ
Istnieje wiele badañ epidemiologicznych, potwierdzaj¹cych zwi¹zek aterogennej
dyslipidemii ze zwiêkszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Na przyk³ad
w badaniu TNT stwierdzono ujemn¹ korelacjê ryzyka sercowo-naczyniowego ze
stê¿eniem cholesterolu HDL (by³o ono o 60% ni¿sze u chorych ze stê¿eniem cholesterolu HDL >55 mg/dl w porównaniu z chorymi ze stê¿eniem <37mg/dl). Podobnie, w badaniu PROCAM stwierdzono odwrotn¹ zale¿noœæ miêdzy stê¿eniem cholesterolu HDL a zapadalnoœci¹ na chorobê niedokrwienn¹ serca i œmiertelnoœæ z jej
powodu, a w badaniu PROVE IT – TIMI 22 ponad dwukrotnie zwiêkszone ryzyko
ponownego incydentu sercowo-naczyniowego u osób po przebytym ostrym zespole
wieñcowym z wysokim stê¿eniem triglicerydów (>200 mg/dl), u których dziêki
stosowaniu statyny osi¹gniêto stê¿enie cholesterolu frakcji LDL poni¿ej 70 mg/dl.
Nie ma jednak silnych dowodów na to, ¿e uzyskiwanie za pomoc¹ farmakoterapii
podwy¿szenia stê¿enia cholesterolu HDL lub obni¿enie stê¿enia triglicerydów
przynosi korzyœci sercowo-naczyniowe, je¿eli nie towarzyszy temu obni¿enie stê¿enia cholesterolu LDL. Poni¿ej omówiono leczenie dyslipidemii cukrzycowej,
zarówno w zakresie cholesterolu frakcji LDL, jak i innych celów terapeutycznych.
Leczenie niefarmakologiczne (patrz tab. 3.3) jest zapewne wa¿nym elementem
leczenia aterogennej dyslipidemii, jednak stosowanie siê do zaleceñ lekarskich
w tym wzglêdzie czêsto jest dla chorych zbyt trudne. Równie¿ dla lekarza ³atwiejsze
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jest zalecenie chorym konkretnej „diety”, np. diety opartej na orzechach laskowych,
która podwy¿sza stê¿enie cholesterolu nie-HDL. Chorzy dietê tak¹ stosuj¹ przynajmniej przez jakiœ czas, a jej zalecenie nie wymaga od lekarza poœwiêcenia tyle
czasu, jak np. przy zaleceniu i egzekwowaniu zmniejszenia masy cia³a lub zaprzestania palenia. Nie ma niestety dobrych dowodów na to, ¿e leczenie niefarmakologiczne dyslipidemii powoduje zmniejszenie ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych albo œmiertelnoœci. Choæ niektóre elementy takiego leczenia (np. zaprzestanie
palenia tytoniu) mog¹ tak dzia³aæ, osi¹gniêty efekt nie zale¿y raczej od poprawy
parametrów lipidowych.
Tabela 3.3. Mo¿liwoœci niefarmakologicznego leczenia dyslipidemii aterogennej
Zwiêkszenie stê¿enia
cholesterolu zawartego
we frakcji HDL

Zmniejszenie stê¿enia
triglicerydów

Zmniejszenie stê¿enia ma³ych,
gêstych LDL

Zaprzestanie
palenia tytoniu

Poprawa kontroli
metabolicznej cukrzycy

Zmniejszenie spo¿ycia
wêglowodanów i nasyconych
kwasów t³uszczowych

Zastosowanie diety
o niskim indeksie
glikemicznym i z du¿¹
zawartoœci¹ b³onnika
Zmniejszenie spo¿ycia wêglowodanów
(szczególnie mono- i disacharydów) i zast¹pienie ich
t³uszczami wielonienasyconymi
Ograniczenie lub zaprzestanie picia alkoholu
Zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej
Zmniejszenie masy cia³a

W leczeniu farmakologicznym dyslipidemii cukrzycowej, mimo ¿e podwy¿szenie stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji LDL nie nale¿y do wiod¹cych cech
tej postaci dyslipidemii, stosuje siê obecnie przede wszystkim leki obni¿aj¹ce stê¿enie tego w³aœnie cholesterolu, takie jak statyny, ezetymib, inhibitory konwertazy
proproteiny subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK-9, ang. proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9) i – w Polsce praktycznie niedostêpne – leki wi¹¿¹ce kwasy
¿ó³ciowe w przewodzie pokarmowym (cholestyramina, kolestypol i kolesewelam).
Wynika to z kilku przes³anek. Po pierwsze, u du¿ej czêœci chorych, szczególnie
z cukrzyc¹ typu 2, dochodzi jednak do podwy¿szenia stê¿enia cholesterolu LDL.
Po drugie, nawet je¿eli stê¿enie cholesterolu LDL jest niskie lub wzglêdnie niskie,
mo¿e to nie odzwierciedlaæ rzeczywistego ryzyka sercowo-naczyniowego zwi¹zanego z inn¹ budow¹ i oksydacj¹ cz¹steczek LDL.
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Po trzecie wreszcie, obni¿anie stê¿enia cholesterolu LDL jest skuteczne w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego. Mimo ¿e w wiêkszoœci badañ oceniaj¹cych efektywnoœæ statyn chorzy na cukrzycê stanowili tylko czêœæ populacji, w du¿ej metaanalizie 14 du¿ych badañ klinicznych (18 686 chorych na cukrzycê) stwierdzono
zmniejszenie ryzyka udaru mózgu, rewaskularyzacji oraz zawa³u/œmierci „wieñcowej”.
Stwierdzono tak¿e zmniejszenie œmiertelnoœci ogólnej, ale nie sercowo-naczyniowej. Równie¿ w niewielu badaniach oceniaj¹cych tylko chorych na cukrzycê
(CARDS, ASPEN) stwierdzono korzyœci ze stosowania statyn, choæ redukcja œmiertelnoœci ogólnej w badaniu CARDS nie by³a znamienna (P=0.059), a badanie
ASPEN przeprowadzone by³o na ma³ej liczbie badanych, co w po³¹czeniu ze zmianami protoko³u w trakcie badania spowodowa³o, ¿e jego wynik (nieznamiennie
pozytywny w odniesieniu do pierwotnego, z³o¿onego punktu koñcowego) nie mo¿e
byæ traktowany jako godny zaufania.
Wydaje siê równie¿, ¿e podobnie korzystne dzia³anie mog¹ mieæ inhibitory
PCSK9. Co prawda, podobnie jak w przypadku statyn, nie ma badañ przeprowadzonych wy³¹cznie na populacji chorych na cukrzycê, ale inhibitory PCSK9 s¹ wysoce
efektywne w obni¿aniu stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji LDL, obni¿aj¹c
je znamiennie bardziej od statyn i przynosz¹c dodatkowe, znamienne i istotne
klinicznie efekty pod postaci¹ redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego. Analiza
podgrup dostêpnych badañ potwierdza skutecznoœæ tych leków w cukrzycy. Niestety
cena tych leków ogranicza znacznie ich stosowanie.
Tañsz¹ mo¿liwoœci¹, któr¹ zastosowaæ mo¿na u chorych z niewystarczaj¹cym
obni¿eniem stê¿enia cholesterolu LDL pod wp³ywem statyn, jest ezetymib, zmniejszaj¹cy wch³anianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Dodanie tego leku
do statyny okaza³o siê byæ efektywne nie tylko w rozumieniu dodatkowego obni¿enia cholesterolu LDL, ale tak¿e prowadzi³o do dalszej, 14-procentowej redukcji
ryzyka sercowo-naczyniowego.
O ile statyny, ezetymib lub inhibitory konwertazy proproteiny subtylizyna/keksyna
typu 9 (PCSK-9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) istotnie obni¿aj¹ stê¿enie cholesterolu zawartego we frakcji LDL, o tyle obni¿enie stê¿enia triglicerydów oraz podwy¿szenie stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji HDL u leczonych nimi chorych nie jest ju¿ takie du¿e.
Je¿eli chodzi o poprawê tych w³aœnie parametrów, to praktycznie jedynym obecnie dostêpnym i stosowanym w tym celu lekiem jest fenofibrat. W badaniu SAFARI
oceniono dzia³anie fenofibratu u chorych leczonych statynami. Okaza³o siê, ¿e o ile
stê¿enie cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu zawartego we frakcji LDL nie
ulega pod wp³ywem fenofibratu znacz¹cemu dodatkowemu obni¿eniu (odpowiednio o 6% i 5%), o tyle ju¿ stê¿enie cholesterolu nie-HDL zmala³o o prawie 10%,
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a o tyle samo wzros³o stê¿enie cholesterolu HDL. Stê¿enia triglicerydów i VLDL
natomiast uleg³y zmniejszeniu o dodatkowe 25% w porównaniu z chorymi leczonymi tylko statyn¹. Sumuj¹c dzia³anie fenofibratu z dzia³aniem statyny uzyskano
wzrost stê¿enia cholesterolu zawartego we frakcji HDL o 18,6%, a spadek stê¿enia
cholesterolu nie-HDL wynosi³ 35,3%. Obni¿enie stê¿enia cholesterolu zawartego
we frakcji VLDL by³o bliskie 50%, a obni¿enie stê¿enia triglicerydów wynosi³o
43%. Terapia fenofibratem poci¹ga³a za sob¹ jednak wiêksz¹ liczbê dzia³añ
niepo¿¹danych.
Podobnie dobre efekty w zakresie poprawy parametrów lipidowych wykazano
w badaniach FIELD i ACCORD-Lipid. W badaniach tych uda³o siê wykazaæ pewne
korzystne efekty sercowo-naczyniowe w podgrupach chorych z wysokimi stê¿eniami triglicerydów i niskimi stê¿eniami HDL, ale nie w ca³ych grupach badanych.
Stwierdzono natomiast, ¿e fenofibrat redukuje czêstoœæ powik³añ mikronaczyniowych cukrzycy, czyli retinopatii i nefropatii, co jednak mo¿e nie byæ zwi¹zane bezpoœrednio z popraw¹ parametrów lipidowych.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca zastosowanie fenofibratu u tych
chorych, u których mimo skutecznego obni¿enia stê¿enia cholesterolu LDL statyn¹,
wystêpuje hipertriglicerydemia i niskie stê¿enie cholesterolu HDL. Przes³anki do
rozpoczêcia terapii fenofibratem, ale tak¿e ezetymibem stanowiæ mog¹ tak¿e brak
compliance (chory nie stosuje odpowiedniego leczenia niefarmakologicznego), nieskutecznoœæ leczenia niefarmakologicznego mimo stosowania siê chorego do zaleceñ, wysokie lub bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, wreszcie brak skutecznoœci maksymalnej lub submaksymalnej dawki statyny (albo te¿ wyst¹pienie
dzia³añ niepo¿¹danych nie pozwalaj¹cych na zwiêkszenie dawki). Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e skojarzona terapia dyslipidemii, w szczególnoœci skojarzenie statyny
z fibratem, mo¿e wi¹zaæ siê ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia zapalenia miêœni i rabdomiolizy oraz wyst¹pienia hipertransaminazemii. Szczególnie du¿e ryzyko
wystêpuje u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek i przy stosowaniu du¿ych dawek
ww. leków.
W niniejszym rozdziale nie omówiono leczenia lekami sekwestruj¹cymi kwasy
¿ó³ciowe w przewodzie pokarmowym, ani te¿ leczenia niacyn¹. Leki te s¹ rzadko
stosowane, czego przyczyn¹ s¹ po pierwsze objawy uboczne, a po drugie brak
dowodów na ich skutecznoœæ w rozumieniu zmniejszenia czêstoœci wystêpowania
twardych punktów koñcowych.
Podsumowuj¹c, leczenie aterogennej dyslipidemii cukrzycowej, mimo wielu
omówionych powy¿ej ró¿nic patogenetycznych, nie ró¿ni siê w praktyce zasadniczo od leczenia hiperlipidemii wystêpuj¹cej u chorych bez cukrzycy.

ETIOPATOGENEZA I LECZENIE ZABURZEÑ GOSPODARKI LIPIDOWEJ...

45

PIŒMIENNICTWO
Bjornstad P., Eckel R.H. Pathogenesis of lipid disorders in insulin resistance. Curr Diabetes Rep
2018; 18: 127.
Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Dyslipidemia. Can J Diabetes
2018; 42: S178-S175.
Femlak M., Gluba-Brzózka A., Cia³kowska-Rysz A., Rysz J. The role and function of HDL
in patients with diabetes mellitus and the related cardovascular risk. Lipids Health Dis 2017;
16: 207.
Fonseca V.A. (red.). Clinical Diabetes. Elsevier, Philadelphia 2006.
Goldberg I. Diabetic dyslipidemia: Causes and consequences. J Clin Endocrinol Metabol 2001;
86: 965-971.
Grundy S.M., Vega G.L.L., Yuan Z., Battisti W.P., Brady W.E., Palmisano J. Efectiveness and
tolerability of simvastatin plus fenofibrate for combined hyperlipidemia (the SAFARI trial).
Am J Cardiol 2005; 95: 462-8.
Jialal I., Singh G. Management od diabetic dyslipidemia. An update. World J Diabetes 2019; 10:
280-290.
Kahn C.R., Weir G.C., King G.L., Jacobson A.M., Moses A.C., Smith R.J. (red.) Joslin’s
Diabetes Mellitus. Lippincott Williams and Wilkins, Boston 2005.
Krauss R.M. Lipids and lipoproteins in patients on patients with type 2 diabetes. Diabetes Care
2004; 27: 1496-1504.
Mamcarz A. (red.). Zespó³ metaboliczny. Wydawnictwo ME, Warszawa 2008.
Okopien B., Buldak L., Bodys A. Fibrates in the management of atherogenic dyslipidemia.
Expert Rev Cardiovasc Ther 2017; 15: 913-921.
Rodriguez V., Newman J.D., Schwartzbarrd A.Z. Towards more specific treatment of diabetes
dyslipidemia. Curr Opin Lipidol 2018; 29: 307-312.
Rodwell V.W., Bender D.A., Botham K.M., Kenelly P.J., Weil P.A. (red.). Harper’s Illustrated
Biochemistry. McGraw &Hill, 30th edition.
Sieradzki J. (red.). Cukrzyca. ViaMedica, Gdañsk 2015.
Srivastava R.A.K. Dysfunctional HDL in diabetes mellitus and its rrole in the pathogenesis
of cardiovascular. Moll Cell Biochem 2018; 440: 167-187.
Taskinene M.R., Boren J. New insights into the patophysilogy of dyslipidemia in type 2 diabetes.
Atherosclrosis 2015; 239: 483-495.
Tatoñ J., Czech A. (red.). Diabetologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001.
Verges B. Lipid disorders in type 1 diabetes. Diabetes Metabol 2009; 35: 353-360.
Zalecenia kliniczne dotycz¹ce postêpowania u chorych na cukrzycê 2020. Stanowisko
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna 2020; 6: 1-106.
Russo G.T., De Cosmo S., Viazzi F. i wsp. Plasma triglycerides and HDL-C levels predict
the development of diabetic kidney disease in subjects with type 2 diabetes: the AMD annals
initiative. Diabetes Care 2016; 39: 2278-2287.

46

Edward Franek, Magdalena Walicka

Tomkins G.H., Owens D. Diabetes and dyslipidemia: characterizing lipoprotein metabolism.
Diabetes Metabol Syndr Obes Targets Ther 2017; 10: 333-343.
Xiao C., Dash S., Morgantini C., Hegele R.A., Lewis G.F. Pharmacological targeting of the
atherogenic dyslipidemia complex: the next frontier in CVD prevention beyond lowering
LDL cholesterol. Diabetes 2016; 65: 1767-78.

Rozdzia³ 4

ETIOPATOGENEZA I LECZENIE
NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
Pawe³ Uruski, Aleksandra Uruska, Andrzej Tykarski
EPIDEMIOLOGIA
Czêstoœæ nadciœnienia têtniczego u pacjentów z cukrzyc¹ jest 2-3-krotnie wiêksza
ni¿ w ogólnej populacji doros³ych. Oko³o 40% chorych na cukrzycê typu 1 ma nadciœnienie têtnicze. W przypadku cukrzycy typu 2 ten odsetek jest znacznie wiêkszy i siêga
80%. Zak³adaj¹c, ¿e na cukrzycê w Polsce choruje aktualnie ponad 3 miliony, z czego
300 tys. na cukrzycê typu 1, mo¿na zaryzykowaæ, ¿e w Polsce oko³o 1,5 mln pacjentów cierpi jednoczeœnie na nadciœnienie têtnicze i cukrzycê. Nadciœnienie w cukrzycy
typu 1 rozwija siê z czasem i ma czêsto zwi¹zek z cukrzycow¹ chorob¹ nerek, z kolei
w cukrzycy typu 2 najczêœciej wspó³istnieje od pocz¹tku lub wyprzedza pojawienie
siê zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej. Wystêpowanie nadciœnienia têtniczego
jest jednym z czynników ryzyka, które obliguj¹ do przeprowadzenia badañ przesiewowych w kierunku zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej w rocznych interwa³ach,
bez wzglêdu na wiek. Cukrzyca (niezale¿nie od typologii) oraz podwy¿szone wartoœci
ciœnienia têtniczego to po³¹czenie, które znacznie pogarsza rokowanie, gdy¿ zwiêksza
ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i przewlek³ej choroby nerek oraz zgonu.
Osoby z cukrzyc¹ i z nadciœnieniem têtniczym umieraj¹ g³ównie na choroby uk³adu
kr¹¿enia, a dodatkowe wspó³wystêpowanie nefropatii zwiêksza kilkukrotnie ryzyko
wyst¹pienia i zgonu sercowo-naczyniowego. Mimo ¿e ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego w populacji osób z cukrzyc¹ na przestrzeni lat siê zmniejszy³o, ta
grupa nadal ¿yje istotnie krócej w porównaniu do rówieœników bez cukrzycy.
Rozwojowi nadciœnienia têtniczego mo¿na zapobiegaæ przez modyfikacjê stylu
¿ycia, prawid³owe od¿ywianie, regularn¹ aktywnoœæ fizyczn¹. Taka prewencja pierwotna jest szczególnie zalecana w grupie osób z cukrzyc¹.
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PATOFIZJOLOGIA
Nadciœnienie têtnicze i cukrzyca to choroby œciœle ze sob¹ sprzê¿one, zarówno
w sensie epidemiologicznym jak i patofizjologicznym (ryc. 4.1). Z jednej strony,
czêstoœæ nadciœnienia têtniczego jest oko³o dwa razy wiêksza wœród pacjentów
z cukrzyc¹ ni¿ w populacji ogólnej. Natomiast z drugiej, u osób z podwy¿szonymi
wartoœciami ciœnienia têtniczego cukrzyca typu 2 wystêpuje mniej wiêcej 2,5 raza
czêœciej ni¿ u osób bez nadciœnienia têtniczego.

CUKRZYCA

• insulinoopornoœæ
• hiperglikemia
• nefropatia autonomiczna
• cukrzycowa choroba nerek
• sztywnoœæ naczyñ
• stan zapalny

• sztywnoœæ naczyñ
• nefropatia
• insulinoopornoœæ
• stan zapalny

NADCIŒNIENIE
TÊTNICZE

Rycina 4.1. Zwi¹zki patofizjologiczne pomiêdzy cukrzyc¹ i nadciœnieniem têtniczym

G£ÓWNE PATOMECHANIZMY ROZWOJU
NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO W CUKRZYCY
Insulinoopornoœæ i hiperinsulinemia
Zaburzona odpowiedŸ tkanek na dzia³anie insuliny jest g³ówn¹ przyczyn¹ rozwoju cukrzycy typu 2, ale mo¿e równie¿ towarzyszyæ cukrzycy typu 1. Najistotniejszy w rozwoju insulinoopornoœci jest z³y styl ¿ycia. Nieprawid³owe od¿ywianie, ma³a aktywnoœæ fizyczna, palenie papierosów prowadz¹ do rozwoju oty³oœci
brzusznej. Nagromadzenie t³uszczu trzewnego prowadzi z kolei do nadprodukcji
adipocytokin zapalnych i wolnych kwasów t³uszczowych, które generuj¹ stan
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przewlek³ego zapalenia oraz nasilaj¹ opornoœæ tkanek na dzia³anie insuliny.
Wytwarza siê b³êdne ko³o, które prowadzi do uszkodzenia narz¹dów i naczyñ oraz
generuje hiperinsulinemiê. Nadmiar insuliny prowadzi do wzrostu aktywnoœci
uk³adu wspó³czulnego, przesuniêæ jonowych w komórkach miêœniówki naczyñ,
ich proliferacji, a tak¿e do wzrostu reabsorbcji sodu w kanalikach nerkowych.
Wszystkie te dzia³ania insuliny przyczyniaj¹ siê do wzrostu ciœnienia têtniczego.
Tkanka t³uszczowa trzewna stanowi Ÿród³o nie tylko cytokin zapalnych, ale tak¿e
wielu substancji prozakrzepowych i naczynioaktywnych, jak np. angiotensynogen
lub inhibitor aktywatora plazminogenu 1. Ponadto nadmiar tkanki t³uszczowej
stymuluje aktywacjê uk³adu wspó³czulnego. Z kolei stan zapalny w miêœniówce
naczyñ prowadzi do zwiêkszenia ich sztywnoœci i ograniczenia dostêpnoœci tlenku
azotu oraz stymulacji uk³adu renina-angiotensyna. Czêsto w takiej sytuacji nadciœnienie i cukrzyca wystêpuj¹ jako elementy zespo³u metabolicznego, a rozwój
nadciœnienia wyprzedza rozpoznanie cukrzycy.

Czynniki genetyczne
Tak jak w populacji ogólnej, równie¿ w grupie osób z cukrzyc¹, wp³yw na wyst¹pienie samoistnego nadciœnienia têtniczego mog¹ mieæ czynniki genetyczne.
Krewni chorych na cukrzycê czêœciej choruj¹ na nadciœnienie têtnicze. Natomiast
obci¹¿ony w kierunku nadciœnienia têtniczego wywiad rodzinny jest jednym z czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.
Zaburzenia mikrokr¹¿enia
Zaburzenia mikrokr¹¿enia i autoregulacji ma³ych naczyñ maj¹ wp³yw na zwiêkszenie oporu obwodowego i mog¹ prowadziæ do wzrostu wartoœci ciœnienia têtniczego. Ma³e i œrednie naczynia poprzez swoje w³aœciwoœci wazodylatacyjne maj¹
istotny wp³yw na funkcjê makrokr¹¿enia. Uszkodzenie œródb³onka mikrokr¹¿enia
wynika z konstelacji takich czynników, jak hiperglikemia, insulinoopornoœæ, stan
zapalny oraz aktywnoœæ tkanki t³uszczowej trzewnej. W cukrzycy dochodzi do
przerostu komórek miêœniowych i nasilenia degradacji kolagenu, co ma wp³yw na
podatnoœæ œcian naczyñ i zaburzenia autoregulacji mikrokr¹¿enia. Tak przebudowana œciana naczyniowa jest mniej wra¿liwa na czynniki wazodylatacyjne (tlenek
azotu), jak równie¿ wazokonstrykcyjnych (endotelina-1, angiotensyna II). Dodatkowo upoœledzenie funkcji mikrokr¹¿enia w w¹trobie i tkance miêœniowej ma
równie¿ wp³yw na nasilenie zjawiska insulinoopornoœci.
Szczególnym wyrazem uszkodzenia kr¹¿enia obwodowego jest cukrzycowa
choroba nerek, która rozwija siê jako przewlek³e powik³anie cukrzycy i mo¿e byæ
przyczyn¹ podwy¿szonych wartoœci ciœnienia têtniczego. W przypadku cukrzycy
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typu 1 nadciœnienie wi¹¿e siê najczêœciej w³aœnie z cukrzycow¹ chorob¹ nerek.
Cukrzyca jest aktualnie wiod¹c¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoœci nerek, wymagaj¹cej leczenia nerkozastêpczego. Z drugiej strony, nadciœnienie têtnicze wspó³istniej¹ce z cukrzyc¹ zwiêksza ryzyko wyst¹pienia przewlek³ej choroby nerek.

Uszkodzenie du¿ych naczyñ
Hiperglikemia i koñcowe produkty glikacji maj¹ bezpoœredni wp³yw na œródb³onek i œcianê du¿ych naczyñ. Zarówno za wysoka glikemia, jak i wahania
glikemii, nasilaj¹ zjawisko stresu oksydacyjnego, zwiêkszaj¹ produkcjê nieprawid³owych cz¹stek LDL i stymuluj¹ stan zapalny, przez co prowadz¹ do uszkodzenia naczyñ. Cukrzyca wywo³uje i potêguje rozwój mia¿d¿ycy oraz zwiêksza sztywnoœæ naczyñ, wp³ywaj¹c na nasilenie oporu obwodowego oraz uszkodzenie
narz¹dów. Powy¿sze zjawiska maj¹ równie¿ wp³yw na podwy¿szenie wartoœci
ciœnienia têtniczego. Wyrazem uszkodzenia naczyñ jest pogrubienie kompleksu
intima-media w têtnicach szy jnych oraz zaburzenia parametrów oceniaj¹cych
podatnoœæ (prêdkoœæ propagacji fali têtna) lub sztywnoœæ (wspó³czynnik wzmocnienia) naczyñ. Ocena powy¿szych parametrów u osób z cukrzyc¹ jest jednym ze sposobów wczeœniejszego wykrycia zmian w makrokr¹¿eniu w porównaniu z klasycznymi czynnikami ryzyka.
Zaburzenia uk³adu autonomicznego
Neuropatia stanowi najczêstsze przewlek³e powik³anie cukrzycy, aczkolwiek
mo¿e byæ ona zarazem najtrudniejsza do rozpoznania. Uszkodzenie w³ókien nerwowych mo¿e dotyczyæ uk³adu obwodowego oraz autonomicznego. Najszybciej
uszkodzeniu ulegaj¹ najd³u¿sze w³ókna, zatem w pierwszej kolejnoœci dochodzi
do uszkodzenia czêœci przywspó³czulnej i przewagê zyskuje uk³ad wspó³czulny.
Ma to wp³yw na zaburzenie dobowego rytmu ciœnienia têtniczego z utrat¹ nocnego
spadku i pojawieniem siê porannego skoku ciœnienia têtniczego (morning surge).
Wystêpowanie neuropatii autonomicznej jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka
sercowo-naczyniowego. Uszkodzenie uk³adu autonomicznego odpowiada równie¿
za czêstsze wystêpowanie hipotonii ortostatycznej i hipotonii poposi³kowej oraz
nieadekwatnie wysokiego wzrostu ciœnienia têtniczego w trakcie wysi³ku fizycznego.
Osoby z neuropati¹ autonomiczn¹ uk³adu sercowo-naczyniowego charakteryzuje
spoczynkowa tachykardia oraz brak zmiennoœci rytmu serca na oddech, pionizacjê,
próbê Valsalvy. Osoby te maj¹ mniejsz¹ tolerancjê wysi³ku i znacznie wiêksze ryzyko
nag³ego zgonu.
Patomechanizm wzrostu ciœnienia têtniczego w cukrzycy ma zwi¹zek nie tylko z uszkodzeniem uk³adu autonomicznego ale równie¿ z nadmiernym jego pobudzeniem.

ETIOPATOGENEZA I LECZENIE NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO U CHOREGO...

51

Osoby z nadciœnieniem têtniczym lub zaburzeniami gospodarki wêglowodanowej
maj¹ sk³onnoœæ do wiêkszej stymulacji uk³adu wspó³czulnego. Wynika to z zaburzonego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz wiêkszej iloœci w³ókien
wspó³czulnych. Nadmierna aktywacja uk³adu wspó³czulnego ma zwi¹zek z przebudow¹ œciany naczyniowej, przerostem miêœnia sercowego oraz z progresj¹
przewlek³ej choroby nerek. Powy¿sze elementy wynikaj¹ ze zwi¹zku uk³adu
wspó³czulnego z uk³adem renina-angiotensyna. Okazuje siê, ¿e pobudzenie
uk³adu wspó³czulnego zwiêksza aktywnoœæ uk³adu renina-angiotensyna poprzez
nasilenie sekrecji reniny przez aparat przyk³êbuszkowy. Nasilona produkcja
angiotensyny II zwiêksza opór obwodowy, nasila dysfunkcjê œródb³onka i progresjê mia¿d¿ycy. Wzrost stê¿enia aldosteronu powoduje retencjê sodu i wzrost
objêtoœci wewn¹trznaczyniowej. Uk³ad wspó³czulny odpowiada równie¿ za zwiêkszenie uwalniania wolnych kwasów t³uszczowych, przez co nasila zjawisko
opornoœci tkanek na dzia³anie insuliny. Mamy do czynienia ze swojego rodzaju
b³êdnym ko³em, które powoduj¹c uszkodzenie jednego elementu, nasila patologiê
w innym miejscu. Niestety uszkodzenie uk³adu autonomicznego jest praktycznie
nieodwracalne.
U osób z cukrzyc¹ neuropatia uk³adu autonomicznego jest tym bardziej niebezpieczna, ¿e prowadzi do zjawiska nieodczuwania hipoglikemii i czêstszych epizodów ciê¿kiej hipoglikemii. Z kolei nawracaj¹ce hipoglikemie jeszcze bardziej
uszkadzaj¹ uk³ad autonomiczny. Jego uszkodzenie zwiêksza ryzyko udaru mózgu
oraz jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu w grupie osób z cukrzyc¹.

Sodowra¿liwoœæ
Osoby z cukrzyc¹, oty³oœci¹, zespo³em metabolicznym czêœciej s¹ sodowra¿liwe.
Oznacza to, ¿e podwy¿szone wartoœci ciœnienia têtniczego maj¹ zwi¹zek z hipernatremi¹, wynikaj¹c¹ czêsto z pobudzenia uk³adu renina-angiotensyna. Dziêki temu
interwencja w postaci ograniczenia iloœci soli w diecie mo¿e mieæ bardzo korzystne
dzia³anie hipotensyjne w tej grupie, pozwalaj¹ce nawet zredukowaæ dawki lub liczbê stosowanych leków hipotensyjnych. Poza efektem hipotensyjnym, obni¿enie
spo¿ycia soli ma równie¿ udowodnione korzystne dzia³anie na ryzyko sercowo-naczyniowe (badanie TOHP, ang Trials of Hypertension Prevention).
Postacie nadciœnienia têtniczego, charakterystyczne dla cukrzycy to szczególnie:
1. nocne nadciœnienie,
2. morning surge,
3. zjawisko non-dipper,
4. maskowane nadciœnienie têtnicze,
5. oporne nadciœnienie têtnicze.
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Powy¿sze postacie nadciœnienia têtniczego maj¹ przede wszystkim zwi¹zek z uszkodzeniem nerek i albuminuri¹ oraz nieprawid³ow¹ funkcj¹ uk³adu autonomicznego.
Celem rozpoznania powy¿szych zaburzeñ, zaleca siê wykonanie 24-godzinnego
ambulatoryjnego monitorowania ciœnienia têtniczego oraz kontrolê ciœnienia têtniczego poza gabinetem lekarskim.

ROZPOZNAWANIE NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO
Jednym z kryteriów wyrównania cukrzycy jest prawid³owa wartoœæ ciœnienia
têtniczego. Kontrola ciœnienia têtniczego powinna mieæ miejsce na ka¿dej wizycie. Pomiar nale¿y równie¿ wykonywaæ w pozycji stoj¹cej, celem wykrycia hipotonii ortostatycznej. Domowa kontrola ciœnienia u pacjentów z cukrzyc¹ poddaje
siê ogólnym zasadom – oko³o dwa razy w tygodniu po dwa pomiary, rano przed
za¿yciem leków i po po³udniu w szczycie ich dzia³ania. U osób ze Ÿle kontrolowanym ciœnieniem czêstsze domowe pomiary ciœnienia s¹ oczywiœcie przydatne do
intensyfikacji terapii.
Zasady rozpoznawania nadciœnienia têtniczego u osób z cukrzyc¹, s¹ identyczne
jak w populacji ogólnej. U chorych z wartoœciami skurczowego ciœnienia têtniczego
nie mniejszymi ni¿ 140 mmHg lub rozkurczowego nie mniejszymi ni¿ 90 mmHg,
nale¿y pomiar powtórzyæ innego dnia oraz zaleciæ kontrolê ciœnienia poza gabinetem lekarskim. Powtórne stwierdzenie wartoœci ciœnienia têtniczego nie mniejszych
ni¿ 140 mmHg lub rozkurczowego nie mniejszych ni¿ 90 mmHg potwierdza rozpoznanie nadciœnienia têtniczego.

LECZENIE NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO W CUKRZYCY
Pierwszym elementem terapii jest postêpowanie niefarmakologiczne. Zalecamy
je ju¿ u pacjentów z tzw. ciœnieniem wysokim prawid³owym, a wiêc pomiêdzy
130-139/85-89 mmHg. Przy nadciœnieniu têtniczym 1. stopnia (140-159/90-99 mmHg)
i wspó³istniej¹cej cukrzycy nale¿y wdro¿yæ farmakoterapiê ju¿ od pierwszej wizyty
(tabela 4.1). Farmakoterapiê nale¿y rozwa¿yæ u osób z wysokim prawid³owym
ciœnieniem têtniczym i wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ z powik³aniami (szczególnie
nerkowymi). Takie podejœcie jest spowodowane g³ównie dzia³aniem nefroprotekcyjnym niektórych leków hipotensyjnych. Wed³ug wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, pacjenci z cukrzyc¹, u których stwierdza siê albuminuriê, powinni otrzymywaæ inhibitor konwertazy angiotensyny lub sartan, niezale¿nie
od wysokoœci ciœnienia têtniczego.

Nadciœnienie têtnicze
1. stopnia
140-159/90-99 mmHg

Nadciœnienie têtnicze
2. stopnia
160-179/100-109 mmHg

Nadciœnienie têtnicze
3. stopnia
³180/110 mmHg

Modyfikacja stylu ¿ycia
Modyfikacja stylu ¿ycia

Modyfikacja stylu ¿ycia *

Stadium 1.
1-2 czynniki ryzyka

Stadium 1.
³3 czynniki ryzyka

Stadium 2.
Powik³ania narz¹dowe,
Cukrzyca bez powik³añ
PChN3

Modyfikacja stylu ¿ycia,
po 3-6 miesi¹cach gdy
RR ³140/90 weryfikacja
ABPM lub pomiarami
domowymi, nastêpnie
farmakoterapia

Modyfikacja stylu ¿ycia
+ farmakoterapia
od 1. wizyty **

Modyfikacja stylu ¿ycia
+ farmakoterapia
od 2. wizyty
(od rozpoznania) **
Modyfikacja stylu ¿ycia
+ farmakoterapia
od 1. wizyty **

* Wskazana farmakoterapia lekami o dzia³aniu hipotensyjnym z innych wskazañ ni¿ wysokoœæ ciœnienia têtniczego (terapia powik³añ
sercowych, prewencja sercowo-naczyniowa, nefroprotekcja), bez koniecznoœci uzyskania ciœnienia têtniczego <130/80 mmHg.
** Wskazane osi¹gniêcie docelowych wartoœci ciœnienia têtniczego w ci¹gu 3 miesiêcy; PChN 3 – przewlek³a choroba nerek w stadium 3
(eGFR 30-59 ml/min/1,73 m2); PChN ³4 – przewlek³a choroba nerek w stadium od 4 (eGFR <30 ml/min/1,73 m2); ABPM – 24-godzinna
rejestracja ciœnienia têtniczego.

Modyfikacja stylu ¿ycia
+ farmakoterapia
Stadium 3.
od 1. wizyty **
Jawna choroba uk³adu
Modyfikacja stylu ¿ycia
sercowo-naczyniowego
+ rozwa¿ farmakoterapiê *
Cukrzyca z powik³aniami
PChN ³4

Bez interwencji

Postêpowanie niefarmakologiczne i farmakoterapia hipotensyjna

Ciœnienie wysokie
prawid³owe
130-139/85-89 mmHg

Stadium 1.
Bez czynników ryzyka

Sytuacja kliniczna

Wartoœæ ciœnienia têtniczego [mmHg]

Tabela 4.1. Zasady wdra¿ania leczenia hipotensyjnego w zale¿noœci od wartoœci ciœnienia têtniczego oraz globalnego ryzyka
sercowo-naczyniowego (wytyczne PTNT 2019)
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Cele terapeutyczne u osób z cukrzyc¹ s¹ takie same jak w populacji ogólnej. Tak
zwane ciœnienie docelowe u pacjentów z cukrzyc¹ wynosi poni¿ej 130/80 mmHg.
Analiza badañ (INVEST, ACCORD) wykaza³a, ¿e bardziej intensywne obni¿anie
ciœnienia skurczowego nie wi¹¿e siê z dodatkowymi korzyœciami w zakresie redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego, a wi¹¿e siê z wiêksz¹ liczb¹ dzia³añ niepo¿¹danych. Dlatego wytyczne nie zalecaj¹ redukcji ciœnienia têtniczego <120/70 mmHg.
Dodatkowo wytyczne PTNT zalecaj¹ indywidualizacjê docelowych wartoœci ciœnienia têtniczego w zale¿noœci od wieku pacjenta i typu nadciœnienia têtniczego.
Dodatkowo rekomenduj¹ stopniowe dochodzenie do celu, tzn. wyznaczono cel terapeutyczny poœredni i ostateczny, w zale¿noœci od tolerancji stosowanego leczenia
(tabela 4.2). Na podstawie badania SPRINT obni¿ono docelowe wartoœci rozkurczowego ciœnienia têtniczego do poni¿ej 80 mmHg, równie¿ dla osób z cukrzyc¹,
po przebytym udarze albo z niewydolnoœci¹ serca (mimo ¿e takie osoby z badania
SPRINT wykluczano).
Tabela 4.2. Kryteria rozpoczêcia terapii hipotensyjnej, docelowe i niezalecane

ciœnienie têtnicze w zale¿noœci od wieku pacjenta i typu nadciœnienia têtniczego
(wytyczne PTNT 2019). Wszystkie wartoœci w mmHg
Nadciœnienie têtnicze skurczowo-rozkurczowe
Pacjent
w wieku
<65 lat

Pacjent
w wieku
65-80 lat

Pacjent
w wieku
>80 lat

Izolowane
nadciœnienie
têtnicze
skurczowe

³140/90

³140/90

³160/90

³140

Poœredni cel
terapeutyczny, skurczowe
ciœnienie têtnicze

<140

–

–

<140

Ostateczny cel
terapeutyczny, skurczowe
ciœnienie têtnicze

<130

<140

<150

<130

Skurczowe ciœnienie
têtnicze NIEZALECANE

<120

<130

<130

<120

Cel terapeutyczny,
rozkurczowe ciœnienie
têtnicze

<80

<80

<80

–

Rozkurczowe ciœnienie
têtnicze NIEZALECANE

<70

<70

<70

<65

Kryterium rozpoczêcia
terapii
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Leczenie niefarmakologiczne
Leczenie niefarmakologiczne nadciœnienia têtniczego ma na celu obni¿enie wartoœci ciœnienia têtniczego oraz zwiêkszenie skutecznoœci leków hipotensyjnych, jak
równie¿ redukcjê ryzyka sercowo-naczyniowego i prewencjê pierwotn¹ rozwoju
nadciœnienia têtniczego szczególnie w grupach wysokiego ryzyka – m.in. obci¹¿onych rodzinnie i z cukrzyc¹.
Modyfikacja stylu ¿ycia polega na:
1. redukcji nadmiernej masy cia³a oraz prewencji jej przyrostu,
2. odpowiedniej diecie ze zmniejszonym spo¿yciem t³uszczów, zwiêkszeniem spo¿ycia warzyw i owoców, zalecana jest dieta DASH (dieta z badania Dietary Approaches
to Stop Hypertension),
3. ograniczeniu spo¿ycia soli i alkoholu,
4. zaprzestaniu palenia papierosów,
5. systematycznej aktywnoœci fizycznej.
Redukcja masy cia³a o 5 kg daje obni¿enie wartoœci ciœnienia têtniczego
o 4,4/3,6 mmHg, a efekt ten jest tym wiêkszy, im wiêksza jest wyjœciowa masa cia³a.
Najlepsze efekty daje kombinacja wysi³ku fizycznego i zdrowej diety – przek³ada siê
to na redukcjê masy cia³a, redukcjê wartoœci ciœnienia têtniczego, jak równie¿ zmniejszenie masy lewej komory wiêksze ni¿ przy zastosowaniu samej diety. Z kolei
redukcja spo¿ycia soli o 4,4 g/d przyczynia siê do obni¿enia ciœnienia têtniczego
o 5,4/2,8 mmHg – ten efekt hipotensyjny widaæ szczególnie w populacji tzw. sodowra¿liwego nadciœnienia têtniczego, w której znajduj¹ siê osoby z cukrzyc¹, oty³oœci¹
i zespo³em metabolicznym, i przewlek³¹ chorob¹ nerek. Ponadto badanie Trails of
Hypertension Prevention (TOHP) wykaza³o, ¿e redukcja spo¿ycia soli zmniejsza
ryzyko sercowo-naczyniowe. Palenie papierosów jest czynnikiem, który zwiêksza
insulinoopornoœæ, pogarsza wyrównanie metaboliczne cukrzycy oraz bezpoœrednio
wywo³uje wzrost ciœnienia têtniczego oraz têtna, a ponadto wzmaga stres oksydacyjny uszkadzaj¹c œródb³onek, gdzie ogranicza dostêp i produkcjê tlenku azotu.
Leki hipotensyjne
Analizuj¹c wyniki badania UKPDS wydawa³oby siê, ¿e u osób z cukrzyc¹ wystarczy dobra kontrola ciœnienia têtniczego, niezale¿nie od rodzaju leku hipotensyjnego.
Jednak¿e powinniœmy preferowaæ leki o korzystnym wp³ywie na gospodarkê
wêglowodanow¹ oraz z dodatkowymi korzyœciami dla pacjenta. Jako leki pierwszego rzutu zalecane jest stosowanie leku blokuj¹cego uk³ad renina-angiotensyna, czyli
inhibitora konwertazy angiotensyny lub sartanu. Wykazano, ¿e leki blokuj¹ce uk³ad
renina-angiotensyna maj¹ kilka korzystnych mechanizmów dzia³ania dla osób
z cukrzyc¹. Po pierwsze, maj¹ silne dzia³anie nefroprotekcyjne, z dowodami na
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profilaktykê pierwotn¹ i wtórn¹ cukrzycowej choroby nerek. Po drugie, dzia³aj¹
korzystnie na zjawisko wra¿liwoœci tkanek na dzia³anie insuliny. W koñcu, istniej¹
dowody na redukcjê ryzyka sercowo-naczyniowego i zgonu w grupie osób z cukrzyc¹.
Jako leki drugiego rzutu powinniœmy wybraæ dihydropirydynowego antagonistê
wapnia (badania ACCOMPLISH) lub diuretyk tiazydopodobny (badanie ADVANCE,
gdzie wykazano korzyœci w zakresie redukcji œmiertelnoœci ca³kowitej dla terapii
skojarzonej perindoprilem i indapamidem). Warto podkreœliæ, ¿e preferencja diuretyków tiazydopodobnych w stosunku do diuretyków tiazydowych wynika z d³u¿szego
i silniejszego efektu hipotensyjnego, korzystniejszego profilu metabolicznego oraz
wiêkszej liczby dowodów w zakresie prewencji sercowo-naczyniowej. Nie nale¿y
stosowaæ jednoczeœnie dwóch blokerów uk³adu renina-angiotensyna, w zwi¹zku
z ryzykiem rozwoju hiperkalemii i pogorszeniem funkcji nerek (ONTARGET).
Niewskazane jest stosowanie maksymalnych dawek jednego leku, ale zastosowanie
2 lub 3 leków o ró¿nych mechanizmach dzia³ania, tak by nie potêgowaæ efektów
ubocznych, a uzyskaæ wartoœci docelowe ciœnienia têtniczego. Ponadto du¿e badania
kliniczne jasno pokaza³y, ¿e wiêkszoœæ pacjentów z nadciœnieniem têtniczym uzyskuje dobr¹ kontrolê wartoœci ciœnienia têtniczego przy zastosowaniu minimum
2 lub 3 leków hipotensyjnych. Wed³ug najnowszych zaleceñ PTNT wysoce rekomendowane jest stosowanie leków z³o¿onych, zarówno do rozpoczynania, jak i intensyfikacji terapii. Algorytm leczenia hipotensyjnego przedstawiono na rycinie 4.2.
Osoby z cukrzyc¹ i nadciœnieniem têtniczym, ze wzglêdu na „z definicji” wysokie
lub bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, powinny równie¿ w ramach prewencji pierwotnej lub wtórnej obowi¹zkowo stosowaæ lek hipolipemizuj¹cy. Terapiê
obu czynników ryzyka u³atwiaj¹ „hybrydowe” leki z³o¿one, zawieraj¹ce w swym
sk³adzie zarówno preparat lub preparaty hipotensyjne, jak statynê. Rozwi¹zuj¹ one
w pewnym przynajmniej zakresie powszechny problem niskiej wspó³pracy chorych
w zakresie przyjmowania statyn i pomagaj¹ w osi¹gniêciu celów zarówno w zakresie

Krok 1

• Lek z³o¿ony
dwusk³adnikowy
(1 tabletka – 2 leki)
ACE-I lub ARB + dhp
antagonista wapnia

Brak osi¹gniêcia
docelowych
wartoœci
ciœnienia têtniczego
w 2-4 tygodnie

Krok 2

• Lek z³o¿ony
trójsk³adnikowy
(1 tabletka – 3 leki)

Brak osi¹gniêcia
docelowych
wartoœci
ciœnienia têtniczego
w 2-4 tygodnie

Krok 3

• Dodaj antagonistê
aldosteronu lub inny lek
(2 tabletki – 4 leki)

ACE-I lub ARB + dhp
antagonista wapnia
+ diuretyk tiazydopodobny

Rycina 4.2. Algorytm leczenia hipotensyjnego u osoby z cukrzyc¹
(zmodyfikowane wg wytycznych PTNT 2019). Dhp – dihydropirydynowy
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terapii hipotensyjnej, jak i hipolipemizuj¹cej. Niezalecane jest stosowanie kwasu
acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej w tej grupie.
Podsumowuj¹c, wœród osób z cukrzyc¹ i nadciœnieniem têtniczym powinniœmy promowaæ modyfikacjê stylu ¿ycia i stosowaæ terapiê skojarzon¹ z wykorzystaniem preparatów z³o¿onych. Podstawowe zasady terapii u tych chorych przedstawiono w tabeli 4.3.
Tabela 4.3. Podstawowe zasady terapii nadciœnienia têtniczego u osób z cukrzyc¹

(na podstawie wytycznych PTNT 2019)
Zaleca siê natychmiastowe rozpoczêcie farmakoterapii u chorych z nadciœnieniem
têtniczym, a w przypadku wysokiego prawid³owego ciœnienia têtniczego – tylko
przy obecnoœci albuminurii/bia³komoczu
Docelowe wartoœci ciœnienia têtniczego u pacjenta z cukrzyc¹ wynosz¹ <130/80 mmHg
z uwzglêdnieniem odstêpstw wynikaj¹cych z wieku pacjenta
Obecnoœæ bia³komoczu nie zmienia wartoœci docelowego ciœnienia têtniczego
W cukrzycy, ze wzglêdu na dzia³anie nefroprotekcyjne, preferowane s¹ leki hamuj¹ce
uk³ad renina-angiotensyna (ACE-I i sartany)
Terapiê rozpoczyna siê od leku z³o¿onego z lekiem blokuj¹cym uk³ad renina-angiotensyna
i dihydropirydynowym antagonist¹ wapnia lub diuretykiem tiazydopodobnym
W razie koniecznoœci zastosowania beta-adrenolityku (powik³ania sercowe) korzystniejszy
wydaje siê preparat wazodylatacyjny (lepszy profil metaboliczny)
Nie zaleca siê jednoczesnego stosowania 2 leków hamuj¹cych uk³ad renina-angiotensyna
U pacjentów z cukrzyc¹ zaleca siê zastosowanie statyny
Nie zaleca siê stosowania kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej

Nowe leki na cukrzycê a ciœnienie têtnicze
Nale¿y podkreœliæ zmianê w podejœciu do terapii cukrzycy typu 2, gdzie po³o¿ony
jest aktualnie nacisk na stosowanie leków o korzystnym wp³ywie na masê cia³a,
niskim ryzyku hipoglikemii i wykazuj¹cych dodatkowe korzyœci w postaci redukcji
ryzyka sercowo-naczyniowego i dzia³ania nefroprotekcyjnego. Chodzi o 2 grupy
leków – inhibitory transportera glukozo-sodowego 2 (SGLT-2), takie jak empagliflozyna, kanagliflozyna, dapagliflozyna), a tak¿e analogi glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), takie jak liraglutyd, dulaglutyd, semaglutyd. Poza korzystnym efektem metabolicznym, leki te maj¹ równie¿ wp³yw na wartoœci ciœnienia têtniczego.
Inhibitory SGLT-2
Inhibitory SGLT-2 maj¹ g³ówny punkt uchwytu w nerkach. Dzia³aj¹ one w mechanizmie pozainsulinowym, nasilaj¹c glukozuriê. Poza efektem hipoglikemizuj¹cym,
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maj¹ te¿ inne dzia³ania metaboliczne, takie jak redukcja insulinoopornoœci i glukotoksycznoœci, a tak¿e spadek masy cia³a. Dodatkowo wykazano nieglikemiczne
mechanizmy dzia³ania tej grupy. Do tych ostatnich zalicza siê m.in. redukcjê albuminurii, obni¿enie kwasu moczowego oraz efekt hipotensyjny. Te korzystne efekty
przek³adaj¹ siê na redukcjê œmiertelnoœci, hospitalizacji z powodu niewydolnoœci
serca i efekt nefroprotekcyjny (kanagliflozyna – CANVAS, CREDENCE, empagliflozyna – EMPAREG – OUTCOME, dapagliflozyna – DECLARE).
Œrednia redukcja ciœnienia têtniczego przez inhibitory SGLT-2 wynosi oko³o
5/2 mmHg. Okazuje siê, ¿e efekt ten dotyczy g³ównie pomiarów w dzieñ, nie wykazano tak korzystnego dzia³ania w nocy. Mechanizm hipotensyjny wynika g³ównie
z nasilenia natriurezy i urykozurii oraz redukcji oporu obwodowego i korzystnego
wp³ywu na sztywnoœæ naczyñ. Efekt hipotensyjny wywiera równie¿ poœrednio
redukcja masy cia³a pod wp³ywem tej grupy leków.
Najwiêkszy efekt hipotensyjny inhibitorów SGLT-2 mia³o po³¹czenie z blokerem
kana³u wapniowego, betablokerem i lekami blokuj¹cymi uk³ad renina-angiotensyna, a nie z diuretykami. Wynika to zapewne z faktu, ¿e leki te maj¹ równie¿ efekt
diuretyczny, co oznacza, ¿e dzia³anie ich i diuretyków nie jest ca³kowicie komplementarne. Niezale¿nie od mechanizmów, sam fakt obni¿enia ciœnienia przez inhibitory SGLT-2 czyni koniecznym monitorowanie tego parametru przy wdra¿aniu
leczenia nimi cukrzycy. Czasem konieczne mo¿e byæ zmniejszenie dawki lub nawet
liczby leków przeciwnadciœnieniowych.

Analogi GLP-1
Glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) stymuluje sekrecjê insuliny w sposób zale¿ny
od stê¿enia glukozy. Dodatkowo poprawia wra¿liwoœæ komórek beta na bodziec glukozowy oraz zwiêksza biosyntezê insuliny. Ponadto GLP-1 hamuje poposi³kowe wydzielanie glukagonu przez komórki alfa wysp trzustki. Poza powy¿szymi mechanizmami
dzia³ania ma wp³yw na oœrodek sytoœci w podwzgórzu, gdzie zmniejsza ³aknienie,
a ponadto spowalnia opró¿nianie ¿o³¹dka i zmniejsza wydzielanie soku ¿o³¹dkowego.
Ma równie¿ korzystny wp³yw na wra¿liwoœæ tkanek na dzia³anie insuliny, aczkolwiek
nie bezpoœrednio. Powy¿sze efekty dzia³ania GLP-1 sprawi³y, ¿e grupa leków w postaci
analogów GLP-1 jest obok inhibitorów SGLT-2, lekami pierwszego wyboru w terapii
cukrzycy typu 2. Badania kliniczne wykaza³y nie tylko bezpieczeñstwo liraglutydu
(LEADER), semaglutydu (SUSTAIN, PIONEER) i dulaglutydu (REWIND), ale równie¿ korzyœci sercowo-naczyniowe z redukcj¹ incydentów sercowo-naczyniowych
i zgonów, jak równie¿ efektem nefroprotekcyjnym. Zaobserwowano efekt hipotensyjny
tej grupy leków, aczkolwiek jest to efekt o ma³ym nasileniu. Mechanizm tego zjawiska
nie jest w pe³ni poznany, ale wydaje siê byæ niezale¿ny od redukcji masy cia³a.

ETIOPATOGENEZA I LECZENIE NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO U CHOREGO...

59

PIŒMIENNICTWO
Zasady postêpowania w nadciœnieniu têtniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa
Nadciœnienia Têtniczego.
2019 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. Clin
Diabet 2019; 8, 1. DOI: 10.5603/DK.2019.0001.
Katayama S., Hatano M., Issiki M. Clinical features and therapeutic perspectives on
hypertension in diabetics. Hypertens Res. 2018 Apr; 41(4): 213-229. doi: 10.1038/s41.
Heerspink H.L., Perkins B.A., Fitchett D.H., Husain M., Cherney D.Z. Sodium Glucose
Cotransporter 2 inhibitors in the treatment of diabetes mellitus: Cardiovascular and kidney
effects, potential mechanisms, and clinical applications. Circulation. 2016 Sep 6; 134(10):
752-72. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021887. Epub 2016 Jul 28. Review.
440-017-0001-5. Epub 2018 Feb 5. Review.
International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: 2019.
Available at: https://www.diabetesatlas.org
UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular
and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ. 1998 Sep 12;
317(7160): 703-13.
Niklas A., Marcinkowska J., Kozela M., Paj¹k A., Zdrojewski T., Drygas W., Piwoñska A.,
Kwaœniewska M., Kozakiewicz K., Tykarski A. Blood pressure and cholesterol control in
patients with hypertension and hypercholesterolemia: the results from the Polish multicenter
national health survey WOBASZ II. Pol Arch Intern Med. 2019 Dec 23; 129(12): 864-873.
doi: 10.20452/pamw.15013. Epub 2019 Oct 9.
Chrostowska M., Strojek K., Zdrojewski T., Narkiewicz K. Nadciœnienie têtnicze a cukrzyca.
w: Cukrzyca pod redakcj¹ Sieradzki J., Gdañsk, 2019.

Rozdzia³ 5

ETIOPATOGENEZA I LECZENIE OTY£OŒCI
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
ETIOPATOGENEZA OTY£OŒCI
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
U chorego z cukrzyc¹ typu 1 do rozwoju oty³oœci zwykle dochodzi po zachorowaniu na cukrzycê i najczêœciej jest ono efektem szczególnie intensywnej insulinoterapii. Insulina czêsto podawana w du¿ych dawkach, celem utrzymania dobrej kontroli glikemii, powoduje zwiêkszenie ³aknienia. Wyniki licznych badañ wskazuj¹,
¿e podawanie insuliny jako bazalnej w intensywnej insulinoterapii mo¿e byæ jednym
ze sposobów zapobiegania przyrostowi masy cia³a. Ponadto chorzy na cukrzycê
typu 1 obawiaj¹c siê hipoglikemii ograniczaj¹ aktywnoœæ fizyczn¹, a przed planowanym wysi³kiem lub w czasie wysi³ku zapobiegawczo spo¿ywaj¹ wiêcej wêglowodanów prostych. Takie zachowania sprzyjaj¹ dodatniemu bilansowi energetycznemu, a co za tym idzie przyrostowi masy cia³a.
Nadmierne nagromadzenie tkanki t³uszczowej zw³aszcza trzewnej powoduje rozwój insulinoopornoœci w tkance t³uszczowej, w¹trobie i miêœniach szkieletowych
(zjawisko charakterystyczne dla cukrzycy typu 2). Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na insulinê, a zwiêkszenie jej dawki mo¿e powodowaæ dalszy przyrost masy
cia³a. Je¿eli nie podejmie siê leczenia na wczesnym etapie, rozwinie siê mechanizm
b³êdnego ko³a, którego konsekwencj¹ bêdzie zwiêkszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Ocenia siê, ¿e w populacji chorych na cukrzycê typu 1 ryzyko sercowo-naczyniowe jest 10-krotnie wiêksze ni¿ w populacji ogólnej. Ryzyko to nie zmniejsza siê
istotnie mimo stosowania intensywnej insulinoterapii i osi¹gania celów terapeutycznych w zakresie HbA1c, co jest efektem coraz czêstszego rozwoju u chorych na
cukrzycê typu 1 nadwagi i oty³oœci oraz jej powik³añ, takich jak zaburzenia lipidowe
i nadciœnienie têtnicze. Realne zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego w tej
grupie chorych mo¿na osi¹gn¹æ poprzez leczenie nadwagi i oty³oœci.
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Z kolei cukrzyca typu 2 jest jednym z g³ównych powik³añ oty³oœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e prawid³owe wartoœci BMI w odniesieniu do rekomendacji WHO
(18,5-24,9 kg/m2) nie upowa¿niaj¹ do stwierdzenia, ¿e chory na cukrzycê typu 2
ma prawid³ow¹ masê cia³a. W tym przypadku konieczne jest wykonanie pomiaru
obwodu talii (MONW – oty³oœæ metaboliczna u osób z prawid³ow¹ mas¹ cia³a) oraz
sk³adu cia³a (w warunkach codziennej praktyki klinicznej metod¹ bioimpedancji).
Zawartoœæ t³uszczu w organizmie mê¿czyzn 20-25% œwiadczy o nadwadze, a >25%
o oty³oœci, u kobiet s¹ to odpowiednio wartoœci 30-35% i >35%. Nale¿y wspomnieæ,
¿e zgodnie z rekomendacjami Amerykañskich Towarzystw Endokrynologicznych
z 2016 roku oty³oœæ 1 stopnia rozpoznaje siê, gdy BMI >25 kg/m2 i wystêpuje co
najmniej jedno jej powik³anie o nasileniu ³agodnym lub umiarkowanym, a 2 stopnia,
gdy BMI >25 kg/m2 i wystêpuje co najmniej jedno jej powik³anie o znacznym nasileniu (do tych powik³añ nale¿¹ stany przedcukrzycowe i cukrzyca typu 2).
Do rozwoju oty³oœci zawsze prowadzi dodatni bilans energetyczny (nadmierne
w stosunku do potrzeb organizmu spo¿ycie energii). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
w aspekcie skutecznego leczenia bardzo wa¿ne jest ustalenie pierwotnej przyczyny
dodatniego bilansu energetycznego, zw³aszcza wystêpowania zaburzeñ od¿ywiania
(zespó³ kompulsywnego jedzenia, zespó³ nocnego jedzenia lub na³ogowe jedzenie).
Przyczyn¹ niepowodzeñ leczenia najczêœciej jest brak prawid³owego rozpoznania
przyczyny.
Droga od zachorowania na oty³oœæ do rozwoju cukrzycy typu 2 jest kilkustopniowa i zosta³a przedstawiona na ryc. 5.1.

Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych
z cukrzyc¹ i oty³oœci¹
Ryzyko sercowo-naczyniowe jest u tych chorych zwiêkszone od samego pocz¹tku tych chorób. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w momencie rozpoznania cukrzycy typu 2 czêsto wystêpuj¹ ju¿ powik³ania, w tym choroby sercowo-naczyniowe. Oty³oœæ jest
przyczyn¹ cukrzycy typu 2, a zatem jej leczeniem przyczynowym jest leczenie
oty³oœci. Ponadto skuteczne leczenie oty³oœci jest podstawowym dzia³aniem zmniejszaj¹cym ryzyko sercowo-naczyniowe na ka¿dym etapie rozwoju choroby (stany
przedcukrzycowe, cukrzyca typu 2). Zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego
jest bardzo wa¿ne w tej grupie chorych, poniewa¿ 68% zgonów wœród chorych na
cukrzycê typu 2 stanowi¹ zgony spowodowane chorobami sercowo-naczyniowymi.
Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e ryzyko sercowo-naczyniowe jest
szczególnie zwiêkszone u kobiet z cukrzyc¹ typu 2. Mo¿e to byæ zwi¹zane z zaburzeniami hormonalnymi wystêpuj¹cymi u oty³ych kobiet (wzrost stê¿enia w kr¹¿eniu wolnych androgenów w wyniku nasilenia ich syntezy w jajnikach i nadnerczach
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Dodatni bilans energetyczny
Magazynowanie nadmiaru energii
w tkance t³uszczowej
Zwiêkszenie siê objêtoœci adipocytu
Niedokrwienie, niedotlenienie adipocytów
w tkance t³uszczowej trzewnej
Wydzielanie przez adipocyty czynnika
chemotaktycznego dla monocytów
Nap³yw do tkanki t³uszczowej trzewnej monocytów,
ich przekszta³cenie w makrofagi
Rozwój stanu zapalnego
w tkance t³uszczowej trzewnej

Rozwój insulinoopornoœci w tkance t³uszczowej trzewnej,
zahamowanie lipogenezy, nasilenie lipolizy.
Niewydolnoœæ tkanki t³uszczowej
jako magazynu energetycznego

Zaburzenie wydzielania adipokin
(hormonów tkanki t³uszczowej)

Ektopowe gromadzenie siê t³uszczu
w w¹trobie insilinopornoœæ w¹troby
Niealkoholowa st³uszczeniowa
choroba w¹troby (NAFLD)

Ektopowe gromadzenie siê
t³uszczu w miêœniach szkieletowych
– insulinoopornoœæ miêœni szkieletowych

Nasilenie glukoneogenezy
i syntezy lipidów de novo

Wolne kwasy t³uszczowe jako substrat
energetyczny dla miêœni zamiast glukozy

Nieprawid³owa glikemia na czczo

Nietolerancja wêglowodanów

Mechanizm kompensacyjny – hiperinsilinemia

Upoœledzenie funkcji osi inkretynowej
[glukagonopodobny peptyd -1 (GLP-1),
glukagonopodobny peptyd insulinotropowy (GIP)]

Stopniowe wyczerpywanie siê
mechanizmu kompensacyjnego w wyniku
apoptozy komórek beta wysp trzustkowych

Upoœledzone Zwiêkszone wydzielanie glukagonu.
poposi³kowe wydzielanie insuliny

Cukrzyca typu 2

Rycina 5.1. Rozwój cukrzycy typu 2 u chorych na oty³oœæ
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oraz przekszta³cania w nie estrogenów w tkance t³uszczowej, oraz zmniejszenia
syntezy w w¹trobie bia³ka wi¹¿¹cego hormony p³ciowe [SHBG], spowodowane
hamuj¹cym dzia³aniem hiperinsulinemii). U kobiet z cukrzyc¹ typu 2 ryzyko
choroby wieñcowej jest wiêksze o 44%, a udaru o 27% ni¿ u mê¿czyzn. W cukrzycy typu 2 zwiêksza siê równie¿ istotnie, w porównywalnym stopniu u obu p³ci,
ryzyko ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, nag³ej œmierci sercowej i migotania przedsionków.
Ryzyko œmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych zwiêksza siê u chorych na
cukrzycê typu 2 o 200%. Nale¿y podkreœliæ, ¿e oty³oœæ jest niezale¿nym czynnikiem
ryzyka sercowo-naczyniowego. Przyrost masy cia³a o 10 kg zwiêksza ryzyko rozwoju choroby wieñcowej o 12%. Oty³oœæ jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka
wyst¹pienia ostrego zespo³u wieñcowego STEMI w m³odym wieku. Obserwowano
równie¿, ¿e wzrost ryzyka wyst¹pienia ostrego zespo³u wieñcowego STEMI
i NSTEMI jest wprost proporcjonalny do wartoœci BMI. Ponadto wzrost BMI
o 1 kg/m2 powoduje 4% wzrost ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego
i 6% udaru krwotocznego oraz 5% u mê¿czyzn i 7% u kobiet niewydolnoœci
serca, a 4% migotania przedsionków. W porównaniu do populacji z prawid³ow¹
mas¹ cia³a ryzyko migotania przedsionków u chorych na oty³oœæ zwiêksza siê
o 152%. Oty³oœæ jest tak¿e niezale¿nym czynnikiem ryzyka tachyarytmii komorowych. Ryzyko przedwczesnego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych jest
zwiêkszone o 127%.

Leczenie oty³oœci u chorego na cukrzycê
Bardzo wa¿nym elementem skutecznego leczenia oty³oœci jest zrozumienie
zarówno przez pacjenta, jak i lekarza, ¿e nie jest to równoznaczne z odchudzaniem.
Odchudzanie, to dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania znacznej redukcji masy cia³a
w krótkim czasie, w wyniku stosowania „diet cud” i/lub innych metod nieznajduj¹cych potwierdzenia w badaniach naukowych. W wiêkszoœci przypadków
uzyskany efekt jest krótkotrwa³y, a po zaprzestaniu stosowania u¿ytej metody
dochodzi do znacznego ponownego przyrostu masy cia³a. Takie dzia³ania nie tylko
nie zmniejszaj¹, ale zwiêkszaj¹ ryzyko sercowo-naczyniowe, a w aspekcie kontroli
glikemii najczêœciej konieczne jest w³¹czenie kolejnych leków hipoglikemizuj¹cych, nierzadko insulinoterapii lub intensyfikacji insulinoterapii.
Leczenie oty³oœci to proces d³ugotrwa³y, wymagaj¹cy zmian utrzymywanych do
koñca ¿ycia. Jego celem nie jest szybka i znaczna utrata masy cia³a, ale powolna jej
redukcja (w pierwszym miesi¹cu ok. 1 kg na tydzieñ, a w kolejnych ok. 0,5 kg
na tydzieñ) i d³ugotrwa³e utrzymanie uzyskanych efektów. Nadrzêdnym celem leczenia oty³oœci jest zmniejszenie ryzyka rozwoju jej powik³añ, uzyskanie poprawy
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w zakresie ju¿ istniej¹cych powik³añ, zmniejszenie œmiertelnoœci, poprawa jakoœci
¿ycia i ogólnego stanu zdrowia. Jako cel terapeutyczny w leczeniu oty³oœci u chorych
na cukrzycê typu 2 zaleca siê redukcjê masy cia³a o 5-15% (lub wiêcej) pocz¹tkowej
masy cia³a. W czasie 13,5 lat obserwacji stwierdzono, ¿e redukcja masy cia³a u chorego na cukrzycê typu 2 o co najmniej 7%, po³¹czona ze zwiêkszeniem aktywnoœci fizycznej, powodowa³a istotn¹ poprawê kontroli glikemii i zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Natomiast wyniki 12-letniej obserwacji pokaza³y, ¿e redukcja masy
cia³a niezale¿nie od typu cukrzycy powodowa³a zmniejszenie œmiertelnoœci ogólnej
o 25%, a œmiertelnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych o 28%. Znaczna redukcja
masy cia³a mo¿e spowodowaæ remisjê cukrzycy typu 2, zw³aszcza u chorych z krótkim wywiadem. Dziêki zmniejszeniu masy cia³a mo¿na stosowaæ mniej leków hipoglikemizuj¹cych, hipolipemizuj¹cych i hipotensyjnych. Poprawia siê równie¿ funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.
W leczeniu oty³oœci u chorego na cukrzycê typu 2, tak jak u ka¿dego innego chorego na oty³oœæ, nale¿y wykorzystywaæ ca³y wachlarz dostêpnych metod, dobieraj¹c ich gradacjê indywidualnie z uwzglêdnieniem pierwotnej przyczyny rozwoju
oty³oœci i w zale¿noœci od aktualnych potrzeb i uzyskiwanych efektów (ryc. 5.2).
Metody powinny byæ tak dobierane, ¿eby ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych zwi¹zanych z ich stosowaniem by³o jak najmniejsze, przy uzyskiwaniu jak
najwiêkszych korzyœci zdrowotnych.

Leczenie
operacyjne
i opieka
pooperacyjna

Przygotowanie
do leczenia operacyjnego
Farmakoterapia
Psychoterapia
Zmiana stylu ¿ycia (trwa³a zmiana nawyków ¿ywieniowych,
zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej) + terapia behawioralna

Rycina 5.2. „Piramida” metod leczenia oty³oœci i szczeble ich stosowania
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Optymalnym rozwi¹zaniem w leczeniu oty³oœci jest wspó³praca zespo³u terapeutycznego (lekarz, dietetyk, psychoterapeuta, fizjoterapeuta i chirurg bariatra) kierowanego przez lekarza posiadaj¹cego przeszkolenie w zakresie leczenia oty³oœci.

Zmiana nawyków ¿ywieniowych (leczenie dietetyczne)
U ka¿dego chorego nale¿y zalecaæ trwa³¹ zmianê nawyków ¿ywieniowych
(terminu tego nale¿y u¿ywaæ zamiast s³owa dieta, ¿eby chory mia³ œwiadomoœæ,
¿e nie jest to dzia³anie chwilowe). Nie nale¿y zalecaæ diet ketogennych (wysokobia³kowych i/lub wysokot³uszczowych) oraz gotowych diet opracowanych przez
dietetyka i cateringu dietetycznego (te ostatnie dwa rozwi¹zania mog¹ byæ zastosowane chwilowo, ale nie pozwol¹ na uzyskanie d³ugotrwa³ych efektów). Zalecenia
dotycz¹ce zmian nale¿y opieraæ na wprowadzaniu modyfikacji dotychczasowej
diety pacjenta stosuj¹c metodê ma³ych kroków, a nie rewolucyjnych rozwi¹zañ.
Nie nale¿y wydawaæ zaleceñ typu „proszê jeœæ mniej”, „proszê jeœæ po³owê tego co
teraz”. Nale¿y zmieniaæ jakoœæ, a nie ograniczaæ iloœæ jedzenia. Celem zmiany
jakoœci pokarmów jest nie tylko uzyskanie redukcji masy cia³a, ale równie¿ wp³yw
na kontrolê glikemii, profilu lipidowego i ciœnienia têtniczego.
Edukacja ¿ywieniowa ma pozwoliæ pacjentowi na uzyskanie umiejêtnoœci takiego kontrolowania jedzenia, ¿eby poradzi³ sobie w ka¿dych warunkach, np. delegacja, œwiêta, spotkanie towarzyskie, bez poczucia krzywdy i wyrzeczenia. Chory powinien nauczyæ siê wybieraæ pokarmy o ni¿szej energetycznoœci, ale o smaku
zbli¿onym do tych, jakie preferowa³ (np. miêso pieczone w piekarniku zamiast
sma¿onego w panierce, jogurt zamiast œmietany, chudy twaróg zamiast t³ustego,
szynka zamiast parówki, napój s³odzony niskokaloryczn¹ substancj¹ s³odz¹c¹ zamiast cukrem). To pozwoli na jedzenie wiêkszych iloœci i nieodczuwanie g³odu.
Chory powinien wiedzieæ, ¿e ¿aden pokarm nie jest bezwzglêdnie zakazany (wyeliminowanie psychologicznego wp³ywu „zakazanego owocu”, który staje siê najbardziej po¿¹dany). Nale¿y jednak nauczyæ chorego wyznaczania sobie granic,
np. ma³y kawa³ek ciasta lub 1 czekoladka raz lub 2 razy w tygodniu, fast food nie
czêœciej ni¿ raz na kwarta³. Realizacje zaleceñ ¿ywieniowych nale¿y kontrolowaæ
w oparciu o dzienniczek ¿ywieniowy prowadzony przez pacjenta. Prowadzenie takiego dzienniczka uczy pacjenta dokonywania wyborów i dostrzegania pope³nianych b³êdów. W dzienniczku pacjent zapisuje przed spo¿yciem masê i energetycznoœæ pokarmów i napojów, jakie planuje zjeœæ/wypiæ oraz po zastanowieniu
dokonuje korekty ich jakoœci lub iloœci.
Pomocne w dokonywaniu zmian mog¹ byæ proste przepisy na smaczne i nieskomplikowane dania, które pacjent otrzyma od dietetyka. Gotowy jad³ospis ma znaczenie
wy³¹cznie pogl¹dowe, a nie obligatoryjne. Pacjent powinien uczyæ siê na w³asnych
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b³êdach i eliminowaæ je przy wsparciu dietetyka i lekarza. Nale¿y uœwiadomiæ pacjentowi, ¿e wyboru tego co zje, dokonuje tak naprawdê w czasie zakupów.
W codziennej praktyce klinicznej ca³kowite zapotrzebowanie energetyczne
pacjenta mo¿na wyliczyæ ze wzoru:
wydatek energetyczny = podstawowy wydatek energetyczny
(basal metabolic rate – BMR) × wspó³czynnik aktywnoœci fizycznej
gdzie: BMR dla mê¿czyzn = 11,6 × masa cia³a (kg) + 879 kcal, dla kobiet = 8,7 × masa
cia³a (kg) + 826 kcal, wspó³czynnik aktywnoœci fizycznej dla osób prowadz¹cych
siedz¹cy tryb ¿ycia – 1,3, dla œrednio aktywnych – 1,5, przy regularnej aktywnoœci
fizycznej – 1,7.

Aktualnie, w leczeniu oty³oœci zaleca siê stosowanie umiarkowanego deficytu
energetycznego, który uzyskuje siê odejmuj¹c od wyliczonego zapotrzebowania
energetycznego 500-600 kcal (œrednio odpowiada to 1200-1500 kcal/d dla kobiet
i 1500-1800 kcal/d dla mê¿czyzn). Pozwala to na uzyskanie ubytku masy cia³a
ok. 0,5 kg tygodniowo. Po uzyskaniu 10% redukcji masy cia³a w odniesieniu do
pocz¹tkowej nale¿y ponownie wyliczyæ zapotrzebowanie energetyczne i ustaliæ
deficyt energetyczny. Zalecenia dotycz¹ce aspektu jakoœciowego zmian przedstawiono w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Zalecenia dotycz¹ce rekomendacji zmian jakoœciowych spo¿ywanych

produktów
Wêglowodany: 55% dobowej
energetycznoœci diety

Zwiêkszenie spo¿ycia
wêglowodanów z³o¿onych
(w tym b³onnik pokarmowy
25-40 g na dobê):
• zbo¿owe produkty
pe³noziarniste (kasze,
br¹zowy ry¿, makaron
i pieczywo razowe),
• roœliny str¹czkowe,
• warzywa.

T³uszcze: <25% dobowej
energetycznoœci diety

Ograniczenie spo¿ycia kwasów
t³uszczowych nasyconych
i cholesterolu (<200 g/dobê):
• wykluczenie mas³a, œmietany,
smalcu,
• ograniczenie spo¿ycia
czerwonego miêsa,
• zast¹pienie t³ustych nabia³ów
odt³uszczonymi,
• wyeliminowanie t³ustych wêdlin
(boczek, pasztety, parówki,
mielone kie³basy),
• ograniczenie spo¿ycia podrobów
(w¹troba, nerki),
• ograniczenie spo¿ycia jaj do
2 tygodniowo.

Bia³ko: 20% dobowej
energetycznoœci diety

îród³em bia³ka
powinny byæ:
• chudy nabia³,
• chude miêso,
• niemielone
wêdliny,
• roœliny
str¹czkowe.
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Wêglowodany: 55% dobowej
energetycznoœci diety

Ograniczenie spo¿ycia
wêglowodanów prostych
(glukoza, fruktoza,
ksylitol, sacharoza),
<10% energetycznoœci
diety:
• nie wiêcej ni¿ 300 g
owoców dziennie,
• niedodawanie cukru
do potraw,
• wykluczenie napojów
s³odzonych cukrem,
• eliminacja miodu,
• znaczne ograniczenie
spo¿ywania s³odyczy,
• znaczne ograniczenie
produktów mlecznych
s³odzonych cukrem.
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T³uszcze: <25% dobowej
energetycznoœci diety

Bia³ko: 20% dobowej
energetycznoœci diety

Ograniczenie spo¿ycia kwasów
t³uszczowych jednonienasyconych
o konfiguracji trans:
• wyeliminowanie ¿ywnoœci typu
fast-food, chipsów, paluszków,
wyrobów cukierniczych,
• ograniczenie u¿ywania margaryn
twardych,
• unikanie panierowania
i sma¿enia.

Zwiêkszenie spo¿ycia
jednonienasyconych kwasów
t³uszczowych:
• oliwa z oliwek,
• olej rzepakowy.
Utrzymanie prawid³owego stosunku
kwasów t³uszczowych omega 6
do omega 3:
• zwiêkszenie spo¿ycia ryb (œledŸ,
³osoœ, tuñczyk).

Koncepcja indeksu glikemicznego zosta³a zakwestionowana przez WHO i FAO
w 2010 roku, ze wzglêdu na jego okreœlenie dla niewielkiej liczby produktów,
a ponadto wiele z tych okreœlanych jako o niskim indeksie glikemicznym charakteryzuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ fruktozy lub t³uszczów, a nisk¹ zawartoœci¹ b³onnika pokarmowego, co uniemo¿liwia realizacjê prawid³owego sk³adu diety.
Podany w tabeli 5.1 sk³ad diety sprzyja równie¿ zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego.
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Zmiany nawyków ¿ywieniowych powinny równie¿ obejmowaæ regularne
spo¿ywanie 3-5 posi³ków dziennie, niedojadanie miêdzy posi³kami (ew. warzywa
bez dodatków) i odpowiedni rozk³ad dobowy posi³ków, który przedstawiono
w tabeli 5.2.
Tabela 5.2. Prawid³owy rozk³ad posi³ków (% spo¿ywanej w czasie dnia energii)
5 posi³ków

3 posi³ki

I œniadanie

25%

40%

II œniadanie

15%

obiad

35%

podwieczorek

10%

kolacja

15%

40%

20%

Chory na cukrzycê zw³aszcza typu 2 (upoœledzenie nocnego hamowania w¹trobowej syntezy glukozy) nie powinien jeœæ owoców w godzinach póŸno popo³udniowych i wieczornych (fruktoza jest substratem do w¹trobowej syntezy glukozy) oraz
nabia³u na kolacjê (laktoza). Spo¿ywanie tych produktów powoduje zwiêkszenie
stê¿enia glukozy mierzonego na czczo.

Aktywnoœæ fizyczna
Musi byæ rekomendowana wraz ze zmian¹ nawyków ¿ywieniowych i realizowana tak¿e w okresie utrzymania uzyskanych efektów. Aktywnoœæ fizyczna przyczynia siê nie tylko do zmniejszenia masy cia³a (zmniejszenie ubytku masy
bezt³uszczowej, zapobieganie istotnemu obni¿eniu siê podstawowego wydatku
energetycznego – co sprzyja utrzymaniu uzyskanych efektów leczenia), ale równie¿
do zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego (zmniejszenie pola t³uszczu trzewnego, poprawa insulinowra¿liwoœci, zwiêkszenie stê¿enia frakcji HDL cholesterolu, obni¿enie ciœnienia têtniczego).
Chory na cukrzycê przed wdro¿eniem aktywnoœci fizycznej powinien zostaæ
poddany ocenie wystêpowania powik³añ mikro- i makronaczyniowych. Nale¿y
równie¿ rozwa¿yæ wykonanie stopniowanego testu wysi³kowego przed zaleceniem wysi³ku o umiarkowanej intensywnoœci, je¿eli wystêpuj¹ takie czynniki
ryzyka sercowo-naczyniowego jak: wiek powy¿ej 35 lat; cukrzyca typu 2
trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ 10 lat lub typu 1 d³u¿ej ni¿ 15 lat; obecnoœæ jakiegokolwiek
czynnika ryzyka choroby wieñcowej; obecnoœæ powik³añ mikronaczyniowych;
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choroba naczyñ obwodowych oraz neuropatia autonomiczna. W przypadku wystêpowania choroby wieñcowej nale¿y wyznaczyæ próg niedokrwienia i predyspozycje do zaburzeñ rytmu serca w czasie wysi³ku. Natomiast u chorych z przerostem lewej komory powinno siê oceniæ spoczynkow¹ frakcjê wyrzutow¹ i jej
reakcjê na wysi³ek. Nale¿y równie¿ oceniæ wystêpowanie choroby naczyñ
obwodowych (chromanie przestankowe, zimne stopy, têtno na têtnicach obwodowych s³abe lub w ogóle niewyczuwalne, atrofia tkanki podskórnej lub utrata
ow³osienia).
Intensywnego wysi³ku fizycznego nie nale¿y zalecaæ chorym z retinopati¹ proliferacyjn¹ i jawn¹ nefropati¹. Ponadto chorym z retinopati¹ proliferacyjn¹ nie nale¿y
zalecaæ æwiczeñ oporowych (napinanie, wstrz¹sy), z powodu ryzyka krwotoku do
cia³a szklistego lub odwarstwienia siatkówki.
U chorych z brakiem czucia spowodowanym neuropati¹ obwodow¹ nie nale¿y
zalecaæ treningów na bie¿ni, d³ugich spacerów, joggingu i stepowania. Nale¿y rekomendowaæ: p³ywanie lub æwiczenia w wodzie, jazdê na rowerze lub rowerze treningowym, krótsze spacery i æwiczenia na siedz¹co. U wszystkich chorych na cukrzycê
nale¿y zalecaæ dok³adne obejrzenie stóp przed i po wysi³ku (pêcherze, otarcia,
zranienia) i dbanie o ich higienê (unikanie zaka¿eñ i ryzyka rozwoju martwicy).
Ponadto nale¿y rekomendowaæ ochronê stóp poprzez u¿ywanie wk³adek z ¿elu
silikonowego lub powietrznych, skarpetek z poliestru lub mieszanek poliestrowo-bawe³nianych i odpowiedni dobór obuwia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e u chorych z neuropati¹ autonomiczn¹ istnieje zwiêkszone
ryzyko niemego niedokrwienia miêœnia sercowego i nag³ego zgonu, oraz ryzyko
du¿ych wahañ ciœnienia têtniczego, zw³aszcza na pocz¹tku zwiêkszenia aktywnoœci
fizycznej. Ponadto wystêpuje u nich ryzyko zaburzeñ termoregulacji, dlatego powinni unikaæ wysi³ku w wysokich i niskich temperaturach, oraz pilnowaæ odpowiedniego nawodnienia.
U chorych stosuj¹cych insulinoterapiê mo¿na zminimalizowaæ ryzyko hipoglikemii poprzez œcis³e monitorowanie stê¿enia glukozy przed, w czasie i po wysi³ku,
a tak¿e dziêki zindywidualizowanym zaleceniom dotycz¹cym dawki insuliny lub
spo¿ycia pokarmu.
W zaleceniach nale¿y okreœliæ rodzaj, czêstotliwoœæ, czas trwania i intensywnoœæ
wysi³ku. W rekomendacjach nale¿y uwzglêdniæ preferencje, mo¿liwoœci i stan
zdrowia chorego. Rekomendacje dotycz¹ce aktywnoœci fizycznej przedstawiono
w tabeli 5.3.
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Tabela 5.3. Rekomendacje dotycz¹ce aktywnoœci fizycznej
Areobowa

Oporowa

Rodzaj

szybki marsz, jazda na rowerze,
p³ywanie i æwiczenia w wodzie
oraz nording walking

æwiczenia oporowe wzmacniaj¹ce
poszczególne grupy miêœniowe

Czas trwania

60-90 minut w czasie wolnym
(stopniowe zwiêkszanie
z 10-15 minut o 5 minut
co tydzieñ)

• 8-10 æwiczeñ (po 12-15
powtórzeñ z zaanga¿owaniem
30-50% maksymalnej si³y
miêœniowej),
• seriê æwiczeñ mo¿na
wykonywaæ 1-3 razy,
z 30-60-sekundowymi
przerwami.

Czêstotliwoœæ

minimum 5 razy w tygodniu,
optymalnie codziennie.

3 razy w tygodniu.

Intensywnoœæ

umiarkowana (u osób bez schorzeñ • umiarkowana,
sercowo-naczyniowych jest
• u¿ywanie niewielkich
to 60-70% têtna maksymalnego
ciê¿arków,
wyliczonego ze wzoru: 220 – wiek • bez nadmiernego obci¹¿ania
w latach, a u osób z tymi
stóp.
schorzeniami 40-70% rezerwy
têtna wyliczonej ze wzoru:
najwy¿sza wartoœæ têtna osi¹gniêta
w czasie próby wysi³kowej
– wartoœæ têtna spoczynkowego).

W okresie utrzymania uzyskanych efektów nale¿y zachowaæ poziom aktywnoœci
fizycznej co najmniej taki, jak w czasie leczenia.
Istotnym elementem jest równie¿ zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej zwi¹zanej
z codziennymi czynnoœciami, np. wchodzenie po schodach zamiast u¿ywania
windy, chodzenie w czasie rozmowy telefonicznej itp.

Terapia behawioralna
(modyfikacja zachowañ)
Powinna zostaæ zastosowana u ka¿dego pacjenta i mo¿e byæ prowadzona przez
odpowiednio wyszkolonego psychologa, lekarza, dietetyka lub rehabilitanta. Jej
celem jest pomoc w analizie i modyfikacji zachowañ ¿ywieniowych i aktywnoœci
fizycznej, a tak¿e wzmacnianie motywacji do d³ugotrwa³ego utrzymania zmian.
Ponadto terapia behawioralna ma doprowadziæ do zmian przekonañ dotycz¹cych
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czynników wp³ywaj¹cych na regulacjê masy cia³a, u³atwienie zrozumienia konsekwencji zdrowotnych utrzymuj¹cej siê oty³oœci i aktywne w³¹czenie pacjenta w proces leczenia. Nale¿y ustaliæ realny cel terapeutyczny, œciœle okreœlony w czasie
i okreœliæ metody prowadz¹ce do osi¹gniêcia celu (stopniowe wprowadzanie zmian
i stopniowanie celu) oraz wspieraæ chorego w realizacji kolejnych kroków.
W tej terapii stosuje siê takie techniki jak: samoobserwacja i samokontrola
(prowadzenie dzienniczków ¿ywieniowego i aktywnoœci fizycznej), kontrolowanie
spo¿ywania posi³ków (jedzenie przy stole, niewykonywanie innych czynnoœci
w czasie jedzenia, unikanie siêgania po przek¹ski miêdzy posi³kami), bodŸce kontroluj¹ce i wzmacniaj¹ce (wa¿enie jedzenia, planowanie zakupów, wyznaczanie
sobie innych nagród ni¿ jedzenie).

Interwencje psychologiczne w leczeniu oty³oœci
Stosowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje interwencji: diagnoza, pomoc psychologiczna
i terapia. Diagnoza i pomoc psychologiczna mog¹ byæ przeprowadzone przez ka¿dego psychologa. Terapia mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie przez psychologa
posiadaj¹cego uprawnienia terapeutyczne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy terapeuta
zajmuje siê zaburzeniami od¿ywiania. W leczeniu oty³oœci najczêœciej stosowana
jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, ale u chorych z pocz¹tkiem oty³oœci
w dzieciñstwie skuteczniejsze mog¹ byæ terapie systemowa i psychodynamiczna.
Chorych z nisk¹ samoocen¹, zaburzeniami depresyjnymi, zespo³em kompulsywnego jedzenia i zespo³em nocnego jedzenia oraz na³ogowym jedzeniem, a tak¿e
w ka¿dym przypadku kiedy lekarz podejrzewa psychologiczne pod³o¿e rozwoju
oty³oœci, nale¿y kierowaæ do psychologa posiadaj¹cego certyfikat terapeuty.
Kontakt pozosta³ych cz³onków zespo³u terapeutycznego (lekarza, dietetyka
i fizjoterapeuty) z psychologiem u³atwi zrozumienie indywidualnych problemów
chorego, wypracowanie efektywnej strategii leczenia i konstruktywnej relacji
z chorym.
Farmakoterapia wspomagaj¹ca leczenie oty³oœci
i farmakoterapia hipoglikemizuj¹ca,
a redukcja masy cia³a i ryzyko sercowo-naczyniowe
Farmakoterapia wspomagaj¹ca leczenie oty³oœci
O mo¿liwoœci leczenia farmakologicznego nale¿y informowaæ ka¿dego pacjenta,
u którego nie wystêpuj¹ przeciwskazania. Poniewa¿ oty³oœæ jest chorob¹ przewlek³¹, rekomenduje siê stosowanie farmakoterapii, co najmniej przez 6 miesiêcy,
a optymalnie dok¹d jest dobrze tolerowana. Stosowanie leku krócej ni¿ 6 miesiêcy
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nie powoduje korzyœci zdrowotnych. Zastosowanie leku nie zastêpuje zmian stylu
¿ycia, a s³u¿y u³atwieniu ich wprowadzenia. Farmakoterapiê mo¿na w³¹czyæ na
ka¿dym etapie leczenia (rozpoczêcie, w trakcie i w okresie utrzymania).
Aktualnie dysponujemy trzema lekami wspomagaj¹cymi leczenie oty³oœci:
orlistat, liraglutyd (Saxenda) i po³¹czenie naltreksonu z bupropionem (Mysimba).
U chorych na cukrzycê typu 2, je¿eli nie wystêpuj¹ zaburzenia od¿ywiania (zespó³
kompulsywnego jedzenia, zespó³ nocnego jedzenia i na³ogowe jedzenie) lekiem
z wyboru jest Saxenda, a to ze wzglêdu na wielokierunkowe mechanizmy dzia³ania
(aktywacja osi inkretynowej, co skutkuje zwiêkszeniem wydzielania insuliny, zwiêkszanie odczucia sytoœci i hamowanie uczucia g³odu, oraz zmniejszanie ryzyka
sercowo-naczyniowego). Je¿eli zdiagnozuje siê zaburzenie od¿ywiania liraglutyd
(Victoza) mo¿na stosowaæ w leczeniu cukrzycy, a w celu uzyskania efektów leczenia oty³oœci nale¿y zastosowaæ po³¹czenie bupropionu z naltreksonem (Mysimba).
Orlistat jest lekiem skierowanym do niszowej grupy pacjentów, którzy maj¹ problemy
z ograniczeniem spo¿ycia t³uszczów (ze wzglêdu na to i z tego powodu, ¿e lek ten jest
zarejestrowany od 20 lat i dobrze znany, jego szersze omówienie zosta³o pominiête).
Liraglutyd (Victoza), d³ugo dzia³aj¹cy analog GLP-1 jest w dawce 1,8 mg od
ponad 10 lat stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jak ju¿ wspomniano, liraglutyd
poza wp³ywem na oœ inkretynow¹ hamuje odczuwanie g³odu i stymuluje odczucie
sytoœci, ale nie wp³ywa na odczuwanie apetytu (poszukiwanie pokarmu w celu
odczucia przyjemnoœci z jego zjedzenia, niezale¿nie od stanu sytoœci). Do wspomagania leczenia oty³oœci liraglutyd zarejestrowany jest pod nazw¹ handlow¹ Saxenda,
a jego dawka w tym wskazaniu wynosi 3,0 mg na dobê s.c. Stosowanie leku nale¿y
rozpocz¹æ od dawki 0,6 mg/dobê, zwiêkszaj¹c j¹ o 0,6 mg/dobê co tydzieñ, do
osi¹gniêcia docelowej 3 mg/dobê. Dyskontynuacjê leczenia nale¿y rozwa¿yæ, je¿eli
po zwiêkszeniu dawki lek jest Ÿle tolerowany przez kolejne 2 tygodnie. Najczêœciej
wystêpuj¹cymi dzia³aniami niepo¿¹danymi s¹: nudnoœci, biegunki, wymioty i zaparcia. Przeciwskazania do stosowania liraglutydu obejmuj¹: nadwra¿liwoœæ na
którykolwiek sk³adnik preparatu, ci¹¿a, okres karmienia piersi¹.
Analiza trzech randomizowanych, podwójnie zaœlepionych, kontrolowanych
placebo badañ, gdzie stosowano liraglutyd w dawce 3,0 mg w leczeniu oty³oœci
wykaza³a, ¿e stosowanie tego leku zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawa³u serca lub udaru niezakoñczonego zgonem o 58%. Natomiast
w badaniu LEADER, w którym oceniano wp³yw stosowania liraglutydu w dawce
1,8 mg na ryzyko sercowo-naczyniowe w grupie chorych na cukrzycê typu 2 z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym stwierdzono istotne zmniejszenie ryzyka
zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, wyst¹pienia zawa³u serca i udaru
niezakoñczonego zgonem. Ni¿sze ryzyko wyst¹pienia tych punktów koñcowych
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zaobserwowano równie¿ w badaniach oceniaj¹cych semaglutyd i dulaglutyd.
Natomiast badanie ELIXA (liksisenatyd) i EXCEL (eksenatyd) nie wykaza³y istotnego wp³ywu tych leków na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Drugim lekiem wspomagaj¹cym leczenie oty³oœci, jest z³o¿ony produkt leczniczy, zawieraj¹cy dwie substancje czynne: chlorowodorek buproprionu (90 mg co
odpowiada 78 mg bupropionu) i chlorowodorek naltreksonu (8 mg co odpowiada
7,2 mg naltreksonu) o przed³u¿onym uwalnianiu.
Bupropion jest inhibitorem wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny oraz
niekompetencyjnym antagonist¹ receptorów nikotynowych. W j¹drze ³ukowatym
podwzgórza stymuluje uwalnianie proopiomelanokortyny (POMC), co pobudzaj¹
uwalnianie alfa-melanotropiny (alfa-MSH), która poprzez zwi¹zanie siê ze swoim
receptorem typu 4 (MC4-R) stymuluje odczucie sytoœci. Natomiast w mezolimbicznym dopaminergicznym uk³adzie nagrody zmniejsza odczuwanie apetytu, hamuj¹c
wychwyt zwrotny dopaminy.
Naltrekson jest antagonist¹ receptorów opioidowych (zw³aszcza receptorów m,
a w mniejszym stopniu receptorów k, a w jeszcze mniejszym l). Blokuj¹c receptory
opioidowe m wyd³u¿a odczuwanie sytoœci, poniewa¿ znosi dzia³anie beta-endorfiny
hamuj¹cej wydzielanie POMC, a blokuj¹c receptory opioidowe w uk³adzie nagrody
zwiêksza stê¿enie endogennych opioidów zmniejszaj¹c odczucie apetytu.
Bupropion i naltrekson wzajemnie wzmacniaj¹ swoje dzia³ania wp³ywaj¹c na
ten sam efekt przez ró¿ne mechanizmy (dzia³anie addycyjne). Do najczêœciej
wystêpuj¹cych dzia³añ niepo¿¹danych nale¿¹: nudnoœci, bóle g³owy, wymioty,
zawroty g³owy, bezsennoœæ i suchoœæ w ustach. Przeciwwskazania do stosowania
tego leku obejmuj¹: nadwra¿liwoœæ na któr¹kolwiek substancjê czynn¹ lub pomocnicz¹, niewyrównane nadciœnienie têtnicze, padaczkê wystêpuj¹c¹ obecnie lub
napady padaczkowe w wywiadzie, guz nowotworowy oœrodkowego uk³adu nerwowego, okres bezpoœrednio po nag³ym odstawieniu alkoholu lub benzodiazepin
u osoby uzale¿nionej, chorobê afektywn¹ dwubiegunow¹ w wywiadzie, przyjmowanie buproprionu lub naltreksonu we wskazaniu innym ni¿ redukcja masy cia³a,
¿ar³ocznoœæ psychiczn¹ lub jad³owstrêt psychiczny obecnie lub w przesz³oœci,
uzale¿nienie od d³ugotrwa³ego przyjmowania opioidów lub agonistów opiatów,
np. metadonu oraz okres bezpoœrednio po ich odstawieniu u osoby uzale¿nionej,
przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), ciê¿kie zaburzenia
czynnoœci w¹troby, schy³kowa niewydolnoœæ nerek lub ciê¿kie zaburzenia czynnoœci nerek. Produktu leczniczego nie powinno siê równie¿ stosowaæ w ci¹¿y
i w okresie laktacji.
Leczenie rozpoczyna siê od stosowania 1 tabletki rano przez tydzieñ, w nastêpnym tygodniu podaje siê 1 tabletkê rano i 1 wieczorem, w kolejnym 2 tabletki rano
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i 1 wieczorem, a od czwartego tygodnia stosuje siê dawkê docelow¹ 2 tabletki rano
i 2 wieczorem.
W badaniach COR I, COR II i COR Diabetes wykazano korzystny wp³yw
po³¹czenia naltreksonu z bupropionem na profil lipidowy. Natomiast w przeprowadzonym w grupie pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym badaniu
LIGHT, które zosta³o przedwczeœnie zakoñczone po opublikowaniu wyników analizy interim (50% zaplanowanych punktów koñcowych), zaobserwowano mniejsz¹
czêstoœæ wystêpowania zdarzeñ sercowo-naczyniowych w grupie stosuj¹cej lek ni¿
placebo. Jednak pe³ne dane dotycz¹ce wp³ywu leku na ryzyko sercowo-naczyniowe
bêd¹ dostêpne po publikacji badania, które rozpoczêto po przedwczesnym zakoñczeniu badania LIGHT.
Farmakoterapia hipoglikemizuj¹ca u chorego
z rozpoznaniem cukrzycy, leczonego z powodu oty³oœci,
a ryzyko sercowo-naczyniowe
Redukcji masy cia³a sprzyja zastosowanie insulin d³ugo dzia³aj¹cych, takich jak:
detemir, degludec i glargina U300. Insulinê krótko dzia³aj¹c¹ lepiej jest stosowaæ
bezpoœrednio po posi³ku lub w czasie 20 minut od jego rozpoczêcia, dziêki temu
pacjent bêdzie móg³ dostosowaæ dawkê insuliny do rzeczywiœcie spo¿ytej ¿yw
noœci. U chorych z cukrzyc¹ typu 1 uwa¿a siê równie¿ za korzystne zastosowanie
insuliny glulizyny. Ze wzglêdu na rozwój insulinoopornoœci u oty³ych chorych
z cukrzyc¹ typu 1 nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie metforminy, weryfikuj¹c dawkê
insuliny, ¿eby zminimalizowaæ ryzyko hipoglikemii. W tej grupie chorych nale¿y
równie¿ rozwa¿yæ stosowanie liraglutydu w dawce 3,0 mg, mimo braku wp³ywu na
kontrolê glikemii, celem wspomagania redukcji masy cia³a. Inhibitory transportera
sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT-2) nie s¹ zalecane w cukrzycy typu 1 mimo
korzystnego wp³ywu masy cia³a.
Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2 jest metformina. Lek ten
ma neutralny wp³yw na masê cia³a. Chocia¿ w badaniu UKPDS (United Kingdom
Prospective Diabetes Study) wykazano mniejsze ryzyko wyst¹pienia zawa³u miêœnia sercowego, nag³ej œmierci, udaru mózgu, choroby wieñcowej i chorób naczyñ
obwodowych u osób leczonych metformin¹, to metaanalizy nie potwierdzi³y takich
korzyœci wynikaj¹cych z jej stosowania.
Je¿eli konieczne jest wdro¿enie drugiego leku, powinien byæ to inhibitor DPP-4,
inhibitor SGLT-2 lub analog GLP-1 (przy czym inhibitory DPP-4 maj¹ neutralny
wp³yw na masê cia³a).
Stosowanie inhibitorów SGLT-2 powoduje zmniejszenie masy cia³a, poprawê
kontroli glikemii i zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Zaobserwowano,
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¿e stosowanie empagliflozyny powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn
sercowo-naczyniowych o 38%, hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca o 35%
i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 32%.

Leczenie operacyjne
Opieka przedoperacyjna i kwalifikacja
do leczenia operacyjnego
Do leczenia operacyjnego oty³oœci chory powinien zostaæ zakwalifikowany przez
zespó³ z³o¿ony z lekarzy specjalistów z wielu dziedzin, dietetyka i psychologa.
Okres przygotowania do operacji powinien wynosiæ 3-6 miesiêcy, w czasie których
powinny siê odbyæ minimum 3 wizyty. Intencj¹ dzia³añ w tym okresie jest uzyskanie redukcji masy cia³a celem zmniejszenia ryzyka operacyjnego (nale¿y zastosowaæ wszystkie potrzebne opcje terapeutyczne), optymalizacja leczenia powik³añ
oty³oœci i innych schorzeñ przewlek³ych oraz edukacja zmierzaj¹ca do zmian stylu
¿ycia. Konieczna jest równie¿ ocena psychologiczna, obejmuj¹ca wystêpowanie
zaburzeñ od¿ywiania (zespó³ kompulsywnego jedzenia, zespó³ nocnego jedzenia,
na³ogowe jedzenie) oraz motywacji chorego co do podstaw podjêcia decyzji w zakresie leczenia operacyjnego oraz gotowoœci do wieloletniego leczenia po operacji.
W okresie przygotowania powinno siê oceniæ wystêpowanie niedoborów bia³ka,
witamin i mikroelementów oraz wykonaæ takie badania jak: EKG, RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, USG ¿y³ koñczyn dolnych metod¹ Dopplera, gastroskopia z testem w kierunku zaka¿enia Helicobacter pylori, spirometria oraz densytometryczna ocena gêstoœci mineralnej koœci.
Chorego nale¿y szczegó³owo poinformowaæ o korzyœciach, konsekwencjach
i ryzyku zwi¹zanym z proponowan¹ metod¹ operacji, koniecznoœci kontynuowania
leczenia do koñca ¿ycia, zmianach sposobu od¿ywiania, jakie bêdzie musia³
wprowadziæ po operacji i innych zmianach w stylu ¿ycia, jakich bêdzie musia³
dokonaæ oraz o alternatywnych metodach leczenia, w tym mo¿liwoœci stosowania
farmakoterapii.
Operacyjne leczenie oty³oœci mo¿na zastosowaæ jako metodê terapeutyczn¹
u chorych z III stopniem oty³oœci, a u chorych z II stopniem, je¿eli wystêpuj¹ powik³ania oty³oœci, u których mimo adekwatnego zastosowania wszystkich metod
zachowawczych, w tym w³aœciwie dobranej farmakoterapii, nie uzyskano efektu
terapeutycznego lub niepowodzenie leczenia mia³o miejsce w okresie utrzymania
zredukowanej masy cia³a. U chorego nie mog¹ wystêpowaæ zaburzenia psychiczne
i psychologiczne, które uniemo¿liwi¹ mu realizacjê zaleceñ w okresie pooperacyjnym. Ponadto chory powinien mieæ zapewnione wsparcie otoczenia.
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Przeciwwskazania obejmuj¹: ogólne przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego, brak leczenia zachowawczego z udzia³em zespo³u terapeutycznego,
niemo¿noœæ lub brak chêci do d³ugotrwa³ego kontynuowania leczenia, wystêpowanie zaburzeñ psychicznych (niestabilna psychoza, ciê¿ka depresja, zaburzenia osobowoœci i zaburzenia od¿ywiania) chyba, ¿e chory zostaje skierowany
przez psychiatrê posiadaj¹cego doœwiadczenie w zakresie leczenia oty³oœci,
nadu¿ywanie alkoholu i/lub uzale¿nienie od leków, rozpoznanie chorób przewlek³ych zagra¿aj¹cych w krótkim czasie ¿yciu, brak zdolnoœci do samoopieki
oraz brak mo¿liwoœci uzyskania d³ugotrwa³ej opieki i wsparcia ze strony innych
osób.
Rekomendacje opracowane w czasie drugiego Szczytu Chirurgii Diabetologicznej, zaakceptowane przez liczne towarzystwa naukowe na ca³ym œwiecie, wskazuj¹,
¿e leczenie chirurgiczne nale¿y zalecaæ w leczeniu cukrzycy typu 2 u chorych
z oty³oœci¹ III stopnia niezale¿nie od kontroli glikemii i z³o¿onoœci schematów terapeutycznych stosowanych w celu jej uzyskania, a tak¿e u chorych z II stopniem
oty³oœci, je¿eli nie mo¿na uzyskaæ kontroli glikemii pomimo optymalnych zmian
stylu ¿ycia i leczenia hipoglikemizuj¹cego. Leczenie chirurgiczne jest opcj¹ leczenia cukrzycy typu 2 u chorych z I stopniem oty³oœci, je¿eli nie osi¹gniêto dobrej
kontroli glikemii mimo maksymalnie nasilonego leczenia farmakologicznego.
Co do tej ostatniej rekomendacji istniej¹ jednak liczne kontrowersje, wynikaj¹ce
z braku precyzyjnych danych dotycz¹cych d³ugoterminowej skutecznoœci i bezpieczeñstwa leczenia t¹ metod¹ cukrzycy typu 2.
Postêpowanie w okresie pooperacyjnym
Chory powinien byæ objêty leczeniem do koñca ¿ycia. Nale¿y monitorowaæ
wystêpowanie powik³añ pooperacyjnych i leczyæ je, prowadziæ doradztwo dotycz¹ce zmian stylu ¿ycia adekwatne do okresu pooperacyjnego, uzupe³niaæ niedobory
pokarmowe u chorych poddanych zabiegom restrykcyjno-ograniczaj¹cym (¿elazo,
kwas foliowy, witaminy B12 i D), w niektórych przypadkach wdra¿aæ psychoterapiê
i farmakoterapiê wspomagaj¹c¹ leczenie oty³oœci oraz monitorowaæ i adekwatnie
leczyæ wystêpuj¹ce choroby przewlek³e.

Efektywnoœæ chirurgicznego leczenia oty³oœci i cukrzycy
oraz wp³yw na ryzyko sercowo-naczyniowe
Œrednia redukcja masy cia³a w okresie pierwszych dwóch lat po operacji wynosi
50-70% pocz¹tkowej masy cia³a. U wiêkszoœci chorych w czasie 8-10 lat po operacji wystêpuje niewielki przyrost masy cia³a, a nastêpnie obserwuje siê stabilizacjê.
W metaanalizie 73 badañ wykazano, ¿e w efekcie tej znacznej redukcji masy cia³a
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dochodzi do ust¹pienia lub poprawa kontroli nadciœnienia têtniczego u 63%,
cukrzycy typu 2 u 73%, a zaburzeñ lipidowych u 65%.
W wieloletnich badaniach obserwacyjnych stwierdzono, ¿e mediana ca³kowitej
remisji cukrzycy typu 2 (stê¿enie glukozy na czczo <100 mg i/lub HbA1c <6%
co najmniej rok po operacji bez stosowania leków hipoglikemizuj¹cych) po wy³¹czeniu ¿o³¹dkowym z zespoleniem omijaj¹cym typu Roux-en-Y (RYGB) wynosi³ 8,3 roku,
a po 6 latach do nawrotu dochodzi³o u 20-30% chorych. W innym badaniu retrospektywnym ca³kowita remisja cukrzycy w czasie 5 lat po RYGB wystêpowa³a u 70%
chorych, ale u 35% z nich w czasie 5 lat dochodzi³o do nawrotu. Do nawrotów czêœciej dochodzi u osób z d³u¿szym czasem trwania cukrzycy, gorsz¹ kontrol¹ glikemii
i wymagaj¹cych intensywniejszej insulinoterapii przed operacj¹. Niezale¿nie od efektów leczenia operacyjnego, wszyscy chorzy wymagaj¹ kontroli stê¿enia glukozy
i HbA1c we krwi do koñca ¿ycia. W nielicznych przypadkach opisano równie¿ korzyœci wynikaj¹ce z leczenia operacyjnego oty³oœci u pacjentów z cukrzyc¹ typu 1, u których poprawia³a siê kontrola glikemii i wymagali mniejszych dawek insuliny.
Obserwowano równie¿ korzystny wp³yw RYGB na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Przy œredniej redukcji wyjœciowej masy cia³a o 68,7%, ryzyko to zmniejsza³o siê
w czasie 5-letniej obserwacji o 50% w populacji ogólnej i o 63% wœród chorych na
cukrzycê typu 2. Obni¿enie ryzyka sercowo-naczyniowego jest proporcjonalne do redukcji masy cia³a, a jej ponowny przyrost powoduje wzrost tego ryzyka. W przegl¹dzie
systematycznym badañ opisano, ¿e w efekcie leczenia operacyjnego oty³oœci u 58%
chorych dochodzi³o do remisji nadciœnienia têtniczego, a u 75% wystêpowa³a remisja
lub poprawa jego kontroli. W 8-letniej obserwacji wykazano równie¿ zmniejszenie
ryzyka rozwoju niewydolnoœci serca. Ponadto leczenie operacyjne powodowa³o
zmniejszenie œmiertelnoœci z powodu chorób sercowo-naczyniowych o 56%, a z powodu
cukrzycy o 92%.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e leczenie operacyjne nie zawsze jest skuteczne, a u 37% chorych operowanych w d³ugotrwa³ej obserwacji nastêpuje co najmniej 25% przyrost
wczeœniej utraconej masy cia³a. Najwa¿niejszymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na
nieskutecznoœæ tego leczenia jest zakwalifikowanie chorego, mimo wystêpowania
przeciwwskazañ, takich jak: brak mo¿liwoœci pozostawania w d³ugotrwa³ym leczeniu pooperacyjnym, choroby psychiczne niepoddaj¹ce siê kontroli mimo leczenia
oraz wystêpowanie zaburzeñ od¿ywiania (zespó³ kompulsywnego jedzenia, zespó³
nocnego jedzenia, na³ogowe jedzenie). Mo¿e byæ to równie¿ efekt z³ego przygotowania do operacji polegaj¹cego na nieuœwiadomieniu choremu, ¿e leczenie operacyjne nie koñczy terapii. U chorych, u których efekt terapeutyczny po operacji jest
niezadowalaj¹cy lub, u których wystêpuje przyrost masy cia³a, nale¿y zastosowaæ
indywidualnie dobran¹ farmakoterapiê wspomagaj¹c¹ leczenie oty³oœci.
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Rozdzia³ 6

HIPERGLIKEMIA
A RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE
Magdalena Walicka, Edward Franek
Chorzy na cukrzycê wykazuj¹ zwiêkszon¹ chorobowoœæ i œmiertelnoœæ sercowo-naczyniow¹, co zmniejsza ich czas prze¿ycia o ok. 5-15 lat (w zale¿noœci od wieku
w chwili rozpoznania). Istniej¹ przekonuj¹ce dowody, pochodz¹ce z badañ epidemiologicznych i patofizjologicznych, ¿e przyczyn¹ tego zjawiska jest miêdzy innymi
hiperglikemia.
Hiperglikemia u chorych z cukrzyc¹ zarówno typu 1 jak i typu 2 sprzyja nasilonej aterogenezie. Zmiany mia¿d¿ycowe u chorych z cukrzyc¹ wystêpuj¹ w m³odszych grupach wiekowych ni¿ w populacji ogólnej i s¹ bardziej zaawansowane,
albowiem d³ugotrwa³a ekspozycja na wysokie stê¿enia glukozy wywo³uje wiele
zaburzeñ na poziomie komórek naczyñ krwionoœnych. Jednym z nich jest nieenzymatyczna glikacja bia³ek i lipidów, która zaburza ich funkcjê poprzez zmiany
konformacyjne, zamiany ich aktywnoœci oraz zaburzenia ich degradacji.
Obecnoœæ i akumulacja produktów koñcowych zaawansowanej glikacji (AGE)
w ró¿nych typach komórek naczyñ krwionoœnych wp³ywa na ich strukturê
i funkcjê (zewn¹trzkomórkow¹ i wewn¹trzkomórkow¹). AGE tworz¹ wi¹zania
krzy¿owe miêdzy cz¹steczkami w b³onie podstawnej macierzy pozakomórkowej,
a tak¿e aktywuj¹ specyficzny dla nich receptor (RAGE). Aktywacja RAGE powoduje wzrost transkrypcji czynnika j¹drowego kB i jego genów docelowych.
Po³¹czenie RAGE z AGE powoduje miêdzy innymi zwiêkszenie przepuszczalnoœci œródb³onka dla makrocz¹steczek. Rozpuszczalne AGE aktywuj¹ monocyty,
a AGE w b³onie podstawnej hamuj¹ migracjê monocytów. Zaawansowane produkty
glikacji zmniejszaj¹ stê¿enie tlenku azotu w œródb³onku i powoduj¹ wytwarzanie
reaktywnych form tlenu. Tak zatem akumulacja koñcowych produktów glikacji
w œcianie naczyñ zwiêksza ich sztywnoœæ, przyleganie lipidów oraz makrofagów,
stymuluje wydzielanie czynników wzrostowych i proliferacjê miocytów,
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zwiêksza ekspresjê moleku³ adhezyjnych przyspieszaj¹c tym samym rozwój
mia¿d¿ycy.
Hiperglikemia powoduje przewlek³¹ aktywacjê ró¿nych izoform kinazy bia³kowej C (PKC) – rodziny enzymów zaanga¿owanych w kontrolowanie funkcji wielu
bia³ek. Aktywacja PKC wi¹¿e siê ze zmianami naczyniowymi, takimi jak wzrost ich
przepuszczalnoœci i kurczliwoœci, nasilenie syntezy macierzy zewn¹trzkomórkowej, wzrost i apoptoza komórek, angiogeneza, adhezja leukocytów oraz aktywacja
cytokin prozapalnych. Aktywacja PKC skutkuje zmniejszeniem syntezy tlenku
azotu, zwiêkszeniem syntezy czynników naczynioskurczowych i aktywacj¹ enzymów prowadz¹cych do powstania anionów ponadtlenkowych. Powy¿sze zaburzenia w homeostazie komórek naczyniowych prowadz¹ do rozwoju mia¿d¿ycy oraz
kardiomiopatii.
Przewlek³a hiperglikemia powoduje zwiêkszenie utylizacji glukozy w szlaku
heksozaminowym. Aktywacja tego szlaku mo¿e skutkowaæ zwiêkszeniem syntezy
inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1), a wzrost stê¿enia PAI-1
w œródb³onku mo¿e przyczyniaæ siê do powstawania zmian zakrzepowych. Wzrost
stê¿enia PAI-1 wydaje siê zwiêkszaæ ryzyko incydentów mia¿d¿ycowo-zakrzepowych, mo¿e równie¿ sprzyjaæ postêpowi choroby naczyniowej. Aktywacja szlaku
heksozaminowego prowadzi do indukcji stresu retikulum endoplazmatycznego (ER)
i w konsekwencji do zaburzenia homeostazy pro- i antyapoptotycznej na korzyœæ
apoptozy. Wykazano, ¿e stres ER stymuluje akumulacjê lipidów i makrofagów/
/komórek piankowatych oraz stan zapalny. S¹ to wszystko czynniki zwi¹zane z rozwojem mia¿d¿ycy.
W przebiegu hiperglikemii dochodzi do aktywacji utylizacji glukozy w ró¿nych
alternatywnych dla glikolizy szlakach biochemicznych, co w po³¹czeniu z indukowan¹ hiperglikemi¹ dysfunkcj¹ mitochondriów i stresem retikulum endoplazmatycznego sprzyja akumulacji reaktywnych form tlenu (ROS), które z kolei promuj¹
uszkodzenie komórek i przyczyniaj¹ siê do rozwoju i postêpu powik³añ cukrzycowych. ROS mog¹ bezpoœrednio uszkadzaæ lipidy, bia³ka lub DNA i modulowaæ
wewn¹trzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne, powoduj¹c zmiany w ekspresji bia³ek.
Wywo³any hiperglikemi¹ stres oksydacyjny powoduje dysfunkcjê œródb³onka, która
odgrywa kluczow¹ rolê w patogenezie powik³añ makroangiopatycznych. Mo¿e
równie¿ zwiêkszaæ ekspresjê czynników prozapalnych i prokoagulacyjnych, indukowaæ apoptozê i upoœledzaæ uwalnianie tlenku azotu. Stres oksydacyjny wywo³uje
szereg zmian fenotypowych tak¿e w komórkach miêœni g³adkich naczyñ (VSMC).
ROS jest jednym z czynników, które mog¹ promowaæ zarówno proliferacjê/migracjê
VSMC w zmianach mia¿d¿ycowych, jak i apoptozê tych komórek, która potencjalnie jest zaanga¿owana w niestabilnoœæ i pêkanie blaszki mia¿d¿ycowej.
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Przewlek³a hiperglikemia powoduje dysfunkcjê œródb³onka. Œródb³onek bierze
udzia³ w wielu procesach fizjologicznych, takich jak regulacja przep³ywu i ciœnienia
krwi, utrzymanie pó³przepuszczalnej bariery krew-tkanka, transmigracja leukocytów, zapobieganie zakrzepicy i regulacja napiêcia naczyniowego. Pod wp³ywem
czynników zapalnych, komórki œródb³onka przechodz¹ fenotypow¹ konwersjê,
zwan¹ aktywacj¹ komórek œródb³onka, charakteryzuj¹c¹ siê zwiêkszon¹ przepuszczalnoœci¹, wzrostem ekspresji cz¹steczki adhezyjnej leukocytów i zmniejszonymi
w³aœciwoœciami przeciwzakrzepowymi. Dysfunkcja komórek œródb³onka jest definiowana jako spadek biodostêpnoœci tlenku azotu (NO) – krytycznego regulatora
napiêcia naczyniowego. Pochodz¹cy ze œródb³onka NO zmniejsza aktywacjê integryny
na p³ytkach krwi i leukocytach, zapobiegaj¹c zakrzepicy i adhezji leukocytów, a tak¿e
zwiêksza integralnoœæ bariery œródb³onkowej. Dysfunkcja komórek œródb³onka jest
uwa¿ana za wczesny etap tworzenia blaszki mia¿d¿ycowej.
Wp³yw hiperglikemii na komórki œródb³onka œciœle naœladuje dzia³anie inicjatorów stanu zapalnego. Transport glukozy do endotelium zachodzi na drodze wspomaganej dyfuzji i jest procesem niezale¿nym od insuliny, regulowanym ró¿nic¹
stê¿eñ glukozy we krwi i w komórkach miêœni g³adkich. Zwiêkszonemu stê¿eniu
glukozy we krwi towarzyszy wiêc proporcjonalny wzrost stê¿enia glukozy
w komórkach œródb³onka naczyniowego, a tym samym wzmo¿enie jej przemian
podstawowym torem glikolizy oraz torami alternatywnymi (poliowym, sorbitolu,
diacyloglicerolu, kinazy bia³kowej C), nieenzymatyczna glikacja i wytwarzanie
reaktywnych form tlenu. W komórkach œródb³onka, eksponowanych na wysokie
stê¿enia glukozy, dochodzi do zmniejszenia wytwarzania NO, aktywacji NF-kB,
ekspresji genów zapalnych i rekrutacji leukocytów. Dysfunkcja œródb³onka prowadzi do upoœledzenia zale¿nego od œródb³onka rozszerzenia naczyñ w wyniku braku
równowagi miêdzy substancjami rozszerzaj¹cymi i zwê¿aj¹cymi naczynia, produkowanymi przez (lub dzia³aj¹cymi na) œródb³onek. Zaburzenia powstaj¹ce
w przebiegu hiperglikemii, prowadz¹ce do rozpoczêcia i progresji aterogenezy oraz
powik³añ sercowo-naczyniowych podsumowano na ryc. 6.1.
Przewlek³a hiperglikemia prowadzi do uszkodzenia w³ókien nerwowych (neuropatii), w tym w³ókien autonomicznego uk³adu nerwowego. Neuropatia autonomiczna uk³adu sercowo-naczyniowego (CAN) powoduje zaburzenia rytmu serca
i dysfunkcjê regulacji ciœnienia têtniczego. Objawy kliniczne CAN zale¿¹ od
zaawansowania choroby. Ma³a zmiennoœæ czêstoœci rytmu serca jest najwczeœniejszym objawem subklinicznej CAN. Dla jawnej klinicznie CAN charakterystyczna
jest spoczynkowa tachykardia i zmniejszona tolerancja wysi³ku. W ciê¿kiej CAN
czêstoœæ rytmu serca nie ulega zmianie w czasie snu jak i pod wp³ywem stresu
i wysi³ku fizycznego, wykazuje te¿ s³ab¹ reakcjê na adenozynê. Charakterystyczna
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POWIK£ANIA SERCOWO-NACZYNIOWE
Rycina 6.1. Zaburzenia powstaj¹ce w przebiegu hiperglikemii, prowadz¹ce do rozpoczêcia i progresji aterogenezy oraz powik³añ sercowo-naczyniowych

jest tak¿e hipotonia ortostatyczna. W nastêpstwie upoœledzonej reakcji relaksacyjnej têtnic wieñcowych na stymulacjê adrenergiczn¹, dochodzi do zmniejszenia
rezerwy przep³ywu wieñcowego. W wielu badaniach stwierdzono zwi¹zek miêdzy
CAN a niemym niedokrwieniem miêœnia sercowego. U pacjentów z CAN pogorszenie funkcji rozkurczowej lewej komory, mo¿e dodatkowo przyczyniaæ siê do rozwoju kardiomiopatii cukrzycowej. Wskutek zaburzeñ autoregulacji przep³ywu
mózgowego i przyspieszonego uszkodzenia naczyñ u pacjentów z CAN zwiêksza
siê ryzyko udarów mózgu. Wyniki metaanaliz wskazuj¹, ¿e ryzyko zgonu u chorych
z cukrzyc¹ powik³an¹ CAN jest istotnie wy¿sze, tak zatem CAN jest silnym
predyktorem œmiertelnoœci w tej grupie pacjentów.
Badania obserwacyjne wskazuj¹, ¿e wzrost wartoœci hemoglobiny glikowanej,
odzwierciedlaj¹cej œredni¹ glikemiê dobow¹, jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. W jednym z takich badañ, przeprowadzonych u pacjentów bez
cukrzycy i bez wywiadu choroby sercowo-naczyniowej, dla wartoœci hemoglobiny
glikowanej: 5,5-6,0%, 6,0-6,5% i ³6,5% w porównaniu do 5,5-6,0%, wspó³czynniki
ryzyka dla choroby niedokrwiennej serca wynosi³y odpowiednio: 1,23, 1,78 i 1,95.
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Wspó³czynniki ryzyka dla udaru mózgu by³y podobne. W metaanalizie dwudziestu
szeœciu badañ, dotycz¹cej chorych z cukrzyc¹ typu 2 (œredni okres obserwacji
2,2-16 lat), ³¹czne ryzyko wzglêdne zwi¹zane z 1% wzrostem odsetka hemoglobiny
glikowanej wynios³o 1,15 dla œmiertelnoœci z jakiejkolwiek przyczyny, 1,17 dla
chorób sercowo-naczyniowych, 1,15 dla choroby niedokrwiennej serca i 1,11 dla
udaru mózgu. Niemniej jednak du¿e randomizowane badania kliniczne, opublikowane w ostatniej dekadzie (ACCORD, ADVANCE i VADT), nie potwierdzi³y hipotezy, ¿e HbA1c £6,5% zmniejsza ryzyko wyst¹pienia zdarzeñ sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2. Metaanaliza wyników wy¿ej wymienionych
badañ wskazuje, ¿e u chorych z cukrzyc¹ typu 2, redukcja odsetka HbA1C o 1%
wi¹¿e siê z redukcj¹ ryzyka wzglêdnego zawa³u serca niezakoñczonego zgonem
o 15%, nie powoduje jednak zmniejszenia ryzyka udaru mózgu, œmiertelnoœci
sercowo-naczyniowej czy œmiertelnoœci z wszystkich przyczyn. Je¿eli chodzi
o cukrzycê typu 1, to wyniki czêœci obserwacyjnej badania DCCT – Epidemiology
of Diabetes Intervention and Complications (EDIC) – wykaza³y, ¿e obni¿enie
HbA1c do 7,4% (vs 9,1%), wi¹¿e siê z 42% redukcj¹ ryzyka wszystkich powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz 57% redukcj¹ ryzyka zawa³u serca niezakoñczonego
zgonem, udaru mózgu lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Potencjalnych
skutków jeszcze œciœlejszej kontroli glikemii w T1DM, prowadz¹cej do „prawie
normalizacji” HbA1c, nie badano.
Zwi¹zek miêdzy HbA1c, a ryzykiem sercowo-naczyniowym u pacjentów
z cukrzyc¹, jest bardziej z³o¿ony i wydaje siê mieæ kszta³t krzywej U. Wyniki jednej
z metaanaliz wskazuj¹, ¿e w odniesieniu do œmiertelnoœci z przyczyn ogólnych
i sercowo-naczyniowych u chorych z cukrzyc¹ jak i bez cukrzycy, optymalny odsetek HbA1c wynosi od 6,0% do 8,0%. Obecne zalecenia podkreœlaj¹ koniecznoœæ
indywidualizacji celów glikemicznych i sugeruj¹, ¿e HbA1c <7% jest rozs¹dnym
celem terapeutycznym dla wiêkszoœci chorych z cukrzyc¹ typu 2, jednak ni¿sze
(np. HbA1c <6,5%) lub wy¿sze (HbA1c <8%) wartoœci mog¹ byæ bardziej zasadne
w zale¿noœci od charakterystyki pacjenta i chorób towarzysz¹cych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e korzyœci sercowo-naczyniowe z w³aœciwej kontroli glikemii s¹ widoczne dopiero po wielu latach obserwacji. Wspomniane powy¿ej badanie
DCCT/EDIC jak równie¿ przed³u¿ona obserwacja pacjentów z badania UKPDS
i VADT pokaza³y, ¿e korzyœci z wczesnej intensywnej kontroli glikemii w odniesieniu do powik³añ makronaczyniowych ujawniaj¹ siê dopiero po ponad 10 latach.
Zjawisko to zosta³o nazwane dziedzictwem (legacy) lub pamiêci¹ metaboliczn¹. W opublikowanym w bie¿¹cym roku du¿ym badaniu kohortowym pacjentów z nowo zdiagnozowan¹ cukrzyc¹ i co najmniej 10-letnim prze¿yciem stwierdzono, ¿e w porównaniu ze œcis³¹ kontrol¹ metaboliczn¹ w pierwszym roku po
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rozpoznaniu, któr¹ odzwierciedla³a HbA1c <6,5%, wy¿sze odsetki HbA1c by³y
zwi¹zane z wy¿szym ryzykiem powik³añ nie tylko mikronaczyniowych, ale
i makronaczyniowych, a HbA1c ³7,0% wi¹za³a siê z wy¿szym ryzykiem œmierci.
Obserwacja ta podkreœla znaczenie jak najwczeœniejszego, intensywnego leczenia
hipoglikemizuj¹cego „nowo zdiagnozowanych” pacjentów z cukrzyc¹.
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Rozdzia³ 7

HIPOGLIKEMIA
A RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE
Magdalena Walicka, Edward Franek
Hipoglikemia jest niew¹tpliwie najczêstszym ostrym powik³aniem cukrzycy,
jednak publikowane wskaŸniki oceniaj¹ce czêstoœæ jej wystêpowania ró¿ni¹ siê,
poniewa¿ istnieje znaczna niejednorodnoœæ w definiowaniu, sposobach pomiaru
oraz zg³aszalnoœci tego powik³ania. Amerykañskie Towarzystwo Diabetologiczne
definiuje hipoglikemiê jako nieprawid³owo niskie stê¿enie glukozy we krwi, które
nara¿a chorego na potencjalnie szkodliwe nastêpstwa. Zgodnie z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, hipoglikemiê u pacjenta z cukrzyc¹
rozpoznaje siê przy obni¿eniu stê¿enia glukozy we krwi <70 mg/dl, niezale¿nie od
wyst¹pienia objawów klinicznych. Klasyfikacjê hipoglikemii wed³ug International
Hypoglycemia Study Group przedstawiono w tabeli 7.1.
Tabela 7.1. Klasyfikacja hipoglikemii wed³ug International Hypoglycemia Study Group, 2017
Stopieñ hipoglikemii

Stê¿enie glukozy

Komentarz

Alertowe stê¿enie glukozy
(poziom 1)

£70 mg/dl
£3,9 mmol/l

wskazana poda¿ wêglowodanów
prostych, korekta dawek leków
hipoglikemizuj¹cych

Klinicznie istotna hipoglikemia
(poziom 2)

£54 mg/dl
£3,0 mmol/l

je¿eli chory jest przytomny,
konieczna poda¿ wêglowodanów
prostych p.o.

Ciê¿ka hipoglikemia*
(poziom 3)

brak
specyficznego
progu

ciê¿kie upoœledzenie zdolnoœci
poznawczych, do przerwania epizodu
konieczna pomoc osób trzecich

* Wartoœci glikemii podczas epizodu mog¹ byæ niedostêpne, jednak ust¹pienie objawów po
normalizacji stê¿enia glukozy we krwi jest uznawane za wystarczaj¹cy dowód, ¿e epizod by³
spowodowany hipoglikemi¹.
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Czêstoœæ hipoglikemii jest wiêksza w cukrzycy typu 1 ni¿ w cukrzycy typu 2.
W jednym z badañ, oceniaj¹cym wystêpowanie hipoglikemii w „¿yciu codziennym”
(czêstoœæ hipoglikemii w „¿yciu codziennym” jest wiêksza ni¿ w badaniach klinicznych), niedocukrzenia dotyczy³y 77% chorych z cukrzyc¹ typu 1 (55,7 zdarzenia na
osobê rocznie) i 54% pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 (28,0 zdarzeñ na osobê rocznie).
54,3% chorych z cukrzyc¹ typu 1 i 38% chorych z cukrzyc¹ typu 2 doœwiadczy³o co
najmniej jednego epizodu ciê¿kiej hipoglikemii w ci¹gu roku. Ryzyko niedocukrzeñ
jest zale¿ne od wielu czynników, w tym równie¿ genetycznych. Najistotniejsze
z nich wymieniono w ta be li 7.2.
Tabela 7.2. Czynniki ryzyka hipoglikemii
Wiek
Wielochorobowoœæ i polipragmazja
D³ugi czas trwania cukrzycy
Niska masa cia³a
Intensywne leczenie cukrzycy, stosowanie insuliny i pochodnych sulfonylomocznika
Z³e wyrównanie cukrzycy i chwiejnoœæ glikemii
Nieregularne spo¿ywanie posi³ków oraz post
Intensywny wysi³ek fizyczny
Zaburzenia poznawcze
Spo¿ywanie alkoholu
Upoœledzenie funkcji nerek
Wczeœniejsze epizody hipoglikemii
Niedostateczna edukacja

Objawy niedocukrzenia mog¹ byæ bardzo zró¿nicowane i mieæ ró¿ne nasilenie, nie zawsze zale¿ne od bezwzglêdnych wartoœci glikemii. Wynikaj¹ one
z aktywacji uk³adu adrenergicznego (lêk, bladoœæ pow³ok, poty, rozszerzenie
Ÿrenic, ko³atanie serca, dr¿enie, uczucie g³odu) oraz braku materia³u energetycznego w oœrodkowym uk³adzie nerwowym (zaburzenia myœlenia, zaburzenia
poznawcze, zaburzenia mowy, drgawki, œpi¹czka). Nale¿y podkreœliæ, ¿e chorzy
z cukrzyc¹ i powtarzaj¹cymi siê niedocukrzeniami lub z neuropati¹ autonomiczn¹, mog¹ nie odczuwaæ objawów hipoglikemii (jest to tak zwana nieœwiadomoœæ hipoglikemii).
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Hipoglikemia (szczególnie ciê¿ka oraz nocna) stanowi bardzo powa¿ny problem kliniczny. Ocenia siê, ¿e jest ona przyczyn¹ 6-10% wszystkich przypadków
zgonów zwi¹zanych z cukrzyc¹, a wyniki du¿ych badañ klinicznych z ostatnich lat
pokaza³y wyraŸnie, ¿e hipoglikemia jest istotnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.
Nadmierne obni¿enie stê¿enia glukozy we krwi powoduje uruchomienie neurohormonalnych mechanizmów kontrregulacji, m.in. aktywacjê uk³adu wspó³czulnego i osi przysadkowo-nadnerczowej z nastêpowym wzrostem stê¿eñ katecholamin
i kortyzolu. Stymulacja wspó³czulna skutkuje przyspieszeniem czynnoœci serca,
wzrostem kurczliwoœci miêœnia sercowego i zwiêkszeniem pojemnoœci minutowej,
spadkiem centralnego ciœnienia skurczowego (wtórnie do zwiêkszenia elastycznoœci du¿ych naczyñ), wzrostem oporu obwodowego, a tak¿e obni¿eniem stê¿enia
potasu w surowicy. Hipokaliemia wywo³uje zmiany elektrofizjologiczne i elektrokardiograficzne, które mog¹ prowadziæ do zaburzeñ przewodnictwa i repolaryzacji.
W odpowiedzi na hipoglikemiê dochodzi tak¿e do zmian w regionalnym przep³ywie
krwi, mobilizacji i aktywacji granulocytów obojêtnoch³onnych, aktywacji p³ytek
krwi oraz zwiêkszenia krzepliwoœci krwi, wzrostu markerów zapalnych takich jak
bia³ko C-reaktywne, interleukina-6 i endotelina-1. Powy¿sze zaburzenia mog¹
upoœledzaæ funkcjê œródb³onka, przep³yw krwi i perfuzjê tkanek, skutkuj¹c krzepniêciem wewn¹trznaczyniowym i zakrzepic¹. W badaniach przeprowadzonych
u myszy z cukrzyc¹ zaobserwowano, ¿e ciê¿ka hipoglikemia powoduje dysfunkcjê
i zaburzenia strukturalne miêœnia sercowego, odk³adanie siê lipidów w miêœniu
sercowym, zwiêkszenie produkcji cytokin prozapalnych i stres oksydacyjny, zmiany ekspresji w zakresie kluczowych regulatorów transkrypcji metabolizmu kwasów
t³uszczowych – PPAR-b/d.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e hipoglikemia zarówno w cukrzycy typu 1, jak i typu 2,
wspó³wystêpuje z przewlek³¹ ekspozycj¹ na wysokie stê¿enia glukozy, a leczenie
hipoglikemii czêsto powoduje hiperglikemiê „z odbicia”. Du¿a zmiennoœæ stê¿enia
glukozy mo¿e byæ dodatkowym czynnikiem wyzwalaj¹cym reakcje zapalne i dysfunkcjê œródb³onka.
Jak wspomniano powy¿ej, w czasie epizodu ostrej hipoglikemii du¿e têtnice staj¹
siê bardziej elastyczne, co powoduje spadek ciœnienia centralnego. Jednak u osób
z cukrzyc¹, sztywnoœæ œcian têtnic per se jest wiêksza i têtnice w odpowiedzi na
hipoglikemiê s¹ mniej elastyczne. Prawid³owa elastycznoœæ œciany têtnicy powoduje, i¿ fala ciœnienia odbita z têtniczek wysokociœnieniowych, generowana podczas
ka¿dego skurczu miêœnia sercowego, wraca do serca w okresie wczesnego rozkurczu, co zwiêksza perfuzjê têtnic wieñcowych (ma ona miejsce g³ównie w okresie
rozkurczu). Postêpuj¹ce usztywnienie œcian têtnic (wystêpuj¹ce u wiêkszoœci osób
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z d³ugotrwa³¹ cukrzyc¹) przyspiesza powrót odbitej fali, powoduj¹c jej wczeœniejsze pojawienie siê w okresie póŸnego skurczu. Powy¿szy efekt patofizjologiczny
mo¿e zak³ócaæ perfuzjê têtnic wieñcowych i sprzyjaæ niedokrwieniu miêœnia sercowego.
Od dawna wiadomo, ¿e hipoglikemia powoduje powstanie zaburzeñ w zapisie
elektrokardiograficznym. Zarówno indukowane eksperymentalnie, jak i spontaniczne epizody hipoglikemii przed³u¿aj¹ repolaryzacjê. Znajduje to odzwierciedlenie
w zmianach w zakresie za³amka T elektrokardiogramu. Hipoglikemia prowadzi do
zmniejszenia jego amplitudy oraz wyd³u¿enia d³ugoœci odstêpu QT, a jak wiadomo
wyd³u¿enie odstêpu QT niesie ze sob¹ ryzyko nieutrwalonego, polimorficznego
czêstoskurczu komorowego (torsade de pointes), który mo¿e degenerowaæ do
migotania komór, tym samym powoduj¹c nag³y zgon sercowy. Zmiany elektrofizjologiczne s¹ wynikiem znacznego wyrzutu katecholamin, które wp³ywaj¹ na procesy repolaryzacji bezpoœrednio oraz poœrednio, poprzez obni¿enie stê¿enia jonów
potasowych w p³ynie zewn¹trzkomórkowym.
W czasie hipoglikemii odnotowywano ró¿nego rodzaju zaburzenia rytmu serca,
w tym czêstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków. W jednej z prac dotycz¹cej
m³odych chorych z cukrzyc¹ typu 1 stwierdzono, ¿e najczêstszym zaburzeniem rytmu, odnotowywanym w czasie hipoglikemii nocnej, by³a bradykardia (ryzyko wzrasta³o ponad 6-krotnie). Podczas hipoglikemii w ci¹gu dnia bradykardia wystêpowa³a
rzadziej, czêstsze by³y natomiast ektopie przedsionkowe. W innej pracy, w czasie
nocnych hipoglikemii u chorych z cukrzyc¹ typu 1 w wieku 20-50 lat, obserwowano
istotne wyd³u¿enie odstêpu QT, bradykardiê poni¿ej 40/min, dodatkowe pobudzania
komorowe i przedsionkowe oraz zmiany za³amka P. Autorzy powy¿szego doniesienia sugeruj¹ zwi¹zek obserwowanych zaburzeñ z zespo³em nag³ej œmierci ³ó¿kowej
(„dead in bed” syndrome). Zaburzenia powstaj¹ce w przebiegu hipoglikemii,
prowadz¹ce do powik³añ sercowo-naczyniowych podsumowano na ryc. 7.1.
Dostêpne w literaturze opisy przypadków wskazuj¹ na zwi¹zek miêdzy ciê¿k¹
hipoglikemi¹, ostrymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi i nag³¹ œmierci¹.
Istniej¹ opisy zwi¹zanej z hipoglikemi¹ dusznicy bolesnej czy ostrych zespo³ów
wieñcowych z typowymi zmianami w EKG i wzrostem enzymów martwicy miêœnia
sercowego, niemniej nale¿y podkreœliæ, i¿ wykazanie, ¿e dane zdarzenie sercowe
zosta³o wywo³ane przez hipoglikemiê u konkretnego, indywidualnego pacjenta
z cukrzyc¹ nie jest ³atwe, poniewa¿ jednoczesne monitorowanie stê¿enia glukozy
we krwi i krzywej EKG w praktyce klinicznej jest rzadko mo¿liwe.
Wp³yw kontroli glikemii na ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzyc¹
typu 2 by³ przedmiotem oceny trzech du¿ych badañ klinicznych: ACCORD,
ADVANCE i VADT. Do badañ tych w³¹czono prawie 24 000 pacjentów z d³ugotrwa³¹
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h IL-6

Zapalenie
h aktywacji makrofagów

h aktywacji
p³ytek

Zaburzenia
krzepniêcia
(nadkrzepliwoœæ)

h czynnika VIII
zaburzenia rytmu serca,
zmiennoœæ czêstoœci rytmu

HIPOGLIKEMIA
OdpowiedŸ adrenergiczna
h epinefryny

Dysfunkcja
œródb³onka
h wazodylatacji

zmiany hemodynamiczne
h obci¹¿enia serca
h kurczliwoœci
h rzutu serca

Rycina 7.1. Zaburzenia powstaj¹ce w przebiegu hipoglikemii, prowadz¹ce do powik³añ
sercowo-naczyniowych

cukrzyc¹ typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Ocenie podlega³a
standardowa vs intensywna kontrola glikemii przez okres do 5 lat. Œrednie odsetki
HbA1c w ramionach intensywnych ACCORD, ADVANCE i VADT wynosi³y odpowiednio 6,4, 6,5 i 6,9%, natomiast w ramionach standardowych 7,5, 7,3 i 8,5%.
Niestety ¿adne z tych badañ nie wykaza³o pozytywnego wp³ywu œcis³ej kontroli
glikemii na ryzyko wyst¹pienia zdarzenia sercowo-naczyniowego lub œmierci.
Co gorsze, badanie ACCORD zosta³o przedwczeœnie przerwane z powodu zwiêkszonej œmiertelnoœci wœród pacjentów leczonych intensywnie. Chocia¿ istniej¹ inne
potencjalne przyczyny zwiêkszonej œmiertelnoœci w tym badaniu, takie jak przyrost
masy cia³a czy stosowanie niektórych leków, warto zauwa¿yæ, ¿e w porównaniu
z badaniem ADVANCE, czêstoœæ wystêpowania ciê¿kiej hipoglikemii w badaniu
ACCORD by³a cztery do piêciu razy wiêksza. Generalnie wszystkie trzy badania
wykaza³y istotny zwi¹zek miêdzy ciê¿k¹ hipoglikemi¹ a umieralnoœci¹. W badaniach VADT i ADVANCE ciê¿ka hipoglikemia by³a predyktorem póŸniejszej œmierci (w badaniu ADVANCE mediana czasu od ciê¿kiej hipoglikemii do œmierci wynios³a 1,05 roku). Nie do koñca jasny zwi¹zek miêdzy hipoglikemi¹ a zdarzeniami
sercowo-naczyniowymi sta³ siê powodem do przeprowadzenia kolejnych, licznych
badañ kohortowych (zarówno klinicznych, jak i epidemiologicznych). £¹cznie badania te objê³y dziesi¹tki tysiêcy pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 lub typu 2 z ró¿nych
regionów œwiata i ró¿nych oœrodków opieki zdrowotnej. Ich wyniki wskazuj¹ na
oko³o 1,5-6 razy wiêksze ryzyko zdarzeñ sercowo-naczyniowych i œmiertelnoœci

92

Magdalena Walicka, Edward Franek

wœród uczestników, którzy mieli hipoglikemiê w porównaniu z tymi, którzy jej
nie doœwiadczali. Wielkoœæ ryzyka ró¿ni siê w zale¿noœci od typu cukrzycy,
wyjœciowego ryzyka sercowo-naczyniowego, chorób wspó³istniej¹cych, nasilenia
hipoglikemii, czasu obserwacji i dostosowania do potencjalnych czynników
zak³ócaj¹cych. Niedawno opublikowany przegl¹d systematyczny i metaanaliza,
oceniaj¹ca zwi¹zek miêdzy ciê¿kimi epizodami hipoglikemii (SHE, ang. serve
hypoglycemic episodes), a ryzykiem œmierci i powa¿nych, niepo¿¹danych zdarzeñ
sercowo-naczyniowych (MACE) u pacjentów z cukrzyc¹ wykaza³a, ¿e u pacjentów,
którzy doznawali SHE, ryzyko œmiertelnoœci ogólnej by³o 2,24 razy wiêksze, œmiertelnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych 2,32 razy wiêksze, a ryzyko MACE
1,66 razy wiêksze w porównaniu do pacjentów bez SHE. Stwierdzono tak¿e zwiêkszone ryzyko kolejnego udaru mózgu i œmierci z powodu zaburzeñ rytmu serca.
Dostêpne dane naukowe sugeruj¹, ¿e zwi¹zek miêdzy hipoglikemi¹ a incydentami sercowo-naczyniowymi i œmiertelnoœci¹ mo¿e byæ wieloczynnikowy, niemniej
jest on bezsprzeczny. Zapobieganie epizodom niedocukrzeñ jest zatem bardzo
wa¿nym elementem opieki nie tylko diabetologicznej, ale i kardiologicznej.
W tabeli 7.3 przedstawiono najwa¿niejsze elementy umo¿liwiaj¹ce zapobieganiu
hipoglikemii lub zmniejszeniu ryzyka jej wyst¹pienia.
Tabela 7.3. Mo¿liwoœci zapobiegania hipoglikemii lub zmniejszenia ryzyka jej wyst¹pienia
Edukacja diabetologiczna
Indywidualizacja celów glikemicznych
Stosowanie leków doustnych oraz insulin o jak najmniejszym ryzyku hipoglikemii,
modyfikacja dawek leków hipoglikemizuj¹cych w zale¿noœci od GFR
Unikanie przed³u¿onej aktywnoœci fizycznej, nietypowej intensywnoœci i trybu æwiczeñ,
dostosowywanie jakoœci i wielkoœci posi³ku oraz dawki insuliny do planowanego wysi³ku
fizycznego, kontrola glikemii przed i podczas æwiczeñ
U pacjentów w m³odszym wieku, dobrze wyedukowanych, stosowanie nowych technologii
takich jak systemy ci¹g³ego monitorowania glikemii, pompy insulinowe
U pacjentów leczonych sta³ymi dawkami insuliny lub pochodnymi sulfonylomocznika,
dba³oœæ o regularny tryb ¿ycia (przede wszystkim regularne pory posi³ków, podobna jakoœæ
posi³ków, podobne wysi³ki)
U pacjentów w starszym wieku, z brakiem apetytu lub w przypadku braku mo¿liwoœci
przewidzenia czy i jaka czêœæ posi³ku zostanie spo¿yta, podawanie insuliny po posi³ku
U pacjentów w starszym wieku, z zaburzeniami funkcji poznawczych, wzmo¿ony nadzór
nad przyjmowaniem i dawkowaniem leków
Unikanie polipragmazji
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Rozdzia³ 8

CUKRZYCOWA CHOROBA NEREK
A RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE
Andrzej Rydzewski
DEFINICJA RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Ryzyko sercowo-naczyniowe to prawdopodobieñstwo wyst¹pienia w ci¹gu okreœlonego okresu czasu powik³ania sercowo-naczyniowego lub zgonu spowodowanego takim powik³aniem. Ocena ryzyka pozwala na podjêcie dzia³añ profilaktycznych i leczenie.

EPIDEMIOLOGIA
Zarówno cukrzyca jak i przewlek³a choroba nerek (PChN) zwiêkszaj¹ ryzyko
sercowo-naczyniowe, a miêdzy tymi stanami chorobowymi zachodz¹ z³o¿one
wzajemne powi¹zania. Szacuje siê, ¿e oko³o 7% chorych na cukrzycê ma równie¿
cukrzycow¹ chorobê nerek (DKD, ang. diabetic kidney disease). Niestety, u 3 na 4
z nich rozpoznanie stawiane jest w 3 lub bardziej zaawansowanym stadium choroby
(Wetmore et al. 2019).
Ryzyko sercowo-naczyniowe zwiêksza siê wraz z pogarszaj¹c¹ siê funkcj¹ nerek.
W badaniu obejmuj¹cym prawie 1,2 miliona pacjentów z PChN, których obserwowano przez 3 lata, wspó³czynnik ryzyka dla zdarzeñ sercowo-naczyniowych podwaja³ siê, gdy eGFR wynosi³o 30-44 ml/min/1,73 m2 i wzrasta³ do wartoœci 3,4
przy eGFR <15 ml/min/1,73 m2 w porównaniu do grupy, w której eGFR wynosi³o
³60 ml/min/1,73 m2 (Go et al. 2009).
U chorych z cukrzyc¹ typu 1, obserwowanych przez 7 lat w prospektywnym badaniu FinnDiane, czêstoœæ zgonów ze wszystkich przyczyn by³a 3,6 raza wy¿sza
w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Podwy¿szenie ryzyka wystêpowa³o u chorych
z DKD, natomiast nie by³o obecne u pacjentów z normoalbuminuri¹ (Groop et al.
2009). Przy d³u¿szym okresie obserwacji (10 lat) tej samej grupy, nawet u osób
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z normoalbuminuri¹ ryzyko choroby niedokrwiennej serca zwiêksza³o siê czterokrotnie (Groop et al. 2018).
U chorych z cukrzyc¹ typu 2 i prawid³ow¹ czynnoœci¹ nerek w badaniu NHANES
III stwierdzono zwiêkszenie czêstoœci zgonów o 3,9% w porównaniu do grupy
kontrolnej, natomiast w przypadku wspó³istnienia cukrzycy i PChN ró¿nica ta
zwiêksza³a siê do 23,4% i by³a podobna równie¿ dla zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (Afkarian et al. 2013).
Nasilenie albuminurii i obni¿enie GFR w sposób addytywny zwiêkszaj¹ ryzyko
zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonu. Ryzyko wzrasta oko³o 2,5-krotnie przy
dziesiêciokrotnym wzroœcie albuminurii i oko³o dwukrotnie przy zmniejszeniu siê
GFR o po³owê (Fox et al. 2012).
Czêstoœæ zawa³u serca w ci¹gu 2 lat wzrasta z 5,3% dla stadiów 1-2 PChN, 8,6%
w stadium 3 do 17,2% w stadiach 4-5 i czêœciej wystêpuje zawa³ serca bez uniesienia odcinka ST. Dla udaru liczby te wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: 0,7% dla stadiów 1-2
i 2,4% w stadium 3 i 3,6% w stadiach 4-5. Podobnie ryzyko zastoinowej niewydolnoœci serca jest wy¿sze u chorych z cukrzycow¹ chorob¹ nerek i wzrasta wraz
z obni¿eniem GFR. W stadium 4-5 PChN jest ono 10 razy wy¿sze ni¿ u osób bez
cukrzycowej choroby nerek (Wetmore et al. 2019, Shroff et al. 2017).
W zaawansowanej cukrzycowej chorobie nerek, szczególnie u osób z towarzysz¹c¹ niedokrwistoœci¹ oraz leczonych nerkozastêpczo wzrasta znacznie ryzyko
œmierci nag³ej (Charytan et al. 2015). Oko³o 90% pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹
nerek umiera jednak wczeœniej, przed osi¹gniêciem stadium schy³kowej niewydolnoœci nerek, g³ównie z powodów sercowo-naczyniowych. Ci, którzy do¿ywaj¹
momentu dializoterapii, nadal maj¹ dwukrotnie wy¿sze ryzyko zgonu w ci¹gu 10 lat,
ni¿ pacjenci nie choruj¹cy na cukrzycê (277 na 1000 vs. 136 na 1000 pacjentów)
(Lim et al. 2018).

CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO
W CUKRZYCOWEJ CHOROBIE NEREK
Mechanizmy patofizjologiczne le¿¹ce u pod³o¿a zwiêkszonego ryzyka sercowo-naczyniowego w cukrzycowej chorobie nerek s¹ z³o¿one i nie do koñca poznane.
W tej grupie chorych zwiêksza siê czêstoœæ wystêpowania tzw. tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak wiek, palenie, nadciœnienie, hiperglikemia, hiperlipidemia, niewydolnoœæ serca i zaburzenia krzepniêcia. Nie wyjaœnia to jednak ca³kowicie wysokiej umieralnoœci. Ponadto w zaawansowanych
stadiach PChN obserwowane jest zjawisko tzw. „odwróconej epidemiologii”, kiedy
to czynniki takie, jak oty³oœæ lub dyslipidemia, skojarzone s¹ ze zmniejszonym
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ryzykiem. W zwi¹zku z tym zaproponowano szereg nowych czynników (tzw.
nietradycyjnych) mog¹cych przyczyniaæ siê do rozwoju chorób uk³adu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycowej choroby nerek, takich jak: toksyny
mocznicowe, nadczynnoœæ przytarczyc, hiperfosfatemia, zwiêkszone przyjmowanie wapnia z lekami, zaburzenia stanu od¿ywienia (w zaawansowanej PChN), przewlek³y stan zapalny, stres oksydacyjny, nasilona nieenzymatyczna glikacja bia³ek
(patrz tabela 8.1). Poni¿ej omówiono najwa¿niejsze z nich.
Tabela 8.1. Tradycyjne i nietradycyjne czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej

w cukrzycowej chorobie nerek
Tradycyjne czynniki ryzyka
sercowo-naczyniowego

Nietradycyjne czynniki ryzyka
sercowo-naczyniowego

• Wiek

• Bia³komocz

• P³eæ mêska

• Niedokrwistoœæ

• Palenie

• Przerost lewej komory

• Nadciœnienie

• Hiperwolemia

• Hiperglikemia

• Zwiêkszona aktywnoœæ sympatykomimetyczna

• Zaburzenia lipidowe

• Przewlek³y stan zapalny

• Niska aktywnoœæ fizyczna

• Stres oksydacyjny

• Wywiad rodzinny

• Dysfunkcja œródb³onka naczyniowego
• Zaburzenia krzepniêcia krwi
• Toksyny mocznicowe
• Zaburzenia gospodarki wapñ/fosfor
• Zaburzenia stanu od¿ywienia
• Nieenzymatyczna glikacja bia³ek

Wiek
Wiek jest najwa¿niejszym niezale¿nym czynnikiem ryzyka, którego z oczywistych przyczyn nie mo¿na zmodyfikowaæ. Poprzez modyfikacjê innych czynników
mo¿na jednak czêœciowo zmieniæ ca³kowite ryzyko sercowo-naczyniowe zwi¹zane
z wiekiem.
P³eæ
Wydaje siê, ¿e u kobiet z DKD czêœciej ni¿ u mê¿czyzn wystêpuj¹ czynniki ryzyka, takie jak nadciœnienie têtnicze, oty³oœæ i zaburzenia lipidowe, ale nie wiadomo,
czy przek³ada siê to na wiêksz¹ czêstoœæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych (Maric-Bilkan 2020).
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Palenie
Palenie papierosów jest bardzo istotnym, modyfikowalnym czynnikiem ryzyka.
Czêstoœæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych wzrasta oko³o trzykrotnie u palaczy
z cukrzycow¹ chorob¹ nerek (Bentata et al. 2016).
Nadciœnienie
Do czynników przyczynowych nadciœnienia w cukrzycowej chorobie nerek nale¿¹
miêdzy innymi: hiperwolemia, retencja sodu, aktywacja uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), zwiêkszona sztywnoœæ œcian têtnic, aktywacja sympatykomimetyczna i dysfunkcja œródb³onka skojarzona z podwy¿szonymi poziomami endoteliny-1
(ET-1).
Nadciœnienie têtnicze jest obecne w momencie rozpoznania u wiêkszoœci chorych na
cukrzycê typu 2, ale u tych z cukrzyc¹ typu 1 zazwyczaj pojawia siê dopiero po
wyst¹pieniu choroby nerek. W badaniu UKPDS, w ci¹gu dziewiêciu lat obserwacji zauwa¿ono, ¿e zmniejszenie œredniego ciœnienia skurczowego o 10 mmHg wi¹za³o siê ze
zmniejszeniem o 12% ryzyka powik³añ zwi¹zanych z cukrzyc¹ (w tym chorób uk³adu
kr¹¿enia). Ryzyko to by³o najni¿sze przy wartoœciach ciœnienia skurczowego
<120 mmHg. Podobnie zmienia³o siê ryzyko zawa³u serca (Adler et al. 2000). Niestety
w badaniu ACCORD obni¿enie docelowych wartoœci ciœnienia skurczowego poni¿ej
120 mmHg nie spowodowa³o zmniejszenia czêstoœci zdarzeñ sercowo-naczyniowych,
oprócz czêstoœci udarów. Wzrasta³a za to czêstoœæ hipotensji i obni¿enia eGFR (Arnet
et al. 2019). Równie¿ zwiêkszona sztywnoœæ œcian têtnic jest niezale¿nym czynnikiem
przewiduj¹cym wyst¹pienie zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonu z tego powodu.
W zaleceniach AHA/ACC z 2019 r. u osób z szacowanym 10-letnim ryzykiem sercowo-naczyniowym powy¿ej 10% rekomendowane jest leczenie hipotensyjne u osób
z wartoœciami ciœnienia skurczowego >130 mmHg lub rozkurczowego >80 mmHg.
Niewiele natomiast badañ poœwiêcono problemowi optymalnych wartoœci ciœnienia
têtniczego u pacjentów bez zwiêkszonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Preferowane
w leczeniu s¹ inhibitory konwertazy (ACEI) i blokery receptora angiotensyny (ARB),
które nie tylko spowalniaj¹ progresjê DKD, ale tak¿e zmniejszaj¹ czêstoœæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych i ca³kowit¹ liczbê zgonów z powodów sercowo-naczyniowych.
Dok³adne omówienie etiopatogenezy i leczenia nadciœnienia têtniczego zawarte
jest w rozdziale 4.
Kontrola glikemii
W cukrzycy typu 1 (badanie DCCT i dalsza d³ugotrwa³a obserwacja tej samej
grupy pacjentów w badaniu EDIC) wykazano, ¿e intensywna kontrola glikemii
zmniejsza³a czêstoœæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonów z tego powodu.
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W cukrzycy typu 2 intensywna kontrola cukrzycy zmniejsza czêstoœæ powik³añ
mikronaczyniowych, jednak badania kliniczne (ACCORD, ADVANCE i VADT)
przeprowadzone u chorych z d³ugo trwaj¹c¹ cukrzyc¹ nie udowodni³y korzystnego
wp³ywu intensywnej kontroli glikemii (HbA1C <6 lub £6,5) na czêstoœæ wystêpowania
zawa³u, udaru lub zgonu z powodów sercowo-naczyniowych. W d³ugotrwa³ej obserwacji, po zakoñczeniu badania UKPDS, w którym leczono chorych ze œwie¿o
zdiagnozowan¹ cukrzyc¹ typu 2, zaobserwowano zmniejszenie czêstoœci zawa³ów,
zgonów ze wszystkich przyczyn i z przyczyn zwi¹zanych z cukrzyc¹ w grupie
chorych z lepsz¹ kontrol¹ glikemii. Sugeruje to, ¿e istotn¹ rolê odgrywa dobra kontrola glikemii, szczególnie we wczesnym etapie choroby. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w stadium 4-5 PChN wartoœci HbA1C mog¹ byæ fa³szywie niskie z powodu skrócenia czasu prze¿ycia krwinek czerwonych.
U chorych z istniej¹c¹ uprzednio chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego
wiêkszy wp³yw na redukcjê ryzyka, ni¿ œcis³a kontrola glikemii, ma mechanizm
dzia³ania leku. Widaæ to szczególnie wyraŸnie w przypadku inhibitorów SGLT-2,
które nie maj¹ silnego dzia³ania hipoglikemizuj¹cego. W opublikowanych do tej
pory badaniach klinicznych (EMPA-REG, CANVAS i DECLARE-TIMI) leczenie
inhibitorami SGLT-2 zmniejsza³o o 11% liczbê powa¿nych zdarzeñ sercowo-naczyniowych (zawa³, udar, zgon) i o 23% czêstoœæ zgonu sercowo-naczyniowego lub
hospitalizacji z powodu niewydolnoœci kr¹¿enia, a tak¿e o 43% ryzyko progresji
PChN. Leki te s¹ tak¿e skuteczne u pacjentów ze stwierdzon¹ ju¿ cukrzycow¹
chorob¹ nerek (w badaniu CREDENCE; GFR 30-90 ml/min/1,73 m2) (Stephens
et al. 2020). Podobnie niektórzy przedstawiciele grupy agonistów receptora GLP-1
(liraglutyd, semaglutyd i dulaglutyd, ale nie liksisenatyd lub eksenatyd) zmniejszali
czêstoœæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych.
Zagadnienie kontroli glikemii omówione jest dok³adnie w rozdzia³ach 6 i 7.

Zaburzenia lipidowe
Charakterystyczne dla PChN s¹ normalne stê¿enie cholesterolu frakcji LDL
(LDL-C), obni¿enie stê¿enia cholesterolu frakcji HDL (HDL-C) i podwy¿szenie triglicerydów (TG), natomiast dyslipidemia cukrzycowa charakteryzuje siê podwy¿szeniem LDL-C i TG, i obni¿eniem HDL-C. Zaburzenia w cukrzycowej chorobie
nerek mog¹ byæ wy padkow¹ tych zmian. W miarê pog³êbiania siê niewydolnoœci
nerek nasilaj¹ siê procesy potranslacyjnych modyfikacji HDL-C takich jak oksydacja, karbamylacja oraz wbudowywanie symetrycznej dimetyloargininy (SDMA)
i surowiczego amyloidu A (SAA) (Speer et al. 2013). Powoduje to, ¿e HDL-C traci
swoje w³aœciwoœci ochronne i paradoksalnie mo¿e przyczyniaæ siê do dysfunkcji
œródb³onka i powstawania powik³añ sercowo-naczyniowych. Równie¿ LDL mo¿e
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ulegaæ karbamylacji, co koreluje z wystêpowaniem powik³añ sercowo-naczyniowych. Stosowanie statyn lub skojarzenia statyna/ezetymib w okresie przeddializacyjnym zmniejsza ryzyko iloœæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonów
w DKD. Korzyœci ze stosowania takiego leczenia w populacji chorych dializowanych nie s¹ obecnie udowodnione. Etiopatogeneza i leczenie zaburzeñ lipidowych
opisane s¹ szczegó³owo w rozdziale 3.

Niedokrwistoœæ
Stê¿enie hemoglobiny u chorych z cukrzycow¹ chorob¹ nerek jest zwykle
o oko³o 1 g/dl ni¿sze ni¿ w przypadku nieobecnoœci cukrzycy, a niedokrwistoœæ
pojawia siê we wczeœniejszej fazie choroby. Niskie stê¿enie hemoglobiny jest czynnikiem ryzyka rozwoju przerostu lewej komory, niewydolnoœci kr¹¿enia oraz
wyst¹pienia epizodów sercowo-naczyniowych i zgonu z tego powodu.
Niedokrwistoœæ mo¿e przyczyniaæ siê zarówno do przerostu lewej komory jak
i niewydolnoœci kr¹¿enia na skutek kompensacyjnego wzrostu rzutu minutowego
serca i zmniejszenia oporu naczyniowego, a tak¿e nasilania aktywacji uk³adu
wspó³czulnego i stresu oksydacyjnego.
Leczenie niedokrwistoœci z u¿yciem czynników stymuluj¹cych erytropoezê
korzystnie wp³ywa na przerost lewej komory serca, poprawia wydolnoœæ fizyczn¹,
klasê NYHA, i frakcjê wyrzutow¹, a tak¿e zmniejsza iloœæ hospitalizacji z powodu
niewydolnoœci kr¹¿enia. Jednak korekcja stê¿enia hemoglobiny do normalnego
poziomu nie zmniejsza ryzyka zgonu, a mo¿e nawet je zwiêkszaæ.
Przerost lewej komory
Przerost lewej komory, który jest skojarzony z nadciœnieniem, wiekiem,
oty³oœci¹ i niedokrwistoœci¹ wystêpuje ju¿ we wczesnej fazie DKD. We wczesnym stadium DKD przerost lewej komory wystêpuje u 57% chorych i skorelowany jest z nasileniem albuminurii (Wu et al. 2014). Natomiast u chorych leczonych
nerkozastêpczo lub w okresie predializacyjnym odsetek ten zwiêksza siê do
75-80%. Jest on istotnym czynnikiem ryzyka zgonu z powodów sercowo-naczyniowych i koreluje z nasileniem niedokrwistoœci.
Retencja sodu i hiperwolemia
Chorzy na cukrzycê maj¹ zwiêkszon¹ pulê wymiennego sodu w organizmie.
W cukrzycy typu 2 wykazano tak¿e zwiêkszon¹ wra¿liwoœæ na sód. We wczesnym okresie choroby retencja sodu nie jest zale¿na od filtracji k³êbuszkowej,
ale z biegiem czasu jej upoœledzenie staje siê g³ównym mechanizmem patogenetycznym.
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Zwiêkszona aktywnoœæ sympatykomimetyczna
Odgrywa rolê w rozwoju nadciœnienia zarówno w PChN jak i cukrzycowej
chorobie nerek. Podwy¿szona aktywnoœæ sympatykomimetyczna w DKD kojarzy
siê z aktywacj¹ uk³adu RAA w cukrzycy typu 1, i opornoœci¹ na insulinê i hiperinsulinemi¹ w cukrzycy typu 2. Zwiêkszenie aktywnoœci sympatykomimetycznej
odgrywa te¿ rolê w rozwoju nadciœnienia têtniczego i najprawdopodobniej przyczynia siê do pogorszenia tolerancji glukozy i zaburzeñ lipidowych (Maqbool
et al. 2018).
Endotelina
Endoteliny (ET-1, ET-2 i ET-3) wydzielane s¹ przez komórki œródb³onka i wykazuj¹ silne dzia³anie wazokonstrykcyjne. Stê¿enie ET-1 wzrasta w nadciœnieniu
têtniczym, PChN i cukrzycy typu 1. Aktywacja uk³adu ET prowadzi do proliferacji
komórkowej, w³óknienia œródmi¹¿szu i ostatecznie do stwardnienia k³êbuszków
nerkowych. Badania na zwierzêtach wykaza³y, ¿e stosowanie antagonistów receptora ET wywiera korzystny efekt na postêp nefropatii cukrzycowej. W du¿ym badaniu klinicznym SONAR, antagonista receptora ET-A o nazwie atrazentan, zastosowany u osób leczonych ju¿ ACEI lub ARB, zmniejsza³ czêstoœæ co najmniej
dwukrotnego zwiêkszenia siê stê¿enia kreatyniny lub koniecznoœci leczenia nerkozastêpczego i skojarzonego punktu koñcowego sercowo-nerkowego (obejmuj¹cego
dodatkowo zgon sercowo-naczyniowy i zawa³ serca lub udar niepowoduj¹ce zgonu)
(Heerspink et al. 2019).
Przewlek³y stan zapalny
U chorych z PChN, szczególnie dializowanych, utrzymuje siê przewlek³y stan
zapalny o niewielkim nasileniu, który odzwierciedlaj¹ podwy¿szone stê¿enia
bia³ek ostrej fazy i cytokin prozapalnych we krwi (takich jak CRP, IL-6, TNF-alfa).
Równie¿ w cukrzycy, na skutek uszkodzenia wywo³anego hiperglikemi¹,
dochodzi do zwiêkszonej produkcji mediatorów prozapalnych. Udowodniono,
¿e ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko zgonu w PChN s¹ skorelowane ze stê¿eniami IL-6, TNF-alfa i albuminy (negatywny wskaŸnik ostrej fazy) (Amdur
et al. 2019).
Dowodem na istnienie zwi¹zku przyczynowego miêdzy przewlek³ym stanem
zapalnym a ryzykiem sercowo-naczyniowym, jest zmniejszenie czêstoœci powa¿nych incydentów sercowo-naczyniowych po zastosowaniu przeciwcia³a monoklonalnego blokuj¹cego IL-1b o nazwie kanakinumab, w randomizowanym badaniu
klinicznym CANTOS trwaj¹cym 5 lat. Efekt ten by³ równie¿ widoczny w podgrupie
z cukrzycow¹ chorob¹ nerek (Ridker et al. 2018).
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Stres oksydacyjny
Stres oksydacyjny definiowany jest jako zaburzenie równowagi miêdzy generacj¹ reaktywnych form tlenu, a procesami antyoksydacyjnymi. Hiperglikemia
powoduje nadmierne wytwarzanie wolnych rodników w mitochondriach i p³ynie
wewn¹trzkomórkowym. Ich podwy¿szone stê¿enie powoduje uszkodzenie takich
elementów komórkowych jak bia³ka, lipidy, fosfolipidy b³on komórkowych
i DNA. Dodatkowo aktywacja uk³adu RAA powoduje wzrost produkcji reaktywnych form tlenu, gdy¿ angiotensyna II jest aktywatorem oksydazy NADPH.
Oprócz wywo³ywania w³óknienia œródmi¹¿szowego nerek i przyœpieszania niewydolnoœci nerek, odgrywaj¹ one istotn¹ rolê w patogenezie mia¿d¿ycy i powik³añ
sercowo-naczyniowych.
Dysfunkcja œródb³onka naczyniowego
Podwy¿szone stê¿enia glukozy zmniejszaj¹ produkcjê tlenku azotu, powoduj¹c
upoœledzenie rozkurczu naczyñ. Przewlek³y stan zapalny, stres oksydacyjny s¹
czynnikami wywo³uj¹cymi dysfunkcjê œródb³onka naczyniowego. Uszkodzenie
glikokaliksu (wêglowodanowej warstwy pokrywaj¹cej powierzchniê b³on komórkowych), który odgrywa istotn¹ rolê w funkcjonowaniu œródb³onka, obserwowano
zarówno w cukrzycy jak i PChN, a we krwi wzrasta³o stê¿enie markerów jego
uszkodzenia (Dogne et al. 2020).
Uogólniona dysfunkcja œródb³onka (wg hipotezy Steno) objawia siê wystêpowaniem bia³komoczu. Wykazano, ¿e bia³komocz i jego nasilenie s¹ niezale¿nymi
czynnikami ryzyka zgonu, zawa³u, zdarzeñ sercowo-naczyniowych i progresji
PChN. Efekt ten jest silniejszy w cukrzycy typu 1 w porównaniu do typu 2.
Leczenie ACEi lub ARB i inhibitorami SGLT-2 powoduje addytywny/synergistyczny wp³yw na zmniejszenie proteinurii i zmniejszenie ryzy ka sercowo -naczyniowego.
Zaburzenia krzepniêcia krwi
Zarówno w cukrzycy jak i PChN dochodzi do z³o¿onych zaburzeñ w uk³adzie
krzepniêcia, fibrynolizy i funkcji p³ytek krwi prowadz¹cych do nadkrzepliwoœci
i bior¹cych udzia³ w patogenezie zwiêkszonego ryzyka sercowo-naczyniowego.
Zaburzenia te nasilaj¹ siê wzajemnie (Baber et al. 2013) i wydaj¹ siê korelowaæ z ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Toksyny mocznicowe
W miarê pogarszania siê czynnoœci nerek w organizmie gromadz¹ siê we krwi
tzw. toksyny mocznicowe. Wynika to z ich wzmo¿onej produkcji i/lub zmniejszonego
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wydalania przez nerki. G³ównie s¹ to rozpuszczalne w wodzie produkty przemiany
bia³ek o niskiej i œredniej masie cz¹steczkowej, a tak¿e toksyny rozpuszczalne
w t³uszczach zwi¹zane z bia³kami. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ zmiany mikrobioty jelitowej, które w PChN powoduj¹ powstawanie substancji o dzia³aniu toksycznym na
uk³ad kr¹¿enia. W badaniach eksperymentalnych zwi¹zki te wykazuj¹ te¿ dzia³anie
kardiotoksyczne, uszkadzaj¹ce œródb³onek naczyñ i wywo³uj¹ uwalnianie cytokin
prozapalnych (Velasquez et al. 2018). W szeregu badañ obserwacyjnych opisano
tak¿e zwi¹zek z czêstoœci¹ powik³añ sercowo-naczyniowych i zgonami z tego powodu, a stê¿eniem takich substancji jak siarczan p-krezolu, siarczan indoksylu czy
te¿ tlenek trimetyloaminy (TMAO).

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
Zaburzenia regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej towarzysz¹ce PChN s¹
skojarzone z powstawaniem zwapnieñ naczyniowych. Mimo ¿e mechanizmy wiod¹ce
do powstawania tych zwapnieñ nie s¹ do koñca poznane, to zak³ada siê, ¿e dochodzi do
zaburzenia równowagi miêdzy czynnikami (aktywatorami i inhibitorami) reguluj¹cymi
proces mineralizacji, jako wyraz nieprawid³owej adaptacji do uszkodzenia naczynia
i œródb³onka naczyniowego. Czynnikami uszkadzaj¹cymi s¹ toksyny mocznicowe,
przewlek³y stan zapalny i hiperfosfatemia. Powoduje to ró¿nicowanie siê komórek
œródb³onka w kierunku osteo/chondrogennym. Dochodzi tak¿e do nasilenia precypitacji
i odk³adania siê w przestrzeni pozakomórkowej fosforanu wapnia. Istotn¹ rolê wydaje
siê równie¿ odgrywaæ czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23), którego podwy¿szone stê¿enia s¹, niezale¿nie od stê¿enia fosforanów, skorelowane ze zwapnieniami naczyniowymi (Voelkl et al. 2019). Dodatkowo znaczenie mo¿e mieæ te¿ du¿a iloœæ wapnia przyjmowana razem z lekami wi¹¿¹cymi fosforany w przewodzie pokarmowym.
Przemawiaj¹ za tym wyniki metaanaliz wykazuj¹ce zmniejszenie œmiertelnoœci
w grupach pacjentów stosuj¹cych preparaty wi¹¿¹ce fosforany niezawieraj¹ce wapnia
(sewelamer). By³o to spowodowane zmniejszeniem iloœci zgonów z powodów sercowo-naczyniowych. Zwi¹zki wi¹¿¹ce fosforany mog¹ równie¿ zmniejszaæ biodostêpnoœæ
witaminy K niezbêdnej do gamma-karboksylacji bia³ka MGP (Matrix gla protein),
które hamuje mineralizacjê naczyñ (Floege 2019).
Witamina D i jej analogi powoduj¹ poprawê czynnoœci œródb³onka naczyñ
i hamuj¹ aktywnoœæ uk³adu RAA, ale brak danych o wp³ywie jej (a tak¿e jej analogów)
na ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycowej chorobie nerek (Zoccali et al. 2014).
Inne
W PChN wzrasta stê¿enie endogennych glikozydów nasercowych (ouabaina, marynobufagenina, telocynobufagina) które hamuj¹ Na+/K+ ATP-azê i prawdopodobnie
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wp³ywaj¹ na sodowra¿liwoœæ ciœnienia têtniczego. Wydaj¹ siê one braæ udzia³
w rozwoju kardiomopatii mocznicowej, a stê¿enia marynobufageniny skorelowane
s¹ z ryzykiem zgonu u chorych hemodializowanych i mas¹ lewej komory u osób
zdrowych.

SZACOWANIE RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Obecnie istniej¹ce modele predykcyjne zwykle niedoszacowuj¹ ryzyko sercowo-naczyniowe wystêpuj¹ce w cukrzycowej chorobie nerek. Ich dok³adnoœæ mo¿e byæ
wiêksza przy zastosowaniu parametrów specyficznych dla czynnoœci nerek, takich
jak eGFR i albuminuria, a tak¿e wskaŸników kontroli cukrzycy. Jak do tej pory zosta³y one uwzglêdnione czêœciowo (jakoœciowo, a nie iloœciowo) w niektórych wytycznych. Przyk³adowo Amerykañskie Towarzystwo Kardiologiczne w zaleceniach
dotycz¹cych leczenia hipercholesterolemii z 2018 r. zaliczaj¹ PChN (eGFR
15-59 ml/min/1,73 m2), obok cukrzycy i nadciœnienia, do kategorii „bardzo wysokiego ryzyka” wyst¹pienia zdarzeñ sercowo-naczyniowych (Grundy et al. 2019).
Europejskie zalecenia dotycz¹ce zapobiegania chorobom uk³adu sercowo-naczyniowego z 2016 stwierdzaj¹, ¿e chorzy z eGFR <30 ml/min/1,73 m2 nale¿¹ do grupy
„bardzo wysokiego ryzyka”, a ci z eGFR w granicach 30-59 ml/min/1,73 m2 do
grupy „wysokiego ryzyka” (Piepoli et al. 2016). Innym modelem, w którym PChN
(w stadiach 3, 4, 5) wp³ywa na ocenê ryzyka sercowo-naczyniowego, jest kalkulator
QRISK (dostêpny pod adresem https://www.qrisk.org/three/). Opracowano te¿
model dla populacji chorych hemodializowanych, uwzglêdniaj¹cy wspó³istnienie
cukrzycy (Anker et al. 2016).
Zastosowanie dodatkowych wskaŸników ryzyka, takich jak zwapnienia naczyñ
wieñcowych i markerów biochemicznych, takich jak CRP, troponiny i NT-proBNP
byæ mo¿e zwiêkszy dok³adnoœæ prognozowania w tej grupie chorych, ale wymaga
to dodatkowych badañ epidemiologicznych (Bundy et al. 2019).

PREWENCJA
Zapobieganie rozwojowi powik³añ sercowo-naczyniowych w cukrzycowej
chorobie nerek jest bardzo istotnym elementem postêpowania terapeutycznego,
a najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania rozwojowi powik³añ sercowo-naczyniowych jest d³ugotrwa³a interwencja wieloczynnikowa (kontrola glikemii,
intensywna kontrola nadciœnienia, leczenie zaburzeñ lipidowych, zaprzestanie palenia) co wykazano w badaniu STENO-2. Sposoby interwencji farmakologicznych
opisane zosta³y dok³adnie w innych rozdzia³ach.
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Palenie
Mimo ¿e brak badañ randomizowanych dotycz¹cych wp³ywu zaprzestania palenia na ryzyko sercowo-naczyniowe, to szereg badañ obserwacyjnych wskazuje
jednoznacznie, ¿e pacjenci z PChN pal¹cy obecnie lub w przesz³oœci maj¹ podwy¿szone ryzyko sercowo-naczyniowe. Wykazano równie¿, ¿e zaprzestanie palenia
spowalnia progresjê cukrzycowej choroby nerek i zmniejsza wydalanie z moczem
markera uszkodzenia nerek TGF-B (Ali et al. 2019).
Oty³oœæ
Szereg badañ opisuje tzw. „paradoks oty³oœci” zaliczaj¹cy siê do „odwróconej epidemiologii”, pomimo to najnowsze metaanalizy sugeruj¹, ¿e wysokie BMI, obwód pasa
i wskaŸnik WHR s¹ niezale¿nie skojarzone ze zwiêkszonym ryzykiem zgonu i szybszym obni¿aniem siê GFR. W zwi¹zku z tym pacjenci z cukrzycow¹ chorob¹ nerek
powinni d¹¿yæ do utrzymania prawid³owego BMI. Nale¿y jednak œciœle monitorowaæ
ten parametr i stan od¿ywienia, aby odpowiednio wczeœnie wykryæ niezamierzon¹ utratê masy cia³a, czêsto spotykan¹ w zaawansowanych stadiach PChN (Ali
et al. 2019).
Aktywnoœæ fizyczna
Aktywnoœæ fizyczna u chorych z PChN przynosi szereg korzyœci, takich jak zwiêkszenie wydolnoœci fizycznej, obni¿enie sztywnoœci naczyñ i poprawê jakoœci
¿ycia. Brak jednak danych dotycz¹cych wp³ywu wysi³ku fizycznego na ryzyko
sercowo-naczyniowe w DKD. Wytyczne ACC/AHA z 2019 dotycz¹ce pierwotnej
prewencji chorób uk³adu kr¹¿enia zalecaj¹ podejmowanie przez co najmniej
150 minut tygodniowo umiarkowanego wysi³ku fizycznego (Arnett et al. 2019).
PODSUMOWANIE
Cukrzycowa choroba nerek niesie ze sob¹ bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Wymaga ono aktywnej prewencji i wczesnego, intensywnego leczenia. Ogólne zasady postêpowania maj¹cego na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego podsumowane s¹ w tabeli 8.2. Pojawienie siê w ostatnich latach
nowych klas leków obni¿aj¹cych poziom glukozy, a tak¿e postêpy w leczeniu
nadciœnienia i zaburzeñ lipidowych pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci
poprawi siê rokowanie i zmniejszy siê ryzyko sercowo-naczyniowe w tej grupie
chorych.
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Tabela 8.2. Ogólne zasady postêpowania maj¹cego na celu zmniejszenie ryzyka
sercowo-naczyniowego w cukrzycowej chorobie nerek
• Zmiana stylu ¿ycia
Redukcja masy cia³a
Zaprzestanie palenia
Aktywnoœæ fizyczna >150 min/tydzieñ
Dieta (œródziemnomorska?)
• Oszacowanie ryzyka i podjêcie decyzji o leczeniu farmakologicznym
• Optymalna kontrola ciœnienia
• Optymalne leczenie cukrzycy
• Leczenie hiperlipidemii
• Optymalne leczenie przewlek³ej choroby nerek (niedokrwistoœæ itd.)

CUKRZYCOWA CHOROBA NEREK A RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE

107

PIŒMIENNICTWO
1. Adler A., Stratton I., Neil H. i wsp. Association of systolic blood pressure with
macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 36):
prospective observational study. BMJ 2000; 321: 412-419.
2. Afkarian M., Sachs M.C., Kestenbaum B. i wsp. Kidney Disease and Increased Mortality
Risk in Type 2 Diabetes. J. Am. Soc. Nephrol. 2013; 24: 302-308.
3. Ali S., Dave N., Virani S.S. i wsp. Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular
Disease in Patients with Chronic Kidney Disease. Curr Atheroscler Rep 2019; 21: 32.
4. Amdur R.L., Feldman H.I., Dominic E.A. i wsp. Use of Measures of Inflammation and
Kidney Function for Prediction of Atherosclerotic Vascular Disease Events and Death in
Patients With CKD: Findings From the CRIC Study. Am. J. Kidney Dis. 2019; 73: 344-353.
5. Anker S.D., Gillespie I.A., Eckardt K.U. i wsp. Development and validation of
cardiovascular risk scores for haemodialysis patients. Int. J. Cardiol. 2016; 216: 68-77.
6. Arnett D.K., Blumenthal R.S., Albert M.A. i wsp. 2019 ACC/AHA Guideline on the
Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.
Circulation 2019; 140: e596-e646.
7. Baber U., Bander J., Karajgikar R. i wsp. Combined and independent impact of diabetes
mellitus and chronic kidney disease on residual platelet reactivity. Thromb. Haemost. 2013;
110: 118-123.
8. Bentata Y., Karimi I., Benabdellah N. i wsp. Does smoking increase the risk of progression
of nephropathy and/or cardiovascular disease in type 2 diabetic patients with albuminuria
and those without albuminuria? Am. J. Cardiovasc. Dis. 2016; 6: 66-69.
9. Bundy J.D., Cai X., Scialla J.J. i wsp. Serum Calcification Propensity and Coronary Artery
Calcification Among Patients With CKD: The CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort)
Study. Am. J. Kidney Dis. 2019; 73: 806-814.
10. Charytan D.M., Lewis E.F., Desai A.S. i wsp. Cause of Death in Patients With Diabetic
CKD Enrolled in the Trial to Reduce Cardiovascular Events With Aranesp Therapy
(TREAT). Am. J. Kidney Dis. 2015; 66: 429-440.
11. Dogne S., Flamion B. Endothelial Glycocalyx Impairment in Disease: Focus on Hyaluronan
Shedding. Am. J. Pathol. 2020; 190: 768-780.
12. Floege J. Phosphate binders in chronic kidney disease: an updated narrative review of recent
data. J Nephrol 2019.
13. Fox C.S., Matsushita K., Woodward M. i wsp. Associations of kidney disease measures
with mortality and end-stage renal disease in individuals with and without diabetes:
a meta-analysis. Lancet 2012; 380: 1662-1673.
14. Go A.S., Chertow G.M., Fan D. i wsp. Chronic kidney disease and the risks of death,
cardiovascular events, and hospitalization. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 1296-1305.
15. Groop P.H., Thomas M., Feodoroff M. i wsp. Excess Mortality in Patients With Type 1
Diabetes Without Albuminuria-Separating the Contribution of Early and Late Risks.
Diabetes Care 2018; 41: 748-754.
16. Groop P.H., Thomas M.C., Moran J.L. i wsp. The presence and severity of chronic kidney
disease predicts all-cause mortality in type 1 diabetes. Diabetes 2009; 58: 1651-1658.

108

Andrzej Rydzewski

17. Grundy S.M., Stone N.J., Bailey A.L. i wsp. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/
ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood
Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association
Task Force on Clinical Practice Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol. 2019; 73: e285-e350.
18. Heerspink H.J.L., Parving H.H., Andress D.L. i wsp. Atrasentan and renal events in patients
with type 2 diabetes and chronic kidney disease (SONAR): a double-blind, randomised,
placebo-controlled trial. Lancet 2019; 393: 1937-1947.
19. Lim W.H., Johnson D.W., Hawley C. i wsp. Type 2 diabetes in patients with end-stage
kidney disease: influence on cardiovascular disease-related mortality risk. Med. J. Aust.
2018; 209: 440-446.
20. Maqbool M., Cooper M., Jandeleit-Dahm K. Cardiovascular Disease and Diabetic Kidney
Disease. Semin. Nephrol. 2018; 38: 217-232.
21. Maric-Bilkan C. Sex Differences in Diabetic Kidney Disease. Mayo Clin. Proc. 2020; 95:
587-599.
22. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S. i wsp. 2016 European Guidelines on cardiovascular
disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society
of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice
(constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the
special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention &
Rehabilitation (EACPR). Eur. Heart J. 2016; 37: 2315-2381.
23. Ridker P.M., MacFadyen J.G., Glynn R.J. i wsp. Inhibition of Interleukin-1beta by
Canakinumab and Cardiovascular Outcomes in Patients With Chronic Kidney Disease.
J. Am. Coll. Cardiol. 2018; 71: 2405-2414.
24. Shroff G.R., Li S., Herzog C.A. Trends in Discharge Claims for Acute Myocardial
Infarction among Patients on Dialysis. J. Am. Soc. Nephrol. 2017; 28: 1379-1383.
25. Speer T., Zewinger S., Fliser D. Uraemic dyslipidaemia revisited: role of high-density
lipoprotein. Nephrol. Dial. Transplant. 2013; 28: 2456-2463.
26. Stephens J.W., Brown K.E., Min T. Chronic kidney disease in type 2 diabetes: Implications
for managing glycaemic control, cardiovascular and renal risk. Diabetes Obes. Metab. 2020;
22 Suppl 1: 32-45.
27. Velasquez M.T., Centron P., Barrows I. i wsp. Gut Microbiota and Cardiovascular Uremic
Toxicities. Toxins (Basel) 2018; 10.
28. Voelkl J., Cejka D., Alesutan I. An overview of the mechanisms in vascular calcification
during chronic kidney disease. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2019; 28: 289-296.
29. Wetmore J.B., Li S., Ton T.G.N. i wsp. Association of diabetes-related kidney disease with
cardiovascular and non-cardiovascular outcomes: a retrospective cohort study. BMC
Endocr. Disord. 2019; 19: 89.
30. Wu N., Zhao W., Ye K. i wsp. Albuminuria is associated with left ventricular hypertrophy in
patients with early diabetic kidney disease. Int. J. Endocrinol. 2014; 2014: 351945.
31. Zoccali C., Curatola G., Panuccio V. i wsp. Paricalcitol and endothelial function in chronic
kidney disease trial. Hypertension 2014; 64: 1005-1011.

Rozdzia³ 9

INNE CZYNNIKI RYZYKA
SERCOWO-NACZYNIOWEGO
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
I MO¯LIWOŒCI ICH MODYFIKACJI
Magdalena Walicka, Sylwia Jarosz
Rozwój choroby sercowo-naczyniowej u pacjenta z cukrzyc¹ zale¿y od jego
wieku, czasu trwania cukrzycy i wspó³istnienia wielu innych czynników ryzyka.
Tradycyjne i zarazem najsilniejsze czynniki ryzyka, takie jak nadciœnienie têtnicze,
dyslipidemia i oty³oœæ zosta³y omówione w innych rozdzia³ach. Jedynym z pozosta³ych, istotnych i czêstych tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegaj¹cych modyfikacji, jest palenie tytoniu. Z uwagi na fakt, ¿e czynnik ten
nie zosta³ omówiony osobno, uwzglêdniono go w niniejszym rozdziale, mimo i¿
rozdzia³ ten jest poœwiêcony g³ównie czynnikom nietradycyjnym.

PALENIE TYTONIU
Ryzyko choroby sercowo-naczyniowej (CVD) wzrasta wraz z liczb¹ wypalanych na
dobê papierosów i czasem trwania uzale¿nienia. Szkodliwe jest zarówno palenie czynne, jak i bierne, palenie zarówno papierosów, jak i cygar, fajek i fajek wodnych.
Mechanizm, w jakim palenie papierosów powoduje przyspieszenie rozwoju mia¿d¿ycy, jest z³o¿ony. Przyczyniaj¹ siê do tego przede wszystkim sk³adniki dymu
tytoniowego, takie jak substancje utleniaj¹ce, akroleina, metale (np. kadm), policykliczne aromatyczne wêglowodory i wiele innych. Nikotynizm skutkuje nasilonym
procesem zapalnym, dotycz¹cym szczególnie œciany naczyñ krwionoœnych. Stres
oksydacyjny wyzwalany przez palenie papierosów nasila oksydacjê LDL, przyczyniaj¹c siê do rozwoju niestabilnej blaszki mia¿d¿ycowej oraz zmniejszenia produkcji tlenku azotu. Palenie nasila tak¿e stan prozakrzepowy. Dym tytoniowy powoduje
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hamowanie wydzielania ze œródb³onka tkankowego aktywatora plazminogenu,
zwiêkszenie stê¿enia fibrynogenu we krwi, nasilenie aktywnoœci p³ytek krwi,
zwiêkszenie ekspresji czynnika tkankowego, a u chorych z zaawansowan¹ chorob¹
p³uc zwiêkszenie lepkoœci krwi poprzez wtórn¹ policytemiê. Ponadto palenie stowarzyszone jest z podwy¿szonym stê¿eniem homocysteiny (patrz poni¿ej) oraz
aterogenn¹ dyslipidemi¹ (patrz rozdzia³ 3).
Wdychany tlenek wêgla sam w sobie nie skutkuje nasileniem aterogenezy, ale
zwiêkszaj¹c stê¿enie karboksyhemoglobiny, dzia³a niekorzystnie u chorych z ju¿
obecn¹ chorob¹ wieñcow¹ – obni¿a próg bólu d³awicowego wywo³anego
wysi³kiem oraz zwiêksza czêstoœæ komorowych zaburzeñ rytmu serca. Stê¿enie
karboksyhemoglobiny u palaczy jest o 5-10% wiêksze ni¿ u osób niepal¹cych.
Równie¿ sama nikotyna zwiêksza ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez wp³yw na
uk³ad wspó³czulny. Wypalenie papierosa powoduje przejœciowe zwiêkszenie
ciœnienia têtniczego o oko³o 5-10 mmHg (efekt ten jest szczególnie nasilony przy
pierwszym wypalonym papierosie w ci¹gu dnia) oraz przyspieszenie czynnoœci
serca. Palenie powoduje równie¿ wazokonstrykcjê naczyñ wieñcowych, zmniejszaj¹c rezerwê wieñcow¹ oraz zwiêkszaj¹c podatnoœæ naczyñ wieñcowych na
skurcz w d³awicy Prinzmetala.
Istniej¹ tak¿e obserwacje dotycz¹ce wp³ywu palenia papierosów na nasilenie
insulinoopornoœci. Sk³adniki dymu tytoniowego oraz nikotyna pobudzaj¹ syntezê
hormonów dzia³aj¹cych kontrregulacyjnie w stosunku do insuliny, takich jak
kortyzol, hormon wzrostu i katecholaminy, nasilaj¹cych w¹trobow¹ produkcjê
glukozy.
Z opisanych powy¿ej mechanizmów patofizjologicznych wynika wyraŸnie, ¿e
palenie tytoniu dzia³a na organizm osoby z cukrzyc¹ podobnie jak hiperglikemia.
Nie dziwi zatem fakt, ¿e ryzyko wzglêdne (RR) zgonów i zawa³ów serca wzrasta
dwukrotnie u palaczy chorych na cukrzycê w porównaniu z pacjentami, którzy nie
pal¹. W opublikowanym w 2015 roku przegl¹dzie systematycznym i metaanalizie
prospektywnych badañ kohortowych, oceniaj¹cych zwi¹zek miêdzy aktywnym
paleniem tytoniu a ryzykiem zgonu i zdarzeñ sercowo-naczyniowych u pacjentów
z cukrzyc¹, RR dla œmiertelnoœci ca³kowitej wynios³o 1,55, dla œmiertelnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych – 1,49, dla choroby niedokrwiennej serca – 1,51, dla
udaru mózgu – 1,51, dla choroby têtnic obwodowych – 2,15, a dla niewydolnoœci
serca – 1,43. Warto zaznaczyæ, ¿e niekorzystne skutki palenia s¹ widoczne nie tylko
u starszych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2, ale równie¿ u m³odych osób z cukrzyc¹
typu 1.
U osób chorych na cukrzycê rzucenie palenia przynosi wyraŸne korzyœci
w postaci zmniejszenia ryzyka zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn
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sercowo-naczyniowych, podobnie jak w populacji ogólnej. Wspomniana powy¿ej
metaanaliza z 2015 roku wykaza³a, ¿e pacjenci, którzy rzucili palenie, maj¹ mniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe w porównaniu z palaczami. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e osoby z cukrzyc¹, które rzuci³y palenie, maj¹ nadal podwy¿szone
o oko³o 10-20% ryzyko ca³kowitej œmiertelnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz rozwoju CVD (z wyj¹tkiem udaru mózgu) w porównaniu
z osobami niepal¹cymi. W badaniu ADVANCE rzucenie palenia przez osoby
z cukrzyc¹ typu 2 wi¹za³o siê z 30% spadkiem œmiertelnoœci z jakiejkolwiek przyczyny, korzyœci by³y jednak wiêksze u pacjentów, którzy rzucili palenie przed
ponad dziesiêcioma laty, w porównaniu z tymi, którzy zrobili to niedawno.
Jak wspomniano powy¿ej, palenie papierosów nasila opornoœæ na insulinê
u pacjentów z cukrzyc¹, w zwi¹zku z tym rzucenie palenia powinno poprawiæ kontrolê glikemii. Jednak rzucenie palenia skutkuje w wielu przypadkach pogorszeniem kontroli glikemii, prawdopodobnie z powodu przyrostu masy cia³a, który jest
bardzo czêsty po zaprzestaniu palenia. Niemniej jednak, z uwagi na dobrze udokumentowane korzyœci zdrowotne, do zaprzestania palenia papierosów nale¿y zachêcaæ ka¿d¹ uzale¿nion¹ osobê, a szczególnie chorych na cukrzycê. Wed³ug wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego rozmowê na temat zaprzestania
palenia nale¿y podejmowaæ podczas ka¿dej wizyty lekarskiej. W odzwyczajaniu
od palenia tytoniu mo¿na stosowaæ nikotynow¹ terapiê zastêpcz¹, bupropion, wareniklinê lub cytyzynê. Interwencjê farmakologiczn¹ nale¿y zastosowaæ u osób
pal¹cych ³10 papierosów na dobê, jak równie¿ u palaczy silnie uzale¿nionych
(³6 punktów w kwestionariuszu Fagerströma, pozwalaj¹cym ustaliæ stopieñ uzale¿nienia na podstawie wywiadu – tabela 9.1).
W kontrolowanych badaniach wykazano, ¿e dostêpne terapie stosowane w odzwyczajaniu od palenia podwajaj¹ lub nawet potrajaj¹ odsetek osób porzucaj¹cych
palenie. Jedno z badañ z udzia³em pacjentów z cukrzyc¹ wykaza³o po 6 miesi¹cach
odsetek zaprzestania palenia na poziomie 11,1% u osób poddawanych intensywnemu programowi rzucania palenia vs. 2,6% u osób niepoddawanych takiemu
programowi. Jednak wed³ug ankiety przeprowadzonej przez Diabetes UK a¿ 64,1%
palaczy z cukrzyc¹ nie otrzymuje ¿adnej pomocy ani porady, aby rzuciæ palenie.
Kolejnym ograniczeniem leczenia jest brak przekonuj¹cych dowodów o skutecznoœci dostêpnych interwencji terapeutycznych u pacjentów z cukrzyc¹. Udana i d³ugotrwa³a abstynencja od palenia stanowi istotne wyzwanie równie¿ z uwagi na wysokie ryzyko nawrotu. Istotnym elementem leczenia wydaje siê byæ równie¿ wsparcie
psychologiczne. Niedawny przegl¹d Cochrane wykaza³, ¿e spersonalizowane
porady trwaj¹ce >10 minut zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo zaprzestania palenia
o 40 do 60%.
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Tabela 9.1. Kwestionariusz oceny uzale¿nienia od nikotyny wg Fagerströma

(na podstawie 8)
Punktacja

1. Kiedy po przebudzeniu wypala Pan/Pani
pierwszego papierosa?

do 5 min

3

po 6-30 min

2

po 31-60 min

1

po 60 min

0

2. Czy powstrzymanie siê od palenia w miejscach,
gdzie paliæ nie wolno, jest dla Pana/Pani
problemem?

tak

1

nie

0

3. Z którego papierosa najtrudniej jest Panu/Pani
zrezygnowaæ?

z pierwszego rano

1

z ka¿dego innego

0

4. Ile papierosów wypala Pan/Pani w ci¹gu doby?

£10
11-20

0

21-30

2

³31

3

5. Czy wiêcej papierosów wypala Pan/Pani
w ci¹gu pierwszych godzin po przebudzeniu
ni¿ w dalszej czêœci dnia?

tak

1

nie

0

6. Czy pali Pan/Pani papierosy nawet podczas
choroby, gdy musi Pan/Pani le¿eæ w ³ó¿ku?

tak

1

nie

0

1

Interpretacja wyników – stopieñ uzale¿nienia od nikotyny:
0-3 pkt. – s³abe
4-6 pkt. – œrednie
7-10 pkt. – silne

Nikotynowa terapia zastêpcza (NTZ) pozwala zmniejszyæ nasilenie objawów
odstawiennych poprzez dostarczanie do organizmu nikotyny i podwaja szanse na
rzucenie palenia. Mo¿e byæ ona stosowana tak¿e w celu ograniczenia liczby wypalanych papierosów. NTZ jest dostêpna w ró¿nych postaciach: gumy do ¿ucia,
inhalatory, pastylki i tabletki do ssania, spraye, plastry przezskórne. Zaleca siê
³¹czenie form d³ugo dzia³aj¹cych (plastry) z szybko dzia³aj¹cymi preparatami
podawanymi w razie silnego g³odu nikotynowego (gumy, pastylki, tabletki, spraye).
Udowodniono, ¿e po³¹czenie kilku form NTZ jest bardziej efektywne ni¿ pojedynczy preparat.
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Substytuty nikotyny, ze wzglêdu na stymulacjê uk³adu wspó³czulnego i uwalnianie katecholamin, mog¹ mieæ negatywny wp³yw na uk³ad sercowo-naczyniowy
i metabolizm glukozy. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, klinicyœci musz¹ liczyæ siê
z mo¿liwoœci¹ pogorszenia siê kontroli metabolicznej cukrzycy u osób korzystaj¹cych z takiej formy leczenia. Dwie metaanalizy dotycz¹ce zdarzeñ niepo¿¹danych zwi¹zanych z NTZ wykaza³y zwiêkszon¹ czêstoœæ objawów ze strony
uk³adu sercowo-naczyniowego (w tym tachykardiê i ból w klatce piersiowej), nie
stwierdzono jednak wzrostu ryzyka powa¿nych zdarzeñ sercowo-naczyniowych
(œmieræ sercowo-naczyniowa, zawa³ miêœnia sercowego niezakoñczony zgonem
i udar mózgu niezakoñczony zgonem), niemniej NTZ jest przeciwwskazana
u chorych, którzy w przeci¹gu ostatnich 2 tygodni przebyli zawa³ serca lub udar
mózgu, b¹dŸ maj¹ powa¿ne zaburzenia rytmu serca czy te¿ niestabiln¹ chorobê
wieñcow¹.
Gumy nikotynowe s¹ dostêpne w dawce 2 mg lub 4 mg. Osoby pal¹ce ³20 papierosów na dobê lub uzyskuj¹ce ³6 punktów w teœcie Fagerströma powinny rozpocz¹æ terapiê od dawki 4 mg, pozostali od 2 mg. Maksymalna dawka dobowa
wynosi 48 mg dla osób ³agodnie uzale¿nionych, zmniejszaj¹cych liczbê wypalanych papierosów lub ca³kowicie zaprzestaj¹cych palenia, a 64 mg dla osób silnie
uzale¿nionych, ca³kowicie zaprzestaj¹cych palenia. Czas trwania leczenia wynosi
co najmniej 3 miesi¹ce, leczenia nie nale¿y stosowaæ d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy.
Po gumê nale¿y siêgaæ co 1-2 h oraz zamiast papierosa w momencie chêci zapalenia.
Szczytowe stê¿enie nikotyny we krwi jest osi¹gane po oko³o 20 minutach od rozpoczêcia ¿ucia. Gumê nale¿y ¿uæ wolno, do czasu uwolnienia smaku, nastêpnie umieœciæ j¹ miêdzy policzkiem a dzi¹s³em w celu wch³oniêcia nikotyny przez b³onê
œluzow¹ (nikotyna po³kniêta ze œlin¹ jest nieskuteczna) i powtarzaæ ten proces, a¿
straci smak (czyli po oko³o 30 minutach).
Plastry z nikotyn¹ dostêpne s¹ w dawkach 7, 14, 21 mg na 16 h lub 10, 15, 25 mg
na 24 h. Jako jedyne zapewniaj¹ sta³e uwalnianie nikotyny do krwi. S¹ proste do
zastosowania oraz dyskretne, co zapewnia dobry compliance. U pacjentów odczuwaj¹cych siln¹ potrzebê zapalenia papierosa po przebudzeniu, zaleca siê plastry
24-godzinne. W przypadku wypalania >10 papierosów na dzieñ leczenie nale¿y
rozpoczynaæ od najwiêkszej dawki i kontynuowaæ przez 6 tygodni, nastêpnie stosowana jest poœrednia dawka przez 2 tygodnie i najmniejsza przez kolejne 2 tygodnie.
W przypadku palenia <10 papierosów na dzieñ nale¿y zastosowaæ plaster z poœredni¹ dawk¹ przez 6 tygodni, potem z najmniejsz¹ dawk¹ przez 2 tygodnie. Terapiê
mo¿na kontynuowaæ do 6 miesiêcy. Plastry nale¿y stosowaæ na czyst¹, nieow³osion¹ i nieuszkodzon¹ skórê na ramionach, biodrach lub tu³owiu. Ka¿dorazowo nale¿y zmieniaæ miejsce naklejania plastra.
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Pastylki do ssania wystêpuj¹ w dawkach 2,5 mg oraz 4 mg dla osób siêgaj¹cych
po pierwszego papierosa £30 minut po przebudzeniu oraz w dawkach 1,5 mg oraz
2 mg dla pozosta³ych. S¹ ³atwiejsze do stosowania ni¿ gumy, preferowane przez
pacjentów starszych, z problemami stomatologicznymi oraz zaburzeniami w obrêbie stawu skroniowo-¿uchwowego. Leczenie pastylkami trwa oko³o 12 tygodni
(maksymalnie 6 miesiêcy). Podobn¹ formê terapii stanowi¹ tabletki do ssania.
Dostêpne dawki to 1,5 mg lub 2 mg dla pal¹cych £20 papierosów dziennie oraz
4 mg dla pal¹cych >20 papierosów/dobê. Zazwyczaj stosuje siê do 15 tabletek
na dobê przez 2-3 miesi¹ce (maksymalnie czas leczenia wynosi 9 miesiêcy).
Aerozol do stosowania w jamie ustnej zawiera 1 mg nikotyny w pojedynczej
dawce. Nale¿y stosowaæ 1-2 dawki w razie chêci zapalenia papierosa, maksymalnie
4 dawki na godzinê. W miarê up³ywu terapii dawka powinna ulegaæ stopniowej
redukcji. Zwykle nie zaleca siê regularnego stosowania preparatu przez d³u¿ej ni¿
6 miesiêcy.
Mówi¹c o nikotynowej terapii zastêpczej trzeba jeszcze wspomnieæ o e-papierosach (elektronicznych inhalatorach nikotyny, okreœlane równie¿ jako „vape”, a u¿ywanie ich jako „wapowanie”) i bezdymnych urz¹dzeniach elektronicznych do podgrzewania tytoniu. W e-papierosach stosowany jest p³yn zawieraj¹cy nikotynê,
podgrzewany do temperatury, w której przechodzi w stan lotny i mo¿e byæ wdychany. W urz¹dzeniach tego typu nie zachodzi spalanie, dziêki czemu nie wydziela siê
silny zapach i powstaje bardzo niewiele substancji ubocznych. Z uwagi na brak
szkodliwych sk³adników dymu tytoniowego wydaj¹ siê one bezpieczniejsze ni¿
tradycyjne papierosy. W bezdymnych urz¹dzeniach elektronicznych tytoñ nie jest
spalany, a równie¿ jedynie podgrzewany. Podobnie jak w e-papierosach, liczba substancji toksycznych wytwarzana podczas podgrzewania tytoniu jest znacz¹co
mniejsza ni¿ w przypadku papierosa tradycyjnego.
Chocia¿ papierosy elektroniczne nie s¹ produktem farmaceutycznym, mo¿na jednak uznaæ, ¿e s¹ one substytutami nikotynowymi i podobnie jak NTZ, s¹ w stanie
zmniejszyæ nasilenie objawów odstawiennych. Jedno z niedawno przeprowadzonych randomizowanych badañ klinicznych wykaza³o, ¿e papierosy elektroniczne s¹
œrednio dwa razy bardziej skuteczne w u³atwianiu rzucania palenia ni¿ inne formy
NTZ. W innym badaniu, w grupie otrzymuj¹cej plastry z nikotyn¹ oraz pal¹cej
e-papierosy rzuci³o palenie 7% uczestników, w porównaniu do 2% w grupie otrzymuj¹cej jedynie plastry.
Trzeba podkreœliæ, ¿e zarówno e-papierosy, jak i urz¹dzenia elektroniczne do
podgrzewania tytoniu s¹ dostêpne stosunkowo krótko, nie znamy tak¿e wszystkich
substancji zawartych w generowanym przez nie aerozolu. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala stwierdziæ, jak ich u¿ytkowanie wp³ywa na rozwój nowotworów,
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przewlek³ych chorób uk³adu oddechowego lub choroby sercowo-naczyniowej.
Ich odleg³y wp³yw na zdrowie nie jest poznany. Na przyk³ad w 2019 roku Amerykañskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) zaraportowa³o ponad dwa tysi¹ce
przypa d ków cho rób p³uc wywo³anych przez pa le nie e- pa pie ro sów (EVALI
– e-cigarette or vaping associated lung injury), a niedawno opublikowany przegl¹d
wykaza³, ¿e skutki zdrowotne zwi¹zane z e-papierosami mog¹ wykraczaæ poza
zespó³ ostrego uszkodzenia p³uc, istniej¹ bowiem doniesienia dotycz¹ce wywo³ywanych przez nie urazów, uszkodzeñ termicznych, ostrych zatruæ, drgawek i zmian
w zakresie metabolizmu leków. Wydaje siê co prawda, ¿e dotyczy to raczej niesprawdzonych produktów, dostêpnych poza du¿ymi sieciami sprzeda¿y i sprzedawanych
z ró¿nymi niekontrolowanymi dodatkami do p³ynów, jednak e-papierosy pozostaj¹
najbardziej kontrowersyjn¹ interwencj¹ w zaprzestaniu palenia.
Buproprion zosta³ opracowany i wprowadzony do obrotu jako lek przeciwdepresyjny, ale sta³ siê pierwszym doustnym lekiem niezawieraj¹cym nikotyny, zatwierdzonym do leczenia uzale¿nienia od tytoniu. Lek ten hamuje wychwyt zwrotny
noradrenaliny i dopaminy na poziomie synaps neuronalnych w oœrodkowym uk³adzie nerwowym, dzia³aj¹c jako niekonkurencyjny antagonista receptorów nikotynowych. Tym samym redukuje on objawy odstawienne po zaprzestaniu palenia.
Bupropion podwaja prawdopodobieñstwo rzucenia palenia w porównaniu z placebo. WskaŸniki zaprzestania palenia przy zastosowaniu bupropionu s¹ podobne do
tych uzyskanych za pomoc¹ NTZ.
Bupropion jest bezpieczny u pacjentów z chorob¹ sercowo-naczyniow¹,
chocia¿ u palaczy z nadciœnieniem têtniczym odnotowywane by³y sporady czne
wzrosty ciœnienia krwi. Nie dysponujemy badaniami dotycz¹cymi stosowania
tego leku u pacjentów z cukrzyc¹. Za zaletê nale¿y uznaæ fakt, ¿e bupropion
mo¿e ograniczyæ przyrost masy cia³a, który czêsto wystêpuje po rzuceniu palenia. Leczenie bupropionem rozpoczyna siê od dawki 150 mg raz na dobê przez
3 dni, nastêpnie zwiêksza siê j¹ do 150 mg 2 razy na dobê przez co najmniej
12 tygodni. Z uwagi na obni¿enie progu drgawkowego, jest on przeciwwskazany
u chorych na padaczkê.
Wareniklina, bêd¹c czêœciowym agonist¹ nikotynowych receptorów cholinergicznych a4-b2, redukuje objawy g³odu nikotynowego. Ponadto, blokuj¹c wi¹zanie
nikotyny z receptorem, zmniejsza satysfakcjê z palenia papierosów. Wiele randomizowanych badañ klinicznych potwierdzi³o skutecznoœæ warenikliny w rzucaniu
palenia. W przegl¹dzie Cochrane stwierdzono, ¿e wareniklina ponad dwukrotnie
zwiêksza prawdopodobieñstwo zaprzestania palenia w porównaniu z placebo.
Wydaje siê ona równie¿ bardziej skuteczna w porównaniu do bupropionu w monoterapii lub w po³¹czeniu z NTZ.
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Chorzy leczeni wareniklin¹ powinni zaprzestaæ palenia tytoniu po tygodniu od
rozpoczêcia przyjmowania leku. Akceptowaln¹ alternatyw¹ jest stopniowa redukcja iloœci wypalanych papierosów – przez pierwsze cztery tygodnie o 50%, przez
nastêpne cztery o kolejne 50%, a przez cztery ostatnie tygodnie ca³kowite zaprzestanie palenia. Zalecana dawka warenikliny to 0,5 mg przez 3 dni, nastêpnie 0,5 mg dwa
razy dziennie przez cztery dni, potem 1 mg dwa razy dziennie do dwunastu tygodni.
Chorzy, którzy zaprzestali palenia papierosów po dwunastu tygodniach terapii wareniklin¹, mog¹ odnieœæ korzyœci z kontynuacji leczenia przez dodatkowe dwanaœcie
tygodni, co mo¿e zapobiegaæ powrotowi do na³ogu. Najczêstszymi dzia³aniami
niepo¿¹danymi s¹ nudnoœci, barwne marzenia senne i bezsennoœæ. U pacjentów
z cukrzyc¹ wareniklina, wydaje siê byæ równie¿ bezpieczna i dobrze tolerowana.
Retrospektywna analiza danych uzyskanych od uczestników w 15 randomizowanych
badañ klinicznych wykaza³a, ¿e liczba zdarzeñ niepo¿¹danych u pacjentów z cukrzyc¹
(g³ównie nudnoœci i ból g³owy) by³a porównywalna do osób bez cukrzycy.
Cytyzyna dzia³a podobnie jak wareniklina – jest czêœciowym agonist¹ receptorów cholinergicznych a4-b2. Leczenie nale¿y rozpocz¹æ 1-5 dni przez zaplanowan¹
dat¹ zaprzestania palenia. Dawka pocz¹tkowa wynosi 1,5 mg co 2 h (szeœæ razy
na dobê) przez pierwsze 3 dni, nastêpnie pomiêdzy 4. a 12. dniem 1,5 mg co 2,5 h
(piêæ razy na dobê), miêdzy 13. a 16. dniem 1,5 mg co 3 h (cztery razy na dobê),
miêdzy 17. a 20. dniem 1,5 mg co 5 h (trzy razy na dobê) i miêdzy 21. a 25. dniem
1,5 mg jeden lub dwa razy na dobê.

NIETRADYCYJNE CZYNNIKI RYZYKA
SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Tradycyjne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jak np. wy¿ej opisane palenie tytoniu, s¹ wykorzystywane w ró¿nych skalach i kalkulatorach (np. w tablicach
SCORE), maj¹cych na celu oszacowania mo¿liwoœci wyst¹pienia CVD u danej
osoby. Narzêdzia te jednak mog¹ w poszczególnych przypadkach nie doszacowaæ
lub przeszacowaæ ryzyko CVD. W³¹czenie do nich nietradycyjnych, biologicznych
i fizjologicznych czynników ryzyka CVD mo¿e poprawiæ ich czu³oœæ. Takich
nietradycyjnych czynników, potencjalnie przyspieszaj¹cych rozwój zmian mia¿d¿ycowych jest bardzo du¿o, poni¿ej omówiono jedynie kilka z nich.

Hiperurykemia
Kwas moczowy, wytwarzany w w¹trobie, jest w organizmie ludzkim ostatecznym produktem metabolizmu puryn. Przemiany prowadz¹ce do powstania kwasu
moczowego katalizuj¹ enzymy: dehydrogenaza ksantynowa i oksydaza ksantynowa.
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Produkcja kwasu moczowego zale¿y przede wszystkim od iloœci substratu
i aktywnoœci oksydazy ksantynowej. Jest on wydalany w ok. 70% przez nerki, gdzie
podlega równie¿ wychwytowi zwrotnemu (90% przefiltrowanego kwasu moczowego jest wch³aniane zwrotnie), a w 30% z kr¹¿eniem wrotnym i drog¹ jelitow¹.
Stê¿enie kwasu moczowego we krwi, które nale¿a³oby uznaæ za prawid³owe, jest
wci¹¿ przedmiotem dyskusji. U¿ywany czêsto punkt odciêcia dla hiperurykemii
(>6 mg/dl u kobiet i 7 mg/dl u mê¿czyzn) opiera siê o stê¿enie, przy którym dochodzi do krystalizacji moczanu, jednak negatywny wp³yw kwasu moczowego na uk³ad
sercowo-naczyniowy mo¿e wyst¹piæ równie¿ przy ni¿szych wartoœciach. Definicja
hiperurykemii (HU) jest ró¿na w ró¿nych badaniach, co powoduje, ¿e doniesienia
dotycz¹ce czêstoœci jej wystêpowania u chorych z cukrzyc¹ s¹ niespójne.
Stê¿enie kwasu moczowego we krwi zale¿y od wielu czynników m.in.: genetycznych, rasy (czarni maj¹ ni¿sze stê¿enie kwasu moczowego ni¿ biali) lub p³ci (stê¿enie kwasu moczowego jest wy¿sze u mê¿czyzn ni¿ u kobiet). W patogenezie
hiperurykemii podkreœlenia wymaga jednak g³ównie nieprawid³owy styl ¿ycia
i nieprawid³owa dieta zawieraj¹ca alkohol (zw³aszcza piwo i alkohole wysokoprocentowe), du¿e iloœci pokarmów o smaku umami (bogatych w purynê) oraz fruktozê
(fruktoza indukuje wytwarzanie kwasu moczowego poprzez zwiêkszenie degradacji ATP do AMP – prekursora kwasu moczowego).
Zachodni styl ¿ycia jest jedn¹ z g³ównych przyczyn epidemii oty³oœci. W prospektywnych badaniach kohortowych stwierdzono siln¹ zale¿noœæ miêdzy oty³oœci¹
(lub przyrostem masy cia³a) a hiperurykemi¹. HU w wiêkszoœci przypadków (90%)
wynika z zaburzeñ wydalania kwasu moczowego, co ma miejsce m.in. w warunkach
hiperinsulinemii i insulinoopornoœci, jak równie¿ w przypadku przewlek³ej choroby
nerek, która jest czêstym powik³aniem cukrzycy. Stê¿enie kwasu moczowego wzrasta równie¿ w przypadku terapii diuretykami (pêtlowymi, tiazydowymi, tiazydopodobnymi) lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym kwasem acetylosalicylowym. S¹ to leki czêsto stosowane u chorych z cukrzyc¹.
Istniej¹ przes³anki wskazuj¹ce, ¿e hiperurykemia stanowi istotny, niezale¿ny
czynnik ryzyka rozwoju nadciœnienia têtniczego, zawa³u serca, udaru mózgu,
choroby têtnic obwodowych oraz przewlek³ej choroby nerek. Eksperci Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecaj¹ rutynowe oznaczanie stê¿enia kwasu
moczowego we krwi u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Polskie Towarzystwo Nadciœnienia Têtniczego, w wytycznych opublikowanych
w 2019 roku, rekomenduje u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym oraz wysokim
ryzykiem sercowo-naczyniowym (do których zaliczamy wiêkszoœæ pacjentów
z cukrzyc¹) rozwa¿enie leczenia inhibitorami oksydazy ksantynowej ju¿ przy
stê¿eniu kwasu moczowego >5-6 mg/dl.
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Kwas moczowy na poziomie pozakomórkowym dzia³a jako przeciwutleniacz,
jednak wewn¹trzkomórkowo jest prooksydantem. Zwiêkszona synteza kwasu
moczowego i zwi¹zana z ni¹ zwiêkszona aktywnoœæ oksydazy ksantynowej indukuje wytwarzanie reaktywnych form tlenu, uwalnianie prozapalnych cytokin i zmniejszenie syntezy tlenku azotu (przez inaktywacjê syntazy tlenku azotu), co ostatecznie
skutkuje zwiêkszonym stresem oksydacyjnym i apoptoz¹.
Hiperurykemia zwiêksza stê¿enie angiotensyny II i aktywnoœæ uk³adu renina
angiotensyna-aldosteron (szczególnie u pacjentów ze wspó³istniej¹cym nadciœnieniem i oty³oœci¹, a zatem u wiêkszoœci chorych z cukrzyc¹ typu 2), co skutkuje zwê¿eniem naczyñ i wzrostem ciœnienia têtniczego. Ponadto, wzrost aktywnoœci uk³adu
renina-angiotensyna-aldosteron jest zwi¹zany z aktywacj¹ kinazy bia³kowej aktywowanej mitogenem (MAPK), co prowadzi do nasilenia apoptozy w³ókien miêœnia
sercowego. Poprzez ten mechanizm HU mo¿e przyczyniaæ siê do rozwoju niewydolnoœci serca i migotania przedsionków.
Kwas moczowy wywiera równie¿ wp³yw na tworzenie blaszki mia¿d¿ycowej,
powoduj¹c m.in. bezpoœrednie uszkodzenie komórek œródb³onka. Wykazano
zwi¹zek miêdzy stê¿eniem kwasu moczowego w surowicy, a sk³adnikami blaszki
mia¿d¿ycowej predysponuj¹cymi j¹ do wiêkszej podatnoœci na pêkniêcie (czyli
wiêkszej zawartoœci t³uszczu i mniejszej zawartoœci elementów w³óknistych).
Wyniki niektórych badañ wskazuj¹ na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego
u chorych z HU i cukrzyc¹. W badaniach przekrojowych wykazano, ¿e u pacjentów
z cukrzyc¹ i nadciœnieniem têtniczym hiperurykemia wi¹za³a siê ze zwiêkszonym
ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Podobnie, dwie metaanalizy
pokazuj¹ mniejszy, ale znacz¹cy zwi¹zek miêdzy hiperurykemi¹, a nowym zdarzeniem wieñcowym oraz wzrost œmiertelnoœci z tego powodu u kobiet. W innej metaanalizie, stê¿enie kwasu moczowego by³o zwi¹zane z wy¿szym ryzykiem œmiertelnoœci i udaru mózgu u chorych z cukrzyc¹ typu 2, nie stwierdzono jednak istotnego
zwi¹zku miêdzy stê¿eniem kwasu moczowego a chorob¹ niedokrwienn¹ serca w tej
populacji.
Podsumowuj¹c, wp³yw kwasu moczowego na ró¿nego rodzaju zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzyc¹ nie jest jednoznaczny. Trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e u pacjentów z cukrzyc¹ trudno odró¿niæ wp³yw HU per se od wp³ywu oty³oœci
lub nieprawid³owej diety. European Society of Cardiology (ECS) oraz European
Asosciation for the Study in Diabetes (EASD), jak równie¿ American Diabetes
Association (ADA) i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) nie uwzglêdniaj¹
farmakologicznej korekcji hiperurykemii w swoich zaleceniach terapeutycznych.
Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu HU jest allopurinol – inhibitor oksydazy ksantynowej. Dawka pocz¹tkowa wynosi 100-200 mg na dobê i nale¿y j¹ zwiêkszaæ

INNE CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO U CHOREGO...

119

o 100 mg co 2-4 tygodnie, a¿ do uzyskania efektu terapeutycznego (czyli stê¿enia kwasu moczowego w surowicy <5 mg/dl). Zazwyczaj dawka podtrzymuj¹ca wynosi
300-600 mg na dobê. Zak³ada siê, ¿e ka¿de 100 mg allopurinolu obni¿a stê¿enie kwasu
moczowego o 1 mg/dl. Czêœæ analiz dotycz¹cych stosowania tego leku u pacjentów
chorych na cukrzycê wskazuje, ¿e obni¿anie stê¿enia kwasu moczowego zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych oraz zwalnia progresjê uszkodzenia nerek. Z drugiej strony, wyniki badania PERL (du¿e, randomizowane, kontrolowane placebo, miêdzynarodowe, wielooœrodkowe badanie kliniczne), og³oszone podczas kongresu American Society of Nephrology w 2019 roku, nie wskazuj¹, aby trwa³e
obni¿anie stê¿enia kwasu moczowego przez 3 lata wp³ywa³o korzystnie na progresjê
cukrzycowej choroby nerek, jak równie¿ na wystêpowanie zdarzeñ sercowo-naczyniowych. Tak wiêc stosowanie inhibitorów oksydazy ksantynowej ze wskazañ
kardiologicznych u pacjentów chorych na cukrzycê, przy braku objawów dny moczanowej, nie ma w pe³ni ugruntowanej pozycji, opartej o evidence-based medicine.
W zaleceniach dla pacjentów z hiperurykemi¹ nale¿y niew¹tpliwie uwzglêdniæ
redukcjê masy cia³a (u chorych z oty³oœci¹), zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej,
zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie poda¿y pokarmów bogatopurynowych
(miêso, podroby, owoce morza), alkoholu oraz fruktozy. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e dieta niskopurynowa obni¿a stê¿enie kwasu moczowego jedynie o oko³o
10-15%, zatem mimo modyfikacji nawyków ¿ywieniowych zazwyczaj niezbêdna
jest farmakoterapia.

Hiperhomocysteinemia
Homocysteina powstaje we wszystkich komórkach organizmu cz³owieka, w procesie fizjologicznych przemian metioniny – egzogennego aminokwasu siarkowego.
Metionina dostarczona z diety jest przekszta³cana w procesie transmetylacji
w homocysteinê. 50% tworzonej homocysteiny przechodzi przez szlak transsulfuracji, a drugie 50% ulega remetylacji w zale¿noœci od potrzeb metabolicznych. W procesie transsulfuracji (którego kofaktorem jest witamina B6) powstaje cystationina,
która nastêpnie ulega przekszta³ceniu do cysteiny. W procesie remetylacji, który
wymaga obecnoœci 5-metylotetrahydrofolianu jako donora grupy metylowej oraz
witaminy B12 jako kofaktora, z homocysteiny powstaje metionina. Przemiany
metaboliczne homocysteiny przedstawiono schematycznie na ryc. 9.1. W sytuacji
nadmiaru homocysteiny zostaje ona skierowana na alternatywn¹ drogê przemian,
w wyniku czego powstaje tiolakton homocysteiny odgrywaj¹cy wa¿n¹ rolê w wielu
procesach patofizjologicznych.
Podwy¿szone stê¿enie homocysteiny w surowicy wystêpuje u oko³o 5-7% populacji i mo¿e mieæ pod³o¿e genetyczne, mo¿e te¿ wynikaæ z niedoboru kwasu
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witamina B12
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Rycina 9.1. Przemiany metaboliczne homocysteiny (na podstawie 24)
THF – tetrahydrofolian;
MTHFr – reduktaza 5,10-metylenotetrahydrofolianowa

foliowego, witamin B6 i B12, przewlek³ej choroby nerek, przyjmowania niektórych
leków oraz palenia papierosów.
Wyniki licznych badañ wyraŸnie wskazuj¹, ¿e homocysteina mo¿e indukowaæ
stan zapalny i rozwój mia¿d¿ycy, a tym samym zwiêksza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i œmierci. Korelacja ta wydaje siê silniejsza u osób z cukrzyc¹ ni¿
w populacji ogólnej. Stê¿enia homocysteiny w surowicy osób zdrowych mieszcz¹
siê w zakresie 5-15 mmol/l. Stê¿enia wy¿sze mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na naczynia poprzez zwiêkszenie proliferacji komórek miêœni g³adkich, syntezy kolagenu
i jego odk³adania w œcianach. Toksycznoœæ naczyniowa homocysteiny jest te¿
zwi¹zana z upoœledzeniem wytwarzania tlenku azotu i nadprodukcj¹ wolnych rodników tlenowych, które wywo³uj¹ uszkodzenie b³ony wewnêtrznej. Ponadto wspomniany ju¿ wczeœniej tiolakton homocysteiny moduluje ekspresjê genów w kluczowych dla homeostazy naczyniowej, a tak¿e zwi¹zanych z dysfunkcj¹ œródb³onka
szlakach. Tiolakton odpowiada równie¿ za proces homocysteinylacji, w wyniku
którego dochodzi do modyfikacji bia³ek i powstawania zaburzeñ w zakresie uk³adu
krzepniêcia i fibrynolizy. Z wielu badañ wynika, ¿e procesowi homocysteinylacji
mog¹ podlegaæ bia³ka osocza, jak równie¿ bia³ka lipoprotein o ma³ej gêstoœci (LDL).
Powoduje to jego zwiêkszone odk³adanie wraz z cholesterolem w obrêbie naczyñ.
Homocysteina inicjuje te¿ proces utleniania LDL, co zwiêksza ich aterogennoœæ.
Pacjenci z cukrzyc¹ typu 2, s¹ grup¹ ze szczególnie wysokim ryzykiem zwi¹zanym z hiperhomocysteinemi¹. Jak wiadomo, ju¿ z racji samej cukrzycy, s¹ oni nara¿eni na stres oksydacyjny oraz zaburzenia krzepniêcia. U pacjentów diabetologicznych, poza sam¹ cukrzyc¹ (niektóre badania wskazuj¹, ¿e chorzy z cukrzyc¹ maj¹
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wy¿sze stê¿enia homocysteiny w porównaniu do osób bez cukrzycy), czynnikiem
powoduj¹cym wzrost stê¿enia homocysteiny mog¹ byæ stosowane leki, np. metformina lub fibraty. Na przyk³ad w badaniu Fenofibrate Intervention and Event
Lowering in Diabetes (FIELD), po 5 latach stosowania fenofibratu, zaobserwowano
wzrost stê¿enia homocysteiny z wartoœci 11,2 µmol/l do 15,1 µmol/l (o 35%).
Metformina z kolei mo¿e zaburzaæ wch³anianie witaminy B12 i powodowaæ jej
niedobór, a jak wiadomo witamina B12 jest niezbêdna do prawid³owego metabolizmu homocysteiny. Równie¿ insulina wydaje siê odgrywaæ istotn¹ rolê w regulacji
metabolizmu metioniny-homocysteiny u ludzi.
Udzia³ hiperhomocysteinemii w powstawaniu chorób uk³adu sercowo-naczyniowego by³ oceniany w kilkuset badaniach i wiêkszoœæ z nich potwierdza niekorzystny
wp³yw tego aminokwasu na proces aterogenezy. Wyniki kilku metaanaliz wskazuj¹
na siln¹ zale¿noœæ miêdzy podwy¿szonymi stê¿eniami homocysteiny, a udarem niedokrwiennym mózgu, natomiast zwi¹zek z chorob¹ niedokrwienn¹ serca wydaje siê
byæ s³abszy. U pacjentów z cukrzyc¹ korelacja miêdzy stê¿eniem homocysteiny
w osoczu, a chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego obserwowana by³a w badaniach przekrojowych i kliniczno-kontrolnych. Badania prospektywne z kolei wskazuj¹ na silniejszy zwi¹zek przyczynowy miêdzy hiperhomocysteinemi¹, a wszystkimi
przyczynami œmiertelnoœci, ale zale¿noœæ ta jest mniej wyraŸna w odniesieniu do
zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Do prawid³owego metabolizmu homocysteiny niezbêdne s¹: kwas foliowy, witaminy B6 i B12, bêd¹ce kofaktorami odpowiednich enzymów. Stê¿enie homocysteiny koreluje odwrotnie proporcjonalnie ze spo¿yciem folianów i w celu utrzymania
jej prawid³owego stê¿enia konieczna jest poda¿ kwasu foliowego w dawce oko³o
400 mcg na dobê. Wiêkszoœæ metaanaliz przeprowadzonych w ró¿nych populacjach
pacjentów wskazuje, ¿e suplementacja samego kwasu foliowego lub kwasu foliowego i witamin z grupy B wp³ywa na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu, nie zmniejsza jednak ryzyka choroby wieñcowej ani œmiertelnoœci ogólnej.

Bia³ko C-reaktywne
Bia³ko C-reaktywne jest markerem ogólnoustrojowego zapalenia. Jest ono syntetyzowane przez hepatocyty w odpowiedzi na cytokiny prozapalne. Wiele du¿ych,
prospektywnych badañ pokaza³o, ¿e CRP jest silnym i niezale¿nym predyktorem
zdarzeñ sercowo-naczyniowych, w tym zawa³u miêœnia sercowego, udaru niedokrwiennego mózgu i nag³ej œmierci sercowej u osób z jawn¹ chorob¹ niedokrwienn¹
serca, jak równie¿ bez niej. Uwa¿a siê, ¿e CRP jest zarówno markerem, jak
i mediatorem mia¿d¿ycy. CRP odgrywa rolê na wielu etapach aterogenezy. Bia³ko
to aktywuje szlak dope³niacza, stymuluje pobieranie lipidów przez makrofagi
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i uwalnianie cytokin prozapalnych, indukuje ekspresjê czynnika tkankowego
w monocytach, powoduje dysfunkcjê œródb³onka, hamuje syntezê tlenku azotu,
a tak¿e indukuje gotowoœæ prozakrzepow¹ i wp³ywa na wydzielanie czynników
destabilizuj¹cych blaszkê mia¿d¿ycow¹. Dostêpnoœæ wysokoczu³ych testów
oceniaj¹cych stê¿enie CRP sprawi³a, ¿e badania przesiewowe tego markera s¹
proste, wiarygodne oraz powtarzalne, i mog¹ byæ wykorzystane w ocenie ryzyka
sercowo-naczyniowego.
U pacjentów z cukrzyc¹ wartoœæ predykcyjna CRP dla chorób sercowo-naczyniowych nie jest jednak oczywista. W analizie oceniaj¹cej 25 979 uczestników z czterech prospektywnych badañ kohortowych w Wielkiej Brytanii, stê¿enie CRP u osób
z cukrzyc¹ i bez cukrzycy wi¹za³o siê odpowiednio z 54% i 52% wiêkszym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz 53% i 41% wiêkszym
ryzykiem œmierci z jakiejkolwiek przyczyny. W badaniu Diabetes Heart Study
osoby z cukrzyc¹ typu 2 i stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego wynosz¹cym 3-10 mg/l
by³y oko³o dwa razy, a ze stê¿eniem >10 mg/l ponad piêæ razy bardziej nara¿one na
œmieræ. Z kolei w badaniu Strong Heart Study, Honolulu Heart Program oraz kilku
innych, CRP by³o istotnym predyktorem CVD jedynie u osób bez cukrzycy.

Zapalenie przyzêbia
Zapalenie przyzêbia jest przewlek³¹ chorob¹ zapaln¹, zapocz¹tkowan¹ przez
bakterie bytuj¹ce w jamie ustnej w postaci biofilmu, w tym bakterie p³ytki nazêbnej.
Choroba objawia siê bólem, krwawieniem dzi¹se³ i os³abieniem struktur podtrzymuj¹cych zêby. W skrajnych przypadkach prowadzi do rozchwiania i utraty zêbów.
Przewlek³e zapalenie przyzêbia jest bardzo czêste u pacjentów z cukrzyc¹, szczególnie gdy glikemia jest Ÿle kontrolowana. Wp³yw cukrzycy na powstawanie zapalenia
przyzêbia przedstawiono na ryc. 9.2.
Przewlek³e zapalenie przyzêbia jest przyczyn¹ nie tylko lokalnych problemów
stomatologicznych, ale ma tak¿e konsekwencje ogólnoustrojowe. U chorych na
cukrzycê pogarsza miêdzy innymi kontrolê glikemii, tworz¹c b³êdne ko³o hiperglikemii i stanu zapalnego, które mo¿na odwróciæ przez w³aœciwe leczenie stomatologiczne. Wyniki badañ wskazuj¹ tak¿e, ¿e choroba przyzêbia mo¿e siê
wi¹zaæ ze zwiêkszonym ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych. Wydaje siê,
¿e bakterie powoduj¹ce zapalenie przyzêbia mog¹ bezpoœrednio stymulowaæ
rozwój p³ytki mia¿d¿ycowej w têtnicach wieñcowych i têtnicach obwodowych,
jak równie¿ poprzez rozwój reakcji zapalnej i uwalnianie szeregu mediatorów
zapalnych, wp³ywaæ niekorzystnie na uk³ad sercowo-naczyniowy. Wykazano, ¿e
patogeny te s¹ równie¿ w stanie kolonizowaæ blaszki mia¿d¿ycowe, indukowaæ
agregacjê p³ytek krwi i ekspresjê czynników adhezyjnych. Stwierdzono tak¿e, ¿e
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Ÿle kontrolowana cukrzyca
Hiperglikemia
RANKL/OPG
Zaburzenia homeostazy
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Stres komórkowy
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#destrukcja tkanek/zaburzenia
naprawy tkanek

Przewlek³e zapalenie przyzêbia

Rycina 9.2. Wp³yw cukrzycy na powstawanie zapalenia przyzêbia (na podstawie 28)

przewlek³e zaka¿enie w obrêbie jamy ustnej powoduje istotny wzrost stê¿enia
bia³ka szoku cieplnego (HSP) 65, które zwiêksza ryzyko wyst¹pienia zdarzeñ
sercowo-naczyniowych. Schematyczny wp³yw zapalenia przyzêbia na powstawanie mia¿d¿ycy i choroby sercowo-naczyniowej przedstawiono na ryc. 9.3
biofilm p³ytki nazêbnej

zapalenie przyzêbia
zapalenie

bakteriemia

przenikanie bakterii do œcian naczyñ

stan prozakrzepowy

cytokiny prozapalne, czynniki adhezyjne

mia¿d¿yca i choroba sercowo-naczyniowa

Rycina 9.3. Zapalenie przyzêbia a mia¿d¿yca i choroba sercowo-naczyniowa

124

Magdalena Walicka, Sylwia Jarosz

Obturacyjny bezdech senny (OBS)
Obturacyjny bezdech senny charakteryzuje siê powtarzaj¹cymi siê wielokrotnie
w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania (bezdechy) lub jego znacznego
sp³ycenia (hipowentylacja). Przyczyn¹ choroby jest zamykanie siê œwiat³a dróg
oddechowych na poziomie gard³a. OBS jest czêstym powik³aniem oty³oœci
i w zwi¹zku z tym jest równie¿ bardzo rozpowszechniony wœród osób z cukrzyc¹
typu 2. W badaniu Sleep AHEAD u 86% osób z cukrzyc¹ typu 2 i oty³oœci¹ rozpoznano OBS. U pacjentów z OBS czêœciej wystêpuje ciê¿kie, oporne nadciœnienie
têtnicze, choroba wieñcowa, niewydolnoœæ serca i zaburzenia rytmu serca. Mechanizmy patofizjologiczne ³¹cz¹ce obturacyjny bezdech senny z chorob¹ sercowo-naczyniow¹ przedstawiono na ryc. 9.4.
Wykazano, ¿e leczenie OBS za pomoc¹ CPAP ³agodzi zaburzenia patofizjologiczne prowadz¹ce do rozwoju CVD, jednak badanie SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints), najwiêksze randomizowane badanie kliniczne, zaprojektowane w celu oceny kwestii, czy leczenie OBS za pomoc¹ stale dodatniego ciœnienia
w drogach oddechowych (CPAP) mo¿e poprawiæ wyniki sercowo-naczyniowe
u pacjentów z CVD, nie wykaza³o znacz¹cego zmniejszenia ryzyka w zakresie
pierwotnego z³o¿onego punktu koñcowego (œmieræ sercowo-naczyniowa, zawa³
miêœnia sercowego, udar mózgu, hospitalizacja z powodu niestabilnej dusznicy
bolesnej, niewydolnoœci serca lub przemijaj¹cego napadu niedokrwiennego).
Zespó³ obturacyjnego bezdechu sennego
• okresowa hiperkapnia
• okresowa hipoksja

• pobudzenie kory mózgowej

• #aktywnoœci wspó³czulnej
• #aktywnoœci nerwu b³êdnego
• #katecholamin

• $dostêpnoœæ O2
dla kardiomiocytów
• #aktywnoœci wspó³czulnej

• stres oksydacyjny
• zapalenie
• dysfunkcja œródb³onka

• niedokrwienie
• skurcz naczyñ p³ucnych
i obwodowych
• #obci¹¿enia nastêpczego

• mia¿d¿yca
• choroba niedokrwienna serca
• choroba naczyñ mózgowych

• nadciœnienie p³ucne
• nadciœnienie têtnicze

• #ujemnego ciœnienia
w klatce piersiowej

• #obci¹¿enia wstêpnego
(#powrotu ¿ylnego)
• #obci¹¿enia nastêpczego

• przebudowa strukturalna
miêœnia sersowego
• #zapotrzebowania na tlen

• przerost miêœnia sercowego
• dysfunkcja skurczowa i rozkurczowa
• niewydolnoœæ serca
• zaburzenia rytmu serca

Rycina 9.4. Mechanizmy patofizjologiczne ³¹cz¹ce obturbacyjny bezdech senny
z chorob¹ sercowo-naczyniow¹ (na podstawie 29)
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Równie¿ metaanaliza z 2017 r., dotycz¹ca dziesiêciu randomizowanych badañ
klinicznych, nie wykaza³a zwi¹zku miêdzy terapi¹ CPAP a zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Nale¿y jednak braæ pod uwagê czêste nieoptymalne przestrzeganie
zaleceñ dotycz¹cych czasu stosowania CPAP przez pacjentów. Istniej¹ analizy
pokazuj¹ce zmniejszenie ryzyka zdarzeñ sercowo-naczyniowych u chorych
stosuj¹cych CPAP powy¿ej 4 godziny na dobê. Poza CPAP, w leczeniu chorych
z OBS (podobnie jak w leczeniu chorych z cukrzyc¹), bardzo wa¿ne jest wprowadzenie zmian stylu ¿ycia, takich jak zmniejszenie masy cia³a, aktywnoœæ fizyczna
i abstynencja od alkoholu.

Czas i jakoœæ snu
Zaburzenia czasu trwania snu, jak i jego jakoœci, s¹ doœæ czêste w populacji
chorych z cukrzyc¹. W jednym z badañ trudnoœci z zasypianiem lub utrzymaniem
snu dotyczy³y 33,7% chorych z cukrzyc¹, zaburzenia jakoœci snu mog¹ natomiast
dotyczyæ a¿ 45-81% tej populacji. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e niedobór snu powoduje dyslipidemiê (obni¿enie stê¿enia cholesterolu frakcji HDL i podwy¿szenie stê¿enie triglicerydów), insulinoopornoœæ, hiperglikemiê, wzrost stê¿enia kortyzolu,
zwiêkszenie masy cia³a, aktywacjê uk³adu wspó³czulnego, nadciœnienie têtnicze.
U osób bez cukrzycy, d³u¿szy czas snu wi¹za³ siê z mniejsz¹ czêstoœci¹ zwapnieñ
w naczyniach wieñcowych. W prospektywnym badaniu japoñskim, przeprowadzonym u osób z cukrzyc¹, krótki czas snu (<7,5 godziny) zwiêksza³ ryzyko wyst¹pienia CVD. Jedna z metaanaliz wykaza³a z kolei, ¿e w populacji ogólnej odchylenia
od zalecanych 7-8 godzin snu skutkowa³y wy¿szym ryzykiem zgonów i zdarzeñ
sercowo-naczyniowych, jednak to d³u¿szy, a nie krótszy czas snu by³ bardziej
zwi¹zany z niekorzystnymi zdarzeniami. W analizie tej, równie¿ subiektywna, z³a
jakoœæ snu wi¹za³a siê z chorob¹ wieñcow¹, nie stwierdzono jednak takiej zale¿noœci w odniesieniu do œmiertelnoœci. Warto zauwa¿yæ, ¿e prawid³owy sen ma równie¿
znaczenie w regulacji glikemii (wykazano te¿ zwi¹zek miêdzy czasem snu a zachorowaniem na cukrzycê), a jak wiadomo zarówno hiper-, jak i hipoglikemia wi¹¿¹ siê
z ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Czynniki psychospo³eczne
Czynniki psychospo³eczne, takie jak: niski status socjoekonomiczny, izolacja
spo³eczna oraz brak wsparcia spo³ecznego, stres w pracy i w ¿yciu rodzinnym,
negatywne emocje, depresja i inna choroba psychiczna zwiêkszaj¹ ryzyko sercowo-naczyniowe nie tylko w populacji ogólnej, ale równie¿ u pacjentów z cukrzyc¹.
Stanowi¹ one przeszkodê w przestrzeganiu zaleceñ terapeutycznych, podejmowaniu dzia³añ prozdrowotnych czy te¿ wysi³ków maj¹cych na celu zmianê stylu
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¿ycia. Inne hipotezy dotycz¹ce zwi¹zku miêdzy czynnikami psychospo³ecznymi,
a chorob¹ sercowo-naczyniow¹ w cukrzycy przedstawiono na rycinie 9.5.
Wyniki badania NHANES, przeprowadzonego w USA w latach 1988-2008,
wykaza³y poprawê w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (takich
jak hiperglikemia, hipercholesterolemia, wysokie wartoœci ciœnienia têtniczego,
palenie tytoniu) u osób z cukrzyc¹ typu 2 w porównaniu do lat 1988-1994, jednak
poprawa ta by³a znacznie wiêksza u osób z wy¿szym poziomem wykszta³cenia.
W innym badaniu, równie¿ dotycz¹cym chorych z cukrzyc¹ typu 2, stwierdzono
zwiêkszenie œmiertelnoœci ca³kowitej i sercowo-naczyniowej u osób o niskich dochodach i wykszta³ceniu. W kolejnym badaniu, wykorzystuj¹cym zwalidowany
wskaŸnik przystosowania spo³ecznego (social adaptability index SAI, z³o¿ony
z liniowej kombinacji wskaŸników takich jak: wykszta³cenie, zatrudnienie, dochody, stan cywilny, nadu¿ywanie ró¿nych substancji) stwierdzono, i¿ u doros³ych
z cukrzyc¹ typu 2 wy¿szy SAI by³ zwi¹zany z istotn¹ popraw¹ prze¿ycia.
Czynniki psychospo³eczne

Aktywacja osi
podwzgórze–przysadka–nadnercza
#kortyzolu
subkliniczna hiperkortyzolemia

Aktywacja uk³adu autonomicznego
#epinefryny i norepinefryny

Zapalenie
#IL-6
#CRP

#t³uszczu wewn¹trzbrzusznego
#obwodu talii

#insulinoopornoœci
#HbA1C
#triglicerydów, $HDL

Dysfunkcja œródb³onka
#abuminurii

Hiperglikemia, nadciœnienie têtnicze

Mia¿d¿yca " choroba sercowo-naczyniowa

Rycina 9.5. Hipotezy dotycz¹ce zwi¹zku miêdzy czynnikami psychospoe³ecznymi
a chorob¹ sercowo-naczyniow¹ w cukrzycy (na podstawie 14)
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Rozdzia³ 10

PRZEWLEK£E ZESPO£Y WIEÑCOWE
W CUKRZYCY
Piotr Kübler, Waldemar Banasiak
WSTÊP
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, ang. European Society of Cardiology) wprowadzi³o w 2019 roku pojêcie przewlek³ych zespo³ów wieñcowych
(PZW), na miejsce stosowanej wczeœniej nazwy stabilna choroba niedokrwienna
serca (ChNS). Zmiana ta mia³a podkreœliæ fakt, ¿e ChNS mo¿e siê manifestowaæ
jako ostry zespó³ wieñcowy (OZW) lub jako PZW. Z kolei PZW stanowi¹ grupê
schorzeñ nie w pe³ni jednorodnych, obejmuj¹cych kilka scenariuszy klinicznych.
Nowe nazewnictwo zosta³o wprowadzone wraz z opublikowaniem najnowszych
wytycznych ESC (Knuuti i wsp. 2020). W tym samym roku ukaza³y siê równie¿
wytyczne ESC we wspó³pracy z EASD (European Association for the Study of
Diabetes) dotycz¹ce cukrzycy (DM) i stanu przedcukrzycowego wspó³istniej¹cych
z chorobami sercowo-naczyniowymi (Cosentino i wsp. 2020). Te dwa dokumenty
stanowi¹ aktualne, a zarazem obszerne podsumowanie danych naukowych
dotycz¹cych rozpoznawania i leczenia PZW oraz postêpowania w chorobach
uk³adu sercowo-naczyniowego ze wspó³istniej¹c¹ DM. W rozdziale poni¿szym
pojêcia PZW i ChNS stosowane s¹ jednak zamiennie, zarówno z powodu przyzwyczajeñ autorów, jak i dla u³atwienia percepcji Czytelników
DM zmienia obraz kliniczny i wp³ywa niekorzystnie na przebieg ChNS. Ju¿
w latach 90. XX wieku stwierdzono, ¿e ryzyko zawa³u serca u pacjentów z DM
bez objawów ChNS jest takie samo jak u chorych bez DM, którzy przebyli zawa³
serca. Oznacza to, ¿e DM jest praktycznie równowa¿nikiem ChNS i zwiêksza co
najmniej dwukrotnie ryzyko zawa³u serca i zgonu, w porównaniu do populacji ogólnej. Jednoczeœnie oko³o 30% chorych z ChNS ma rozpoznan¹ DM, a ponad po³owa
z pozosta³ych na ni¹ choruje, bez rozpoznania choroby. ChNS jest chorob¹
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przewlek³¹ i postêpuj¹c¹, a okresy stabilnoœci s¹ nagle przerywane ostrymi incydentami niedokrwiennymi. Na przebieg ChNS, w³¹czaj¹c w to wspó³istniej¹c¹ DM,
mo¿emy wp³ywaæ odpowiedni¹ modyfikacj¹ stylu ¿ycia, celowan¹ farmakoterapi¹
oraz zabiegami rewaskularyzacji. Aktualne wytyczne ESC wyró¿niaj¹ kilka sytuacji klinicznych w obrêbie PZW, obejmuj¹ce ró¿ne fazy ChNS i wi¹¿¹cym siê z tym
ró¿nym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Na to ryzyko istotnie wp³ywa obecnoœæ
DM wraz z jej wspó³istniej¹cymi mikro- lub makronaczyniowymi powik³aniami.

SYTUACJE KLINICZNE W OBRÊBIE
PRZEWLEK£YCH ZESPO£ÓW WIEÑCOWYCH
Z UWZGLÊDNIENIEM OBECNOŒCI CUKRZYCY
Chorzy z d³awic¹ piersiow¹ i/lub dusznoœci¹,
u których podejrzewa siê chorobê niedokrwienn¹ serca
Postêpowanie diagnostyczne nale¿y rozpocz¹æ od zebrania wywiadu i oceniæ
rodzaj bólu w klatce piersiowej, na podstawie jego umiejscowienia, charakteru,
czasu trwania oraz zwi¹zku z wysi³kiem. Poza bólem d³awicowym typowym w DM
czêsto mo¿e wystêpowaæ ból nietypowy, ból nied³awicowy lub jego ekwiwalenty
pod postaci¹ dusznoœci wysi³kowej, a czasami mêczliwoœci, sk³onnoœci do omdleñ,
nudnoœci, niepokoju. Wa¿ne jest zebranie wywiadu rodzinnego oraz wywiadu
w kierunku chorób wspó³istniej¹cych. W badaniu przedmiotowym powinno zwróciæ siê uwagê na wskaŸnik masy cia³a (BMI, ang. body mass index), czêsto podwy¿szony u osób z zespo³em metabolicznym towarzysz¹cym stanom przedcukrzycowym i DM. Zalecane jest poszukiwanie objawów choroby têtnic obwodowych,
która pocz¹tkowo w DM mo¿e przebiegaæ bezobjawowo, poprzez badanie têtna na
têtnicach koñczyn górnych i dolnych, os³uchiwanie têtnic szyjnych i ocenê wskaŸnika kostka-ramiê.
Poœród badañ biochemicznych u wszystkich chorych z podejrzeniem PZW niezbêdne jest wykonanie morfologii krwi obwodowej, okreœlenie stê¿eñ frakcji cholesterolu
i trójglicerydów oraz ocena funkcji nerek na podstawie stê¿enia kreatyniny i wskaŸnika
przes¹czania k³êbuszkowego – u chorych z cukrzyc¹, zw³aszcza Ÿle kontrolowan¹,
mo¿na spodziewaæ siê cech uszkodzenia funkcji nerek. Badania przesiewowe w kierunku DM typu 2, czyli odsetek hemoglobiny glikowanej, stê¿enie glukozy w osoczu na
czczo i w razie potrzeby doustny test tolerancji glukozy, s¹ obowi¹zkowe u wszystkich
chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem PZW. Jeœli podejrzewamy OZW, który
w DM równie¿ mo¿e przebiegaæ nietypowo lub pocz¹tkowo sk¹poobjawowo, niezbêdne
jest wykonanie seryjnych pomiarów stê¿enia wysokoczu³ych troponin.
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Kolejnym badaniem zalecanym u wszystkich, u których podejrzewamy PZW
jest 12-odprowadzeniowe EKG spo czyn ko we. Ze wzglê du na mo ¿ li woœæ polineuropatii cukrzycowej poszukujemy u chorych z DM cech niedokrwienia
miêœnia sercowego, które mo¿e przebiegaæ bezobjawowo, a nawet mo¿liwy jest
niemy klinicznie OZW. Szacuje siê, ¿e nieme niedokrwienie wystêpuje u oko³o
jednej pi¹tej chorych z DM i wi¹¿e siê z niekorzystnym rokowaniem. Cukrzycowa
neuropatia autonomiczna mo¿e powodowaæ ma³¹ zmiennoœæ czêstotliwoœci rytmu
serca, a podwy¿szona spoczynkowa czêstotliwoœæ rytmu serca obserwowana
w zaawansowanej DM zwiêksza ryzyko sercowo-naczyniowe. U bezobjawowych
chorych z rozpoznan¹ DM nale¿y okresowo wykonywaæ EKG spoczynkowe,
m.in. w celu poszukiwania zaburzeñ przewodzenia na ró¿nym poziomie uk³adu bodŸco-przewodz¹cego i napadowych zaburzeñ rytmu serca np. migotania
przedsionków.
Spoœród badañ obrazowych, u wszystkich chorych zalecane jest wykonanie przezklatkowego badania echokardiograficznego celem oceny stanu czynnoœciowego
lewej komory serca oraz wykluczenia innych przyczyn zg³aszanych dolegliwoœci.
W sytuacji problemów z rzeteln¹ ocen¹ wyników badania echokardiograficznego
mo¿na rozwa¿yæ wykonanie rezonansu magnetycznego serca. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ wykonanie ultrasonografii têtnic szyjnych i udowych w celu poszukiwania
blaszek mia¿d¿ycowych, które mog¹ byæ czêœciej obecne przy wspó³istniej¹cej DM
i których obecnoœæ zwiêksza ryzyko sercowo-naczyniowe. Nie wykazano natomiast
przydatnoœci przesiewowego badania gruboœci kompleksu b³ony wewnêtrznej
i œrodkowej w têtnicach szyjnych u pacjentów z DM.
Kolejnym wa¿nym krokiem w diagnostyce PZW jest ocena tzw. prawdopodobieñstwa istotnej choroby wieñcowej przed wykonaniem badañ pomocniczych
(PTP, ang. pre-test probability), poprzez wykorzystanie danych dotycz¹cych
wieku, p³ci i charakteru bólu. Rola wykorzystania PTP w najnowszych wytycznych ESC zosta³a jednak pomniejszona, co zosta³o przedstawione na ryc. 10.1
(Leœniak 2020). U chorych z PTP >15% tj. z du¿ym prawdopodobieñstwem PZW,
zalecane jest wykonanie dalszych badañ nieinwazyjnych, a z PTP 5-15%,
tj. umiarkowanym prawdopodobieñstwem, nale¿y oceniæ tzw. „kliniczne prawdopodobieñstwo choroby”. Jest to nowo wprowadzone pojêcie, które obejmuje
ocenê obecnoœci czynników wp³ywaj¹cych na wartoœæ PTP. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e w³aœnie DM wymienia siê jako jeden z czynników istotnie zwiêkszaj¹cych PTP. A zatem przy rozpoznanej DM powinniœmy szybciej siêgaæ po
dalsze badania diagnostyczne. Pozosta³e czynniki zwiêkszaj¹ce PTP to obecnoœæ
nadciœnienia têtniczego, dyslipidemii, dodatniego wywiadu rodzinnego, palenie
tytoniu, obecnoœæ zmian w spoczynkowym i wysi³kowym EKG, dysfunkcja lewej
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komory oraz zwapnienia w têtnicach wieñcowych w tomografii komputerowej
serca. Natomiast prawdopodobieñstwo kliniczne choroby jest mniejsze ni¿ PTP,
jeœli stwier dza siê prawid³owy wy nik ele ktro kardio grafi cznej pró by wysi³kowej lub zupe³ny brak zwapnieñ w têtnicach wieñcowych w tomografii serca.
Przy PTP <15% i braku czynników zwiêkszaj¹cych prawdopodobieñstwo istotnej choroby – rokowanie jest dobre i dalsze badania mo¿na rozwa¿yæ w wybranych przypadkach, a przy PTP <5% to prawdopodobieñstwo jest na tyle ma³e,
¿e dalsz¹ dia g no sty kê po win no siê wy ko ny waæ ty l ko w szcze gó l nych oko licznoœciach.

Rycina 10.1. Prawdopodobieñstwo choroby wieñcowej z istotnym zwê¿eniem têtnic
wieñcowych przed testem (PTP) u chorych z objawami w zale¿noœci od wieku, p³ci
i charakteru objawów podmiotowych. Pola ciemnoniebieskie oznaczaj¹ PTP >15%,
pola jasnoniebieskie PTP 5-15%, a jako g³ówny objaw podmiotowy (na podstawie
wytycznych ESC 2019, zmodyfikowane). Przedruk z: Med. Prakt., 2020; 1: 10-42;
za zgod¹ wydawcy. (c) Medycyna Praktyczna

Jeœli stwierdzimy du¿e prawdopodobieñstwo istotnej choroby – jakie badanie
diagnostyczne wybraæ w pierwszej kolejnoœci? Wœród badañ nieinwazyjnych wymienia siê czynnoœciowe: echokardiografiê obci¹¿eniow¹, obci¹¿eniowy rezonans
magnetyczny serca, tomografiê emisyjn¹ pojedynczego fotonu i pozytonow¹ tomografiê emisyjn¹ oraz alternatywnie angio-tomografiê têtnic wieñcowych, czyli anatomiczn¹ nieinwazyjn¹ ocenê têtnic wieñcowych. Wszystkie z tych badañ mo¿na
wykonaæ przy obecnoœci DM, a wybór jest indywidualny, uwzglêdniaj¹cy cechy pacjenta, zdolnoœæ do wykonania wysi³ku, jakoœæ i dostêpnoœæ badania oraz doœwiadczenie danego oœrodka. Mniejsze znaczenie ma aktualnie elektrokardiograficzna
próba wysi³kowa, ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ czu³oœæ i swoistoœæ. Mo¿na j¹
wykonaæ celem oceny kontroli objawów i tolerancji wysi³ku lub gdy obrazowanie
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nieinwazyjne nie jest dostêpne. Mo¿e byæ równie¿ przydatna w poszukiwaniu niemego niedokrwienia u chorych z DM. Tomografia komputerowa umo¿liwia ocenê
wskaŸnika uwapnienia têtnic wieñcowych, a angio-tomografia identyfikacjê
umiejscowienia blaszek mia¿d¿ycowych istotnie zwê¿aj¹cych têtnice wieñcowe. Te
dwa badania mo¿na rozwa¿yæ tak¿e u chorych bezobjawowych z DM, w celu modyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego.
Natomiast inwazyjn¹ koronarografiê zaleca siê u chorych z ciê¿k¹, typow¹ lub
oporn¹ na leczenie farmakologiczne d³awic¹ piersiow¹. Tymczasem DM mo¿e maskowaæ typowe objawy, a zatem w tej grupie nale¿y poszerzyæ wywiad o objawy
mniej typowe. Zalecane jest, aby klasyczn¹ koronarografiê poszerzaæ o inwazyjn¹
ocenê czynnoœciow¹ granicznych zmian mia¿d¿ycowych w têtnicach wieñcowych,
czyli pomiar cz¹stkowej lub chwilowej rezerwy przep³ywu (FFR, iwFR). W tych
przypadkach wspó³istnienie DM mo¿e utrudniaæ diagnostykê, poniewa¿ dla tej choroby charakterystyczne s¹ rozsiane, czêsto obwodowo umiejscowione zmiany
mia¿d¿ycowe, co zmniejsza precyzjê pomiarów i utrudnia wskazanie konkretnego miejsca w têtnicy odpowiedzialnej za niedokrwienie (Ledru i wsp. 2001).
W praktyce mo¿na wówczas siêgn¹æ po obrazowe badania inwazyjne: ultrasonografiê wewn¹trznaczyniow¹ (IVUS) lub optyczn¹ tomografiê koherentn¹ (OCT),
zw³aszcza w celu oceny zmian w g³ównym pniu lewej têtnicy wieñcowej lub odcinkach proksymalnych têtnic.
Na podstawie oceny klinicznej i wyników powy¿szych badañ, które oceniaj¹
obszar niedokrwienia miêœnia sercowego lub obecnoœæ istotnych zwê¿eñ w têtnicach wieñcowych, kwalifikujemy pacjenta do odpowiedniej strategii postêpowania
– zachowawczej lub zabiegowej (ryc. 10.2) (Leœniak 2020).
Jednoczeœnie przy obecnej DM oceniamy ryzyko sercowo-naczyniowe, które
zale¿y od wieku, czasu trwania cukrzycy i wspó³istnienia innych czynników
ryzyka:
– ryzyko bardzo du¿e (10-letnie ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego >10%)
– s¹ nim obci¹¿eni chorzy na DM: z rozpoznan¹ ChNS lub z uszkodzeniem
narz¹dowym, np. z bia³komoczem lub niewydolnoœci¹ nerek, przerostem lewej
komory serca, retinopati¹ lub obci¹¿eni ³3 powa¿nymi czynnikami ryzyka
(starszy wiek, nadciœnienie têtnicze, dyslipidemia, palenie tytoniu, oty³oœæ lub
u których DM typu 1 wyst¹pi³a wczeœnie i trwa >20 lat),
– ryzyko du¿e (10-letnie ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego 5-10%) – chorzy
na DM z dodatkowym czynnikiem sercowo-naczyniowym, u których DM trwa
³10 lat i nie ma uszkodzeñ narz¹dowych,
– ryzyko umiarkowane – chorzy <35. roku ¿ycia (dla DM typu 1) i <50. roku ¿ycia
(dla DM typu 2) bez innych powa¿nych czynników ryzyka.
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Rycina 10.2. Wskazania do rewaskularyzacji u chorych z przewlek³ymi zespo³ami
wieñcowymi, u których przeprowadza siê koronarografiê (na podstawie wytycznych
ESC 2019, zmodyfikowane). Przedruk z: Med. Prakt., 2020; 1: 10-42; za zgod¹ wydawcy.
(c) Medycyna Praktyczna

Ta kategoryzacja jest wa¿na poniewa¿ wp³ywa na wybór farmakoterapii DM
u chorych z PZW. Leczenie PZW przy wspó³istniej¹cej DM zosta³o omówione
poni¿ej.

Chorzy z niewydolnoœci¹ serca lub dysfunkcj¹ lewej komory
i podejrzeniem PZW
Jeœli u pacjenta na podstawie wczeœniej wykonanych badañ rozpoznamy
wspó³istniej¹c¹ niewydolnoœæ lewej komory, nale¿y dok³adnie oceniæ profil ryzyka
i wdro¿yæ postêpowanie wielokierunkowe. Sk³ada siê na nie leczenie schorzeñ
towarzysz¹cych na czele z DM, a tak¿e leczenie nadciœnienia têtniczego, dyslipidemii, niedokrwistoœci i oty³oœci oraz zmiana stylu ¿ycia. Zale¿nie od ciê¿koœci obrazu klinicznego wdra¿a siê postêpowanie farmakologiczne i/lub inwazyjne.
Zagadnienie niewydolnoœci serca u chorych na DM jest tematem osobnego rozdzia³u, w tym miejscu zaakcentujemy pewne modyfikacje klasycznego leczenia
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PZW opisanego w nastêpnym podrozdziale. U chorych z zastojem systemowym
i p³ucnym zaleca siê stosowanie leczenia moczopêdnego w zale¿noœci od nasilenia
objawów. Dla poprawy rokowania zalecane s¹: beta-blokery, inhibitory konwertazy
angiotensyny (lub przy nietolerancji blokery receptora angiotensynowego) lub inhibitory neprylizyny z blokerem receptora angiotensynowego przy utrzymuj¹cych siê
objawach. Dodatkowo zalecane s¹ kolejne leki: antagoniœci receptora mineralokortykoidowego przy opornych objawach, azotany krótko dzia³aj¹ce przy opornej
d³awicy piersiowej lub iwabradyna przy utrzymuj¹cej siê tachykardii zatokowej
mimo optymalnego leczenia.

Chorzy po przebytym ostrym zespole wieñcowym
i/lub rewaskularyzacji wieñcowej
Chorzy po przebytym OZW lub rewaskularyzacji wieñcowej w ci¹gu ostatniego
roku wymagaj¹ wnikliwej oceny klinicznej, razem z badaniem echokardiograficznym serca co najmniej dwukrotnie, ze wzglêdu na zwiêkszone ryzyko powik³añ
w tym okresie. Jeœli rozpoznano DM podczas leczenia OZW lub wczeœniej, niezbêdna jest ocena wyrównania glikemii oraz wspó³pracy pacjenta wzglêdem zaleceñ, a w razie braku osi¹gniêcia odpowiedniego profilu glikemii wskazana jest
modyfikacja leczenia hipoglikemizuj¹cego. Jeœli DM nie zosta³a wczeœniej rozpoznana, zalecane s¹ dalsze okresowe badania przesiewowe.
Pacjenci po dawno rozpoznanym OZW lub rewaskularyzacji wieñcowej ponad
rok wczeœniej, nadal powinni pozostawaæ pod kontrol¹ ambulatoryjn¹, co najmniej
raz w roku. Zaleca siê wykonanie EKG, glikemii, profilu lipidowego, parametrów
czynnoœci nerek, morfologii oraz badania echokardiograficznego serca. Jeœli
u chorego stwierdzimy nowe zaburzenia kurczliwoœci lub cechy niedokrwienia
w EKG, co u pacjentów z DM mo¿e przebiegaæ bezobjawowo, wskazane jest ponowne obrazowanie têtnic wieñcowych. Jeœli nawróc¹ objawy d³awicy piersiowej
zaleca siê obrazowe badanie czynnoœciowe i ewentualnie kwalifikacjê do ponownej
koronarografii.
Chorzy z podejrzeniem d³awicy mikronaczyniowej
lub naczynioskurczowej
D³awicê mikronaczyniow¹ podejrzewamy, jeœli wystêpuj¹ objawy niedokrwienia miêœnia sercowego zwi¹zane z wysi³kiem, a nie zostan¹ stwierdzone zwê¿enia
têtnic wieñcowych w koronarografii lub angiotomografii. Sugeruje siê znacznie
czêstsze wystêpowanie tego schorzenia w populacji ogólnej, a zw³aszcza przy
wspó³istniej¹cej DM, która mo¿e wp³ywaæ na funkcjê mikrokr¹¿enia wieñcowego
(Kibel i wsp. 2017). Obiektywne potwierdzenie dysfunkcji mikrokr¹¿enia jest

136

Piotr Kübler, Waldemar Banasiak

jednak trudne z uwagi na koniecznoœæ zastosowania dodatkowych inwazyjnych
cewników podczas koronarografii, które oceniaj¹ opór mikrokr¹¿enia w oparciu
o zjawisko termodylucji (Fearon i wsp. 2003). Tymczasem rokowanie w tym typie
d³awicy mo¿e byæ gorsze ni¿ wczeœniej s¹dzono. Leczenie zale¿y od podejrzewanego t³a uszkodzenia mikrokr¹¿enia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
osi¹ganie rekomendowanych celów terapeutycznych przy wspó³istniej¹cych
schorzeniach.
D³awica naczynioskurczowa spowodowana jest odcinkowym spazmem têtnic
wieñcowych i charakteryzuje siê wystêpowaniem objawów d³awicowych w spoczynku i raczej nagle, przy dobrej tolerancji wysi³ków. Wystêpuje czêœciej u osób
m³odszych, a czêstym czynnikiem wywo³uj¹cym jest palenie tytoniu. Zalecanym
badaniem diagnostycznym przy podejrzeniu d³awicy naczynioskurczowej jest
12-odprowadzeniowe ca³odobowe monitorowanie EKG. Obecnoœæ DM prawdopodobnie nie wp³ywa na czêstoœæ jej wystêpowania, a preferowanymi lekami
s¹ blokery kana³ów wapniowych i d³ugo dzia³aj¹ce azotany oraz modyfikacja
nawyków.

Chorzy bezobjawowi z podejrzeniem
choroby niedokrwiennej serca
w badaniach przesiewowych
U bezobjawowych chorych po 40. roku ¿ycia z niskim ryzykiem – bez rozpoznanej ChNS, bez DM, przewlek³ej choroby nerek, zaburzeñ lipidowych do oceny
ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca siê skalê SCORE, która opiera siê na p³ci,
wieku, skurczowym ciœnieniu têtniczym, stê¿eniu cholesterolu i paleniu papierosów (Conroy i wsp. 2003). Przy obecnej DM, u osób bezobjawowych pomocna
jest ocena dodatkowych czynników modyfikuj¹cych ryzyko u¿ywanych do jego
stratyfikacji. Jest to ocena wskaŸnika uwapnienia têtnic wieñcowych w tomografii
komputerowej, wykrycie blaszki mia¿d¿ycowej w badaniu ultrasonograficznym
têtnic szyjnych oraz pomiar wskaŸnika kostka-ramiê. Jeœli na podstawie powy¿szych badañ ocenimy ryzyko sercowo-naczyniowe jako wysokie, wystêpuje
nefropatia, mia¿d¿yca têtnic obwodowych lub obci¹¿aj¹cy wywiad rodzinny (rozpoznanie ChNS u krewnych 1. stopnia p³ci mêskiej przed 55. rokiem ¿ycia, a p³ci
¿eñskiej przed 65. rokiem ¿ycia) to u tych chorych mo¿na rozwa¿yæ czynnoœciowe
badanie obrazowe lub angiotomografiê têtnic wieñcowych i kwalifikacjê do dalszego leczenia, a jeœli ocenione ryzyko jest ma³e i nie wystêpuje DM – te badania
nie s¹ zalecane. Jeœli mimo obecnoœci DM nie wystêpuj¹ inne dodatkowe czynniki
ryzyka i nie ma objawów, to nie zaleca siê wykonywania rutynowych badañ przesiewowych.
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LECZENIE PRZEWLEK£YCH ZESPO£ÓW WIEÑCOWYCH
PRZY WSPÓ£ISTNIEJ¥CEJ CUKRZYCY
W leczeniu tej grupy chorych od pocz¹tku nale¿y uwzglêdniæ modyfikacje
stylu ¿ycia, które hamuj¹ progresjê zarówno ChNS, jak i DM, i stanów przedcukrzycowych. Optymalnie proces terapii powinien byæ interdyscyplinarny,
z udzia³em kardiologa, diabetologa, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
dietetyka, pielêgniarki, fizjoterapeuty, psychologa. Zalecane modyfikacje stylu
¿ycia obejmuj¹:
– zaprzestanie palenia tytoniu, z zastosowaniem poradnictwa zorganizowanego,
metod behawioralnych i farmakologicznych oraz unikanie palenia biernego,
– modyfikacjê diety, w oparciu o dietê œródziemnomorsk¹ wzbogacon¹ oliw¹
z oliwek lub orzechami, zawieraj¹c¹ t³uszcze wielo- i jednonienasycone. Suplementacja witamin i mikroelementów nie zmniejsza ryzyka DM ani ChNS,
a umiarkowane spo¿ycie alkoholu jako metoda prewencji ChNS nie powinno byæ
promowane,
– regularn¹ umiarkowan¹ lub przy braku przeciwwskazañ intensywn¹ aktywnoœæ
fizyczn¹, ³150 minut w tygodniu, z po³¹czeniem treningu aerobowego i oporowego, choæ ka¿da aktywnoœæ przynosi korzyœci,
– uzyskanie masy cia³a (optymalnie z BMI <25 kg/m2).

Swoiste leczenie sercowo-naczyniowe
U chorych z PZW zalecane jest stosowanie 1-2 leków zmniejszaj¹cych objawy
niedokrwienne (blokery kana³ów wapniowych, beta-blokery, azotany i leki drugiego rzutu – trimetazydyna, randozyna i iwabradyna) ³¹cznie z lekami wp³ywaj¹cymi
na poprawê rokowania (blokery uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron, statyny,
leki przeciwp³ytkowe i przeciwzakrzepowe). Wybór leku nale¿y dostosowaæ do
czêstotliwoœci rytmu serca, ciœnienia têtniczego i funkcji lewej komory serca oraz
do chorób wspó³istniej¹cych, w tym DM (ryc. 10.3) (Leœniak 2020). Farmakoterapia powinna byæ uzupe³niona edukacj¹ pacjentów oraz okresow¹ kontrol¹ odpowiedzi na leczenie.
Beta-blokery
Ta grupa leków skutecznie zmniejsza objawy d³awicowe wywo³ane wysi³kiem,
obni¿a czêstotliwoœæ rytmu serca i przyczynia siê do poprawy wydolnoœci
wysi³kowej, choæ ich korzystny wp³yw na rokowanie nie zosta³ jednoznacznie
potwierdzony. Przy towarzysz¹cej DM sugeruje siê nawet ich niekorzystny
wp³yw na ogóln¹ œmiertelnoœæ (Tsujimoto i wsp. 2017). Jednoczeœnie wykazano
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Rycina 10.3. Algorytm farmakologicznego leczenia przeciwniedokrwiennego u chorych
z przewlek³ymi zespo³ami wieñcowymi (na podstawie wytycznych ESC 2019,
zmodyfikowane). Przedruk z: Med. Prakt., 2020; 1: 0-42; za zgod¹ wydawcy.
(c) Medycyna Praktyczna

korzyœci ze stosowania beta-blokerów w grupie chorych z pozawa³ow¹ niewydolnoœci¹ serca, oraz zmniejszenie insulinoopornoœci u chorych leczonych karwedilolem i nebiwololem. Podsumowuj¹c leki te mo¿na rozwa¿yæ u wybranych
pacjentów z DM (klasa wskazañ IIb), lecz nie s¹ obowi¹zkowe przy braku dysfunkcji lewej komory serca. Dodatkow¹ wad¹ beta-blokerów jest ryzyko, ¿e pacjent
z DM nie bêdzie odczuwa³ objawów hipoglikemii, takich jak tachykardia, poty
czy dr¿enia.
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Blokery kana³ów wapniowych i nitraty
Blokery kana³ów wapniowych oraz nitraty, najlepiej krótko dzia³aj¹ce, podawane
doraŸnie w postaci aerozolu, skutecznie zmniejszaj¹ dolegliwoœci d³awicowe
u chorych z PZW, choæ nie wykazano ich wp³ywu na poprawê rokowania. Dzia³aj¹
skutecznie tak¿e u chorych na cukrzycê. Blokery kana³ów wapniowych bêd¹ce
pochodnymi dihydropirydyny mo¿na stosowaæ ³¹cznie z beta-blokerami, jeœli
monoterapia nie daje dobrej kontroli d³awicy. Nitraty d³ugo dzia³aj¹ce s¹ lekami
drugiego rzutu. U chorych nim leczonych mo¿e rozwijaæ siê tolerancja, nale¿y je
wiêc stosowaæ z zachowaniem przerw (kilka, kilkanaœcie godzin).
Pozosta³e leki przeciwniedokrwienne
Ranolazyna jest uzupe³niaj¹cym lekiem przeciwd³awicowym, który wykaza³
skutecznoœæ u chorych z DM, zmniejszaj¹c jednoczeœnie wartoœci hemoglobiny
glikowanej. Trimetazydyna zmniejsza niedokrwienie miêœnia sercowego oraz ma
dzia³anie metaboliczne – poprawia kontrolê glikemii oraz czynnoœæ serca u chorych
z DM. Do leków drugiego rzutu zalicza siê równie¿ iwabradyna, zwalniaj¹ca akcjê
serca i objawy d³awicowe oraz nikorandyl o dzia³aniu przeciwd³awicowym.
Blokery uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron
Inhibitory konwertazy angiotensyny oraz blokery receptora angiotensynowego
maj¹ ugruntowane miejsce w redukcji wystêpowania incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z PZW przy wspó³istniej¹cej DM oraz po przebytych OZW
i zalecane s¹ w klasie I. Udowodni³y swoj¹ skutecznoœæ w du¿ych badaniach
randomizowanych.
Leki hipolipemizuj¹ce
Statyny skutecznie redukuj¹ ryzyko zdarzeñ sercowo-naczyniowych u wszystkich chorych z PZW i wspó³istniej¹c¹ DM i s¹ zalecane w klasie I. W przypadku
nieosi¹gniêcia celu terapeutycznego zalecane jest do³¹czenie ezetymibu i w ostatnim rzucie inhibitora PCSK9. Leczenie hipolipemizuj¹ce w DM omówiono w osobnym rozdziale.
Leki przeciwp³ytkowe
Kwas acetylosalicylowy w dawce 75-160 mg/d jest zalecany w klasie I w prewencji wtórnej u chorych z rozpoznan¹ ChNS (po zawale serca, po rewaskularyzacji)
z towarzysz¹c¹ DM, przy braku DM górny zakres dawki to 100 mg. W razie jego
nietolerancji zalecany jest klopidogrel w dawce 75 mg/d. Natomiast przez rok
po przebytym OZW, po przebytej przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI) lub
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pomostowaniu aortalno-wieñcowym (CABG) zaleca siê podwójn¹ terapiê przeciwp³ytkow¹, która obejmuje kwas acetylosalicylowy i bloker receptora P2Y12.
Jeœli po OZW bez DM dopuszczalny jest klopidogrel, to przy obecnoœci DM swoj¹
przewagê wykaza³ tikagrelor (2 × 90 mg/d) i prasugrel (10 mg lub 5 mg/d). Te dwa
leki przeciwp³ytkowe u chorych z DM okaza³y siê skuteczniejsze od klopidogrelu
w redukcji zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zalecane s¹ w klasie I. Po zawale serca
u wybranych chorych – w tym z DM – nale¿y rozwa¿yæ przed³u¿enie stosowania
dwóch leków przeciwp³ytkowych powy¿ej roku do 3 lat (jeœli dobrze je tolerowali)
w celu dalszej redukcji incydentów niedokrwiennych. Natomiast w przypadku
planowego zabiegu PCI z wszczepieniem stentu drugim zalecanym lekiem przeciwp³ytkowym pozostaje klopidogrel przez 6 miesiêcy, ale mo¿liwe jest skrócenie
terapii do 1-3 miesiêcy przy du¿ym ryzyku powik³añ krwotocznych – jest to mo¿liwe dziêki wprowadzeniu stentów wieñcowych nowej generacji, które szybciej
ulegaj¹ pokryciu œródb³onkiem.
Leki przeciwkrzepliwe
Zasady leczenia przeciwkrzepliwego ró¿nych schorzeñ przy obecnoœci DM
zosta³y omówione w osobnym rozdziale. Nale¿y zwróciæ uwagê na potrzebê indywidualizacji terapii przeciwzakrzepowej w po³¹czeniu z lekami przeciwp³ytkowymi u chorych po OZW. Warto dodatkowo zaznaczyæ, ¿e u chorych z PZW w ramach
d³ugoterminowej prewencji wtórnej wykazano korzyœci pod postaci¹ redukcji
zawa³ów serca, udarów mózgu i zgonów poprzez dodanie leku przeciwzakrzepowego – rywaroksabanu 2 × 2,5 mg/d do kwasu acetylosalicylowego. To po³¹czenie
zalecane jest w grupie obci¹¿onej du¿ym ryzykiem zdarzeñ niedokrwiennych, do
których zaliczaj¹ siê chorzy z zaawansowan¹ chorob¹ wieñcow¹ i DM, kolejnym
zawa³em serca lub przewlek³¹ chorob¹ nerek. Nie jest ono jednak zalecane u chorych
z wysokim ryzykiem krwawienia, z uwagi na czêstsze powik³ania krwotoczne
(Eikelboom i wsp. 2017).
U chorych przyjmuj¹cych leki przeciwp³ytkowe i/lub lek przeciwkrzepliwy,
obci¹¿onych du¿ym ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego, nale¿y
równoczeœnie zastosowaæ inhibitor pompy protonowej.

Leczenie hipoglikemizuj¹ce
Poprawna kontrola glikemii opóŸnia pocz¹tek i zmniejsza progresjê powik³añ
naczyniowych u chorych na DM i powinna byæ wdro¿ona jak najszybciej, tym
bardziej przy obecnoœci PZW, a efekt ten nie zale¿y wy³¹cznie od redukcji stê¿enia
glukozy we krwi. Korzystn¹ redukcjê powa¿nych incydentów sercowo-naczyniowych (w³¹czaj¹c zawa³y serca, udary mózgu i zgony) dziêki d³ugotrwa³ej kontroli
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Rycina 10.4. Algorytm stosowania leków przeciwcukrzycowych w zale¿noœci od
wystêpowania chorób sercowo-naczyniowych i ryzyka sercowo-naczyniowego (na podstawie wytycznych ESC 2019, zmodyfikowane). Przedruk z: Med. Prakt., 2019; 12:
10-38; za zgod¹ wydawcy. (c) Medycyna Praktyczna

glikemii wykazano w niektórych badaniach randomizowanych (UKPDS, 1998).
Wybór leku hipoglikemizuj¹cego nale¿y wg zaleceñ ESC zacz¹æ od oceny
wspó³wystêpowania ChNS i oszacowania ryzyka sercowo-naczyniowego (ryc. 10.4)
(Leœniak 2019).
Biguanidy
Wskazania do zastosowania metforminy pokazane zosta³y na na ryc. 10.4.
Udowodniono jej korzystne dzia³anie doprowadzaj¹ce do redukcji incydentów
sercowo-naczyniowych i nale¿y j¹ rozwa¿yæ u chorych z DM typu 2 i nadwag¹, ale
bez rozpoznanej ChNS i z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym.
U chorych z du¿ym ryzykiem sercowo-naczyniowym lub rozpoznan¹ ChNS i niestosuj¹cych dotychczas metforminy nie jest ju¿ ona lekiem pierwszego rzutu.
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Pochodne sulfonylomocznika i inhibitory alfa-glukozydazy
Redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego po zastosowaniu pochodnych sulfonylomocznika czy akarbozy jest niewielka lub jej brak. Dodatkowo po pochodnych
sulfonylomocznika obserwowano hipoglikemiê, co mo¿e obni¿aæ bezpieczeñstwo
ich stosowania.
Tiazolidynediony
Nie udowodniono istotnego wp³ywu leków z tej grupy na redukcjê incydentów
sercowo-naczyniowych. Ponadto po stosowaniu pioglitazonu obserwowano czêstsze wystêpowanie niewydolnoœci serca i u pacjentów z tym rozpoznaniem pochodne tiazolidynedionu s¹ przeciwwskazane (klasa III wskazañ).
Insulina
Stosowanie d³ugodzia³aj¹cych insulin nie wykaza³o przewagi w redukcji zdarzeñ
sercowo-naczyniowych nad standardowym leczeniem u chorych z du¿ym ryzykiem
sercowo-naczyniowym i DM lub stanem przedcukrzycowym. Insulinoterapia ma
natomiast udowodnione korzyœci u chorych z OZW i istotn¹ hiperglikemi¹, co
zosta³o omówione w osobnym rozdziale.
Inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
W kilku du¿ych prospektywnych badaniach w populacjach pacjentów z DM
typu 2 i obci¹¿onych ró¿nym ryzykiem sercowo-naczyniowym, nie udowodniono
korzystnego wp³ywu DDP-4 na redukcjê powa¿nych incydentów sercowo-naczyniowych. Leki te zatem nie s¹ zalecane u chorych na DM w tym wskazaniu. Ponadto
nie zaleca siê stosowania saksagliptyny u chorych na DM typu 2 obci¹¿onych
du¿ym ryzykiem niewydolnoœci serca, poniewa¿ zwiêksza³a ona ryzyko hospitalizacji z tego powodu. Wci¹¿ jednak pozostaj¹ one bezpiecznymi i skutecznymi lekami obni¿aj¹cymi glikemiê i jako takie mog¹ byæ stosowane u chorych z licznymi
czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, a zatem w tej grupie DPP-4 s¹ lekami
drugiego rzutu.
Agoniœci receptora GLP-1
W du¿ych randomizowanych badaniach wykazano, ¿e liraglutyd, semaglutyd
i dulaglutyd istotnie zmniejszaj¹ iloœæ powa¿nych zdarzeñ sercowo-naczyniowych
(³¹cznie zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawa³ serca, udar mózgu) w populacji chorych z DM typu 2 i z rozpoznan¹ ChNS, lub obci¹¿onych du¿ym i bardzo
du¿ym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W tej grupie maj¹ one klasê zaleceñ I
i razem z inhibitorami SGLT-2 s¹ lekami pierwszego rzutu, niezale¿nie od tego czy
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stosowana by³a wczeœniej metformina. Liraglutyd w tej populacji ponadto redukowa³ o 15% œmiertelnoœæ ca³kowit¹. Ich dodatkow¹ zalet¹ jest (nieznaczny co prawda) wp³yw na takie parametry, jak obni¿enie ciœnienia têtniczego, rzadsze wystêpowanie lub wolniejsze postêpowanie nefropatii czy redukcjê masy cia³a. Agoniœci
receptora GLP-1 wp³ywaj¹ zatem korzystnie na ca³y uk³ad sercowo-naczyniowy,
choæ mechanizmy tego wp³ywu nie zosta³y jeszcze do koñca poznane.
Inhibitory SGLT-2
Inhibitory SGLT-2 w du¿ych badaniach klinicznych potwierdzi³y swoj¹ wysok¹ skutecznoœæ u chorych z DM typu 2 i wspó³istniej¹c¹ ChNS, lub obci¹¿onych
du¿ym i bardzo du¿ym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Empagliflozyna, kanagliflozyna i dapagliflozyna istotnie zmniejsza³y ryzyko wyst¹pienia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawa³u serca lub udaru mózgu ³¹cznie i maj¹ klasê I
zaleceñ razem z agonistami receptora GLP-1, niezale¿nie od tego czy stosowana
by³a wczeœniej metformina. Sama empagliflozyna redukowa³a jednoczeœnie o 32%
œmiertelnoœæ ca³kowit¹ w grupie chorych z rozpoznan¹ ChNS. Nale¿y zaakcentowaæ, ¿e leki z tej grupy istotnie zmniejsza³y ryzyko hospitalizacji z powodu
niewydolnoœci serca i to w krótkim czasie po wdro¿eniu leczenia. Mo¿e siê to
wi¹zaæ z ich korzystnym wp³ywem na metabolizm i czynnoœæ miêœnia sercowego.
Leki te powinny byæ preferowane u chorych obci¹¿onych du¿ym ryzykiem niewydolnoœci serca.

Rewaskularyzacja wieñcowa
Rewaskularyzacja miêœnia sercowego w terapii PZW powinna byæ uzupe³nieniem
dla leczenia farmakologicznego. Optymalna farmakoterapia zapobiega progresji mia¿d¿ycy i incydentom niedokrwiennym. Jeœli mimo jej stosowania utrzymuj¹ siê objawy d³awicowe, siêgn¹æ nale¿y po metody interwencyjne. Wskazania do rewaskularyzacji w PZW zosta³y zestawione w wytycznych ESC i s¹ takie same niezale¿nie
od wspó³istniej¹cej DM. Przedstawiono je na ryc. 10.2. Zatem zaczynamy od optymalnego leczenia zachowawczego, ale jeœli utrzymuj¹ siê nasilone objawy niedokrwienia, w badaniach obrazowych stwierdzono du¿e obszary niedokrwienia lub
istotne zmiany obejmuj¹ rokowniczo najwa¿niejsze miejsca: pieñ lewej têtnicy
wieñcowej lub odcinek proksymalny ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej – nale¿y rozwa¿yæ
zastosowanie leczenia interwencyjnego. Poniewa¿ PZW jest stanem stabilnym, przed
podjêciem ostatecznej decyzji nale¿y wskazania do rewaskularyzacji przedyskutowaæ
z pacjentem.
Pogl¹dy na temat przewagi jednej z metod rewaskularyzacji: PCI czy CABG,
zmienia³y siê w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat i kwestia ta jest nadal przedmiotem
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dyskusji. Wybór uzale¿niony jest od wielu czynników: anatomii zwê¿eñ w têtnicach
wieñcowych, ich iloœci oraz lokalizacji, co okreœla siê za pomoc¹ wskaŸnika
SYNTAX (Kappetein i wsp. 2013) oraz od obecnoœci chorób wspó³istniej¹cych.
U pacjentów z DM zmiany mia¿d¿ycowe czêœciej s¹ umiejscowione w pniu lewej
têtnicy wieñcowej, s¹ wielonaczyniowe, czêœciej rozsiane, zwapnia³e i obejmuj¹
odcinki obwodowe têtnic. Jednoczeœnie pacjentom z DM czêsto towarzyszy
przewlek³a choroba nerek, zmiany naczyniowe w mózgu, mia¿d¿yca têtnic obwodowych, a schorzenia te wp³ywaj¹ na przebieg obu interwencji i póŸniejsze
rokowanie.
Aktualne wskazania co do sposobu rewaskularyzacji, na podstawie du¿ych badañ
randomizowanych, mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co (Cosentino i wsp. 2019):
– w przypadku zmian w obrêbie 1 lub 2 têtnic wieñcowych dopuszczalne s¹ obydwie metody, z niewielk¹ przewag¹ PCI,
– w chorobie wielonaczyniowej, a tak¹ czêœciej maj¹ pacjenci z DM, wa¿na jest
iloœæ i z³o¿onoœæ zmian mia¿d¿ycowych w têtnicach wieñcowych okreœlona
wskaŸnikiem SYNTAX. Przy anatomii têtnic wieñcowych odpowiedniej dla obu
metod i z³o¿onoœci du¿ej (wskaŸnik SYNTAX ³33) lub poœredniej (wskaŸnik
SYNTAX 23-32) przewagê (w zakresie powa¿nych incydentów sercowo-naczyniowych i œmiertelnoœci) ma CABG. Przy ma³ej z³o¿onoœci zmian (wskaŸnik
SYNTAX £22) PCI mo¿e stanowiæ alternatywê dla CABG,
– przy zajêciu pnia lewej têtnicy wieñcowej i du¿ej z³o¿onoœci zdecydowan¹ przewagê ma CABG, przy z³o¿onoœci poœredniej przewagê ma CABG, lecz nale¿y
rozwa¿yæ tak¿e PCI, a przy ma³ej z³o¿onoœci zmian obie metody s¹ równowa¿ne.
Dostêpne s¹ jednak stenty wieñcowe coraz nowszych generacji oraz nowe techniki chirurgiczne i zalecenia te mog¹ siê w przysz³oœci zmieniaæ. Wybór nierzadko
bywa trudny i powinien byæ omówiony w ramach kardiogrupy (ang. Heart-Team),
w obecnoœci pacjenta, któremu nale¿y udzieliæ informacji o zaletach i wadach
dwóch strategii interwencyjnych – PCI oraz CABG.
Zalecenia odnoœnie technik rewaskularyzacji, takich jak stosowanie stentów
uwalniaj¹cych leki, dostêpu promieniowego do PCI, zastosowanie lewej têtnicy
piersiowej wewnêtrznej jako pomostu do CABG s¹ takie same, niezale¿nie od
obecnoœci DM. Wprowadzane s¹ równie¿ techniki operacyjne z zastosowaniem
dwóch têtnic piersiowych wewnêtrznych (lewej i prawej) oraz z wykorzystaniem
têtnicy promieniowej jako przês³a. Mog¹ one wykazaæ przewagê nad przês³ami
z ¿y³ odpiszczelowych, ale nie zosta³o to dotychczas w pe³ni potwierdzone.
Farmakoterapia oko³o- i pozabiegowa równie¿ jest podobna. Choæ ryzyko kwasicy mleczanowej jest niewielkie, to nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ w przypadku
stosowania metforminy tu¿ przed koronarografi¹ lub PCI. Wskazana jest wówczas
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kontrola funkcji nerek i w razie jej pogorszenia czasowe odstawienie leku. Profilaktyka nefropatii pokontrastowej przez odpowiednie nawodnienie jest przy
wspó³istniej¹cej DM obowi¹zkowa.

PODSUMOWANIE
Pacjenci z PZW i z towarzysz¹cym stanem przedcukrzycowym lub rozpoznan¹
DM stanowi¹ znaczn¹ populacjê i obserwuj¹c aktualne trendy epidemiologiczne
bêdzie siê ona dalej powiêkszaæ. Jest to grupa du¿ego ryzyka zarówno powa¿nych
incydentów sercowo-naczyniowych, jak i progresji DM wraz z jej powik³aniami.
Z powodu starzenia siê spo³eczeñstwa grupa ta jest coraz starsza, a czêstoœæ chorób
wspó³istniej¹cych jest u chorych na cukrzycê coraz wiêksza. Lekarze wszystkich
dyscyplin zajmuj¹cy siê tymi chorymi powinni do³o¿yæ wszelkich starañ, aby szybko i skutecznie wprowadzaæ odpowiednie postêpowanie prewencyjne i lecznicze.
Obecnoœæ DM u chorego z ChNS wp³ywa na wybór odpowiednich narzêdzi diagnostycznych oraz na póŸniejsz¹ decyzjê o strategii terapeutycznej.
Wiele zagadnieñ klinicznych dotycz¹cych tej populacji pozostaje otwartych.
Mo¿emy siê zatem spodziewaæ nowych badañ prospektywnych i zaleceñ dotycz¹cych optymalnego leczenia zachowawczego i interwencyjnego pacjentów ze
wspó³istniej¹cym PZW i DM.
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Rozdzia³ 11

OSTRE ZESPO£Y WIEÑCOWE
W CUKRZYCY I ICH LECZENIE
Grzegorz Gajos, Aleksander Siniarski
ETIOPATOGENEZA
Przyczyn¹ niedotlenienia miêœnia sercowego jest powstanie zaburzeñ równowagi pomiêdzy zapotrzebowaniem kardiomiocytów na tlen oraz sk³adniki od¿ywcze, a ich poda¿¹. Do niedotlenienia kardiomiocytów mo¿e dojœæ w stanach zwiêkszonego zapotrzebowania miêœnia na tlen, np. w wyniku przyspieszenia czêstoœci
pracy serca, wzrostu si³y skurczów (obci¹¿enie wstêpne), wzrostu ciœnienia têtniczego krwi (obci¹¿enie nastêpcze) (np. podczas wysi³ku fizycznego). Mo¿e te¿
towarzyszyæ ono patologiom takim, jak np. nadczynnoœæ tarczycy, nadmierny
stres oraz pobudzenie uk³adu wspó³czulnego. Drug¹ przyczyn¹ powoduj¹c¹
niedotlenienie miêœnia serca jest zmniejszenie poda¿y tlenu i sk³adników od¿ywczych na skutek spadku przep³ywu w têtnicach wieñcowych, najczêœciej wskutek
ich zwê¿enia mia¿d¿ycowego, skurczu têtnicy lub zatoru têtnicy wieñcowej (powik³anie skrzepliny w jamach serca, sepsy, zespo³u rozsianego krzepniêcia wewn¹trznaczyniowego, infekcyjnego zapalenia wsierdzia lub guza serca). Zmniejszenie
zaopatrzenia kardiomiocytów w tlen mo¿na równie¿ zaobserwowaæ w stanach
zmniejszonej zdolnoœci przenoszenia lub oddawania tlenu przez krwinki czerwone, co obserwuje siê w ró¿nego typu niedokrwistoœciach, zmniejszonym ciœnieniu
parcjalnym tlenu w atmosferze (np. na du¿ych wysokoœciach) lub w zatruciach
m.in. tlenkiem wêgla.
Ostry zespó³ wieñcowy (OZW) z definicji powstaje w wyniku nag³ego zmniejszenia perfuzji miêœnia serca. Dzieje siê tak najczêœciej na skutek uszkodzenia,
a nastêpnie pêkniêcia blaszki mia¿d¿ycowej i powstania na niej zakrzepu zamykaj¹cego œwiat³o dozawa³owej têtnicy wieñcowej. Blaszka mia¿d¿ycowa, która jest
przyczyn¹ wyst¹pienia OZW zwykle nie powoduje istotnego hemodynamicznie
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(³70% lub ³50% dla pocz¹tkowego odcinka ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej i pnia
lewej têtnicy wieñcowej) zwê¿enia œwiat³a têtnicy wieñcowej przed samym OZW.
Charakteryzuje siê jednak budow¹ predysponuj¹c¹ do pêkniêcia. Cechami blaszki
mia¿d¿ycowej wysokiego ryzyka s¹: cienka pokrywa w³óknista, obfity rdzeñ lipidowy, bogate unaczynienie pochodz¹ce z b³ony œrodkowej œciany têtnicy (media)
oraz liczne nacieki zapalne z³o¿one g³ównie z monocytów/makrofagów, limfocytów T. Unaczynienie pochodz¹ce z medii ma zwykle charakter patologiczny, co
powoduje przenikanie wy¿ej wymienionych komórek zapalnych do wnêtrza blaszki
mia¿d¿ycowej i nasilanie procesu zapalnego.
W wyniku uszkodzenia lub pêkniêcia blaszki mia¿d¿ycowej dochodzi do kontaktu krwi kr¹¿¹cej z wnêtrzem blaszki, co jest bodŸcem do powstania zakrzepu, który
w krótkim czasie ogranicza (g³ówny mechanizm zawa³u serca bez uniesienia odcinka ST, NSTEMI) b¹dŸ ca³kowicie blokuje (g³ówny mechanizm zawa³u serca z uniesieniem odcinka ST, STEMI) przep³yw w têtnicy wieñcowej. Dziêki endogennym
procesom fibrynolizy, mo¿liwe jest samoistne rozpuszczenie zakrzepu i przywrócenie przep³ywu, lecz zwykle procesy te maj¹ charakter zbyt wolny, by ca³kowicie
uniemo¿liwiæ obumieranie dystalnie po³o¿onych kardiomiocytów. W wyniku fragmentacji zakrzepu mog¹ powstaæ mikrozatory, a w konsekwencji embolizacja
obwodowych naczyñ mikrokr¹¿enia, odpowiedzialna miêdzy innymi za zjawisko
no-reflow (brak prawid³owej perfuzji czêœci miokardium pomimo udro¿nienia zaopatruj¹cej j¹ têtnicy wieñcowej). Powstanie zakrzepu jest wypadkow¹ pozostaj¹cych w stanie fizjologicznym w homeostazie procesów, tj. pierwotnej hemostazy,
bêd¹cej rezultatem aktywacji i agregacji p³ytek krwi, osoczowych mechanizmów
prowadz¹cych do powstania zakrzepu fibrynowego oraz endogennej fibrynolizy,
powoduj¹cej trawienie fibryny i ograniczanie powiêkszania zakrzepu.
W cukrzycy dochodzi do zwiêkszonej aktywacji i agregacji p³ytek krwi. Zaburzenia metaboliczne, szczególnie w przypadku Ÿle kontrolowanej cukrzycy, powoduj¹
nasilenie stresu oksydacyjnego. Predysponuje to do nieenzymatycznej oksydacji
kwasu arachidonowego pochodz¹cego z fosfolipidów b³onowych i powstania prozapalnych izoeikozanoidów, co ma dzia³anie wazokonstrykcyjne oraz powoduje
aktywacjê i adhezjê p³ytek krwi. Z kolei produkty peroksydacji lipidów zmniejszaj¹
ekspresjê i aktywnoœæ trombomoduliny, wp³ywaj¹c równie¿ na osoczowe procesy
krzepniêcia, które równie¿ s¹ nasilone w cukrzycy. Oprócz zwiêkszenia ekspresji
czynnika tkankowego (TF, ang. tissue factor) oraz zmniejszenia ekspresji i aktywnoœci trombomoduliny, dodatkowo wystêpuje wzrost generacji trombiny. Ponadto,
pod wp³ywem mediatorów zapalnych, przede wszystkim interleukiny (IL-6), zwiêksza siê w¹trobowa produkcja fibrynogenu. Insulinoopornoœæ, dzia³aj¹c miêdzy
innymi poprzez zwiêkszenie aktywnoœci inhibitora aktywatora plazminogenu
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typu 1 (PAI-1, ang. plasminogen activator inhibitor 1), upoœledza równie¿ fibrynolizê, przez co zmniejsza siê zdolnoœæ do efektywnej endogennej lizy skrzepu.
W tym rozdziale skupimy siê na opisaniu patofizjologii, symptomatologii i leczenia OZW, tj. takich, w których zmniejszenie zapotrzebowania na tlen i/lub sk³adniki
od¿ywcze przebiega z nasilonymi objawami klinicznymi, a¿ do spoczynkowego
bólu w klatce piersiowej w³¹cznie.

DIAGNOSTYKA
Z punktu widzenia patofizjologii wyró¿niamy przynajmniej trzy typy OZW:
1) niestabiln¹ d³awicê piersiow¹ (UA, ang. unstable angina); 2) zawa³ serca bez
uniesienia odcinka ST (NSTEMI) oraz 3) zawa³ serca z uniesieniem odcinka ST
(STEMI).
G³ównym objawem, który jest jednym z kluczowych elementów rozpoznania
oraz z regu³y rozpoczyna proces diagnostyczny OZW, jest ból w klatce piersiowej,
który trwa powy¿ej 15-20 minut i nie ustêpuje po podjêzykowym podaniu nitrogliceryny. Typowo jest on rozlany, zlokalizowany zamostkowo, mo¿e promieniowaæ
do szyi, ¿uchwy, lewego barku i nie zale¿y od zmian pozycji cia³a. W innych przypadkach ból w klatce piersiowej mo¿e promieniowaæ do prawej koñczyny górnej,
barku oraz palców rêki. Mo¿e mu towarzyszyæ równie¿ nadmierna potliwoœæ, nudnoœci, ból brzucha, dusznoœæ lub omdlenie. Co wa¿ne, u chorych na cukrzycê mog¹
wyst¹piæ jedynie nietypowe dolegliwoœci takie jak ból w nadbrzuszu, nudnoœci,
wymioty, uczucie niestrawnoœci, dusznoœæ, ko³atanie serca, omdlenie, a nawet ból
o charakterze k³uj¹cym lub op³ucnowym. Z uwagi na towarzysz¹c¹ neuropatiê
u pacjentów z cukrzyc¹, mo¿liwy jest tak¿e przebieg bez dolegliwoœci bólowych.
Stopieñ nasilenia dolegliwoœci bólowych w klatce piersiowej, szczególnie
w przypadku NSTEMI, mo¿e przebiegaæ w kilku ró¿nych odmianach klinicznych:
bólu spoczynkowego trwaj¹cego >20 minut, wystêpuj¹cej po raz pierwszy dolegliwoœci (angina de novo) w klasie II-III wed³ug Kanadyjskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (CCS, ang. Canadian Cardiovascular Society), nasilenia przewlek³ego zespo³u wieñcowego (angina crescendo) z objawami przynajmniej w klasie III CCS lub wczesnej dusznicy pozawa³owej. W zwi¹zku z tym nale¿y zwróciæ
uwagê na mo¿liwe szerokie spektrum objawów: od braku objawów klinicznych,
poprzez ³agodne nasilenie dolegliwoœci bólowych, po objawy niestabilnoœci hemodynamicznej, a¿ do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia w³¹cznie. Ocena samych objawów klinicznych zwykle jest niewystarczaj¹ca, dlatego u chorego z podejrzeniem
OZW pomocne s¹ informacje o czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego, które
zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo rozpoznania OZW: starszy wiek, p³eæ mêska,
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wywiad rodzinny choroby wieñcowej, cukrzyca, hiperlipidemia, nadciœnienie têtnicze, niewydolnoœæ nerek oraz mia¿d¿yca innego ³o¿yska naczyniowego.
G³ównym celem badania fizykalnego u pacjenta z podejrzeniem OZW jest
ocena stanu ogólnego, cech niewydolnoœci serca, zaburzeñ hemodynamicznych
oraz elektrycznych, co stanowi wskazanie do wdro¿enia szybkiego leczenia.
Badanie przedmiotowe mo¿e równie¿ pomóc zidentyfikowaæ najczêstsze mechaniczne powik³ania zawa³u serca (np. ostr¹ niedomykalnoœæ mitraln¹, pêkniêcie
przegrody miêdzykomorowej lub wolnej œciany lewej komory). Szczególnie
u pacjentów z mniej typowymi objawami wa¿na jest ocena potencjalnych pozawieñcowych przyczyn bólów w klatce piersiowej (np. rozwarstwienia aorty, zatorowoœci p³ucnej, zapalenia miêœnia sercowego, istotnej wady zastawkowej, odmy
op³ucnowej, zapalenia p³uc czy zapalenia osierdzia). Pocz¹tkowe badanie przedmiotowe powinno ukierunkowaæ dalsz¹ diagnostykê. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
brak odchyleñ od normy nie wyklucza OZW, zw³aszcza w przypadku chorych
z UA i NSTEMI.

ROZPOZNANIE
Elektrokardiogram
W razie podejrzenia OZW nale¿y docelowo w ci¹gu pierwszych 10 minut wykonaæ i oceniæ 12-odprowadzeniowy zapis elektrokardiograficzny (EKG). Jest to wa¿ne zarówno z punktu widzenia ustalenia rozpoznania, jak i oceny wczesnego rokowania. Na podstawie oceny zmian odcinka ST-T w badaniu EKG wyró¿nia siê
STEMI i NSTEMI. Istotne uniesienie odcinka ST (STEMI) rozpoznaje siê gdy
mierzone w punkcie J (pocz¹tek odcinka ST) uniesienie odcinka ST w co najmniej
dwóch s¹siednich (z tej samej œciany) odprowadzeniach wynosi: w odprowadzeniach V2-V3 ³0,25 mV (1 mm) u mê¿czyzn do 40. r.¿., ³0,2 mV, u mê¿czyzn
po 40. r.¿. i ³0,15 mV u kobiet (bez podzia³u na wiek), a w pozosta³ych odprowadzeniach ³0,1 mV. U chorych z niedro¿n¹ ga³êzi¹ okalaj¹c¹ odchodz¹c¹ od lewej têtnicy wieñcowej, która unaczynia œcianê dolno-podstawn¹ w odprowadzeniach V1-V3,
mo¿na zaobserwowaæ obni¿enie odcinka ST tylko o ³0,05 mV, czêsto dodatnie
za³amki T i wysoki za³amek R. Wówczas zapis nale¿y poszerzyæ o dodatkowe
odprowadzenia V7-V9 znad œciany dolno-podstawnej w poszukiwaniu uniesienia
odcinka ST. Obni¿enie odcinka ST o ³0,1 mV w ³8 odprowadzeniach oraz uniesienia odcinka ST w aVR i/lub V1 sugeruje niedokrwienie spowodowane wielonaczyniow¹ chorob¹ wieñcow¹ (MVD, ang. multivessel disease) lub istotne zwê¿enia
pocz¹tkowego odcinka (pnia) lewej têtnicy wieñcowej.
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Nale¿y pamiêtaæ, ¿e brak zmian ST nie wyklucza zawa³u serca. Taka sytuacja
mo¿e wyst¹piæ gdy chory zg³asza siê we wczesnej fazie zawa³u, wówczas czêsto
widoczne s¹ wysokie i symetryczne za³amki T. Równie¿ u pacjentów z ostrym
zespo³em wieñcowym bez uniesienia ST obraz EKG mo¿e byæ prawid³owy (nawet
u 30% chorych). W przypadku, gdy objawy u chorego sugeruj¹ niedokrwienie miêœnia serca, a pocz¹tkowy zapis EKG jest prawid³owy, nale¿y go systematycznie
powtarzaæ i porównywaæ z poprzednimi zapisami. Zaleca siê równie¿ wówczas
wykonanie zapisu z dodatkowych odprowadzeñ V7-V9. Z kolei w razie STEMI
œciany dolnej (istotne uniesienie w odpr.: II, III, aVF) wskazane jest wykonanie
dodatkowego zapisu EKG z odprowadzeñ prawokomorowych: V3R-V4R, które s¹
diagnostyczne dla wspó³istniej¹cego zawa³u prawej komory.
W STEMI najwa¿niejsza jest natychmiastowa ocena angiograficzna i mo¿liwie
najszybsze wykonanie rewaskularyzacji. Jednak w niektórych przypadkach, gdy
w pocz¹tkowym zapisie EKG wystêpuj¹ inne nieprawid³owoœci, rozpoznanie
STEMI bywa trudne. Szczególnej uwagi wymagaj¹ zapisy EKG, w których obserwuje siê obraz bloku lewej odnogi pêczka Hisa (LBBB, ang. left bundle branch
block), bloku prawej odnogi pêczka Hisa (RBBB, ang. right bundle branch block)
oraz stymulacjê komorow¹. Œwie¿y lub domniemany œwie¿y LBBB lub RBBB
mo¿e byæ traktowany jako kryterium ostrego zawa³u serca. W przypadku przewlek³ego LBBB, jednym z najlepszych wskaŸników zawa³u serca jest obecnoœæ
uniesienia odcinka ST (o 1 mm) zgodnego z kierunkiem zespo³ów QRS w danym
odprowadzeniu. Z kolei u chorych z przewlek³ym RBBB na nowe niedokrwienie
mo¿e wskazywaæ uniesienie odcinka ST o ³1 mV lub inne nieprawid³owoœci odcinka ST lub za³amka T, co nie dotyczy jednak odprowadzeñ V1-V4. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e przy utrzymuj¹cych siê objawach niedokrwienia miêœnia serca oraz w¹tpliwoœci
w interpretacji odchyleñ odcinka ST-T w LBBB lub RBBB nale¿y rozwa¿yæ
strategiê pierwotnej przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI, ang. percutaneous
coronary intervention), a tym samym wykonanie pilnej koronarografii.
W wykonanym zapisie EKG mog¹ byæ równie¿ obecne cechy martwicy miêœnia
serca. Rozpoznaje siê j¹ na podstawie patologicznych za³amków Q wystêpuj¹cych
w co najmniej dwóch s¹siednich odprowadzeniach. Musz¹ one spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria: w odprowadzeniach V2 i V3 obecnoœæ zespo³ów QS lub za³amków
Q dowolnej g³êbokoœci i o czasie trwania ³20 ms; w odprowadzeniach I, II, aVL,
aVF lub V4-V6 obecnoœæ zespo³ów QS lub za³amków Q o amplitudzie ³0,1 mV
i czasie trwania ³30 ms; odpowiednikiem patologicznego za³amka Q w odprowadzeniach V1 i/lub V2 mo¿e byæ nieprawid³owy za³amek R z czasem trwania ³40 ms
i amplitud¹ R/S ³1 oraz z towarzysz¹cym dodatnim za³amkiem T (nie dotyczy to
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zapisów z RBBB). Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e obecnoœæ cech martwicy w EKG
nie jest jednoznaczna z rozpoznaniem „przebytego” tj. nietrwaj¹cego aktualnie
zawa³u, poniewa¿ takie nieprawid³owoœci w zapisie EKG mog¹ siê pojawiaæ na
bardzo wczesnym etapie ewolucji zawa³u serca. Zatem, EKG nale¿y zawsze interpretowaæ w kontekœcie obrazu klinicznego i je¿eli to mo¿liwe porównywaæ
z poprzednimi zapisami.

Markery martwicy miêœnia serca
W dokumencie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznej (ESC, ang. European
Society of Cardiology) pt.: „Czwarta Uniwersalna Definicja Zawa³u Serca” z roku
2018 okreœlono nomenklaturê dotycz¹c¹ definicji typów uszkodzenia miêœnia
sercowego (ang. myocardial injury). Pojêcie to powinno byæ stosowane, kiedy
stwierdza siê zwiêkszone (powy¿ej górnej granicy zakresu wartoœci referencyjnych) stê¿enie troponiny sercowej (cTn, ang. cardiac troponin) w surowicy krwi.
Uszkodzenie to uwa¿a siê za ostre, gdy nast¹pi³ istotny wzrost i/lub spadek cTn
w porównaniu do pocz¹tkowej wartoœci (oznaczenia nale¿y wykonaæ w odstêpie
3 godzin). Z kolei termin „ostry zawa³ serca” powinno siê stosowaæ tylko w przypadku ostrego uszkodzenia miêœnia sercowego, któremu towarzysz¹ kliniczne cechy niedokrwienia serca, np. ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG lub
nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwoœci. Podsumowuj¹c, do rozpoznania zawa³u
serca niezbêdna jest obecnoœæ zarówno ostrego uszkodzenia miêœnia serca (podwy¿szone stê¿enia biomarkerów we krwi), jak i sytuacji klinicznej, w której stwierdza
siê objawy ostrego niedokrwienia kardiomiocytów.
W ostrej fazie OZW rutynowo pobiera siê krew celem oznaczenia stê¿enia
biomarkerów martwicy kardiomiocytów, jednak w przypadku STEMI nale¿y najpierw podj¹æ piln¹ diagnostykê angiograficzn¹ oraz nastêpnie leczenie reperfuzyjne, nie czekaj¹c na wyniki laboratoryjne. Zgodnie z wczeœniej opisan¹ definicj¹ dodatni wynik cTn pozwala równie¿ odró¿niæ NSTEMI od UA, która przebiega bez
martwicy kardiomiocytów i tym samym bez wzrostu stê¿enia biomarkerów w surowicy krwi.
Preferuje siê oznaczanie biomarkerów, które cechuj¹ siê wysok¹ czu³oœci¹ i swoistoœci¹ (hs-cTn, ang. high-sensitive cardiac troponin) wzglêdem uszkodzenia kardiomiocytów i szybszym wzrostem stê¿enia ni¿ markery o mniejszej czu³oœci i swoistoœci, tj. kinaza kreatynowa (CK, ang. creatine kinase) lub izoenzym sercowy
kinazy kreatynowej (CK-MB, ang. creatine kinase, myocardial bound). Izoenzym
sercowy kinazy kreatynowej wykorzystuje siê aktualnie g³ównie w diagnostyce
dorzutu zawa³u serca z uwagi na szybszy spadek stê¿enia w surowicy ni¿ w przypadku cTn. Stê¿enie we krwi cTn jest iloœciowym wskaŸnikiem uszkodzenia
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kardiomiocytów. Im wiêksze stê¿enie cTn we krwi, tym wiêkszy obszar martwicy
miêœnia serca oraz zgodnie z nowymi definicjami, wy¿sze prawdopodobieñstwo
rozpoznania zawa³u serca. Warto zwróciæ uwagê, ¿e u czêœci chorych stê¿enie cTn
we krwi wzrasta dopiero po ok. 4 godzinach, dlatego w pocz¹tkowym stadium
zawa³u serca mo¿liwy jest ujemny wynik analizowanych biomarkerów.

Diagnostyka obrazowa
Z³otym standardem w diagnostyce OZW pozostaje inwazyjna diagnostyka têtnic
wieñcowych – koronarografia. Badanie to pozwala na ostateczne potwierdzenie
rozpoznania oraz identyfikacjê zmiany mia¿d¿ycowej odpowiedzialnej za niedokrwienie. Równie¿ na jej podstawie ustala siê wskazania do rewaskularyzacji za
pomoc¹ pomostowania aortalno-wieñcowego (CABG, ang. coronary artery bypass
grafting) lub PCI. Co najwa¿niejsze, mo¿liwe jest natychmiastowe podjêcie leczenia u pacjentów kwalifikuj¹cych siê do PCI. W przypadku rozpoznania STEMI,
nale¿y niezw³ocznie skierowaæ chorego do pracowni hemodynamiki celem wykonania inwazyjnej diagnostyki têtnic wieñcowych. Odpowiednie ramy czasowe
postêpowania w STEMI i NSTEMI omówiono szerzej w podrozdziale Leczenie.
Przy braku uniesienia odcinka ST (NSTEMI lub UA) oraz u chorego w stabilnym
stanie klinicznym zwykle dysponuje siê czasem, aby oceniæ kurczliwoœæ miêœnia
serca, wykonuj¹c badanie echokardiograficzne. Zaleca siê, aby rutynowo na oddzia³ach ratunkowych (lub oddzia³ach diagnostyki bólu w klatce piersiowej) by³a
mo¿liwoœæ wykonania przezklatkowego badania echokardiograficznego. Metoda ta
s³u¿y wówczas g³ównie do rozpoznawania nowych zaburzeñ kurczliwoœci miêœnia
serca, tj. oceny wystêpowania akinezy lub hipokinezy odcinkowej. Co wa¿ne,
przezklatkowe badanie echokardiograficzne mo¿e pomóc wykryæ inne ostre stany
kardiologiczne przebiegaj¹ce z bólem w klatce piersiowej, tj. zatorowoœæ p³ucn¹,
rozwarstwienie aorty wstêpuj¹cej, tamponadê serca, ciê¿kie wady zastawkowe (np.
stenozê aortaln¹) lub przerost miêœnia lewej komory.
Bywa, ¿e do diagnostyki bólu w klatce piersiowej u¿ywany jest rezonans magnetyczny serca (CMR, ang. cardiac magnetic resonance), jednak ze wzglêdu na ma³¹ dostêpnoœæ w trybie dy¿urowym (24-godzinnym) oraz zwykle d³ugi czas oczekiwania na opis
badania, rzadko jest u¿ywany w diagnostyce NSTEMI. Tym niemniej, dziêki CMR mo¿na dok³adnie oceniæ zarówno perfuzjê jak i kurczliwoœæ miêœnia serca. Co wiêcej, dziêki
u¿yciu CMR mo¿liwe jest odró¿nienie ostrego niedokrwienia serca od blizny pozawa³owej. W diagnostyce kardiologicznej CMR mo¿e byæ u¿yty do diagnostyki ró¿nicowej zawa³u serca, zapalenia miêœnia serca oraz kardiomiopatii takotsubo.
Wybór odpowiedniej strategii postêpowania i oceny ryzyka w NSTEMI/UA
zosta³ równie¿ omówiony w podrozdziale Leczenie.
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LECZENIE
Ogólne zasady leczenia w ostrej fazie OZW, dobór leków i wskazania do rewaskularyzacji u pacjentów ze wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ s¹ bardzo podobne jak
w populacji ogólnej. We wczesnej fazie zawa³u serca, szczególnie w STEMI,
chorzy s¹ najbardziej nara¿eni na wyst¹pienie groŸnych zaburzeñ rytmu serca,
w tym nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK), do którego dochodzi najczêœciej w mechanizmie migotania komór (VF, ang. ventricular fibrillation). Dlatego ju¿ w momencie FMC nale¿y rozpocz¹æ monitorowanie chorego za pomoc¹ telemetrii EKG
i prowadziæ je co najmniej przez pierwsz¹ dobê. W tym okresie bywa konieczne
³agodzenie dolegliwoœci bólowych w klatce piersiowej. W celu ³agodzenia niepokoju u chorego nale¿y rozwa¿yæ stosowanie ³agodnego œrodka uspokajaj¹cego (benzodiazepiny). Mo¿na wówczas rozwa¿yæ do¿ylne podawanie, np. morfiny w dawkach
frakcjonowanych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e mo¿e to opóŸniæ efektywne dzia³anie
leków przeciwp³ytkowych poprzez ich upoœledzone wch³anianie jelitowe. Aktualnie nie zaleca siê rutynowego stosowania tlenoterapii, jeœli nie wystêpuj¹ hipoksja
(SaO2 <90% lub PaO2 <60 mmHg), dusznoœæ, niewydolnoœæ serca lub wstrz¹s.

LECZENIE STEMI
W przypadku gdy pierwszy kontakt medyczny (FMC, ang. first medical contact)
chorego ze STEMI zawiera siê w przedziale czasowym do 12 h od pocz¹tku objawów,
priorytetem pozostaje jak najszybsze leczenie rewaskularyzacyjne, tj. angiografia
z zamiarem pierwotnej PCI (jeœli jest wykonalne w przeci¹gu 120 min od rozpoznania). Jednak¿e we wczesnym okresie zawa³u serca (w ci¹gu 120 minut od pocz¹tku
bólu), zw³aszcza u chorych z du¿ym zawa³em œciany przedniej, czas do reperfuzji
optymalnie nale¿y skróciæ do 60 minut, a u pozosta³ych pacjentów celem jest 90 minut
od rozpoznania, szczególnie jeœli chory trafia od razu do oœrodka wykonuj¹cego interwencje wewn¹trzwieñcowe. Jeœli jednak nie mo¿na wykonaæ pierwotnej PCI w ci¹gu
120 minut, nale¿y zastosowaæ fibrynolizê w czasie nie d³u¿szym ni¿ 10 minut od
rozpoznania STEMI. Niemniej, w razie nieskutecznoœci tego postêpowania chory
wymaga pilnego przeniesienia do oœrodka z mo¿liwoœci¹ leczenia rewaskularyzacyjnego i poddaæ go nale¿y tzw. ratunkowej PCI. Równie¿ w przypadku skutecznej
fibrynolizy (kryteria reperfuzji zosta³y spe³nione) zaleca siê wykonanie rutynowej
PCI po 2-24 godzinach od pocz¹tkowego leczenia. Jeœli od wyst¹pienia objawów
minê³o wiêcej ni¿ 12 godzin i stwierdza siê kliniczne i/lub elektrokardiograficzne
cechy utrzymuj¹cego lub nawracaj¹cego niedokrwienia, nale¿y równie¿ wykonaæ
reperfuzjê za pomoc¹ PCI. Co wiêcej, mo¿na j¹ rozwa¿yæ nawet u stabilnych chorych,
jeœli od wyst¹pienia bólu up³ynê³o wiêcej ni¿ 12 godzin.
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Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nie nale¿y wykonywaæ PCI u chorych, u których
minê³o ponad 48 godzin od objawów klinicznych towarzysz¹cych STEMI.
Wówczas traktuje siê tych chorych jak osoby z przewlek³ym zamkniêciem têtnicy
wieñcowej (CTO, ang. chronic total occlusion), tj. rewaskularyzacjê nale¿y rozwa¿yæ w przypadku wystêpowania objawów niedokrwienia lub po uzyskaniu dowodów na ¿ywotnoœæ miêœnia serca zaopatrywanego przez dan¹ têtnicê wieñcow¹.

LECZENIE NSTEMI
Wybór inwazyjnej b¹dŸ zachowawczej strategii leczenia w przypadku chorych
z NSTEMI zale¿y od ich wyjœciowego ryzyka. W tym celu zaleca siê ocenê
kliniczn¹, elektrokardiograficzn¹ oraz oznaczenie cTnT. W przypadku oceny zapisu
EKG, ujemny za³amek T nie zwiêksza ryzyka wzglêdem prawid³owego zapisu,
jednak u chorych z obni¿eniami odcinka ST w EKG ryzyko jest wiêksze oraz dalej
narasta, jeœli wy¿ej wymienionym zmianom towarzyszy przejœciowe uniesienie
odcinka ST. Co za tym idzie, im wiêksza jest liczba odprowadzeñ, w których obserwuje siê obni¿enie odcinka ST oraz g³êbsze te obni¿enia, tym obszar niedokrwienia
wiêkszy. Z jednej strony wi¹¿e siê to z gorszym rokowaniem, z drugiej – z wiêksz¹
korzyœci¹, jak¹ odnosz¹ chorzy z leczenia inwazyjnego. Podobnie jest w przypadku
oceny stê¿enia cTn, tj. wy¿sze stê¿enie tego biomarkera wi¹¿e siê z wiêkszym
obszarem martwicy miokardium oraz wy¿szym ryzykiem zgonu, w perspektywie
zarówno krótko- jak i d³ugoterminowej. Warto wspomnieæ, ¿e w stratyfikacji ryzyka oznaczenie cTnT ma przewagê nad oznaczeniem cTnI.
W przypadku oceny chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST do szacowania
ryzyka zwykle nie wystarcza sama ocena kliniczna. W przypadku NSTEMI zaleca
siê u¿ywanie skali GRACE 2.0 (ang. Global Registry of Acute Coronary Events)
uwzglêdniaj¹cej: wiek, skurczowe ciœnienie têtnicze, czêstoœæ rytmu serca, stê¿enie
kreatyniny w osoczu, pocz¹tkow¹ klasê wg Killipa, zatrzymanie kr¹¿enia przy przyjêciu do oœrodka, zwiêkszone stê¿enie biomarkerów sercowych i odchylenie odcinka ST (dostêpna w kalkulatorach internetowych oraz aplikacjach na telefony
komórkowe). U chorych z NSTEMI leczonych inwazyjnie mo¿na rozwa¿yæ ocenê
ryzyka krwawienia za pomoc¹ skali CRUSADE (dostêpnej w kalkulatorach internetowych oraz aplikacjach na telefony komórkowe) obejmuj¹cej: p³eæ, obecnoœæ
cukrzycy, chorobê naczyniow¹ w wywiadzie, hematokryt, wspó³czynnik przes¹czania k³êbuszkowego (GFR, ang. glomerular filtration rate) wyliczany ze wzoru
Cockcrofta-Gaulta, czêstoœæ rytmu serca, skurczowe ciœnienie têtnicze krwi oraz
objawy niewydolnoœci serca przy przyjêciu do oœrodka.
W przypadku dobrze rozwiniêtej sieci pracowni hemodynamicznych, a co za
tym idzie szybkiej mo¿liwoœci wykonania koronarografii, wiêkszoœæ pacjentów
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z NSTEMI powinna byæ leczona inwazyjnie. Przeprowadzone badania pokaza³y
wa¿ne korzyœci z rutynowej strategii inwazyjnej w NSTEMI w postaci zmniejszenia
ryzyka kolejnych OZW, hospitalizacji oraz rewaskularyzacji. Z pewnoœci¹ jednak
ka¿da decyzja o rewaskularyzacji powinna byæ oparta indywidualnie na bilansie
potencjalnych zysków i strat dla poszczególnego chorego.
Jak wspomniano powy¿ej, decyzjê o szybkoœci strategii postêpowania z chorym
podejmuje siê na podstawie pocz¹tkowej stratyfikacji ryzyka. U niewielkiego odsetka pacjentów z OZW bez uniesienia odcinka ST wystêpuje utrzymuj¹cy siê ból
w klatce piersiowej lub niewydolnoœæ serca przy przyjêciu, a co za tym idzie niestabilnoœæ hemodynamiczna lub elektryczna wymagaj¹ca pilnej strategii inwazyjnej
(w ci¹gu 2 godzin od przyjêcia do szpitala). Pacjenci obci¹¿eni wysokim ryzykiem
(z podwy¿szeniem i/lub obni¿eniem stê¿enia cTn, dynamicznymi zmianami
odcinka ST lub za³amka T lub punktacj¹ w skali GRACE >140), odnosz¹ korzyœci
z wczesnej strategii inwazyjnej. W tej grupie chorych rewaskularyzacjê powinno siê
przeprowadziæ do 24 godzin od postawienia rozpoznania. U chorych z >1 czynnikiem poœredniego ryzyka (cukrzyca, niewydolnoœæ nerek, frakcja wyrzutowa lewej
komory <40%, przebyte PCI lub CABG oraz punktacja w skali GRACE 109-140)
lub nawrotem objawów niedokrwienia podczas leczenia zachowawczego, rewaskularyzacjê mo¿na odroczyæ do 72 godzin od postawionego rozpoznania.
We wszystkich powy¿szych przypadkach, jeœli szpital przyjmuj¹cy chorego nie
ma mo¿liwoœci wykonania leczenia inwazyjnego, nale¿y przetransportowaæ chorego do oœrodków dysponuj¹cych tak¹ mo¿liwoœci¹ z zachowaniem wy¿ej wymienionych okresów. U chorych z niskim ryzykiem, wskazania do leczenia inwazyjnego
nale¿y ustaliæ za pomoc¹ nieinwazyjnego obrazowego badania obci¹¿eniowego.

Przezskórna interwencja wieñcowa
Leczenie reperfuzyjne (za pomoc¹ PCI lub fibrynolizy) jest najskuteczniejsze
i zalecane jest, jeœli od wyst¹pienia objawów minê³o nie wiêcej ni¿ 12 godzin
i utrzymuj¹ siê objawy niedokrwienia. Jednak w przypadkach, gdy minê³o ju¿
ponad 12 godzin od pierwszych objawów towarzysz¹cych STEMI, nale¿y je rozwa¿yæ w przypadku utrzymuj¹cych siê klinicznych i/lub elektrokardiograficznych
cech niedokrwienia, b¹dŸ jeœli ból i zmiany niedokrwienne w EKG ustêpowa³y
i nawraca³y.
Pierwotna PCI ma przewagê nad fibrynoliz¹, pod warunkiem, ¿e mo¿na j¹ wykonaæ w ci¹gu pierwszych 2 godzin. W przeciwnym razie nale¿y rozwa¿yæ leczenie
fibrynolityczne, które powinno siê rozpocz¹æ w ci¹gu 10 minut od rozpoznania
STEMI. Z kolei jeœli u chorego istniej¹ przeciwwskazania do wykonania fibrynolizy,
nale¿y wybraæ strategiê pierwotnej PCI niezale¿nie od czasu trwania objawów.
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Aktualnie zaleca siê, aby standardowym dostêpem naczyniowym u chorych
z OZW by³a têtnica promieniowa. Leczeniem z wyboru podczas wykonywania PCI
w OZW jest implantacja stentu. W badaniu EXAMINATION wykazano, ¿e stenty
uwalniaj¹ce lek antymitotyczny (DES, ang. drug eluting stents) nowej generacji
istotnie redukuj¹ œmiertelnoœæ w obserwacji 5-letniej w porównaniu ze stentami
metalowymi (BMS, ang. bare-metal stents). Ponadto wykazano, ¿e DES nowej
generacji w porównaniu do BMS redukuj¹ koniecznoœæ kolejnych rewaskularyzacji
danej zmiany mia¿d¿ycowej (poddawanej PCI podczas poprzedniego zabiegu) oraz
zakrzepicy w stencie. Aktualnie preferuje siê zatem stosowanie DES u pacjentów
z OZW.
Rokowanie pacjentów z rozsianymi zmianami mia¿d¿ycowymi, co jest obserwowane czêœciej u pacjentów z cukrzyc¹, jest gorsze. Jednak, rutynowa rewaskularyzacja wszystkich zmian mia¿d¿ycowych podczas pierwotnej PCI nie jest zalecana.
W ostrej fazie STEMI zaleca siê udro¿nienie jedynie têtnicy odpowiedzialnej za
zawa³ serca, tzw. têtnicy dozawa³owej. Na podstawie aktualnych danych nale¿y jednak rozwa¿yæ wykonanie, przed wypisaniem chorego ze szpitala, kilkuetapowej
PCI innych krytycznych zmian mia¿d¿ycowych. Szczególnie dotyczy to pacjentów,
u których wykazano tak¿e zwê¿enia w têtnicach innych ni¿ dozawa³owa, ocenionych przezcewnikowym pomiarem cz¹stkowej rezerwy wieñcowej (FFR, ang.
fractional flow reserve). Konieczne jest indywidualne podejœcie do ka¿dego chorego, a zatem konsultacja w ramach kardiogrupy (Heart Team), tj. konsylium
z udzia³em kardiologa interwencyjnego, kardiologa zachowawczego oraz kardiochirurga. Bior¹c pod uwagê wszystkie opcje terapeutyczne oraz mo¿liwoœci oœrodka, kolejny zabieg mo¿na przeprowadziæ przed wypisem ze szpitala lub odroczyæ
go o kilka tygodni.
W NSTEMI strategia inwazyjna jest standardem postêpowania w grupie du¿ego
ryzyka. Wybór strategii i docelowego czasu, w którym nale¿y wykonaæ PCI, zale¿¹
od oszacowanego ryzyka. Poza samym rozpoznaniem choroby wieñcowej, strategia
inwazyjna wa¿na jest te¿ z punktu widzenia oceny anatomii têtnic wieñcowych oraz
wyboru optymalnego leczenia rewaskularyzacyjnego (PCI vs. CABG). Poniewa¿
sama obecnoœæ cukrzycy jest cech¹ umiarkowanego ryzyka, ka¿dy chory z NSTEMI
i cukrzyc¹ powinien byæ diagnozowany i leczony inwazyjnie najpóŸniej do 72 godzin
(wczeœniej, je¿eli wystêpuj¹ dodatkowe czynniki ryzyka). Pozosta³e kryteria czasowe opisano ju¿ powy¿ej.
W badaniach dotycz¹cych leczenia NSTEMI w populacji pacjentów z cukrzyc¹
stwierdzono, w porównaniu do chorych bez cukrzycy, korzyœci w rokowaniu
w przypadku zastosowania wczesnej strategii inwazyjnej. Wszczepienie DES jest
zalecane nawet wtedy, kiedy u chorego z NSTEMI z jakiegoœ powodu nie bêdzie
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mo¿na kontynuowaæ podwójnego leczenia przeciwp³ytkowego (DAPT, ang. dual
antiplatelet therapy) ju¿ po up³ywie miesi¹ca od PCI. Jak ju¿ wspomniano powy¿ej,
u chorych z MVD nale¿y indywidualizowaæ podejœcie do ka¿dego chorego, jednak
zwykle powinno siê podejmowaæ próby rewaskularyzacji wszystkich krytycznych zmian mia¿d¿ycowych. Warto pamiêtaæ jednak, ¿e u chorych z NSTEMI
i wstrz¹sem kardiogennym, podobnie jak u chorych z STEMI, nie zaleca siê leczenia rewaskularyzacyjnego wszystkich istotnych zmian w trakcie pierwotnej PCI.

Pomostowanie aortalno wieñcowe
Leczenie operacyjne w ostrej fazie OZW u chorych na cukrzycê zasadniczo nie
ró¿ni siê od zalecanego w populacji ogólnej. Z uwagi na opóŸnienia zwi¹zane z t¹
metod¹ rewaskularyzacji, a w zwi¹zku z tym gorsze rokowanie w porównaniu do
PCI, w ostrej fazie STEMI leczenie za pomoc¹ CABG przeprowadza siê rzadko.
Leczenie operacyjne mo¿e byæ jednak wskazane, jeœli z powodu skomplikowanej
anatomii zmian mia¿d¿ycowych w têtnicach wieñcowych PCI nie jest technicznie
mo¿liwa, a naczynie dozawa³owe jest dro¿ne. CABG mo¿na równie¿ rozwa¿yæ, gdy
anatomia zmian mia¿d¿ycowych nie pozwala na potwierdzenie, która têtnica odpowiada za aktualnie tocz¹cy siê zawa³ serca. W sytuacjach „na ratunek ¿ycia” nale¿y
j¹ przeprowadziæ m.in. w przypadku wyst¹pienia powik³añ mechanicznych zawa³u
serca lub przy braku mo¿liwoœci wykonania PCI z przyczyn technicznych
i pog³êbiaj¹cej siê niestabilnoœci hemodynamicznej chorego, np. w przypadku
wstrz¹su kardiogennego. Ze wzglêdu na du¿e ryzyko operacyjne, wykonywanie
CABG budzi kontrowersje w przypadku nieskutecznej PCI, gdy têtnica dozawa³owa jest zamkniêta. Podobnie jest w przypadku utrzymywania siê objawów po
wykonanej PCI.
W zwi¹zku z szerokim spektrum mo¿liwoœci klinicznych oraz brakiem danych
z badañ randomizowanych zaleca siê, aby moment wykonania CABG w trybie
nag³ym u ustabilizowanych pacjentów po zawale serca by³ ustalany indywidualnie.
W przypadku ju¿ wdro¿onego DAPT za pomoc¹ kwasu acetylosalicylowego (ASA)
oraz tikagreloru lub klopidogrelu lub prasugrelu wydaje siê, ¿e aktualnie najlepszym kompromisem przy planowanym leczeniu operacyjnym jest odczekanie odpowiednio: 3, 5 lub 7 dni od podania ww. leków przeciwp³ytkowych. Co wa¿ne, nale¿y przez ten okres kontynuowaæ leczenie za pomoc¹ ASA.
Zaledwie ok. 5-10% pacjentów z NSTEMI wymaga leczenia rewaskularyzacyjnego za pomoc¹ CABG. Jak wspomniano powy¿ej, u tych pacjentów podobnie jak
w STEMI, preferowan¹ metod¹ leczenia têtnicy dozawa³owej w ostrej fazie zawa³u
serca jest PCI. Z drugiej jednak strony, leczenie operacyjne pozwala na jednoetapow¹, kompleksow¹ rewaskularyzacjê. Z powodu tych zawi³oœci klinicznych oraz
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odmiennoœci ka¿dego chorego, szczególnie pod wzglêdem anatomii zmian w têtnicach wieñcowych, wiêkszoœæ chorych z MVD powinna mieæ konsultacje w ramach
kardiogrupy. W razie wyst¹pienia groŸnych arytmii, objawów niestabilnoœci hemodynamicznej lub utrzymuj¹cych siê objawów niedokrwienia, nale¿y najpierw
przeprowadziæ natychmiastow¹ PCI naczynia dozawa³owego i w³¹czyæ DAPT.
Po takim wstêpnym leczeniu oraz po ustabilizowaniu stanu chorego, nale¿y przeprowadziæ konsultacje w ramach kardiogrupy pod k¹tem dalszej rewaskularyzacji,
a tak¿e farmakoterapii.

Leczenie hiperglikemii w OZW
U wiêkszoœci pacjentów z OZW stwierdza siê nieprawid³ow¹ glikemiê podczas
przyjêcia do szpitala, a u ok. po³owy z nich nie rozpoznano wczeœniej zaburzeñ
przemiany wêglowodanów. Co wiêcej szacuje siê, ¿e przetrwa³¹ hiperglikemiê
ma ok. 40% pacjentów z OZW. Cukrzyca jest równie¿ nierozpoznawana u prawie
po³owy przypadków z ciê¿k¹ przetrwa³¹ hiperglikemiê (>200 mg/dL, tj. 11,1 mmol/L),
która wystêpuje u ok. 14% chorych z OZW.
Dowiedziono, ¿e obecnoœæ hiperglikemii podczas OZW wi¹¿e siê z niekorzystnym rokowaniem tj. powoduje wzrost ryzyka zgonu wewn¹trzszpitalnego, œmiertelnoœci ogólnej. Wykazano równie¿, ¿e powoduje wzrost ryzyka wyst¹pienia niewydolnoœci serca, zjawiska no-reflow, a tak¿e wiêkszego obszaru martwicy po zawale,
gorszej funkcji skurczowej lewej komory oraz nefropatii pokontrastowej. Niestety,
do tej pory nie wyjaœniono dok³adnych mechanizmów odpowiedzialnych za to niekorzystne rokowanie. W zwi¹zku z tym nie wiadomo dok³adnie, czy sama hiperglikemia ma bezpoœredni udzia³ w patogenezie OZW, czy jest wy³¹cznie markerem
wskazuj¹cym wiêksze zaawansowanie choroby.
Wykazano, ¿e za niekorzystne rokowanie odpowiada zarówno sama hiperglikemia w ostrej fazie OZW, jak i podwy¿szone stê¿enie HbA1c. Hiperglikemia powoduje wzrost ryzyka zarówno u chorych, u których rozpoznano cukrzycê, jak i u osób
bez takiego rozpoznania. Z dotychczasowych danych wynika, ¿e hiperglikemia jest
zwi¹zana z wiêkszym obszarem zawa³u oraz niekorzystn¹ prognoz¹ krótkoterminow¹. Z kolei podwy¿szony odsetek HbA1c wi¹¿e siê z gorszym rokowaniem d³ugoterminowym. U chorych bez rozpoznanej cukrzycy ryzyko niepomyœlnego rokowania roœnie wczeœniej ni¿ u chorych z ju¿ rozpoznan¹ cukrzyc¹. Mo¿e to byæ
zwi¹zane miêdzy innymi z wspó³wystêpowaniem nierozpoznanych wczeœniej
(nieleczonych) innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, ale równie¿
rzadszym w³¹czaniem u tych „zdrowszych” chorych insulinoterapii. Co wiêcej,
u chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹ wystêpuje zwykle jednoczeœnie wiele czynników
ryzyka, co mo¿e os³abiaæ wagê pojedynczego czynnika, jakim jest hiperglikemia.
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Ocena stanu glikemii powinna byæ rutynowym elementem u ka¿dego chorego
z podejrzeniem zawa³u serca. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) w razie wyst¹pienia wzglêdnej hiperglikemii (glikemia >140 mg/dl
(>7,8 mmol/L) u pacjentów z cukrzyc¹ lub >180 mg/dL (>10 mmol/l) u osób bez
uprzednio rozpoznanej cukrzycy), nale¿y wdro¿yæ leczenie do¿ylnym wlewem insuliny oraz odstawiæ doustne leki przeciwcukrzycowe. Nie nale¿y zapominaæ o monitorowaniu stê¿enia potasu w trakcie insulinoterapii. Optymalnie, w pierwszej dobie
OZW nale¿y kontrolowaæ glikemiê co godzinê lub co 2 godziny w momencie stabilizacji jej wartoœci. Jeœli glikemia mieœci siê w zakresie 100-180 mg/dL (5,6-10 mmol/L),
nale¿y jednoczeœnie z wlewem insuliny podawaæ do¿ylny wlew 10% roztworu glukozy
(z szybkoœci¹ 50 mL/h). W momencie spadku glikemii poni¿ej 100 mg/dl (5,6 mmol/L)
nale¿y przerwaæ do¿ylny wlew insuliny na ok. 15-30 minut. Jeœli chory w ostrym
okresie po OZW przyjmuje posi³ki, nale¿y adekwatnie podawaæ podskórnie dawki insuliny krótko dzia³aj¹cej. W trakcie leczenia OZW u chorych na cukrzycê nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia stê¿enia glukozy we krwi w zakresie 100-180 mg/dl
(5,6-10 mmol/L). Dowiedziono, ¿e d¹¿enie do prawid³owych wartoœci glikemii
w pierwszej dobie po OZW wi¹¿e siê z lepszym rokowaniem. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e intensywna insulinoterapia zwiêksza ryzyko hipoglikemii i zwi¹zanych z ni¹
powik³añ. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi PTD, u wszystkich pacjentów po
OZW bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy, zaleca siê wykonanie doustnego testu
tolerancji glukozy (OGTT, ang. oral glucose tolerance test). Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje natomiast oznaczenie stê¿enia glukozy we krwi
na czczo oraz stê¿enia HbA1c, a w razie niejednoznacznych wyników równie¿ wykonanie OGTT (zwykle po 4 dniach od ostrej fazy zawa³u).
Zaleca siê indywidualizacjê leczenia hipoglikemizuj¹cego, najlepiej ustalan¹
we wspó³pracy z diabetologiem. U czêœci chorych mo¿na uzyskaæ istotn¹ optymalizacjê glikemii za pomoc¹ diety, szczególnie tyczy siê to chorych z nowo rozpoznanymi zaburzeniami przemiany wêglowodanów lub skutecznie leczonych wczeœniej
metformin¹. Niestety, u pewnego odsetka pacjentów po OZW nie udaje siê tego
osi¹gn¹æ i nale¿y wówczas rozpocz¹æ intensywn¹ insulinoterapiê.
U osób wczeœniej leczonych metformin¹ lub inhibitorami sodowo-glukozowego
kotransportera typu 2 (SGLT-2, ang. sodium-glucose cotransporter 2), nale¿y
monitorowaæ czynnoœæ nerek przez ok. 3 dni po PCI. Jeœli nie wystêpuj¹ przeciwwskazania lub nietolerancja, to u ka¿dego pacjenta po przebytym OZW nale¿y rozpocz¹æ leczenie metformin¹. Dotyczy to w szczególnoœci chorych z nadwag¹ oraz
oty³oœci¹ brzuszn¹. U osób wczeœniej leczonych metformin¹ powrót do stosowania
tego leku jest zwykle mo¿liwy ju¿ od trzeciej doby po OZW. Po stabilizacji pacjenta
nale¿y równie¿ rozwa¿yæ jak najszybszy powrót do (w przypadku wczeœniejszego
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stosowania) lub rozpoczêcie leczenia lekami przeciwcukrzycowymi o udowodnionym
korzystnym dzia³aniu na rokowanie sercowo-naczyniowe (patrz str. 165). Leczenie
doustne za pomoc¹ metforminy, z ewentualnym do³¹czeniem innych leków doustnych,
jest zwykle wystarczaj¹ce przy pocz¹tkowym dobrym wyrównaniu metabolicznym
oraz przy zapotrzebowaniu na insulinê <30 j. na dobê. W przeciwnym przypadku
insulinoterapiê nale¿y kontynuowaæ po wypisie chorego ze szpitala.

POSTÊPOWANIE W OKRESIE PO ZAWALE SERCA
Przebyty zawa³ serca jest czynnikiem ryzyka wyst¹pienia kolejnych incydentów
sercowo-naczyniowych oraz przedwczesnego zgonu. U chorych z cukrzyc¹ obserwujemy zarówno gorsze rokowanie krótko- jak i d³ugoterminowe po OZW, a tak¿e
zwiêkszone ryzyko kolejnych zdarzeñ niedokrwiennych w porównaniu do populacji ogólnej. Wynika to prawdopodobnie ze zwiêkszonej reaktywnoœci p³ytek krwi
obserwowanej u chorych z cukrzyc¹ w porównaniu do osób bez zaburzeñ przemian
wêglowodanów. Jednoczeœnie przebycie OZW dla pacjenta jest na tyle silnym
doznaniem psychicznym, ¿e zmiany w zakresie stylu ¿ycia wprowadzane podczas
hospitalizacji zwi¹zanej z wyst¹pieniem zawa³u serca maj¹ wiêksz¹ szansê powodzenia, ni¿ póŸniejsze interwencje ambulatoryjne.

Statyny
Ka¿dy chory po przebytym OZW powinien, z uwagi na bardzo du¿e ryzyko sercowo-naczyniowe, niezale¿nie od wyjœciowego stê¿enia cholesterolu, otrzymaæ terapiê
wysok¹ dawk¹ statyny, o ile nie ma do tego przeciwwskazañ. Celem terapii hipoglikemizuj¹cej u chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego jest redukcja stê¿enia LDL o 50% oraz stê¿enie LDL <1,4 mmol/l (<55 mg/dl). Zwykle tak
znaczne redukcje stê¿enia LDL udaje siê osi¹gn¹æ w monoterapii tylko dwoma
dostêpnymi statynami tj. atorwastatyn¹ lub rosuwastatyn¹. Mniej intensywne leczenie nale¿y rozwa¿yæ jedynie przy wspó³istniej¹cych czynnikach ryzyka wyst¹pienia
objawów niepo¿¹danych (podesz³y wiek, upoœledzona funkcja w¹troby i nerek,
dzia³ania niepo¿¹dane statyn w wywiadzie). W razie nietolerancji lub przeciwwskazañ do stosowania statyn nale¿y dodaæ do leczenia ezetymib. Do³¹czenie tego leku
jest równie¿ wskazane w razie nieosi¹gniêcia docelowego stê¿enia LDL, mimo stosowania maksymalnej tolerowanej dawki statyny. Najnowsze zalecenia rekomenduj¹ równie¿ kontrolowanie stê¿enia LDL po 4-6 tygodniach od OZW i odpowiednie dostosowanie farmakoterapii w razie nieosi¹gniêcia okreœlonych celów
terapeutycznych. Kolejnym rekomendowanym rzutem leczenia hipolipemiuj¹cego
po wysokiej dawce statyny oraz po ezetymibie s¹ inhibitory konwertazy proproteinowej subtilizyny/keksyny 9 (PCSK) – ewolokumab lub alirokumab.
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b-adrenolityki
W przypadku braku przeciwwskazañ, tj. skurczowego ciœnienia têtniczego
£120 mmHg i/lub objawów ostrej niewydolnoœci serca, nale¿y rozwa¿yæ rutynowe
podanie b-adrenolityka do¿ylnie w momencie przyjêcia chorego ze STEMI do
szpitala. Wykazano równie¿, ¿e w przypadku stabilnego hemodynamicznie stanu
chorego nale¿y rozwa¿yæ wczesne (<24 godzin) podanie b-adrenolityka, gdy¿
wi¹¿e siê to z istotnym wzrostem prze¿ywalnoœci. Równie¿ u chorych z NSTEMI
oraz z utrzymuj¹cymi objawami niedokrwienia zaleca siê wczesne w³¹czenie
b-adrenolityka. Korzyœci z d³ugoterminowego leczenia b-adrenolitykami po
STEMI s¹ dobrze udowodnione, choæ wiêkszoœæ tych danych pochodzi z badañ
klinicznych przeprowadzonych przed er¹ leczenia reperfuzyjnego. Aktualnie rutynowe podanie b-adrenolityka rekomenduje siê u chorych po przebytym OZW
(STEMI oraz NSTEMI) przy wspó³istniej¹cej dysfunkcji skurczowej lewej komory
(LVEF £40%) lub niewydolnoœci serca. Niemniej, leczenie b-adrenolitykami nale¿y rozwa¿yæ u ka¿dego pacjenta po przebytym STEMI, o ile nie wystêpuj¹ przeciwwskazania. Co wa¿ne, leczenie b-adrenolitykiem zaleca siê, aby obni¿yæ ryzyko
zgonu, kolejnego zawa³u serca oraz hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca.
W razie istnienia przeciwwskazañ do stosowania tej grupy leków w leczeniu przewlek³ym, jako alternatywê zaleca siê lek z grupy antagonistów wapnia (werapamil),
pod warunkiem zachowanej kurczliwoœci lewej komory.
Inhibitory konwertazy angiotensyny
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE, ang. angiotensin-converting enzyme)
po przebytym OZW (STEMI oraz NSTEMI) s¹ rekomendowane u chorych
z cukrzyc¹, z dysfunkcj¹ skurczow¹ lewej komory, niewydolnoœci¹ serca lub nadciœnieniem têtniczym. Niemniej jednak u chorych po STEMI takie leczenie powinno
siê rozwa¿yæ u wszystkich pacjentów, jeœli nie ma przeciwwskazañ. Wykazano, ¿e
u chorych po STEMI wczesne w³¹czenie inhibitorów ACE jest bezpieczne, dobrze
tolerowane oraz wi¹¿e siê z redukcj¹ œmiertelnoœci w obserwacji 30-dniowej.
Zaleca siê zatem stosowanie inhibitorów ACE od pierwszej doby STEMI. W razie
nietolerancji tej klasy leków w leczeniu przewlek³ym mo¿na je zast¹piæ antagonistami receptora angiotensyny (ARB).
Antagonista receptora mineralokortykosteroidowego
Wykazano, ¿e po STEMI eplerenon zmniejsza³ œmiertelnoœæ u pacjentów z LVEF
£40%, niewydolnoœci¹ serca lub cukrzyc¹. Zaleca siê zatem w³¹czenie antagonisty receptora mineralokortykosteroidowego (MRA, ang. mineralocorticoid
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receptor antagonists) u pacjentów po przebytym OZW (STEMI oraz NSTEMI)
oraz z LVEF £40%, niewydolnoœci¹ serca lub cukrzyc¹ (w trakcie leczenia inhibitorem ACE oraz b-adrenolitykiem). Z uwagi na mo¿liwoœæ wyst¹pienia hiperkaliemii
w trakcie leczenia wskazane jest monitorowanie stê¿enia potasu. Z tego wzglêdu
przeciwwskazaniem do w³¹czenia MRA mog¹ byæ niewydolnoœæ nerek i/lub
hiperkaliemia.

Leki przeciwp³ytkowe
Jednym z podstawowych leków przeciwp³ytkowych stosowanych (je¿eli nie ma
przeciwwskazañ) u chorych po OZW jest ASA w dawce 75-100 mg/d, dotyczy to
równie¿ populacji chorych z cukrzyc¹. W razie nietolerancji ASA zaleca siê klopidogrel (w dawce 75 mg/d). U pacjentów po przebytym OZW standardem postêpowania jest 12-miesiêczne DAPT. Ju¿ w badaniu CURE wykazano, ¿e klopidogrel
dodany do ASA po OZW jest równie skuteczny u chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹,
jak i bez zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej. Jednak, aktualne zalecenia dotycz¹ce postêpowania w OZW zalecaj¹ standardowo stosowaæ nowsze leki przeciwp³ytkowe tj. prasugrel (w dawce 10 mg/d) lub tikagrelor (2 × 90 mg/d) jako drugi
lek przeciwp³ytkowy. DAPT po przebytym OZW nale¿y kontynuowaæ przez
12 miesiêcy, niezale¿nie od przyjêtej strategii leczenia (inwazyjnej lub zachowawczej). Zalecenie to jest szczególnie istotne u chorych z cukrzyc¹, gdy¿ oni odnosili
najwiêksze korzyœci z takiego leczenia. W razie ewidentnej koniecznoœci przerwania DAPT (np. powik³ania krwotoczne, niezbêdna operacja), minimalny czas jego
stosowania wynosi odpowiednio 1 miesi¹c w przypadku zastosowania BMS oraz
3 miesi¹ce w przypadku DES.
U niektórych chorych z uwagi np. na spodziewane wysokie ryzyko krwawienia
mo¿na rozwa¿yæ skrócenie DAPT do 3-6 miesiêcy. W tym celu stosuje siê skalê
oceny ryzyka PRECISE-DAPT (precisedaptscore.com). Zawiera ona parametry
takie jak: wiek, stê¿enie hemoglobiny, liczba leukocytów, klirens kreatyniny oraz
wyst¹pienie krwawieñ w przesz³oœci. Na tej podstawie mo¿na szacowaæ czy
wiêksz¹ korzyœæ kliniczn¹ przyniesie dla danego chorego standardowa, czy skrócona terapia. Wynik w wy¿ej wymienionej skali powy¿ej 25 punktów sugeruje rozwa¿enie skróconej terapii przeciwp³ytkowej.
U innych chorych spodziewamy siê, ¿e potrzebne bêdzie wyd³u¿enie czasu trwania DAPT z uwagi np. na wywiad nawracaj¹cych incydentów wieñcowych lub zakrzepicê w stencie. W tym kontekœcie mo¿emy zatem mówiæ o prewencji wtórnej
kolejnych OZW po 12 miesi¹cach od poprzedniego epizodu niedokrwienia. W celu
oceny ryzyka oraz korzyœci u chorych poddanych takiej prewencji wtórnej u¿ywa
siê skali DAPT (daptstudy.org). Zawiera ona wiele szczegó³owych parametrów
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klinicznych takich jak: wiek >75. r.¿., palenie tytoniu, PCI lub zawa³ serca w wywiadzie i cukrzycê, ale równie¿ parametrów technicznych dotycz¹cych wykonanej
PCI – œrednica wszczepionego stentu, u¿ycie DES uwalniaj¹cego paklitaksel lub
PCI w pomoœcie ¿ylnym po CABG. Wynik wiêkszy lub równy 2 sugeruje wyd³u¿enie DAPT do 30 miesiêcy. Samo badanie DAPT polega³o na analizie chorych po
zawale serca w kontekœcie stosowania prasugrelu (ok. 1/3 populacji badanej) lub
klopidogrelu (ok. 2/3 populacji badanej) i porównania przed³u¿onej DAPT vs. standardowej terapii. G³ównym wynikiem badania by³o zmniejszenie incydentów
sercowo-naczyniowych oraz iloœci zakrzepic w stencie w grupie leczonej przed³u¿onym DAPT (prasugrelem lub klopidogrelem). Jednak¿e, obserwowano równie¿ istotny wzrost iloœci umiarkowanych i powa¿nych krwawieñ w grupie leczonej
w schemacie przed³u¿onej DAPT.
Z kolei w badaniu PEGASUS oceniano u¿ycie tikagreloru w dawce 90 mg
2 × dziennie vs. 60 mg 2 × dziennie vs. placebo w prewencji wtórnej po OZW.
Do badania w³¹czono chorych w okresie 1-3 lat od zawa³u serca z przynajmniej
jednym z nastêpuj¹cych czynników ryzyka: wiek ³65 lat, cukrzyca, drugi spontaniczny zawa³ serca, MVD lub przewlek³a choroba nerek. Obserwowano istotn¹ redukcjê czêstoœci zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawa³ów serca lub udarów mózgu w ci¹gu 3 lat obserwacji. Tym niemniej, podobnie jak w badaniu
poprzednim obserwowano wzrost ryzyka krwawieñ na obu dawkach tikagreloru.
W¹ski przedzia³ stosunku korzyœci z obni¿enia incydentów sercowo-naczyniowych do wzrostu ryzyka krwawieñ jest ostrze¿eniem przed rutynowym, d³ugotrwa³ym stosowaniem DAPT z u¿yciem nowych leków przeciwp³ytkowych
u chorych po zawale serca. Nale¿y indywidualizowaæ podejœcie na podstawie
oceny ryzyka niedokrwiennego i krwotocznego m.in. za pomoc¹ skali DAPT.
Z uwagi na wystêpowanie rozsianych zmian mia¿d¿ycowych w têtnicach wieñcowych oraz obecnoœæ cukrzycy w skali DAPT, czêsto chorzy z cukrzyc¹ wymagaj¹ przed³u¿enia DAPT.

Leki przeciwkrzepliwe
W ostatnim czasie u chorych z rozpoznan¹ chorob¹ wieñcow¹ oraz mia¿d¿yc¹
têtnic obwodowych wykazano plejotropowe dzia³anie rywaroksabanu. Poza
typowym hamowaniem uk³adu krzepniêcia (bezpoœredni inhibitor czynnika Xa),
wykazano jego dzia³anie przeciwzapalne oraz antyagregacyjne. Na podstawie
badania COMPASS stwierdzono, ¿e rywaroksaban stosowany w dawce 2 × 2,5 mg
w po³¹czniu z ASA u chorych z chorob¹ wieñcow¹ i/lub chorob¹ têtnic obwodowych w porównaniu do monoterapii ASA skutkowa³ redukcj¹ czêstoœci zgonów
z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawa³ów serca niezakoñczonych zgonem,
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udarów mózgu niezakoñczonych zgonem oraz zgonów z jakiejkolwiek przyczyny.
Jednak¿e, wy¿ej wymienione korzyœci by³y zwi¹zane ze zwiêkszonym ryzykiem
wyst¹pienia krwawieñ (g³ównie z przewodu pokarmowego). Z tego powodu,
w ostatnich europejskich wytycznych leczenia cukrzycy oraz stanów przedcukrzycowych podkreœlono zasadnoœæ dodania rywaroksabanu w dawce 2 × 2,5 mg do
standardowej prewencji wtórnej zdarzeñ sercowo-naczyniowych, jeœli ryzyko
sercowo-naczyniowe jest wysokie, a nie wystêpuje du¿e ryzyko krwawienia. Podsumowuj¹c aktualne leczenie za pomoc¹ DAPT lub nawet z do³¹czeniem leczenia
przeciwkrzepliwego, powinno byæ indywidualizowane w oparciu o bilans korzyœci
i strat pomiêdzy prawdopodobieñstwem wyst¹pienia incydentu zakrzepowego/niedokrwiennego vs. powa¿nego krwawienia. Dostêpne skale oceny ryzyka pomagaj¹
w podjêciu tych trudnych decyzji terapeutycznych.

Leki hipoglikemizuj¹ce
Zgodnie z europejskimi wytycznymi leczenia cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, jeœli chory ma rozpoznan¹ cukrzycê oraz chorobê sercowo-naczyniow¹
(np. stan po zawale serca) lub ma wysokie/bardzo-wy sokie ryzy ko sercowo-naczyniowe, lekami preferowanymi celem redukcji incydentów sercowo-naczyniowych s¹ inhibitory SGLT-2 lub analogi GLP-1. Z wy¿ej wymienionych grup
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ odpowiednio – empagliflozyna oraz liraglutyd,
dla których udowodniono redukcjê œmiertelnoœci ca³kowitej. Co wiêcej, w przypadku pozawa³owej dysfunkcji lewej komory w³¹czenie SGLT-2 jest równie¿ zasadne w kontekœcie prewencji wyst¹pienia niewydolnoœci serca. Ponadto, zgodnie
z wytycznymi europejskiego i amerykañskiego towarzystwa diabetologicznego,
jeœli chory jest na podwójnym leczeniu hipoglikemizuj¹cym oraz HbA1c jest
w zakresie normy, nale¿y zamieniæ drugi lek hipoglikemizuj¹cy (w polskich
warunkach najczêœciej pochodn¹ sulfonylomocznika) na inhibitor SGLT-2 lub
agonistê GLP-1.
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Rozdzia³ 12

NIEWYDOLNOŒÆ SERCA
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
Anna Langner-Hetmañczuk, Piotr Ponikowski
Niewydolnoœæ serca (HF) definiuje siê jako zespó³ objawów spowodowanych
zaburzeniami w budowie i/lub czynnoœci serca, prowadz¹cych do zmniejszenia
rzutu serca i/lub zwiêkszenia ciœnienia wewn¹trzsercowego. Objawom przedmiotowym, takim jak dusznoœæ, obrzêki obwodowe, pogorszenie tolerancji wysi³ku,
mog¹ towarzyszyæ nieprawid³owoœci w badaniu fizykalnym, np. poszerzenie ¿y³
szyjnych, trzeszczenia nad p³ucami. Populacja pacjentów z niewydolnoœci¹ serca to
stale rosn¹ca, heterogenna grupa chorych wymagaj¹ca interdyscyplinarnej opieki.
Wed³ug szacunkowych danych na niewydolnoœæ serca w krajach rozwiniêtych
choruje 1-2% populacji (Ponikowski et al. 2016), a w Polsce oko³o milion osób.
HF jako epidemia XXI wieku stanowi i bêdzie stanowiæ coraz wiêksze wyzwanie
dla lekarzy i systemów opieki zdrowotnej na ca³ym œwiecie.

EPIDEMIOLOGIA
Wœród pacjentów z niewydolnoœci¹ serca 12% stanowi¹ chorzy na cukrzycê
(DM), a w populacji osób po 65. r.¿. odsetek ten siêga 32% (Gottdiener et al. 2000;
Thrainsdottir et al. 2005). Bior¹c pod uwagê tylko pacjentów hospitalizowanych
z powodu HF, DM jest stwierdzana a¿ u 44% z nich (Echouffo-Tcheugui et al.
2016). Dane z randomizowanych prób klinicznych z udzia³em pacjentów z niewydolnoœci¹ serca wskazuj¹ na 24-42% chorych z DM (Anker et al. 2009; Campbell
et al. 2012; MacDonald et al. 2008; McMurray et al. 2019; Redfield et al. 2013;
Seferovic et al. 2017). Rozbie¿noœci nale¿y wi¹zaæ przede wszystkim z selektywnym doborem grup. Do wielu badañ klinicznych, nie w³¹czono pacjentów starszych
lub z niewydolnoœci¹ nerek, poœrednio odrzucaj¹c grupy z czêstszym wspó³wystêpowaniem cukrzycy. Z kolei w badaniach nad lekami pierwotnie stosowanymi
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w leczeniu cukrzycy (np. dapagliflozyn¹), odsetek w³¹czanych chorych z DM by³
zawy¿ony.
Wœród pacjentów z DM, bêd¹cych ogromn¹ grup¹ szacowan¹ na 9% populacji
œwiatowej, osoby z HF stanowi¹ od 11,8%, a nawet 22% (w grupie po 64. r.¿.)
chorych (Nichols et al. 2001; Saeedi et al. 2019; Thrainsdottir et al. 2005).
Dane dotycz¹ce rozpowszechnienia HF wœród chorych z DM i DM wœród pacjentów z HF, maj¹ swoje odzwierciedlenie we wspó³czynnikach zapadalnoœci.
DM zwiêksza 1,7 do 2,8-krotne ryzyko rozwoju niewydolnoœci serca, a wœród
starszych osób z DM ryzyko to jest wy¿sze (Gottdiener et al. 2000; He et al. 2001).
Szacuje siê, ¿e w ci¹gu roku na 1000 diabetyków po 64. r.¿. HF rozwinie siê
u 121 osób (MacDonald et al. 2008). Za czynniki ryzyka wyst¹pienia HF u pacjentów z DM uznaje siê nieoptymaln¹ kontrolê glikemii, oty³oœæ, starszy wiek,
niewydolnoœæ nerek, wysokie stê¿enie N-koñcowego fragmentu pro-peptydu
natriuretycznego typu B (NT-proBNP), d³u¿szy czas trwania DM, obecnoœæ makroi mikronaczyniowych powik³añ DM (Dunlay et al. 2019).
Nie tylko DM zwiêksza ryzyko wyst¹pienia HF, ale równie¿ HF sprzyja zachorowaniu na DM. Roczna zapadalnoœæ na DM wœród pacjentów z HF wynosi 21 do 28
na 1000 osób, w porównaniu z 10/1000 osób rocznie w populacji ogólnej (Yusuf
et al. 2005; Zannad et al. 2011). Co istotne, pacjenci z HF obci¹¿eni cukrzyc¹ rokuj¹
gorzej. Do czynników ryzyka rozwoju DM w tej grupie chorych zalicza siê wy¿sz¹
klasê objawów NYHA (New York Heart Association Class), podwy¿szone BMI,
obwód talii, nikotynizm, wy¿szy odsetek hemoglobiny glikowanej, nadciœnienie
têtnicze i stosowanie diuretyków (Dunlay et al. 2019).

PATOFIZJOLOGIA ROZWOJU NIEWYDOLNOŒCI SERCA
U CHORYCH Z CUKRZYC¥
Cukrzyca, jako choroba metaboliczna, wp³ywa na funkcjonowanie uk³adu kr¹¿enia i samego miêœnia sercowego. DM prowadzi do powik³añ makroangiopatycznych, takich jak nadciœnienie têtnicze i choroba niedokrwienna serca, które nale¿¹
do g³ównych przyczyn rozwoju niewydolnoœci serca. Kolejny mechanizm wp³ywu
DM na miêsieñ sercowy zosta³ zauwa¿ony w 1972 r., kiedy zdefiniowano kardiomiopatiê cukrzycow¹ jako obecnoœæ zw³óknienia, przerostu i mikroangiopatii
miêœnia sercowego (Rubler et al. 1972). Nie ma jednej obowi¹zuj¹cej definicji
kardiomiopatii cukrzycowej, ale wspólnym mianownikiem do wysuniêcia takiego
podejrzenia jest rozwiniêcie siê HF u osoby z wieloletni¹ cukrzyc¹ bez rozpoznanego nadciœnienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca i bez istotnej wady zastawkowej (Lee et al. 2019). W randomizowanych próbach klinicznych badacze
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stawiaj¹ takie rozpoznanie w mniej ni¿ 1% przypadków HF (Seferovic et al. 2017;
Yusuf et al. 2005).
Zarówno na modelach zwierzêcych jak i u ludzi wykazano, ¿e serce, w obliczu
niedoboru insuliny, zmienia swój metabolizm. Dochodzi do spadku utylizacji
glukozy, a g³ównym Ÿród³em energii staj¹ siê kwasy t³uszczowe i cia³a ketonowe
(Mizuno et al. 2017). W wyniku przemian lipidów powstaj¹ acetyloglicerole
i ceramidy, które kumuluj¹ siê w tkance miêœnia sercowego i dzia³aj¹ prozapalnie.
Zjawisko to w literaturze okreœlane jest mianem lipotoksycznoœci (Ertunc and
Hotamisligil 2016). Nadmiar kr¹¿¹cej glukozy nasila syntezê heksozamin w tym
glukozaminy – substratu dla O-GlcN-acetylazy, enzymu odpowiadaj¹cego za
glikacjê bia³ek miêœnia sercowego, przyczyniaj¹cej siê do jego przerostu i niewydolnoœci (Lunde et al. 2012). Nastêpuje aktywacja receptorów dla produktów koñcowych zaawansowanej glikacji RAGE (receptor for advanced glycation and
products), inicjacji reakcji zapalnej i w³óknienia (Ramasamy and Schmidt 2012).
Warto wspomnieæ, ¿e zarówno HF jak i DM to stany sprzyjaj¹ce zmniejszonej
pojemnoœci oksydacyjnej mitochondriów. Nadmiar substratów energetycznych
niezrównowa¿ony zapotrzebowaniem na ATP powoduje uwalnianie elektronów
z ³añcucha oddechowego, które reaguj¹ z tlenem cz¹steczkowym tworz¹c wolne
rodniki ROS (reactive oxygen species). Kolejny mechanizm kardiomiopatii
cukrzycowej zwi¹zany jest z zaburzonym sprzê¿eniem skurczu i rozkurczu
w wyniku m.in. zmniejszonej ekspresji receptorów wapniowych na powierzchni
miocytów i nieprawid³owej gospodarki wapniowej (Dillmann 2019). Na podstawie sekwencji zmian patofizjologicznych Maisch i wspó³pracownicy zaproponowali podzia³ kardiomiopatii cukrzycowej na 4 stadia. We wczesnym stadium
dominuje przerost i dysfunkcja rozkurczowa lewej komory, a z postêpem choroby
dochodzi do rozstrzeni i obni¿enia frakcji wyrzutowej lewej komory (Maisch,
Alter and Pankuweit 2011).
Powy¿sze dane epidemiologiczne i patofizjologiczne wskazuj¹, ¿e u pacjentów
z HF nale¿y aktywnie poszukiwaæ cukrzycy, a choruj¹cych na cukrzycê oceniaæ pod
k¹tem mo¿liwoœci rozwoju HF.

NIEWYDOLNOŒÆ SERCA W CUKRZYCY
– OBJAWY NIEWYDOLNOŒCI SERCA
Czêstym, chocia¿ nieswoistym objawem HF jest dusznoœæ wysi³kowa, której
nasilenie okreœla siê klas¹ New York Heart Association (NYHA) I-IV. Dusznoœæ
w HF mo¿e mieæ postaæ napadów dusznoœci nocnej, które budz¹ chorego ze snu,
dusznoœci orthopnoe czyli przy le¿eniu na p³asko (pacjenci zg³aszaj¹ koniecznoœæ
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spania na dodatkowej poduszce). Rzadziej wystêpuje bendopnea czyli dusznoœæ
przy pochylaniu siê. Pacjenci odczuwaj¹ spadek kondycji fizycznej, ogólne zmêczenie, koniecznoœæ d³u¿szego odpoczynku po wysi³ku fizycznym. P³yn gromadz¹cy siê w pêcherzykach p³ucnych i op³ucnej mo¿e wywo³ywaæ kaszel, w tym
kaszel nocny, a jeœli dojdzie do obrzêku dróg oddechowych chory mo¿e zg³aszaæ
œwiszcz¹cy oddech. Podmiotowym objawem przewodnienia, a zw³aszcza zastoju
w kr¹¿eniu wrotnym czy gromadzenia siê p³ynu w otrzewnej jest uczucie pe³noœci,
utrata apetytu. W wyniku ma³ego rzutu serca chorzy z HF czêsto odczuwaj¹ spl¹tanie, zawroty g³owy. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ko³atania serca i utraty
przytomnoœci, które zw³aszcza u pacjenta z HF mog¹ byæ zwi¹zane z komorowymi
zaburzeniami rytmu serca (tab. 12.1).
Do bardziej swoistych symptomów w HF w badaniu przedmiotowym zalicza siê
zwiêkszone ciœnienie w ¿y³ach szyjnych widoczne stale lub przy wywo³ywaniu
objawu w¹trobowo-szyjnego, trzeci ton serca, przemieszczenie uderzenia koniuszkowego œwiadcz¹ce o powiêkszeniu serca. W ocenie fizykalnej nale¿y te¿ zwróciæ
uwagê na objawy zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym, p³ynu w jamach op³ucnowych i inne
wymienione w tabeli 12.1.

NIEWYDOLNOŒÆ SERCA W CUKRZYCY
– ROZPOZNAWANIE I KLASYFIKACJA
Kryteria rozpoznania HF u osób z DM s¹ takie same jak u pozosta³ych chorych
(Ponikowski et al. 2016). Po wysuniêciu podejrzenia HF na podstawie wywiadu
(choroba wieñcowa, nadciœnienie têtnicze, dzia³anie czynników toksycznych),
objawów zg³aszanych przez pacjenta takich jak np. dusznoœæ wysi³kowa, orthopnoe
i odchyleñ w badaniu fizykalnym (cechy zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym, obrzêki
obwodowe) nale¿y pos³u¿yæ siê testami obiektywnymi. Wskazane jest oznaczenie
stê¿enia peptydów natriuretycznych (NT-proBNP lub BNP) i je¿eli ich wartoœci
bêd¹ podwy¿szone tj. NT-proBNP ³125 pg/ml lub BNP ³35 mg/ml, nale¿y wykonaæ badanie echokardiograficzne. Je¿eli pacjent z dusznoœci¹ ma prawid³owy
poziom peptydów natriuretycznych, rozpoznanie HF jest u niego ma³o prawdopodobne i nale¿y poszukiwaæ innej przyczyny dolegliwoœci (ryc. 12.1). Taka wskazówka jest szczególnie istotna u chorego zg³aszaj¹cego siê do lekarza rodzinnego
lub na izbê przyjêæ i pozwala lepiej zaplanowaæ dalsz¹ œcie¿kê diagnostyczn¹.
Dla pacjenta z ostrym pocz¹tkiem objawów ujemn¹ wartoœæ predykcyjn¹ maj¹
poziomy NTproBNP <300 pg/ml i BNP <100 pg/ml.
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Tabela 12.1. Objawy niewydolnoœci serca – zmodyfikowano na podstawie

wytycznych ESC 2016 (Ponikowski et al. 2016)
Objawy podmiotowe

Objawy przedmiotowe

Typowe

Swoiste

Dusznoœæ wysi³kowa i spoczynkowa
Orthopnoe
Napadowa dusznoœæ nocna
Zmniejszona tolerancja wysi³ku
(uczucie zmêczenia, znu¿enia,
koniecznoœæ wyd³u¿onego odpoczynku
po aktywnoœci fizycznej)
Obrzêki obwodowe
Mniej typowe
Kaszel nocny
Œwiszcz¹cy oddech
Bendopnea
Uczucie pe³noœci w jamie brzusznej
Utrata apetytu
Depresja
Ko³atania serca
Spl¹tanie
Zawroty g³owy
Omdlenia

Nadmiernie wype³nione ¿y³y szyjne
Objaw w¹trobowo-szyjny
Trzeci ton serca (rytm cwa³owy)
Przemieszczenie uderzenia koniuszkowego
(przesuniête granice serca)

Mniej swoiste
Przyrost masy cia³a powy¿ej 2 kg tygodniowo
Utrata masy cia³a i kacheksja (zaawansowana HF)
Obrzêki obwodowe – zale¿ne od u³o¿enia
pacjenta (koñczyn dolnych, okolicy krzy¿owej)
Trzeszczenia nad p³ucami
Œciszenie szmeru pêcherzykowego i st³umienie
wypuku u podstawy p³uc (p³yn w jamach
op³ucnowych)
Tachypnoe
Oddech Cheyne'a-Stokesa
Szmer nad sercem
Tachykardia
Niemiarowy puls
Powiêkszenie w¹troby
Za¿ó³cenie pow³ok
Wodobrzusze
Zimne dystalne czêœci koñczyn
Sk¹pomocz
Niskie ciœnienie têtna

Na podstawie obrazu echokardiograficznego mo¿na podzieliæ HF na trzy typy
– z obni¿on¹ (HFrEF), poœredni¹ (HFmrEF) i zachowan¹ (HFpEF) frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory z punktami odciêcia odpowiednio <40%, 40-49% i ³50%.
Dla ustalenia rozpoznania HFpEF i HFmrEF niezbêdne jest te¿ okreœlenie wielkoœci jam serca, wskaŸnika masy i parametrów funkcji rozkurczowej lewej komory
(tab. 12.2).

Rycina 12.1. Rozpoznawanie niewydolnoœci serca (HF) o nieostrym pocz¹tku – zmodyfikowano na podstawie wytycznych
ESC 2016 (Ponikowski et al. 2016)
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Tabela 12.2. Definicja niewydolnoœci serca z obni¿on¹ (HFrEF), poœredni¹ (HFmrEF)

i zachowan¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory (HFpEF) – zmodyfikowano
na podstawie wytycznych ESC 2016 (Ponikowski et al. 2016)
Kryteria niezbêdne do rozpoznania

Objawy HF podmiotowe i/lub przedmiotowe
Ocena
echokardiograficzna

LVEF

HFrEF

HFmrEF

HFpEF

ü

ü

ü

<40%

40-50%

³50%

ü

ü

ü

ü

1

Choroba strukturalna serca i/lub
dysfunkcja rozkurczowa lewej komory

Podwy¿szone stê¿enia peptydów natriuretycznych2

BNP – peptyd natriuretyczny typu B, LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory,
NTproBNP – N-koñcowy fragment peptydu natriuretycznego,
1
Przerost lewej komory lub powiêkszenie lewego przedsionka,
2
BNP >35 pg/ml i/lub NTproBNP >125 pg/ml.

FARMAKOTERAPIA NIEWYDOLNOŒCI SERCA
W CUKRZYCY – LECZENIE PACJENTÓW
Z PRZEWLEK£¥ HFrEF
Podstaw¹ leczenia HFrEF jest stosowanie maksymalnych tolerowanych dawek
leków, które wyd³u¿aj¹ pacjentom ¿ycie. Zaliczamy do nich inhibitory konwertazy
angiotensyny (ACEI), antagonistów receptora dla angiotensyny (ARB) – przy
nietolerancji ACEI, leki beta-adrenolityczne. Je¿eli pomimo stosowania tych leków
pacjent dalej ma objawy NS, nale¿y do³¹czyæ antagonistê aldosteronu (MRA),
zamieniæ ACEI/sartan na po³¹czenie inhibitora neprilizyny z walsartanem, dodaæ
iwabradynê (przy rytmie zatokowym). Na ka¿dym etapie leczenia, celem zmniejszenia obrzêków, dusznoœci, je¿eli jest taka potrzeba, stosuje siê diuretyki, g³ównie
pêtlowe. Przy utrzymywaniu siê frakcji wyrzutowej lewej komory mniejszej lub
równej 35%, pomimo optymalnej terapii, wskazana jest implantacja kardiowertera-defibrylatora w profilaktyce pierwotnej nag³ego zgonu sercowego, a przy spe³nieniu przez chorego kryteriów elektrokardiograficznych nale¿y go zakwalifikowaæ do
terapii resynchronizuj¹cej (Ponikowski et al. 2016).

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)/
/Antagoniœci receptora dla angiotensyny (ARB)
Nadreaktywnoœæ uk³adu RAA jest istotnym ogniwem patomechanizmu zarówno HF jak i DM. W meta-analizach licznych badañ klinicznych wykazano, ¿e
korzystny wp³yw ACEI, ARB i MRA na rokowanie i chorobowoœæ pacjentów
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z HF nie zale¿a³ od wspó³wystêpowania DM (Dunlay et al. 2019; Eschalier
et al. 2013; Shekelle et al. 2003). ACEI s¹ podstaw¹ wyd³u¿aj¹cej ¿ycie farmakoterapii HFrEF i powinny byæ stosowane u ka¿dego chorego (o ile nie stwierdza siê
przeciwwskazañ). Czêstym objawem niepo¿¹danym po ACEI jest kaszel.
Nale¿y wykluczyæ, czy nie jest on spowodowany zastojem w kr¹¿eniu p³ucnym
lub chorob¹ obturacyjn¹ p³uc. Je¿eli kaszel zwi¹zany z terapi¹ ACEI jest
dla chorego uci¹¿liwy, do leczenia zamiennie w³¹cza siê ARB i jest to g³ówne
wskazanie do stosowania sartanów w HFrEF. W przypadku terapii sartanami,
lekiem z wyboru mo¿e byæ kandesartan, gdy¿ wykazano na modelach in vitro,
¿e dzia³a profilaktycznie wobec zaburzeñ przekaŸnictwa wapniowego w kardiomiocytach (Yaras et al. 2007), a u pacjentów go stosuj¹cych, podobnie jak w przypadku enalaprilu (Vermes et al. 2003), rzadziej rozwija siê cukrzyca (Yusuf
et al. 2005).

Beta-adrenolityki
Drugim lekiem, obok ACEI, który powinien byæ przewlekle stosowany u stabilnego chorego z HFrEF jest beta-adrenolityk o udowodnionym wp³ywie na redukcjê
œmiertelnoœci i chorobowoœci czyli karwedilol (niekardioselektywny) lub lek beta1-selektywny: bisoprolol, nebiwolol, bursztynian metoprololu (w formie tabletek
o przed³u¿onym uwalnianiu) w maksymalnej tolerowanej dawce. Beta-adrenolityki
zalecane w niewydolnoœci serca wykaza³y korzyœci zarówno w grupie pacjentów
bez cukrzycy jak i z cukrzyc¹, chocia¿ zysk odnoszony przez diabetyków jest mniejszy (Dunlay et al. 2019). Wykazano, ¿e karwedilol u chorych z HFrEF obni¿a poziom insuliny na czczo, odsetek hemoglobiny glikowanej i czêstoœæ wystêpowania
cukrzycy (Fonseca 2010; Torp-Pedersen et al. 2007). Nebiwolol natomiast okaza³
siê szczególnie korzystny w grupie pacjentów po 70. roku ¿ycia, ale nieobci¹¿onych
DM (de Boer et al. 2010).
Antagoniœci receptora mineralokortykoidowego (MRA)
Eplerenon lub spironolakton nale¿y do³¹czyæ do leczenia u ka¿dego pacjenta
z frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory mniejsz¹ lub równ¹ 35%, który pozostaje objawowy mimo terapii ACEI i beta-adrenolitykiem. Wykazano, ¿e u pacjentów z HF
terapia spironolaktonem powodowa³a gorsz¹ kontrolê glikemii wyra¿an¹ jako zwiêkszenie odsetka hemoglobiny glikowanej w porównaniu z eplerenonem (Yamaji
et al. 2010). W badaniu EMPHASIS-HF wykazano, ¿e eplerenon nie wp³ywa na
czêstoœæ rozwoju DM u pacjentów z HF (Eschalier et al. 2013). Powy¿sze dane
sugeruj¹, i¿ eplerenon powinien byæ preferowany u chorych z DM lub z du¿ym
ryzykiem jej rozwoju.
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Antagoniœci receptora dla angiotensyny
i inhibitory neprilizyny (ARNI)
Po³¹czenie inhibitora enzymu rozk³adaj¹cego neprilizyny – sakubitrylu z walsartanem zosta³o wprowadzone do zaleceñ terapii HF po tym, jak w badaniu
PARADIGM-HF wykazano 20% redukcjê œmiertelnoœci i 21% czêstoœci hospitalizacji z powodu HF w porównaniu z enalaprilem w okreœlonej œcis³ymi kryteriami
grupie pacjentów z HFrEF (McMurray et al. 2014). Korzyœci udowodniono dla
objawowych pacjentów (NYHA II-IV) toleruj¹cych ACEI lub ARB z LVEF £35%,
podwy¿szonym stê¿eniem peptydów natriuretycznych czyli BNP ³100 pg/ml
lub NT-proBNP ³400 pg/ml (lub BNP ³150 pg/ml lub NT-proBNP ³600 pg/ml,
jeœli byli hospitalizowani z powodu HF w ci¹gu ostatniego roku) i z GFR
³30 ml/min/1,73 m2 powierzchni cia³a. Mechanizm dzia³ania neprilizyny polega
miêdzy innymi na rozk³adzie peptydów natriuretycznych (NP). Wzrost stê¿enia NP
prowadzi do zwiêkszenia wytwarzania cyklicznego GMP i nasilenia diurezy, natriurezy, poprawy relaksacji miêœnia sercowego i hamowania jego remodelingu. Ponadto udowodniono, ¿e po 3 latach terapii pacjenci stosuj¹cy sakubitryl/walsartan mieli
ni¿szy odsetek hemoglobiny glikowanej i rzadziej by³a u nich potrzeba w³¹czania
do leczenia insuliny (Seferovic et al. 2017). Korzystny wp³yw na gospodarkê
wêglowodanow¹ nale¿y wi¹zaæ z inhibicj¹ neprilizyny – enzymu stymuluj¹cego
lipolizê, zwiêkszaj¹cego oksydacjê lipidów i rozk³adaj¹cego peptyd glukagonopodobny GLP-1 (Esser and Zraika 2019; Packer 2018). Sakubitryl, podobnie jak
ACEI, prowadzi do zwiêkszenia stê¿enia bradykinin odpowiedzialnych za wystêpowanie groŸnego obrzêku naczynioruchowego. Aby zmniejszyæ ryzyko tego powik³ania, lek ³¹czony jest z walsartanem, a nie z ACEI. Ponadto przed wprowadzaniem do leczenia sakubitrylu/walsartanu nale¿y na co najmniej 36 godzin odstawiæ
ACEI. W badaniu PRADAGIM-HF stosowanie sakubitrylu/walsaratnu nie zwiêksza³o czêstoœci wystêpowania obrzêku naczynioruchowego w porównaniu z enalaprilem, natomiast istotnie sprzyja³o hipotonii. Objawowe niskie ciœnienie têtnicze
u pacjentów z HFrEF limituje mo¿liwoœci optymalnego dawkowania leku. Przy
hipotonii nale¿y w pierwszej kolejnoœci rozwa¿yæ ostro¿n¹ redukcjê diuretyku.
Inhibitory kana³y If
U objawowych pacjentów z rytmem zatokowym o czêstoœci wiêkszej lub równej
70/min mimo maksymalnych tolerowanych dawek beta-adrenolityków z LVEF
£35% kolejnym krokiem terapii jest w³¹czenie iwabradyny – inhibitora kana³ów
If wêz³a zatokowego. Korzystny efekt iwabradyny w postaci redukcji zgonów
z powodu chorób sercowo-naczyniowych i hospitalizacji udowniono zarówno dla
pacjentów z jak i bez DM (Komajda et al. 2015).
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Leczenie moczopêdne
Diuretyki w HF stosuje siê na ka¿dym etapie leczenia celem poprawy jakoœci
¿ycia, redukcji obrzêków obwodowych i dusznoœci. U pacjentów z ³agodnymi objawami zastoju i prawid³ow¹ funkcj¹ nerek mo¿na stosowaæ diuretyki tiazydowe
(hydrochlorothiazyd, chlortalidon), natomiast w wiêkszoœci przypadków chorzy
wymagaj¹ podawania diuretyków pêtlowych (furosemid, torasemid, bumetanid),
a w przypadku opornoœci na leczenie dopuszcza siê ³¹czenie leków z obu grup.
W pojedynczym badaniu wykazano, ¿e diuretyki pêtlowe istotnie pogarszaj¹ kontrolê glikemii u starszych pacjentów (powy¿ej 80. r.¿.) niechoruj¹cych na cukrzycê,
jednak znaczenie kliniczne tej obserwacji wymaga dalszych badañ (Passare et al.
2004). Odpowiednio dobrana dawka diuretyku to najmniejsza iloœæ leku, która
zapobiega objawom zastoju. Zapotrzebowanie na leki moczopêdne u chorych z HF
jest zmienne i mo¿e siê zmniejszaæ, np. przy odwodnieniu w przebiegu biegunki czy
upa³ów, zwiêkszaæ w trakcie infekcji czy progresji choroby. Z kolei redukcja
dawek, je¿eli jest mo¿liwa, pozwala na optymalizowanie terapii lekami przed³u¿aj¹cymi ¿ycie chorym z HF.
Inne leki stosowane w niewydolnoœci serca
Lekiem zalecanym jako kolejny krok leczenia jest po³¹czenie hydralazyny z diazotanem izosorbidu. Dane na skutecznoœæ tego leku s¹ ograniczone – jedno badanie
pochodzi sprzed ery ACEI i beta-adrenolityków, drugie przeprowadzono tylko
w grupie pacjentów pochodzenia afroamerykañskiego, trzecie by³o przeprowadzone na grupie pacjentów z HFrEF i przeciwwskazaniami do ACEI i ARB. Stosowanie digoksyny jest wskazane g³ównie celem kontroli czêstoœci rytmu komór
u pacjentów z migotaniem przedsionków. Digoksyna powinna byæ stosowana pod
œcis³ym nadzorem ze wzglêdu na indywidualny metabolizm, tendencjê do gromadzenia siê w organizmie i toksycznoœæ przy przedawkowaniu, a w celu dobrania
odpowiednich dawek bywa mocna laboratoryjna kontrola osoczowego stê¿enia leku
(Ponikowski et al. 2016).
Suplementacja ¿elaza
U pacjentów z HFrEF z niedoborem ¿elaza (definiowanym jako stê¿enie osoczowej ferrytyny poni¿ej 100 µg/ml lub granicach 100-299 µg/ml przy saturacji transferryny poni¿ej 20%) nale¿y rozwa¿yæ do¿yln¹ suplementacjê ¿elaza w postaci
kompleksu ¿elaza i karboksymaltozy. W badaniu FAIR-HF, równie¿ w grupie
pacjentów z cukrzyc¹, udowodniono korzyœæ z takiego leczenia w postaci poprawy
jakoœci ¿ycia i klasy NYHA w obserwacji 6-miesiêcznej (Anker et al. 2009).
Z kolei w badaniu CONFIRM-HF efekt suplementacji ¿elaza w postaci lepszej
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wydolnoœci wysi³kowej po 24 tygodniach by³ wiêkszy u diabetyków (Ponikowski
et al. 2014).

Urz¹dzenia wszczepialne
Implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) jako prewencja wtórna
nag³ego zgonu sercowego s¹ zalecane u pacjentów po przebytym zatrzymaniu
kr¹¿enia lub epizodzie komorowych zaburzeñ rytmu prowadz¹cych do niestabilnoœci hemodynamicznej z przewidy walnym rocznym prze¿yciem w dobrym
stanie ogólnym. Zadaniem tych urz¹dzeñ jest detekcja komorowych zaburzeñ
rytmu i na wypadek jego d³u¿szego utrzymywania siê stymulacja antytachy arytmiczna lub interwencja wysokoenergetyczna. Prewencja pierwotna obejmuje
chorych z HFrEF w klasie czynnoœciowej NYHA II-III z LVEF utrzymuj¹c¹ siê
poni¿ej 35% mimo co najmniej 3 miesiêcy optymalnej farmakoterapii i przewidywanym czasem ¿ycia powy ¿ej 12 miesiêcy. Implantacja ICD nie jest zalecana
w ci¹gu 40 dni od zawa³u serca, a u osób z tej grupy z du¿ym ryzykiem wyst¹pienia czêstoskurczu komorowego lub migotania komór, mimo braku dowodów
z badañ randomizowanych, mo¿na rozwa¿yæ zastosowanie czasowego zabezpieczenia przed arytmi¹ w postaci kamizelki defibry luj¹cej. Implantacja ICD
przed³u¿a ¿ycie chorego przez profilakty kê arytmii, nie wp³ywaj¹c na nasilenie
objawów, natomiast celem terapii resynchronizuj¹cej (CRT) jest nie tylko redukcja œmiertelnoœci, ale tak¿e poprawa jakoœci ¿ycia i tolerancji wysi³ku. Kry teria
kwalifikacji do CRT obejmuj¹ parametry elektokardiograficzne i kliniczne,
i przekraczaj¹ ramy niniejszego opracowania. W analizie 4 badañ klinicznych
dowodz¹cych skutecznoœci ICD u pacjentów z HFrEF wykazano, ¿e implantacja
ICD u pacjentów z DM w po³¹czeniu z optymaln¹ farmakoterapi¹ nie wykazuje
przewagi nad samym leczeniem farmakologicznym (Rrrth et al. 2019; Sharma
et al. 2018). Ocena efektywnoœci ICD w profilaktyce pierwotnej nag³ego zgonu
sercowego u cukrzyków wymaga dalszych badañ. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami wskazania do implantacji ICD u pacjentów z DM s¹ takie same jak u pozosta³ych chorych (Ponikowski et al. 2016).
FARMAKOTERAPIA NIEWYDOLNOŒCI SERCA
W CUKRZYCY – LECZENIE PACJENTÓW
Z PRZEWLEK£¥ HFmrEF i HEpEF
Patofizjologia HFmrEF i HFpEF jest ró¿norodna i bardziej z³o¿ona, a chorzy
z tej grupy czêœciej umieraj¹ z innych ni¿ sercowo-naczyniowe przyczyn. Obraz
kliniczny HFmrEF i HFpEF zwi¹zany jest z obecnoœci¹ chorób wspó³istniej¹cych
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takich jak migotanie przedsionków, nadciœnienie têtnicze, choroba wieñcowa,
cukrzyca, przewlek³a choroba nerek, choroba obturacyjna p³uc, oty³oœæ. Wiêkszoœæ
leków stosowanych w leczeniu HFrEF okaza³a siê nie wp³ywaæ na rokowanie
chorych z HFpEF. W zwi¹zku z powy¿szym w chwili obecnej g³ównym zaleceniem dla tej grupy chorych jest skuteczne leczenie chorób wspó³istniej¹cych, a na
wypadek objawów zastoju i przewodnienia stosowanie diuretyków (Ponikowski
et al. 2016).

FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY U PACJENTÓW
Z NIEWYDOLNOŒCI¥ SERCA
Przez dziesi¹tki lat leczenie cukrzycy skupia³o siê na optymalnej kontroli glikemii. Cel terapeutyczny wyznacza odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1C) – dla
wiêkszoœci chorych poni¿ej 7% (Zalecenia kliniczne dotycz¹ce postêpowania
u chorych na cukrzycê 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego | Araszkiewicz | Diabetologia Praktyczna n.d.). Tymczasem intensywne leczenie
hipoglikemizuj¹ce, chocia¿ zmniejsza ryzyko rozwoju mikronaczyniowych
powik³añ cukrzycy takich jak retinopatia, nefropatia i neuropatia obwodowa, nie
wp³ywa na rokowanie odleg³e i œmiertelnoœæ w niewydolnoœci serca (Duckworth
et al. 2009; Ismail-Beigi et al. 2010; Patel et al. 2008; The UK Prospective Diabetes
Study 1998). W metaanalizie licznych badañ w tym UKPDS, ADVANCE,
ACCORD i VADT nie wykazano przewagi intensywnej kontroli glikemii (œrednia
HbA1C 6,4-7,0%) nad standardow¹ (7,3-8,4%) w zapobieganiu HF (Castagno et al.
2011). Udowodniono natomiast, ¿e zarówno niski (poni¿ej 6%) jak i wysoki (powy¿ej 10%) odsetek HbA1C zwiêksza ryzyko wyst¹pienia epizodów HF (Parry et al.
2015). W zwi¹zku z tym, planuj¹c leczenie u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca
lub wysokim ryzykiem jej rozwoju, nale¿y zwróciæ uwagê na leki, które nie tylko
obni¿aj¹ stê¿enie glukozy, ale przede wszystkim poprawiaj¹ rokowanie, co
powinno byæ nadrzêdnym celem terapii.
Aktualnie obowi¹zuj¹cy schemat leczenia cukrzycy zaproponowany w 2019 r.
przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne we wspó³pracy z Europejskim
Towarzystwem Badañ nad Cukrzyc¹ zaleca u chorych z HF lub wysokim ryzykiem
wyst¹pienia HF rozpoczynanie leczenia od inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT-2) w monoterapii, w dalszej kolejnoœci do³¹czenie
metforminy (Cosentino et al. 2019). W kolejnych etapach leczenia mo¿na rozwa¿yæ
agonistê receptora GLP-1, sitagliptynê lub linagliptynê (inhibitory DPP-4) oraz
insulinoterapiê. Nie zaleca siê stosowania saksagliptyny oraz tiazolidynedionów
(ryc. 12.2).
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Rycina 12.2. Stosowanie leków przeciwcukrzycowych u pacjentów z niewydolnoœci¹
serca

Inhibitory SGLT-2
Inhibitory SGLT-2 blokuj¹ reabsopcjê glukozy w proksymalnym odcinku nefronu powoduj¹c przy tym glukozuriê i natriurezê. Wykazuj¹ dodatkowo dzia³anie diuretyczne i nefroprotekcyjne, a sama glukozuria powoduje ubytek energetyczny
i sprzyja utracie masy cia³a (Lambers Heerspink et al. 2013; Perkovic et al. 2019).
Inhibitory SGLT-2 zwiêkszaj¹ wychwyt glukozy przez komórki miêœni szkieletowych, hamuj¹ glukoneogenezê i zwiêkszaj¹ uwalnianie insuliny z komórek b wysp
trzustki. Charakteryzuj¹ siê szczególnie korzystnym dzia³aniem u pacjentów z HF.
W badaniu EMPA-REG OUTCOME oceniaj¹cym efekty empagliflozyny u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 wykazano 35% redukcjê ryzyka hospitalizacji z powodu HF
(zarówno u pacjentów z rozpoznawan¹ wczeœniej HF jak i z HF de novo) oraz redukcjê ryzyka zgonu o 38% w porównaniu z placebo (Zinman et al. 2015). Podobne korzyœci w zakresie spadku czêstoœci pobytów w szpitalu z powodu HF udowodniono dla kanagliflozyny w randomizowanych próbach klinicznych CANVAS
i CREDENCE, a dla dapagliflozyny w DECLARE-TIMI 58 (Mahaffey et al. 2018;
Perkovic et al. 2019). W du¿ych badaniach obserwacyjnych z kanagliflozyn¹
potwierdzono wp³yw na czêstoœci hospitalizacji z powodu HF, a ponadto w badaniu
CVD-REAL 2 udowodniono redukcjê zgonu o 49% w porównaniu z chorymi stosuj¹cymi standardowe leczenie cukrzycy (Kosiborod et al. 2017, 2018). Analiza
wy¿ej wymienionych danych wskazuje, ¿e korzyœci ze stosowania inhibitorów
SGLT-2 nie wynikaj¹ bezpoœrednio z obni¿enia poziomu glikemii we krwi.
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Potencjalne mechanizmy prowadz¹ce do korzystnych efektów terapii inhibitorami SGLT-2 przedstawiaj¹ badania na modelach zwierzêcych. Wykazano na
przyk³ad, ¿e empagliflozyna hamuje efekt prozapalny produktów enzymatycznej
glikacji, poprawia funkcjê œródb³onka zmniejsza stres oksydacyjny (Matthias et al.
2014). Ponadto zmienia metabolizm miêœnia sercowego przez zwiêkszenie wykorzystywania cia³ ketonowych jako substratu energetycznego i wzrost dynamiki
mitochondriów (Maejima 2020; Mudaliar, Alloju, and Henry 2016). U szczurów
z zawa³em serca wczeœniejsze zastosowanie empagliflozyny (dzieñ przed epizodem
wieñcowym) skutkowa³o mniejszym upoœledzeniem frakcji wyrzutowej lewej
komory, mniejszym w³óknieniem miêœnia sercowego i jego przerostem w porównaniu z grup¹, która otrzymywa³a lek dwa tygodnie po incydencie (Yurista et al. 2019).
Z kolei kanagliflozyna, stosowana w grupie pacjentów miêdzy 55. a 80. rokiem
¿ycia, wp³ywa³a na zmniejszenie stê¿enia peptydów natriuretycznych i troponiny I
(Januzzi et al. 2017). Tak zachêcaj¹ce efekty leczenia inhibitorami SGLT-2
sk³aniaj¹ do poszukiwania szerszych wskazañ do stosowania leków z tej grupy.
Prze³omowe w tym wzglêdzie okaza³y siê opublikowane w 2019 r. wyniki badania
DAPA-HF, w którym u objawowych osób z HFrEF stosowano dapagliflozynê.
Wykazano, ¿e dapagliflozyna, podawana zarówno u pacjentów z cukrzyc¹ jak i bez,
zmniejsza ryzyko zgonu i epizodów zaostrzeñ HF wymagaj¹cych hospitalizacji
o 26% (McMurray et al. 2019).
Kolejnych informacji o nowym obliczu inhibitorów SGLT-2 jako leków na niewydolnoœæ serca dostarczy³o badanie EMPEROR-Reduced, w którym dowiedziono,
¿e empagliflozyna o 25% redukuje czêstoœæ wystêpowania z³o¿onego punktu koñcowego definiowanego jako zgon i hospitalizacja z powodu niewydolnoœci serca
u pacjentów z HFrEF i podwy¿szonym stê¿eniem NT-proBNP. Potwierdzono
równie¿ bezpieczeñstwo stosowania empagliflozyny w tej grupie chorych. Co istotne,
zarówno empagliflozyna jak i dapagliflozyna wykaza³y dzia³anie nefroprotekcyjne,
zmniejszaj¹c ryzyko pogorszenia filtracji k³êbuszkowej. Doniesieñ o znaczeniu
empagliflozyny w leczeniu niewydolnoœci serca z zachowan¹ frakcj¹ wyrzutow¹ komory bêdzie siê mo¿na spodziewaæ po opublikowaniu wyników badania
EMPEROR-Preserved w 2021 roku (ClinicalTrials.gov).

Pochodne biguanidu (metformina)
Metformina jest najszerzej stosowanym lekiem przeciwcukrzycowym o plejotropowym dzia³aniu obejmuj¹cym miêdzy innymi hamowanie glukoneogenezy,
zmniejszenie wch³aniania jelitowego glukozy i stê¿enia wolnych kwasów t³uszczowych, aktywacjê kinazy zale¿nej od AMP, zwiêkszenie wra¿liwoœci tkanek na insulinê i transportu glukozy. W meta-analizie badañ klinicznych podsumowuj¹cych
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dane o 34 tysi¹cach pacjentów potwierdzono korzyœci z terapii metformin¹ pod
postaci¹ redukcji œmiertelnoœci i ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolnoœci
serca w porównaniu z leczeniem innymi preparatami w tym pochodnymi sulfonylomocznika (Eurich et al. 2013). Nie potwierdzi³y siê te¿ pocz¹tkowe obawy zwi¹zane
z wystêpowaniem kwasicy mleczanowej po leczeniu metformin¹ u pacjentów
z niewydolnoœci¹ serca (Aguilar et al. 2011; Eurich et al. 2005; Shah, Fonarow and
Horwich 2010). Mechanizmy wp³ywu pochodnej biguanidu na redukcjê epizodów
zaostrzeñ HF nie jest w pe³ni poznany. W badaniach eksperymentalnych na gryzoniach
wykazano, ¿e metformina aktywuj¹c AMPK (AMP, ang. activated protein kinase)
hamuje przerost miêœnia sercowego (Zhang et al. 2011), poprawia funkcjê lewej
komory (Gundewar et al. 2009), a zmniejszaj¹c syntezê kolagenu w fibroblastach
w obrêbie serca zapobiega jego w³óknieniu (Xiao et al. 2010). Podsumowuj¹c, metformina jest bezpiecznym i korzystnym lekiem dla pacjentów z HF, zalecanym do stosowania w po³¹czeniu z inhibitorami SGLT-2 (Cosentino et al. 2019).

Analogi glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1)
Agoniœci receptora dla GLP-1 stymuluj¹ wydzielanie insuliny w odpowiedzi na
hiperglikemiê, hamuj¹ uwalnianie glukagonu oraz zwalniaj¹ opró¿nianie ¿o³¹dka
i pasa¿ jelitowy, co daje dodatkowe korzyœci u pacjentów w postaci redukcji masy
cia³a. Dodatkowo wp³ywaj¹ na uk³ad kr¹¿enia nieznacznie zwiêkszaj¹c czêstoœæ
akcji serca i obni¿aj¹c ciœnienie têtnicze, prawdopodobnie wskutek oddzia³ywania
na œródb³onek naczyñ (Meier et al. 2015). S¹ zalecane w terapii z³o¿onej z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹ (Cosentino et al. 2019; Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne 2020).
Efekty stosowania analogów GLP-1 u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi zosta³y ocenione w 4 du¿ych randomizowanych próbach klinicznych, w których
osoby z HF stanowi³y 14-23,6%. W badaniu LEADER z liraglutydem i SUSTAIN-6
z semaglutydem obserwowano zmniejszenie czêstoœci wystêpowania z³o¿onego punktu
koñcowego w postaci zgonu sercowo-naczyniowego, zawa³u serca i udaru o odpowiednio 13% i 26% w porównaniu z placebo (Marso et al. 2016; Marso, Holst, and Vilsbrll
2017). Natomiast w badaniu ELIX RCT z liksisenatydem i EXSCEL, w którym oceniano
eksenatyd, nie wykazano istotnego wp³ywu leków na wystêpowanie zdarzeñ sercowo-naczyniowych (Holman et al. 2017; Pfeffer et al. 2015). Co istotne, ¿aden z badanych
leków nie zwiêksza³ czêstoœci hospitalizacji z powodu HF.
Za mo¿liwym korzystnym wp³ywem agonistów receptora GLP-1 na pacjentów
z HF przemawiaj¹ badania na modelach zwierzêcych i ma³ych grupach chorych.
U psów i myszy wykazano miêdzy innymi, ¿e leki te zwiêkszaj¹ rzut serca, poprawiaj¹ kurczliwoœæ miêœnia sercowego oraz zapobiegaj¹ jego przerostowi (Monji
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et al. 2013; Nikolaidis, Elahi, et al. 2004). Podobnych dzia³añ dowiedziono na
ma³ych grupach pacjentów z HFrEF (Nathanson et al. 2012; Nikolaidis, Mankad,
et al. 2004; Sokos et al. 2006). Efekty te nie potwierdzi³y siê jednak w randomizowanych badaniach klinicznych z luraglutydem i albiglutydem (Green et al. 2018;
Jorsal et al. 2017). Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ doniesienia Margulies'a i wsp.,
którzy w projekcie FIGHT oceniali pacjentów z HFrEF stosuj¹cych liraglutyd przez
6 miesiêcy od czasu wypisu ze szpitala po epizodzie dekompensacji uk³adu kr¹¿enia
(Margulies et al. 2016). W grupie pacjentów z cukrzyc¹ stosuj¹cych liraglutyd
obserwowano trend w kierunku wiêkszej czêstoœci wystêpowania z³o¿onego punktu
koñcowego pod postaci¹ zgonów i rehospitalizacji z powodu HF. Wiêkszoœæ
danych przemawia za bezpieczeñstwem terapii analogami GLP-1 u pacjentów z HF
i ich stosowanie mo¿na rozwa¿yæ w leczeniu cukrzycy u tych chorych (Cosentino
et al. 2019). Maj¹c na uwadze wyniki badania FIGHT, u pacjentów z HFrEF
po epizodzie ostrej niewydolnoœci serca nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ
zalecaj¹c terapiê agonistami receptora GLP-1.

Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4)
Inhibitory DPP-4 to kolejne leki z grupy preparatów inkretynowych zalecane
w terapii z³o¿onej DM. Ich dzia³anie polega na hamowaniu enzymu rozk³adaj¹cego
GLP-1. Stosowanie inhibitorów DPP-4 w badaniach EXAMINE (z alogliptyn¹),
TECOS (z sitagliptyn¹) i CARMELINA (z linagliptyn¹) nie powodowa³o zwiêkszenia czêstoœci hospitalizacji z powodu HF (McGuire et al. 2016; Rosenstock et al.
2019; White et al. 2013). Jednak w badaniu SAVOR-TIMI-53 wykazano, ¿e terapia
saksagliptyn¹ o 27% zwiêksza ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca
(Scirica et al. 2018). Na podstawie du¿ej metaanalizy stwierdzono, ¿e terapia inhibitorami DPP-4 w porównaniu z leczeniem inhibitorami SGLT-2 i analogami GLP-1
wi¹¿e siê z wiêkszym ryzykiem wyst¹pienia niewydolnoœci serca (Zheng et al.
2018). Z kolei badanie obserwacyjne z udzia³em 1,5 miliona pacjentów nie wykaza³o, ¿eby leki inkretynowe zwiêksza³y ryzyko hospitalizacji z powodu HF (Filion
et al. 2016). Oceniano ponadto wp³yw gliptyn na kurczliwoœæ lewej komory
u pacjentów z HFrEF po 52 tygodniach stosowania vildagliptyny, nie stwierdzaj¹c
istotnych ró¿nic w zakresie zmiany frakcji wyrzutowej lewej komory w ocenie
echokardiograficznej, chocia¿ obserwowano wiêksze objêtoœci lewej komory
w grupie stosuj¹cej lek (McMurray et al. 2018). Byæ mo¿e nowych danych dostarczy tocz¹ce siê badanie MEASURE-HF z saksagliptyn¹ i sitagliptyn¹, w którym
parametry mechanistyczne s¹ oceniane w rezonansie magnetycznym (ClinicalTrials.gov). Bior¹c po uwagê dostêpne dane Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne nie zaleca stosowania saksagliptyny u pacjentów obci¹¿onych HF lub
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z wysokim ryzykiem jej rozwoju. Stosowanie linagliptyny i sitagliptyny, jako
substancji o neutralnym wp³ywie na czêstoœæ hospitalizacji u pacjentów z HF,
mo¿na rozwa¿yæ w leczeniu cukrzycy w tej grupie chorych (Cosentino et al. 2019).

Pochodne sulfonylomocznika (SU)
Pochodne SU zwiêkszaj¹ wydzielanie insuliny przez komórki b wysp trzustki
dzia³aj¹c na kana³y potasowe ATP-zale¿ne, w tym podjednostkê SUR2, obecn¹ równie¿ w miêœniach szkieletowych i kardiomiocytach. Stosowanie pochodnych SU
niesie ze sob¹ ryzyko hipoglikemii i zwiêkszenia masy cia³a (Kenny and Abel 2019).
Dane o bezpieczeñstwie terapii t¹ grup¹ leków u pacjentów z HF s¹ ograniczone
i sprzeczne. W badaniach prospektywnych UKPDS 33, BARI-2D i ADVANCE nie
stwierdzono zwiêkszonej czêstoœci hospitalizacji z powodu HF u pacjentów leczonych pochodnymi SU (Frye et al. 2009; Patel et al. 2008; The UK Prospective
Diabetes Study 1998). Z drugiej strony istniej¹ dane z badañ obserwacyjnych wskazuj¹ce na zwiêkszone ryzyko epizodów HF w trakcie terapii SU (McAlister et al.
2008; Roumie et al. 2019; Tzoulaki et al. 2009). Doniesienia o wp³ywie pochodnych
SU na œmiertelnoœæ równie¿ s¹ sprzeczne. W grupie pacjentów wypisywanych
ze szpitala po epizodzie zaostrzenia HF terapia SU nie wi¹za³a siê ze zwiêkszon¹
œmiertelnoœci¹ (Masoudi et al. 2005), natomiast w du¿ym badaniu obserwacyjnym
œmiertelnoœæ w grupie z SU by³a wy¿sza, lecz jej zwi¹zek z HF nie zosta³ wykazany
(Hippisley-Cox and Coupland 2016). W zwi¹zku z powy¿szym w leczeniu pacjentów z HF i DM nale¿y preferowaæ inne leki przeciwcukrzycowe.
Tiazolidynediony
Tiazolidynediony jako agoniœci receptorów aktywowanych przez proliferazy
peroksysomów typu g (PPARg), zwiêkszaj¹ wra¿liwoœæ tkanek na insulinê. Istotnym dzia³aniem niepo¿¹danym tiazolidynedionów, poza przyrostem masy cia³a,
jest retencja p³ynów. Jej mechanizm nie zosta³ w pe³ni poznany. Czêœæ badaczy
wi¹¿e ten efekt z wp³ywem na kana³y jonowe w obrêbie nefronu (Vallon et al. 2009)
albo z bezpoœrednim oddzia³ywaniem na miêsieñ sercowy (Son et al. 2007). W badaniu PROactive wykazano, ¿e terapia pioglitazonem zwiêksza³a czêstoœæ wystêpowania obrzêków oraz epizodów niewydolnoœci serca, chocia¿ lek ten okaza³ siê skuteczny w zapobieganiu zawa³om serca i udarom (Dormandy et al. 2005; Dormandy,
Bhattacharya, and Van Troostenburg De Bruyn 2009). Z kolei rosiglitazon zwiêksza³ ryzyko zgonu i hospitalizacji z powodu HF w porównaniu z metformin¹ i SU
(Home et al. 2009). Stosowanie tiazolidynedionów nie jest wiêc zalecane u pacjentów z rozpoznan¹ niewydolnoœci¹ serca lub z du¿ym ryzykiem jej wyst¹pienia
(Cosentino et al. 2019).
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Insulina
Insulina ludzka i wiele jej syntetycznych preparatów jest stosowanych w leczeniu
cukrzycy w formie monoterapii lub w po³¹czeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. W randomizowanym badaniu klinicznym ORIGIN porównano dzia³anie
insuliny glarginy u pacjentów z DM i ze stanem przedcukrzycowym do standardowej terapii nie wykazuj¹c istotnego jej wp³ywu na ryzyko sercowo-naczyniowe ani
na hospitalizacje z powodu HF (Gerstein et al. 2012). Podobne wnioski wynikaj¹
z badañ UKPDS i BARI-2D (Frye et al. 2009; The UK Prospective Diabetes Study
1998). Wyniki badañ obserwacyjnych wskazuj¹ na zwiêkszone ryzy ko sercowo-naczyniowe i wystêpowanie HF u pacjentów stosuj¹cych insulinê (Hippisley-Cox
and Coupland 2016). Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e insulinoterapia jest wdra¿ana zwykle u pacjentów starszych i bardziej obci¹¿onych. Mimo doniesieñ o nasilaniu przez egzogenn¹ insulinê gluko- i lipotoksycznoœci, zwiêkszaniu masy cia³a,
nie ma randomizowanych badañ, które jednoznacznie wskazywa³y na szkodliwoœæ
insuliny u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca (Nolan, Ruderman and Prentki 2013).
W zwi¹zku z powy¿szym, je¿eli leczenie innymi substancjami o korzystnym profilu
w HF jak inhibitory SGLT-2 czy metformin¹ jest nieskuteczne lub przeciwwskazane, stosuje siê insulinoterapiê.
LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE
W NIEWYDOLNOŒCI SERCA I CUKRZYCY
W zaleceniach dotycz¹cych stylu ¿ycia dla chorych z HF i dla chorych z DM jest
wiele wspólnych celów takich jak utrzymywanie prawid³owej masy cia³a, dieta
niskot³uszczowa i niskosodowa, ograniczenie spo¿ywania alkoholu, zaprzestanie
palenia papierosów, regularna aktywnoœæ fizyczna (Cosentino et al. 2019; Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne 2020; Ponikowski et al. 2016). Pacjenci z HF powinni odbywaæ coroczne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom. Kluczowe jest
dla nich ograniczenie spo¿ywania p³ynów, a w³aœciwie umiejêtnoœæ regulowania tej
poda¿y. Zwykle powinni przyjmowaæ 1,5-2,0 litrów p³ynów na dobê z uwzglêdnieniem wody zawartej w warzywach i owocach. W okresie zaostrzeñ HF niezbêdny jest
re¿im 1,5 litra, a na wypadek upa³ów, wymiotów czy biegunki spo¿ycie p³ynów powinno byæ nieco wiêksze. Osoby z HF musz¹ prowadziæ samoobserwacjê, codziennie
siê wa¿yæ i na wypadek narastania obrzêków, dusznoœci czy nag³ego wzrostu masy
cia³a, zanim zg³osz¹ siê do lekarza, powinni sami zmodyfikowaæ leczenie moczopêdne. Wspó³praca pacjenta z lekarzem i przestrzeganie zaleceñ po wypisie ze szpitala stanowi jeden z najtrudniejszych aspektów terapii przewlek³ej niewydolnoœci
serca. Szczególnie uci¹¿liwe dla wielu chorych jest ograniczanie spo¿ywania
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p³ynów. Przy wspó³istniej¹cej cukrzycy i zwi¹zanej z ni¹ hiperglikemii w wyniku
zwiêkszonej osmolalnoœci osocza oœrodek pragnienia mo¿e byæ dodatkowo stymulowany (Agha et al. 2004). Pomocne w poradzeniu sobie z nadmiernym pragnieniem mog¹ byæ preparaty sztucznej œliny, ¿ucie gumy czy inne metody testowane
u pacjentów dializowanych (Allida et al. 2015). Organizacja porad ambulatoryjnych
dla pacjentów po wypisie ze szpitala i edukacja chorych to wspólne podstawy
d³ugoterminowej opieki nad pacjentami z niewydolnoœci¹ serca i cukrzyc¹.

PODSUMOWANIE
Niewydolnoœæ serca i cukrzyca s¹ powi¹zane licznymi mechanizmami patofizjologicznymi, a liczba pacjentów obci¹¿onych oboma rozpoznaniami bêdzie stale
ros³a. Kluczowe jest korzystanie z terapii, które maj¹ udowodniony efekt poprawiaj¹cy rokowanie w tych konkretnych grupach chorych. U pacjentów z DM nale¿y
na wczesnym etapie stosowaæ leki zapobiegaj¹ce rozwojowi HF jak np. inhibitory
receptora SGLT-2. Gdy HF wspó³istnieje z DM w farmakoterapii przeciwcukrzycowej trzeba wybraæ leki poprawiaj¹ce rokowanie jak flozyny, a w dalszej kolejnoœci
metformina i unikaæ tych, mog¹cych nasilaæ objawy HF jak tiazolidynediony
(ryc. 12.2). Przy leczeniu niewydolnoœci serca i cukrzycy nale¿y poœwiêciæ szczególn¹ uwagê ocenie funkcji nerek, która determinuje mo¿liwoœæ bezpiecznego stosowania zalecanej farmakoterapii. Holistyczne podejœcie do pacjenta, edukacja
chorego i przestrzeganie zaleceñ to kluczowe elementy sukcesu terapeutycznego.
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Rozdzia³ 13

ZABURZENIA RYTMU SERCA
W CUKRZYCY
Janina Stêpiñska
Zaburzenia rytmu serca to jeden z najwa¿niejszych i bardzo obszernych dzia³ów
kardiologii. Zarówno etiologia, patogeneza, jak i podzia³ zaburzeñ rytmu serca i postêpowanie terapeutyczne s¹ tematem wielu podrêczników i prac naukowych. W praktyce klinicznej w kardiologii korzystamy z wytycznych Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ESC), które s¹ równie¿ wytycznymi Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (PTK) (Brugada et al. 2019, Cosentino et al. 2019, ESC Guidelines
2016, Hindricks et al. 2020, Priori et al. 2015, Ponikowski et al. 2016). Wszystkie
wytyczne s¹ t³umaczone na jêzyk polski i dostêpne na stronie www.ptkardio.pl.
Dynamiczny postêp kardiologii powoduje, ¿e niezale¿nie od wytycznych powstaj¹
stanowiska i konsensusy ESC, PTK i ich asocjacji czy sekcji zajmuj¹cych siê zaburzeniami rytmu niekiedy z innymi towarzystwami naukowymi (Pedersen et al. 2016).
Zaburzenia rytmu serca podzieliæ mo¿na na tachyarytmie nadkomorowe, tachyarytmie komorowe i bradyarytmie i zaburzenia przewodzenia (tabela 13.1). Zaburzenia
rytmu serca maj¹ rozmait¹ etiologiê. Mog¹ byæ wtórne do wielu chorób uk³adu sercowo-naczyniowego: nadciœnienia têtniczego, choroby wieñcowej, nabytych i wrodzonych
wad serca, pierwotnych chorób miêœnia sercowego, zapalenia miêœnia sercowego czy
te¿ zapalenia osierdzia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zaburzenia rytmu serca mog¹ nie
byæ zwi¹zane z chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego. Mog¹ wystêpowaæ u chorych z chorobami innych narz¹dów i uk³adów, np. chorobami uk³adu oddechowego,
tarczycy, mog¹ byæ wtórne do zaburzeñ elektrolitowych, niewydolnoœci nerek, niedokrwistoœci czy infekcji. Mog¹ mieæ zwi¹zek z chorob¹ nowotworow¹.
Wszystkie choroby uk³adu sercowo-naczyniowego, zw³aszcza niewystarczaj¹co
leczone, prowadz¹ do niewydolnoœci serca. Niewydolnoœæ serca jest niezale¿nym
czynnikiem ryzyka zaburzeñ rytmu serca. Sama przebudowa miêœnia serca, nawet
ta zwi¹zana z wiekiem, zwiêksza ryzyko ich wyst¹pienia.
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Tabela 13.1. Podzia³ zaburzeñ rytmu serca i zaburzeñ przewodzenia (na podstawie

Ponikowski et al. 2019)
Tachyarytmie
nadkomorowe

Migotanie przedsionków
(AF)
• napadowe (do 7 dni)
• przetrwa³e (>7 dni)
• utrwalone (> roku)

Tachyarytmie
komorowe

Czêstoskurcz
komorowy
• Monomorficzny
• Polimorficzny:
dwukierunkowy,
torsade
de pointes

Bradyarytmie i zaburzenia przewodzenia

Choroba wêz³a zatokowego
• Bradyarytmie: bradykardia zatokowa,
zahamowanie zatokowe, blok
zatokowo-przedsionkowy, zastêpczy
rytm wêz³owy, zastêpczy rytm
komorowy.
Wystêpuj¹ce naprzemiennie
z tachyarytmi¹ (AF, AFI),
czêstoskurczem nadkomorowym
– zespó³ tachy-bradykardii

Trzepotanie przedsionków Migotanie komór
AFI, atrial flutter
Tachykardia zatokowa

Bloki przedsionkowo-komorowe

Czêstoskurcze
nadkomorowe
Elementy ró¿nicuj¹ce:
• QRS <120 ms
• QRS ³120 ms
• liczba za³. P < QRS
• liczba za³. P = QRS
• liczba za³. P > QRS
• kszta³t za³. P za QRS
• odleg³oœæ P od QRS

• Blok AV I° – zwolnienie
przewodnictwa (P-Q >200 ms)
• Blok AV II° – blok czêœciowy
Typu 1 – Mobitz I lub periodyka
Wenckebach – stopniowe wyd³u¿anie PQ a¿ do wypadniêcia QRS
Typu 2 – Mobitz II – miarowy rytm P,
sta³e PQ, co któryœ P jest
przewiedziony do QRS (2:1, 3:1, 4:1)
• Blok AV III° – blok ca³kowity
– ¿adne pobudzenie przedsionkowe
nie przewodzi siê do komór

Nawrotny czêstoskurcz
wêz³owy

Bloki œródkomorowe – zwolnienie lub
zablokowanie przewodzenia poni¿ej
pêczka Hisa lub przez miêsieñ serca

Nawrotne czêstoskurcze
przedsionkowo-komorowe

Blok lewej odnogi pêczka Hisa (LBBB)
Blok przedniej wi¹zki lewej odnogi
pêczka Hisa (LAH)
Blok tylnej wi¹zki lewej odnogi pêczka
Hisa (LPH)
Blok prawej odnogi pêczka Hisa (RBBB)
Bloki dwuwi¹zkowe: RBBB + LAH,
RBBB + LPH
Bloki trójwi¹zkowe: np. RBBB + LAH +
AV I°, RBBB i naprzemiennie LAH, LPH

Czêstoskurcz
przedsionkowy
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Nie istniej¹ ¿adne szczególne zaburzenia rytmu wik³aj¹ce cukrzycê, nie ma
równie¿ ¿adnych szczególnych metod diagnostycznych ani terapeutycznych dla
chorych na cukrzycê. Jednak cukrzyca jest chorob¹, która ma wp³yw na wiêkszoœæ
chorób sercowo-naczyniowych, z powodu zmian zarówno w du¿ych, jak i ma³ych
naczyniach. Mo¿e dlatego choroby uk³adu sercowo-naczyniowego s¹ najczêstsz¹
przyczyn¹ hospitalizacji chorych z cukrzyc¹.
Makroangiopatia stwierdzana jest najczêœciej ju¿ w momencie rozpoznania
cukrzycy; dotyczy zmian w naczyniach wieñcowych, mózgowych lub têtnicach
obwodowych. Mikroangiopatia, czyli zmiany w drobnych naczyniach dotycz¹
wszystkich narz¹dów, w tym serca. Uszkodzenie mikrokr¹¿enia w nerkach, czyli
nefropatia cukrzycowa, ma poœredni wp³yw zarówno na etiopatogenezê zaburzeñ
rytmu serca, ich znaczenie kliniczne, jak równie¿ na mo¿liwoœci terapeutyczne.
Zmiany mia¿d¿ycowe u chorych na cukrzycê, pojawiaj¹ siê w m³odszym wieku, s¹
bardziej nasilone, dotycz¹ ró¿nego kalibru naczyñ. Uszkodzenie œródb³onka dodatkowo sprzyja wyst¹pieniu zaburzeñ rytmu serca. U osób z cukrzyc¹, bardzo wa¿nym
czynnikiem zwiêkszaj¹cym ryzyko zaburzeñ rytmu serca jest niewydolnoœæ nerek
(Akoum et al. 2019). Dotyczy to przede wszystkim migotania przedsionków, ale
równie¿ wszystkich innych zaburzeñ rytmu serca. Chorzy z niewydolnoœci¹ nerek
maj¹ istotnie gorsze rokowanie w porównaniu do tych, którzy nie maj¹ niewydolnoœci nerek. Zaburzenia rytmu u chorych dializowanych, rozpoznawane s¹ tym
czêœciej im d³u¿ej trwaj¹ dializy.
Niniejszy rozdzia³ odnosi siê do niektórych tylko zaburzeñ rytmu serca, a zw³aszcza
do szczególnych aspektów zaburzeñ rytmu, zwi¹zanych z cukrzyc¹. Najwa¿niejsze
zagadnienia dotycz¹ce zaburzeñ rytmu serca w cukrzycy, to migotanie przedsionków, zwiêkszone ryzyko groŸnych zaburzeñ rytmu serca u chorych z chorobami
sercowo-naczyniowymi i cukrzyc¹, zwi¹zane z wp³ywem cukrzycy na ma³e i du¿e
naczynia, a co za tym idzie na gorsze rokowanie chorych, oraz hipoglikemia jako
czynnik ryzyka zaburzeñ rytmu serca, ale równie¿ potencjalne dzia³anie niepo¿¹dane stosowanych leków. Najczêstszym zaburzeniem rytmu maj¹cym zwi¹zek
z cukrzyc¹ jest migotanie przedsionków.

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
Migotanie przedsionków (AF) jest najczêstsz¹ arytmi¹; dzieli siê je na zastawkowe i niezastawkowe AF. Zastawkowe AF, jak sama nazwa wskazuje, towarzyszy
wadom serca; najczêœciej zwê¿eniu i/lub niedomykalnoœci zastawki mitralnej.
Dotyczy tak¿e chorych z wszczepion¹ zastawk¹ mechaniczn¹ serca (ESC Guidelines 2016, 2020). Dane na temat czêstoœci wystêpowania niezastawkowego AF
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wskazuj¹ na coraz wiêksz¹ liczbê osób, u których rozpoznawane jest AF. Mówi siê,
¿e AF jest epidemi¹ XXI wieku. Do niedawna s¹dzono, ¿e u osób powy¿ej 65 lat czêstoœæ niezastawkowego AF wynosi kilkanaœcie procent. Zakoñczone niedawno badanie
NOMED-AF („Nieinwazyjne Monitorowanie w Celu Wczesnego Wykrycia Migotania
Przedsionków”) wykaza³o, ¿e czêstoœæ ta wynosi oko³o 23% (Kalarus et al. 2018).
Wiadomo na pewno, ¿e czêstoœæ wystêpowania AF roœnie z wiekiem. Cukrzyca
jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka wyst¹pienia AF; zwiêksza jego czêstoœæ zw³aszcza u osób m³odych. Ocenia siê, ¿e ryzyko wyst¹pienia AF u chorych z cukrzyc¹ jest
o 40% wiêksze w porównaniu do pacjentów bez cukrzycy i ka¿dego roku od rozpoznania cukrzycy roœnie o oko³o 3% (Dublin et al. 2009).
Innymi czynnikami zwiêkszaj¹cymi ryzyko wyst¹pienia AF s¹ nadciœnienie têtnicze, choroba wieñcowa, wady serca, niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ nerek, przewlek³a obturacyjna choroba p³uc, oty³oœæ, bezdech senny i obci¹¿enia genetyczne
(ESC Guidelines 2016, Hindricks et al. 2020).
Najwiêkszym niebezpieczeñstwem wynikaj¹cym z AF jest zwiêkszenie ryzyka
wyst¹pienia udaru mózgu. Ryzyko udaru niedokrwiennego równie¿ roœnie z wiekiem. Rokowanie chorych z AF i cukrzyc¹, w porównaniu do populacji bez cukrzycy jest znacznie powa¿niejsze. AF zwiêksza u takich chorych znacznie bardziej
ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych,
udaru mózgu i niewydolnoœci serca (Du et al. 2009).
Patomechanizm wystêpowania migotania przedsionków, a tak¿e patomechanizm
cukrzycy, wydaj¹ siê dobrze znane (ESC Guidelines 2016, Cosentino et al. 2020,
Hindricks et al. 2020). Pojawia siê natomiast coraz wiêcej badañ na temat ich wzajemnych zale¿noœci (Tadic et al. 2015). Patomechanizm prowadz¹cy do AF u chorych
z cukrzyc¹ to dysfunkcja uk³adu autonomicznego, zwiêkszona aktywnoœæ uk³adu
sympatycznego, stres oksydacyjny, a tak¿e remodeling strukturalny, elektryczny
i elektromechaniczny. Wzajemne zale¿noœci przedstawiono na ryc. 13.1. Dodatkow¹ przyczyn¹ AF u chorych z cukrzyc¹ jest hipoglikemia. Udowodniony jest
wp³yw hipoglikemii na wystêpowanie AF, niezale¿nie od wspó³istniej¹cych chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego. Interesuj¹ce, ¿e prawid³owy poziom glikemii nie
zmniejsza ryzyka wyst¹pienia AF, natomiast zwiêksza bezpieczeñstwo leczenia.
Podkreœla siê rolê oty³oœci w wystêpowaniu migotania przedsionków. Otyli
pacjenci z AF s¹ na ogó³ m³odsi o prawie 10 lat, maj¹ liczne choroby wspó³istniej¹ce,
wœród nich: nadciœnienie têtnicze, cukrzycê, przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek, niewydolnoœæ serca, hipercholesterolemiê. Stanowi¹ oni kilkanaœcie procent chorych hospitalizowanych z powodu AF. Mówi siê o tak zwanym paradoksie zwi¹zanym z oty³oœci¹, gdy¿ w porównaniu z chorymi nieoty³ymi, skorygowana o czynniki ryzyka
czêstoœæ udarów mózgu i œmiertelnoœæ szpitalna s¹ ni¿sze (Agarwal et al. 2019).
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Czynniki prozapalne

Opornoœæ na insulinê
Przebudowa
przedsionków:
strukturalna,
elektryczna,
elektromechaniczna

Zaburzenia hemostazy

Dysfunkcja œródb³onka

Mia¿d¿yca

Dysfunkcja uk³adu RAAS

Migotanie
przedsionków
Rycina 13.1. Relacje miêdzy patogenez¹ cukrzycy i migotania przedsionków
na podstawie Tadic et al. 2015
Przyczyna tego paradoksu dotycz¹cego oty³oœci nie jest znana, ale zjawisko to jest
opisywane równie¿, np. w niewydolnoœci serca (Fonarow et al. 2007).
Wiêkszoœæ czynników bior¹cych udzia³ w patomechanizmie wystêpowania AF,
wp³ywa na uk³ad krzepniêcia i ma dzia³anie prozakrzepowe. Warunkiem sprzyjaj¹cym
powstaniu skrzeplin jest samo powiêkszanie siê jam serca, zw³aszcza lewego przedsionka, ale równie¿ lewej komory, na przyk³ad w wyniku du¿ego uszkodzenia miêœnia lewej
komory i zaburzeñ kurczliwoœci. Zaburzenia kurczliwoœci, wp³ywaj¹ na œródb³onek
powoduj¹c zwiêkszenie ekspresji inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1).
Migotanie przedsionków dzieli siê na: napadowe, trwaj¹ce do 7 dni, przetrwa³e,
powy¿ej 7 dni i utrwalone, trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ rok. Wytyczne ESC wyró¿niaj¹
jeszcze d³ugotrwa³e przetrwa³e migotanie przedsionków. Termin ten stosowany jest
wtedy, kiedy AF trwa d³u¿ej ni¿ rok, ale zdecydowano o wyborze strategii kontroli
rytmu, czyli o próbie przywrócenia rytmu zatokowego. Inaczej mówi¹c, czas trwania nie ró¿ni siê od migotania utrwalonego, ale strategia postêpowania jest inna.
W utrwalonym AF zarówno pacjent, jak i lekarz akceptuj¹ strategie kontroli czêstoœci i nie planuje siê przywracania rytmu zatokowego (ESC Guidelines 2016). Kontrolê rytmu zaleca siê dla eliminacji objawów towarzysz¹cych AF i poprawy jakoœci
¿ycia (Hindricks et al. 2020).
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Warunkiem rozpoznania migotania przedsionków jest udokumentowanie go
w zapisie EKG. Jest to proste u chorych, którzy odczuwaj¹ arytmiê, a AF jest przetrwa³e lub utrwalone. Niestety oko³o 30% pacjentów z AF, nie odczuwa arytmii.
Wœród tych, którzy odczuwaj¹ arytmiê, trudnoœæ jej zarejestrowania polega na tym,
¿e w pocz¹tkowym okresie jest to napadowe AF, a napady trwaj¹ bardzo krótko.
Migotanie przedsionków rozpoznaje siê, jeœli w 12. odprowadzeniowym EKG lub
w zapisie z jednego odprowadzenia przez co najmniej 30 sek. stwierdza siê brak
za³amków P i niemiarowe odstêpy RR (Hindricks et al. 2020). Zaleca siê wyró¿nianie pierwszego napadu jako osobnej postaci AF.
Rozpoznanie AF ma ogromne znaczenie; jest wskazaniem do podjêcia decyzji o rozpoczêciu leczenia przeciwzakrzepowego w celu zmniejszenia ryzyka powik³añ zakrzepowo-zatorowych, przede wszystkim udaru mózgu. Dlatego wytyczne ESC zobowi¹zuj¹
lekarzy do uczenia pacjentów powy¿ej 65. roku ¿ycia, badania têtna i oceny jego regularnoœci. Podobne zalecenie powinno dotyczyæ pacjentów z cukrzyc¹, niezale¿nie od wieku.
Jeœli nie udaje siê zapisaæ arytmii w badaniu EKG, wykonuje siê rejestracje holterowskie; im d³u¿szy zapis, tym wiêksze prawdopodobieñstwo zarejestrowania arytmii. W szczególnych sytuacjach, zw³aszcza u chorych po udarze mózgu zaleca
d³ugotrwa³e, co najmniej 72-godzinne, nieinwazyjne monitorowanie EKG, albo
monitorowanie za pomoc¹ urz¹dzeñ wszczepialnych. Relatywnie proœciej mo¿na
zdiagnozowaæ AF u pacjentów z wszczepionym uk³adem stymuluj¹cym lub defibrylatorem z elektrod¹ przedsionkow¹, która umo¿liwia sta³e monitorowanie rytmu
przedsionków. Najnowsze wytyczne dopuszczaj¹ rejestracjê przy u¿yciu technik
mobilnych, np. smartwatchy (Hindricks et al. 2020).
Rozpoznanie AF jest wskazaniem do oceny ryzyka udaru mózgu i powik³añ
zatorowo-zakrzepowych. S³u¿y temu skala CHA2DS2Vasc, której nazwa pochodzi
od pierwszych liter czynników ryzyka w jêzyku angielskim. Spoœród 9 punktów,
które mo¿na uzyskaæ w skali CHA2DS2Vasc, jeden punkt stanowi stê¿enie glukozy
we krwi na czczo >125 mg/dl (7 mmol/l) lub terapia doustnym lekiem hipoglikemizuj¹cym i/lub insulin¹. Cukrzyca jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka powik³añ
zakrzepowo-zatorowych i zwiêkszonej czêstoœci wystêpowania udarów mózgu
u chorych z migotaniem przedsionków.
Wskazania i zasady leczenia przeciwzakrzepowego, a tak¿e leczenie udaru mózgu
omówione s¹ w rozdzia³ach 15 i 23. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w wytycznych zaleca siê leczenie przeciwwzakrzepowe u chorych z AF, nawet jeœli maj¹
mniej ni¿ 65 lat i tylko jeden punkt w skali CHA2DS2Vasc, w³aœnie za cukrzycê
(Cosentino et al. 2020, ESC Guidelines 2016). Leczenie przeciwzakrzepowe zwiêksza ryzyko powik³añ krwotocznych, ale poza aktywnym krwawieniem, nie stanowi
bezwzglêdnego przeciwwskazania do leczenia.
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Podsumowuj¹c, cukrzyca zwiêksza ryzyko powik³añ zakrzepowo-zatorowych,
natomiast nie zwiêksza ryzyka powik³añ krwotocznych. Jest jednym z elementów
decyduj¹cych o leczeniu przeciwzakrzepowym. W przypadku bardzo du¿ego ryzyka krwawieñ, albo suboptymalnego wyniku leczenia przeciwzakrzepowego, nale¿y
rozwa¿yæ przezcewnikowe zamkniêcie uszka lewego przedsionka.
Interesuj¹ce, ¿e nie ma jednoznacznych danych na temat zwi¹zku miêdzy poziomem HbA1C a ryzykiem udaru mózgu. Fangel i wsp. badali ryzyko powik³añ
zakrzepowo-zatorowych u chorych z AF zale¿nie od poziomu HbA1C w populacji
duñskiej na podstawie 10-letniego rejestru. Okaza³o siê, ¿e o ile w pierwszych 10 latach
trwania cukrzycy, wyrównanie cukrzycy mo¿e mieæ wp³yw na obni¿enie ryzyka,
o tyle u chorych z cukrzyc¹ trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ 10 lat, podwy¿szony poziom HbA1C
nie pogarsza rokowania (Fangel et al. 2019).
Podobne wnioski, co do zwiêkszonego ryzyka powik³añ zakrzepowo-zatorowych
u chorych z d³u¿ej rozpoznawan¹ cukrzyc¹ wynika³y równie¿ z innych badañ i rejestrów (Overvad et al. 2016). Z rejestru ATRIA wynika, ¿e ryzyko roœnie ju¿ po
3 latach od rozpoznania cukrzycy (Ashburner et al. 2016). Jest ono wiêksze u chorych
leczonych insulin¹ w porównaniu do leczonych doustnymi lekami (Patti et al. 2017).
Ze wzglêdu na ³atwoœæ stosowania, przydatnoœæ skali CHA2DS2Vasc, jest ona
stosowana w ró¿nych populacjach chorych do przewidywania zdarzeñ sercowo-naczyniowych. Na podstawie rejestru obejmuj¹cego prawie 70 000 chorych,
okaza³o siê, ¿e na podstawie skali CHA2DS2Vasc mo¿na przewidzieæ wyst¹pienie
AF u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 (Hu i Lin 2018, Hu et al. 2018).
Poza ocen¹ ryzyka udaru mózgu, u chorych z AF nale¿y oceniæ stopieñ zaawansowania objawów wg skali EHRA (European Heart Rhythm Association). Skala
pocz¹tkowo czterostopniowa, obecnie jest piêciostopniowa, gdy¿ uznano, ¿e objawy niewp³ywaj¹ce na aktywnoœæ fizyczn¹, ale dolegliwe dla pacjenta, powinny byæ
w tej skali uwzglêdnione, a przede wszystkim brane pod uwagê w proponowanym
leczeniu. Wg zmodyfikowanej skali EHRA, klasa 1 oznacza brak objawów,
2a – niewielkie objawy niewp³ywaj¹ce na codzienn¹ aktywnoœæ, 2b – jak 2a,
ale dolegliwe dla pacjenta, 3 – objawy AF ograniczaj¹ce codzienn¹ aktywnoœc
i 4 – uniemo¿liwiaj¹ce codzienn¹ aktywnoœæ. W przypadku chorób wspó³istniej¹cych, niekiedy trudno oceniæ co jest przyczyn¹ ograniczenia aktywnoœci.
Niemniej pacjenci sami zwracaj¹ uwagê na fakt ograniczenia tolerancji wysi³ków
od czasu zmiany rytmu.
Celem leczenia migotania przedsionków jest kontrola objawów i zapobieganie
powik³aniom. Wybór strategii kontroli rytmu, albo kontroli czêstoœci, nie ró¿ni siê
od postêpowania u chorych bez cukrzycy. Jednak osi¹gniêcie celu jest trudniejsze
w populacji chorych z cukrzyc¹. Nale¿y to braæ od uwagê, jako dodatkowy element,
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proponuj¹c przywrócenie rytmu serca kardiowersj¹ farmakologiczn¹ albo elektryczn¹. Oczywiœcie, w sytuacjach, w których AF powoduje skutki hemodynamiczne, kardiowersja elektryczna jest postêpowaniem z wyboru. Decyzje dotycz¹ce
planowego przywrócenia rytmu zatokowego powinny uwzglêdniaæ chorobê podstawow¹, choroby wspó³istniej¹ce, czas trwania AF, wielkoœæ lewego przedsionka,
skutecznoœæ wczeœniejszych kardiowersji. Istotnym elementem przygotowania do
przywrócenia rytmu zatokowego jest leczenie przeciwzakrzepowe, które powinno
byæ skutecznie prowadzone przez co najmniej 3 tygodnie. Kardiowersjê mo¿na
wykonaæ bez leczenia przeciwzakrzepowego, jeœli napad nie trwa d³u¿ej ni¿ 48 h.
Czêsto, dla zmniejszenia ryzyka powik³añ zakrzepowo-zatorowych wykonuje siê
echokardiografiê przezprze³ykow¹ w celu wykluczenia obecnoœci skrzeplin.
W wytycznych ESC dotycz¹cych migotania przedsionków, eksperci zalecaj¹
leczenie chorób wspó³istniej¹cych. Szczególne znaczenie dla rokowania ma w³aœciwa kontrola ciœnienia têtniczego. Dotyczy to oczywiœcie równie¿ cukrzycy; nale¿y
d¹¿yæ do osi¹gniêcia celów leczenia. Wspó³istnienie cukrzycy i AF zwiêksza
ryzyko zgonu i rehospitalizacji (Echouffo-Tcheugui et al. 2017).

ABLACJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW
Ablacja jest powszechnie stosowan¹ metod¹ leczenia migotania przedsionków.
Obserwacje odleg³e dotycz¹ce skutecznoœci ablacji nie s¹ spójne. S¹ dane wskazuj¹ce na brak ró¿nic w prze¿yciu bez napadów AF w populacji chorych z i bez
cukrzycy (Anselmino et al. 2015, Wang et al. 2019). W badaniu obserwacyjnym
przeprowadzonym w 7 du¿ych oœrodkach europejskich, w których wykonuje siê
ablacjê, wykazano, ¿e czêstoœæ nawrotów AF po roku od ablacji jest istotnie wy¿sza u chorych z cukrzyc¹: 32% vs 25,3%, p=0,031. Chorzy z cukrzyc¹ mieli wiêcej
chorób wspó³istniej¹cych, jednak w analizie wieloczynnikowej, po skorygowaniu
o czynniki zak³ócaj¹ce, cukrzyca jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka nawrotów
(HR 1,39, 95% CI 1,07-1,88, p=0,016). Nawroty s¹ znacznie czêstsze u chorych
z utrwalonym AF w porównaniu do napadowego. Bior¹c pod uwagê powy¿sze
stwierdzenia, byæ mo¿e w populacji chorych z cukrzyc¹, ablacja powinna byæ
wykonywana wczeœniej, nim dojdzie do utrwalenia migotania przedsionków.
Bezpieczeñstwo wykonania ablacji u chorych z cukrzyc¹ nie ró¿ni³o siê od populacji bez cukrzycy. Dotyczy³o to równie¿ powik³añ zakrzepowo-zatorowych
(Creta et al. 2020).
Obecnie zwraca siê uwagê na koniecznoœæ w³aœciwego leczenia chorób wspó³istniej¹cych, w tym wyrównania cukrzycy, zaprzestanie palenia tytoniu, redukcjê
wagi cia³a.
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TACHYKARDIA ZATOKOWA
Tachykardia zatokowa mo¿e byæ spowodowana bardzo wieloma przyczynami.
Jedn¹ z nich jest cukrzyca ze stwierdzon¹ dysfunkcj¹ autonomiczn¹ (patrz
rozdz. 20), a tak¿e hipoglikemia. Poza cukrzyc¹, poœród patologii bêd¹cych przyczyn¹ tachykardii zatokowej, wymienia siê: lêk, atak paniki, anemiê, gor¹czkê, odwodnienie, infekcjê, chorobê nowotworow¹, nadczynnoœæ tarczycy, guz chromoch³onny, chorobê Cushinga, zator p³ucny, zawa³ serca, zapalenie osierdzia, wadê
zastawkow¹, wrodzon¹ wadê serca, zastoinow¹ niewydolnoœæ serca, wstrz¹s.
Tachykardia mo¿e byæ równie¿ spowodowana przyczynami fizjologicznymi, np.
wysi³kiem lub bólem, a tak¿e lekami, narkotykami, alkoholem i kofein¹ (Brugada
et al. 2020).

KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU
I NAG£Y ZGON SERCOWY
Jedn¹ z najczêstszych przyczyn zgonu u pacjentów z cukrzyc¹ jest nag³y zgon
sercowy (SCD, ang. sudden coronary death) (Israel et al. 2016). S¹ dane wskazuj¹ce, ¿e ryzyko SCD roœnie wraz z zaawansowaniem cukrzycy typu 2. W porównaniu do osób bez cukrzycy, w populacji z granicznymi stê¿eniami glukozy
wspó³czynnik ryzyka (HR, ang. hazard ratio) SCD wynosi 1,24 (0,98-1,57); u osób
z rozpoznan¹ cukrzyc¹, ale bez mikroangiopatii i bez proteinurii, zwiêksza siê do
1,73 (1,28-2,34), a u chorych z mikroangiopati¹ do 2,66 (1,84-3,85). Na ryzyko
nag³ego zgonu sercowego ma równie¿ wp³yw w³aœciwe leczenie hipoglikemizuj¹ce. Osoby z mikroangiopati¹, ale z dobrze kontrolowan¹ cukrzyc¹ i glikemi¹
<7,7 mmol/l nie maj¹ zwiêkszonego ryzyka SCD (Jouven et alt. 2005).
Najczêstsz¹ przyczyn¹ czêstoskurczów komorowych i nag³ego zgonu sercowego
jest choroba wieñcowa i zawa³ serca. Wykazano, ¿e cukrzyca typu 2 jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zarówno czêstoskurczu komorowego, jak i nag³ego zgonu
sercowego. W retrospektywnym rejestrze obejmuj¹cym 2411 pacjentów hospitalizowanych z powodu czêstoskurczu komorowego albo migotania komór, 25%
chorych mia³o cukrzycê typu 2. W analizie jedno- i wieloczynnikowej wykazano, ¿e
cukrzyca jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu z ka¿dej przyczyny w dwuletniej obserwacji (651 [36%] vs 314 [51%] zgonów, p 0,0001). Potwierdzi³o siê to po
dobraniu specyficznej grupy kontrolnej, dopasowanej pod wzglêdem charakterystyki klinicznej. Liczba zgonów z wszystkich przyczyn po 2 latach wynosi³a w tej
grupie 146 (33%), a w grupie z cukrzyc¹ 204 (46%, p = 0,001). Nie obserwowano
natomiast zwiêkszenia liczby zgonów w pierwszej dobie hospitalizacji ani ró¿nic
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w czêstoœci rehospitalizacji z powodu nawrotu czêstoskurczu komorowego albo
migotania komór. Poza cukrzyc¹, znaczenie prognostyczne ma wiek, choroba
nerek, zabiegi resuscytacyjne, frakcja wyrzucania <55% (Weidner et al. 2018).
Niestety, w latach, w których prowadzony by³ rejestr, tylko niewielu chorych leczonych by³o nowymi lekami przeciwcukrzycowymi, o których wiadomo, ¿e obni¿aj¹
œmiertelnoœæ z przyczyn sercowo-naczyniowych (Marfella et al. 2018, McMurray et
al. 2019, Zennad et al. 2020).
Zgodnie z wytycznymi, u pacjentów z licznymi komorowymi zaburzeniami
rytmu, nale¿y wykluczyæ chorobê strukturaln¹ mog¹c¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ rytmu serca (Priori et al. 2015).
Nag³y zgon sercowy u chorych z cukrzyc¹, najczêœciej dotyczy chorych po przebytym zawale serca. Ocenia siê, ¿e ryzyko SCD u chorych na cukrzycê po przebytym
zawale serca z EF >35% jest porównywalne do ryzyka u chorych z istotnie
uszkodzon¹ funkcj¹ lewej komory, czyli EF <35%, ale bez cukrzycy (Jouven ET AL.
2005, Junttila et al. 2010). Jest to o tyle istotne, ¿e wskazania do wszczepienia ICD
w prewencji pierwotnej, u chorych po zawale serca, s¹ uzale¿nione od stopnia uszkodzenia miêœnia sercowego. Uwa¿am, ¿e w sytuacji granicznych wartoœci uszkodzenia
lewej komory, podejmuj¹c decyzjê o kwalifikacji do ICD, nale¿y braæ pod uwagê
wspó³istnienie cukrzycy.
Pozaszpitalne zatrzymanie kr¹¿enia wi¹¿e siê z bardzo wysokim ryzykiem zgonu.
Prze¿ycie po pozaszpitalnym zatrzymaniu kr¹¿enia u chorych z cukrzyc¹ jest ni¿sze
w porównaniu do chorych bez cukrzycy. Na podstawie prospektywnego rejestru
prowadzonego w Holandii w latach 2005-2010 porównano prze¿ycie 275 chorych
z cukrzyc¹ typu 2 i 174 chorych bez cukrzycy. Powrót funkcji ¿yciowych w okresie
przedszpitalnym stwierdzono u 48,7% chorych z cukrzyc¹ i 55,8% chorych bez
cukrzycy (p=0,032). Równie¿ prze¿ycie szpitalne by³o istotnie ni¿sze w populacji
chorych z cukrzyc¹ ( 40,3% vs 57,7%, p<0,001). Gorzej rokuj¹ chorzy leczeni insulin¹ w porównaniu do leczonych lekami doustnymi.
Coraz wiêcej badañ wskazuje na zwiêkszone ryzyko komorowych zaburzeñ
rytmu serca i nag³ego zgonu sercowego w konsekwencji hipoglikemii u chorych
z cukrzyc¹ typu 2. Ryzyko jest wiêksze u chorych leczonych insulin¹ (Hsieh et al.
2020). Kwas g-linolenowy (GLA) równie¿ mo¿e powodowaæ hipoglikemiê. Ryzyko hipoglikemii jest istotnie ni¿sze przy leczeniu inhibitorami transportu bia³ka 2
glukozy sodu (SGLT-2), agonistami receptorów glukagonopodobnych bia³ka 1
(GLP-1 RA) i inhibitorów DPP 4 (gliptyny). Obydwie te grupy leków chêtnie s¹ stosowane przez kardiologów, ze wzglêdu na redukcjê zdarzeñ sercowo-naczyniowych.
Hipoglikemia wi¹¿e siê z wyd³u¿eniem odstêpu QT, zmniejszeniem perfuzji
miêœnia sercowego, zwiêkszeniem czêstoœci komorowych zaburzeñ rytmu i nag³ego
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zgonu sercowego. Wyd³u¿enie odstêpu QT jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka
nag³ego zgonu sercowego. Hipoglikemia mo¿e mieæ równie¿ wp³yw na powstawanie zaburzeñ przewodzenia u chorych z cukrzyc¹. S¹ równie¿ dane wskazuj¹ce na
zwiêkszone ryzyko hipoglikemii u osób z podwy¿szonym poziomem kwasu moczowego, a jeœli dodatkowo wspó³istniej¹ zaburzenia przewodzenia, ryzyko nag³ego
zgonu wzrasta. Dlatego wszyscy pacjenci z czynnikami ryzyka powinni byæ bardzo
sumiennie monitorowani, zw³aszcza jeœli leczeni s¹ insulin¹ lub pochodnymi sulfonylomocznika. Unikanie hipoglikemii zmniejsza ryzyko nag³ego zgonu sercowego.
Zalecana jest ocena ryzyka nag³ego zgonu sercowego u ka¿dego chorego z objawami niewydolnoœci serca albo po przebytym zawale serca. Dotyczy to oceny funkcji lewej komory i chorób wspó³istniej¹cych.

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE CHORYCH
Z ZABURZENIAMI RYTMU I CUKRZYC¥
Zasady leczenia farmakologicznego u chorych z zaburzeniami rytmu i cukrzyc¹
nie ró¿ni¹ siê od leczenia chorych bez cukrzycy.
Najczêœciej stosowanymi lekami w leczeniu zaburzeñ rytmu serca s¹ beta-adrenolityki, czyli beta-blokery. Zmniejszaj¹ one ryzyko ponownego zawa³u serca.
Najwiêksz¹ skutecznoœæ wykazuj¹ u chorych z uszkodzon¹ lew¹ komor¹, czyli
po przebytym zawale serca i z niewydolnoœci¹ serca. W tych populacjach beta-blokery redukuj¹ œmiertelnoœæ. Redukcji œmiertelnoœci nie wykazano u chorych bez
uszkodzenia lewej komory.
Beta blokery nale¿¹ do II grupy leków antyarytmicznych wed³ug klasyfikacji
Vaughana Williama, jedynie sotalol jest zaliczany do klasy III. Beta-blokery s¹
antagonistami receptorów b1 i b2, czyli hamuj¹ uk³ad wspó³czulny. Receptory b1
zlokalizowane s¹ przede wszystkim w sercu, poza tym w nerkach i przewodzie
pokarmowym. Leki blokuj¹ce tylko receptory b1 nazywane s¹ selektywnymi.
Receptory b2 zlokalizowane s¹ w naczyniach, miêœniówce g³adkiej m.in. przewodu
pokarmowego, oskrzeli, pêcherza moczowego, macicy. Leki blokuj¹ce receptory
b1 i b2 to beta-blokery nieselektywne. Stosowane s¹ na ogó³ ze wskazañ innych ni¿
kardiologiczne.
Zahamowanie receptorów beta powoduje w sercu ujemny efekt chronotropowy,
izotropowy i dromotropowy, zmniejsza objêtoœæ minutow¹ i rzut serca, zmniejsza
zu¿ycie tlenu przez miêsieñ sercowy i zwiêksza przep³yw przez naczynia wieñcowe. Powoduje spadek oporu naczyniowego i rozkurcz naczyñ.
W leczeniu zaburzeñ rytmu stosuje siê beta-blokery selektywne, gdy¿ w odró¿nieniu od nieselektywnych, nie wykazuj¹ aktywnoœci metabolicznej. Istotne jest
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równie¿ to, ¿e s¹ lekami stosowanymi w najczêœciej wspó³istniej¹cych z cukrzyc¹
i zaburzeniami rytmu chorobach: w nadciœnieniu têtniczym, chorobie niedokrwiennej serca i niewydolnoœci serca. U chorych po przebytym zawale serca
zmniejszaj¹ ryzyko zgonu. Zmniejszaj¹ ryzyko zgonu równie¿ u chorych z niewydolnoœci¹ serca. Beta-blokery stosuje siê we wszystkich rodzajach zaburzeñ rytmu
serca: tachykardii zatokowej, czêstoskurczach nadkomorowych, migotaniu przedsionków, w komorowych zaburzeniach rytmu. Przeciwwskazanie stanowi istotna
i/albo objawowa bradykardia, jednak u wiêkszoœci chorych wskazania do beta-adrenolityku przewa¿aj¹ i pacjenci z bradykardi¹ kwalifikowani s¹ do wszczepienia uk³adu stymuluj¹cego. Beta-blokery s¹ bezwzglêdnie zalecane w prewencji
nag³ego zgonu sercowego u chorych z cukrzyc¹ i uszkodzeniem lewej komory
(EF<40%) (Ponikowski et al. 2016).
Cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do stosowania beta-blokerów, natomiast doniesienia na temat skutecznoœci i bezpieczeñstwa tych leków s¹ kontrowersyjne.
Jednym z ograniczeñ jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia hipoglikemii. Liczba hospitalizacji z powodu hipoglikemii roœnie. U chorych na cukrzycê leczonych insulin¹,
beta-blokery mog¹ spowodowaæ hipoglikemiê, z powodu nasilenia dzia³ania insuliny. Natomiast u leczonych lekami z grupy sulfonylomocznika, beta-blokery mog¹
podnosiæ poziom glikemii. Niektóre badania wskazuj¹ na fakt, ¿e beta-blokery
mog¹ zmniejszyæ albo nawet zapobiegaæ niepo¿¹danym objawom wynikaj¹cym
z hipoglikemii. Hipoglikemia powoduje zwiêkszone wydzielanie katecholamin;
beta-blokery powoduj¹, ¿e pacjenci nie odczuwaj¹ objawów hipoglikemii, nie maj¹
objawów ostrzegawczych przed zaburzeniami œwiadomoœci zwi¹zanymi z hipoglikemi¹ (Hsieh et al. 2020, Israel et al. 2016). Drugim dzia³aniem niepo¿¹danym beta-blokerów w tej populacji jest zwiêkszenie wagi cia³a.
Zgodnie z wytycznymi ESC dotycz¹cymi cukrzycy i stanu przedcukrzycowego,
beta-blokery zalecane s¹ w przewlek³ych zespo³ach wieñcowych, gdy¿ zmniejszaj¹
dolegliwoœci wieñcowe, a tak¿e epizody niemego niedokrwienia. W¹tpliwoœci dotycz¹ce przewlek³ego leczenia beta-blokerami chorych z cukrzyc¹ wynikaj¹ z obserwowanego zwiêkszenia œmiertelnoœci w tej populacji.
Tsujimoto i wsp. opublikowali prospektywne dane z populacji chorych z rejestru
US National Health and Nutrition z lat 1999-2010, których obserwowali do koñca
2011 roku. W tej grupie by³o 2840 chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹ i 14 684
bez cukrzycy. Œmiertelnoœæ ze wszystkich przyczyn by³a o 49% wy¿sza wœród
osób przyjmuj¹cych b-bloker: HR 1,49; 95% CI 1,09-2,04; p =0,01. Zwiêkszenie
œmiertelnoœci dotyczy³o równie¿ szczególnie zalecanych b-blokerów, jak carvedilol,
bisoprolol czy metoprolol (HR 1,55; 95% CI, 1,09-2,21; p=0,01, a tak¿e selektywnych
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w stosunku do receptora b1 (KR 1,60; 95% CI 1,09-2,21). W rejestrze Tsujimoto
i wsp. oceniano równie¿ œmiertelnoœæ z wszystkich przyczyn u chorych z cukrzyc¹
i rozpoznana chorob¹ wieñcow¹. By³a ona wy¿sza u leczonych beta-blokerami
w porównaniu do nieleczonych (HR 1,64; 95% CI 1,08-2,48, p=0,02), podczas
gdy œmiertelnoœæ ogólna u chorych z chorob¹ wieñcow¹ bez cukrzycy jest istotnie
ni¿sza (HR 0,68 95% CI, 0,5-0,94; p=0,02) w populacji leczonej beta-blokerem
(Tsujimoto et al. 2018).
Niestety s¹ równie¿ w¹tpliwoœci co do korzyœci ze stosowania beta-blokerów
u chorych z du¿ym uszkodzeniem pozawa³owym lewej komory. Jednak bilans ryzyka
i korzyœci, sprawia, ¿e beta-blokery s¹ stosowane. W tej populacji najczêœciej stosuje siê nebivolol i carvedilol (Priori et al. 2015).
Szeroko stosowany w leczeniu zaburzeñ rytmu serca jest amiodaron nale¿¹cy do
III grupy leków antyarytmicznych wed³ug klasyfikacji Vaughana Williamsa. G³ównym
mechanizmem dzia³ania amiodaronu jest hamowanie aktywnoœci kana³ów potasowych, sodowych i wapniowych w komórkach serca, blokowanie receptorów alfai beta-adrenergicznych. Powoduje to wyd³u¿enie czasu repolaryzacji b³ony komórkowej, okresu refrakcji i czasu trwania potencja³u czynnoœciowego we wszystkich
w³óknach miêœnia sercowego. W badaniu EKG przejawia siê to wyd³u¿eniem odstêpu QT. U chorych ze stanami hipoglikemii, wyd³u¿enie QT mo¿e byæ wiêksze ni¿
wynika to z wysycenia lekiem.

WSKAZANIA DO WSZCZEPIENIA
KARDIOWERTERA DEFIBRYLATORA
Wskazania do wszczepienia u chorych z cukrzyc¹ w prewencji pierwotnej
dotycz¹ chorych z istotnym uszkodzeniem lewej komory, z frakcj¹ wyrzucania
<35%, z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, po 3 miesi¹cach optymalnego leczenia.
Warunkiem kwalifikacji jest przewidywane prze¿ycie powy¿ej 1 roku. W prewencji
wtórnej wskazaniem jest migotanie komór lub hemodynamicznie znacz¹cy czêstoskurcz komorowy, jeœli nie istnieje odwracalna przyczyna VT i z wy³¹czeniem
pierwszych 48 h po zawale serca. Nie ma danych wskazuj¹cych na korzyœci z profilaktycznego wszczepiania kardiowertera defibrylatora w prewencji nag³ego zgonu
sercowego.
Dotychczas niewiele wiadomo, na ile nowe leki stosowane w cukrzycy wp³yn¹ na
wystêpowanie zaburzeñ rytmu, rokowanie, a tak¿e na ich leczenie. Sam fakt mniejszego zagro¿enia hipoglikemi¹ mo¿e wp³yn¹æ na wiêksz¹ skutecznoœæ i bezpieczeñstwo leczenia.
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Rozdzia³ 14

WADY SERCA U CHOREGO
NA CUKRZYCÊ
Karolina Plaskota, Piotr Hoffman
EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, która charakteryzuje siê podwy¿szonym stê¿eniem glukozy we krwi wywo³anym nieprawid³owym wydzielaniem lub
dzia³aniem insuliny. Przewlek³a hiperglikemia prowadzi do powik³añ dotycz¹cych
przede wszystkim serca, naczyñ krwionoœnych, nerek oraz narz¹du wzroku.
Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia czêstoœæ wystêpowania cukrzycy u pacjentów pe³noletnich wzros³a z 4,7% w 1988 roku do 8,5% w roku 2014, co w wartoœciach bezwzglêdnych oznacza 422 miliony chorych na ca³ym œwiecie (1). Liczby te
mog¹ byæ jednak zani¿one. Szacuje siê, ¿e ponad jedna czwarta przypadków
cukrzycy typu 2 pozostaje nierozpoznana (2). Wed³ug badania NATPOL rozpowszechnienie cukrzycy typu 2 w Polsce wynosi 6,7% osób w wieku 18-79 lat, a ju¿
13,5% w subpopulacji osób w wieku 45-79 lat (2). Cukrzyca jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, wiele danych œwiadczy o jej
niekorzystnym wp³ywie na rozwój mia¿d¿ycy, choroby niedokrwiennej serca, niewydolnoœci serca czy zaburzeñ rytmu serca. Zdecydowanie mniej uwagi poœwiêca
siê na jej zwi¹zek z wadami zastawkowymi serca.

WADY ZASTAWKI AORTALNEJ
Zwê¿enie zastawki aortalnej (ryc. 14.1) jest najczêstsz¹ nabyt¹ wad¹ serca w krajach wysoko rozwiniêtych. Jej czêstoœæ wystêpowania wzrasta z wiekiem. Cechy co
najmniej umiarkowanego zwê¿enia stwierdza siê u oko³o 3% populacji w wieku
powy¿ej 75. roku ¿ycia (3). Najczêstsz¹ przyczyn¹ wady jest proces degeneracyjny
tkanki ³¹cznej, ostatecznie prowadz¹cy do w³óknienia i wapnienia. Pocz¹tkowo
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zmiany degeneracyjne obejmuj¹ jedynie brzegi p³atków nie upoœledzaj¹c przep³ywu przez zastawkê, co stwierdza siê w badaniu echokardiograficznym u oko³o
9% populacji ogólnej, a prawie u jednej czwartej pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 (4).
Kiedy dochodzi do zajêcia spoide³ zastawki, ograniczeniu ulega ruchomoœæ jej p³atków, prowadz¹c ostatecznie do zwê¿enia. Aktualnie nie s¹ znane ¿adne sposoby
spowolnienia lub zatrzymania tego procesu (5). Patomechanizm powstawania
zmian degeneracyjnych zastawki aortalnej wykazuje znaczne podobieñstwa z mia¿d¿yc¹ têtnic wieñcowych, ³¹cznie ze wspólnymi czynnikami ryzyka, a wœród nich
tak¿e cukrzyc¹. Histologicznie polega on na uszkodzeniu komórek œródb³onka
zastawki w miejscach poddanych nadmiernemu obci¹¿eniu mechanicznemu, miejscowemu zapaleniu z nagromadzeniem makrofagów i aktywacj¹ czynników uk³adu
krzepniêcia. Jednak dok³adne mechanizmy wp³ywu cukrzycy na przyspieszenie
procesu degeneracji zastawki aortalnej nie zosta³y jeszcze poznane. Sugeruje siê
miêdzy innymi, ¿e hiperglikemia mo¿e prowadziæ do glikacji bia³ek zastawki, nasilaæ procesy zapalne poprzez zwiêkszon¹ ekspresjê dzia³aj¹cego prozapalnie bia³ka
C-reaktywnego w obrêbie jej tkanek i indukowaæ stres oksydacyjny, a w konsekwencji nasilaæ proces w³óknienia i wapnienia (6).
Wskazania do leczenia zabiegowego wady s¹ niezale¿ne od wspó³wystêpowania
cukrzycy. Podstawow¹ metod¹ leczenia jest operacyjna wymiana zastawki (SAVR,
ang. surgical aortic valve replacement). Alternatywne metody obejmuj¹ przeznaczyniowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI, ang. transcatheter aortic valve
implantation) lub wykonywan¹ w szczególnych sytuacjach przezskórn¹ walwulotomiê balonow¹. Wed³ug wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(ESC, ang. European Society of Cardiology) dotycz¹cych leczenia zastawkowych
wad serca (7) interwencja jest wskazana u objawowych pacjentów z ciasnym (o zwê¿eniu ciasnym mówimy, kiedy pole powierzchni ujœcia aortalnego jest mniejsze ni¿
1,0 cm2) wysokogradientowym zwê¿eniem zastawki (œredni gradient przezzastawkowy >40 mmHg lub szczytowa prêdkoœæ przep³ywu przez zastawkê >4 m/s) oraz
u objawowych chorych z ciasnym niskoprzep³ywowym niskogradientowym zwê¿eniem (obni¿ona frakcja wyrzutowa lewej komory <50%, œredni gradient przezzastawkowy <40 mmHg, indeksowana objêtoœæ wyrzutowa £35 ml/m2) i udokumentowan¹
rezerw¹ przep³ywu (zwiêkszenie objêtoœci wyrzutowej lewej komory >20% w obci¹¿eniowym teœcie z nisk¹ dawk¹ dobutaminy) po wykluczeniu pseudociê¿kiego zwê¿enia.
Leczenie zabiegowe nale¿y równie¿ rozwa¿yæ u objawowych pacjentów z:
a. ciasnym niskoprzep³ywowym niskogradientowym zwê¿eniem zastawki aortalnej z zachowan¹ frakcj¹ wyrzutow¹ (œredni gradient przezzastawkowy
<40 mmHg, frakcja wyrzutowa ³50%, indeksowana objêtoœæ wyrzutowa £35 ml/m2)
po potwierdzeniu istotnoœci wady przy u¿yciu kryteriów zwiêkszaj¹cych
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Rycina 14.1. Zwê¿enie zastawki aortalnej. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe.
A – projekcja przymostkowa w osi d³ugiej. B – projekcja przymostkowa w osi krótkiej
naczyniowej. Strza³ka (A, B) wskazuje zmienion¹ degeneracyjnie zastawkê aortaln¹.
LP – lewy przedsionek, LK – lewa komora, PK – prawa komora

prawdopodobieñstwo ciê¿kiego zwê¿enia, takich jak miêdzy innymi starszy wiek
pacjenta, wskaŸnik zwapnieñ w wielorzêdowej tomografii komputerowej lub
pole powierzchni zastawki <0,8 cm2,
b. ciasnym niskoprzep³ywowym niskogradientowym zwê¿eniu zastawki aortalnej
z obni¿on¹ frakcj¹ wyrzutow¹ bez rezerwy przep³ywu w teœcie obci¹¿eniowym,
szczególnie, gdy wskaŸnik zwapnieñ zastawki w tomografii komputerowej wskazuje na z³e rokowanie.
Odradza siê przeprowadzenia interwencji u chorych z ciê¿kimi chorobami
wspó³istniej¹cymi, u których prawdopodobieñstwo odniesienia korzyœci z zabiegu
w postaci poprawy jakoœci lub wyd³u¿enia ¿ycia jest ma³e.
Dla bezobjawowych pacjentów z ciasnym zwê¿eniem zastawki aortalnej jedyn¹
metod¹ leczenia zabiegowego wady pozostaje operacyjne wszczepianie protezy
zastawkowej. Zabieg ten zaleca siê u chorych z:
a. obni¿on¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory (<50%), niespowodowan¹ inn¹
przyczyn¹,
b. nieprawid³owym wynikiem testu wysi³kowego – spadkiem ciœnienia têtniczego
poni¿ej wartoœci wyjœciowych.
Je¿eli ryzyko chirurgiczne jest niskie, zabieg nale¿y tak¿e rozwa¿yæ u chorych
z ciê¿kim zwê¿eniem i zachowan¹ frakcj¹ wyrzutow¹, przy wspó³istnieniu co
najmniej jednego z poni¿szych czynników:
a. szczytowa prêdkoœæ przep³ywu przez zastawkê >5,5 m/s,
b. ciê¿kie zwapnienia zastawki i roczny wzrost szczytowego gradientu o wiêcej
ni¿ 0,3 m/s,
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c. podwy¿szone stê¿enie peptydu natriuretycznego typu B powy¿ej trzykrotnoœci
wartoœci prawid³owych powtarzalne w kolejnych badaniach i bez innego
wyt³umaczenia,
d. skurczowe ciœnienie w têtnicy p³ucnej w spoczynku >60 mmHg potwierdzone
w badaniach inwazyjnych, bez innego wyt³umaczenia.
U chorych kwalifikowanych do pomostowania aortalno-wieñcowego lub operacji
aorty wstêpuj¹cej, zabieg kardiochirurgiczny zaleca siê, je¿eli zwê¿enie jest ciê¿kie,
a nale¿y go rozwa¿yæ u pacjentów z umiarkowan¹ postaci¹ wady.
Decyzja dotycz¹ca metody leczenia zabiegowego powinna zostaæ podjêta przez
kardiogrupê na podstawie indywidualnej oceny pacjenta. Zaleca siê stosowanie
skali STS, EuroScore II lub logistycznej EuroScore I w celu okreœlenia ryzyka
chirurgicznego. Zarówno w skali STS, jak i EuroScore II cukrzyca jest czynnikiem zwiêkszaj¹cym ryzyko operacyjne. SAVR jest zalecana u pacjentów obarczonych niskim ryzykiem chirurgicznym, definiowanym jako STS lub EuroScore
<4% lub logistyczny EuroScore <10%, bez innych czynników ryzyka, takich jak:
aorta porcelanowa, zespó³ kruchoœci, napromienianie klatki piersiowej w wywiadzie. TAVI zaleca siê natomiast u chorych, którzy w opinii kardiogrupy nie s¹
odpowiednimi kandydatami do leczenia operacyjnego, a ich stan ogólny wskazuje
na du¿e prawdopodobieñstwo odniesienia korzyœci w postaci poprawy jakoœci
i wyd³u¿enia ¿ycia po zabiegu oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoœci przeprowadzenia interwencji.

WADY ZASTAWKI MITRALNEJ
Zwapnienie pierœcienia zastawki mitralnej (MAC, ang. mitral annulus calcification) (ryc. 14.2) wywo³ane jest zmianami zwyrodnieniowymi w obrêbie pierœcienia w³óknistego zastawki. Wystêpuje u oko³o 8% populacji ogólnej, a u 19%
pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 (4). Dotyczy g³ównie tylnej czêœci pierœcienia i mimo
osi¹gania czêsto du¿ych rozmiarów, w wiêkszoœci przypadków nie utrudnia istotnie przep³ywu przez lewe ujœcie przedsionkowo-komorowe. W badaniach histopatologicznych stwierdza siê nadmiern¹ aktywacjê miofibroblastów zastawki
i ich nieprawid³owe ró¿nicowanie w osteoblasty, które uwalniaj¹c cytokiny,
indukuj¹ nieprawid³owe gromadzenie depozytów wapnia (8). W patogenezie
MAC znaczenie maj¹ nadmierne obci¹¿enia hemodynamiczne pierœcienia (nadciœnienie têtnicze, zwê¿enie zastawki aortalnej, zaburzenia funkcji rozkurczowej
lewej komory), zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (niewydolnoœæ
nerek, szczególnie w okresie dializoterapii, osteoporoza) lub przewlek³y proces
zapalny (4).
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Rycina 14.2. Zwapnienie pierœcienia zastawki mitralnej (strza³ka). Badanie echokardiograficzne przezklatkowe. A – projekcja przymostkowa w osi d³ugiej. B – projekcja
przymostkowa w osi krótkiej. LP – lewy przedsionek, LK – lewa komora, PK – prawa
komora

Powstawanie MAC wykazuje znaczne podobieñstwa z procesem powstawania
mia¿d¿ycy, ³¹cz¹ je tak¿e wspólne czynniki ryzyka, takie jak cukrzyca, zaawansowany wiek, zaburzenia gospodarki lipidowej, uzale¿nienie od nikotyny, nadwaga (9). Niektórzy autorzy dowodz¹, ¿e tylko czas trwania cukrzycy, a nie stopieñ
jej wyrównania metabolicznego okreœlanego stê¿eniem hemoglobiny glikowanej
oraz glukozy we krwi na czczo jest czynnikiem ryzyka MAC (8).
MAC uwa¿ane by³o kiedyœ za zmianê nieistotn¹ rokowniczo, okaza³o siê jednak,
¿e zwiêksza ryzyko œmiertelnoœci ogólnej oraz z przyczyn sercowo-naczyniowych
u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2, niezale¿nie od tradycyjnych czynników ryzyka
sercowo-naczyniowego (10). Dodatkowo stanowi potencjalne Ÿród³o sercowopochodnego materia³u zatorowego oraz zwiêksza ryzyko zaburzeñ rytmu serca i przewodzenia, jak migotanie przedsionków lub bloki odnóg pêczka Hisa (11). Wraz
z zaawansowaniem procesu degeneracyjnego dochodzi do zajêcia p³atków zastawki,
które mo¿e skutkowaæ ich nieprawid³ow¹ koaptacj¹ i wtórnie niedomykalnoœci¹
zastawki lub, rzadziej, ograniczeniem ich ruchomoœci ze zmniejszeniem pola otwarcia zastawki.
U chorych, u których wtórnie do MAC rozwinie siê wada serca, wskazania do
leczenia zabiegowego rekomendowane przez ESC (7) s¹ niezale¿ne od wspó³wystêpowania cukrzycy. Preferowan¹ metod¹ leczenia ciê¿kiej niedomykalnoœci
zastawki mitralnej jest jej chirurgiczna naprawa z dekalcyfikacj¹ pierœcienia.
W przypadku braku mo¿liwoœci przeprowadzenia zabiegu naprawczego, alternatyw¹ jest wymiana zastawki z pozostawieniem aparatu podzastawkowego. Operacja jest wskazana u objawowych chorych z frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory
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>30% lub bezobjawowych pacjentów z cechami dysfunkcji lewej komory
(wymiar koñcowoskurczowy lewej komory ³45 mm i/lub EF <60%). Zabieg
kardiochirurgiczny nale¿y tak¿e rozwa¿yæ u pacjentów:
a. bezobjawowych bez dysfunkcji lewej komory, ale z migotaniem przedsionków
lub nadciœnieniem p³ucnym, definiowanym jako ciœnienie skurczowe w têtnicy
p³ucnej >50 mmHg wtórnymi do fali zwrotnej mitralnej,
b. bezobjawowych z zachowan¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory (EF >60%), jej
wymiarem koñcowoskurczowym 40-44 mm, kiedy prawdopodobieñstwo trwa³ej
naprawy jest du¿e, a ryzyko operacyjne ma³e, przy wspó³istnieniu p³atka cepowatego i/lub powiêkszenia lewego przedsionka (wskaŸnik objêtoœci >60 ml/m2
w trakcie rytmu zatokowego),
c. objawowych z ciê¿k¹ dysfunkcj¹ lewej komory (EF <30% i/lub jej wymiar
koñcowoskurczowy >55 mm), opornych na leczenie farmakologiczne, kiedy
prawdopodobieñstwo trwa³ej naprawy jest du¿e, a ryzyko operacyjne niskie.
Istotne hemodynamicznie zwê¿enie lewego ujœcia przedsionkowo-komorowego definiowane jest jako pole otwarcia zastawki mniejsze ni¿ 1,5 cm2 i zwykle jest
konsekwencj¹ przebytego procesu reumatycznego. Dostêpne metody leczenia
zabiegowego takich pacjentów obejmuj¹ przezskórn¹ komisurotomiê mitraln¹
(PMC, ang. percutaneous mitral commisurotomy) oraz operacyjn¹ naprawê lub
wymianê zastawki. O ile wskazania dotycz¹ce przezskórnej komisurotomii mitralnej dotycz¹ zwê¿enia poreumatycznego, to zalecenia dotycz¹ce leczenia kardiochirurgicznego obejmuj¹ tak¿e chorych z MAC. W tych przypadkach istotne
znaczenie ma zabiegowe usuniêcie zwapnieñ obejmuj¹cych pierœcieñ i nierzadko
nasady p³atków, które mo¿e byæ uzupe³nione wszczepieniem protezy zastawki.
Warto jednak podkreœliæ, ¿e zwapnienie pierœcienia mitralnego rzadko prowadzi
do istotnego czynnoœciowo zwê¿enia zastawki, wymagaj¹cego interwencji
zabiegowej.
Oprócz procesu degeneracyjnego wp³yw na zwiêkszone wystêpowanie wad
zastawkowych u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 mia³ benfluorex. Lek ten stosowany
by³ w niektórych krajach jeszcze w pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego
wieku jako lek zmniejszaj¹cy insulinoopornoœæ i masê cia³a. Substancja zosta³a wycofana z u¿ycia w 2009 roku, miêdzy innymi z powodu prawie trzykrotnego zwiêkszania ryzyka wyst¹pienia niedomykalnoœci zastawki aortalnej i mitralnej, i koniecznoœci ich wymiany ju¿ po roku ekspozycji (12).
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WP£YW CUKRZYCY NA OKRES POOPERACYJNY
PO WYMIANIE ZASTAWKI
Wraz ze wzrostem czêstoœci wystêpowania cukrzycy w populacji ogólnej,
zwiêksza siê liczba pacjentów z wadami zastawkowymi serca obarczonych t¹
chorob¹. W ostatnich dwóch dekadach obserwuje siê w tej grupie zmianê chirurgicznej strategii leczenia na korzyœæ implantacji protez biologicznych. O ile nie
budzi w¹tpliwoœci negatywny wp³yw cukrzycy typu 2 na wczesne rokowanie
pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieñcowego, dane dotycz¹ce
powik³añ oko³ooperacyjnych po zabiegach zastawkowych s¹ sprzeczne. Czêœæ
autorów uwa¿a, ¿e œmiertelnoœæ wewn¹trzszpitalna po zastawkowych zabiegach
chirurgicznych jest ponad dwukrotnie wiêksza u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2,
szczególnie tych leczonych insulin¹ (13). Wynika to miêdzy innymi z faktu, ¿e ta
grupa pacjentów jest starsza i obarczona licznymi chorobami wspó³istniej¹cymi,
jak niewydolnoœæ serca, przebyty udar niedokrwienny mózgu lub przewlek³a
choroba nerek. Kr¹¿enie pozaustrojowe, epizody hipotensji, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia lub zaostrzenia przewlek³ej choroby nerek, prowadz¹c do ich niewydolnoœci, nierzadko wymagaj¹cej
leczenia nerkozastêpczego. D³ugotrwa³e nara¿enie na hiperglikemiê oraz wahania
stê¿eñ glukozy we krwi w okresie oko³ooperacyjnym mog¹ prowadziæ do nieprawid³owego gojenia siê rany mostka.
Powik³ania te istotnie wyd³u¿aj¹ pobyt w szpitalu pacjentów z cukrzyc¹ typu 2
(13). W odró¿nieniu od tych danych, retrospektywne analizy wykaza³y, ¿e œmiertelnoœæ wewn¹trzszpitalna jest ni¿sza wœród pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 poddanych wymianie zastawki aortalnej na protezê biologiczn¹ w porównaniu do
pacjentów nieobarczonych t¹ chorob¹ (14, 15). Ci¹g³y rozwój technik ma³oinwazyjnych oraz stosowanie coraz lepszej jakoœci protez biologicznych, mog¹ w pewnym zakresie t³umaczyæ rozbie¿noœci w wynikach tych badañ. Obiecuj¹c¹ metod¹
dla chorych z cukrzyc¹ typu 2 mo¿e okazaæ siê TAVI, gdy¿ zabieg ten okaza³ siê
nie gorszy od SAVR pod wzglêdem œmiertelnoœci wewn¹trzszpitalnej w tej grupie chorych (16). Ostatnie doniesienia wskazuj¹ jednak na zwiêkszone ryzyko
ostrego uszkodzenia nerek po TAVI u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2, pozostaj¹c
jednak bez wp³ywu na trzydziestodniow¹ œmiertelnoœæ (17). Niedawno przeprowadzona analiza œmiertelnoœci wewn¹trzszpitalnej i powik³añ oko³ooperacy jnych u pacjentów poddanych operacjom zastawki mitralnej z cukrzyc¹ typu 2
wskazuje, ¿e ich rokowanie nie ró¿ni siê istotnie w porównaniu do pacjentów
bez cukrzycy (18).
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WP£YW CUKRZYCY NA ODLEG£E WYNIKI
LECZENIA ZABIEGOWEGO WAD SERCA
Dane dotycz¹ce odleg³ego rokowania s¹ doœæ spójne, wskazuj¹c cukrzycê, szczególnie w trakcie insulinoterapii, jako czynnik pogarszaj¹cy rokowanie w obserwacji
odleg³ej po chirurgicznych operacjach wad zastawkowych. Innymi czynnikami
zwiêkszaj¹cymi œmiertelnoœæ w dziesiêcioletniej obserwacji s¹: starszy wiek, przebyty udar niedokrwienny mózgu, p³eæ ¿eñska, przewlek³a choroba nerek, przewlek³a obturacyjna choroba p³uc i choroba têtnic obwodowych (13, 19). Ocena rokowania odleg³ego po zabiegach przeznaczyniowych wymaga przeprowadzenia
dalszych badañ. Dane wskazuj¹ jednak na zwiêkszone ryzyko œmiertelnoœci w trzyletniej obserwacji u mê¿czyzn choruj¹cych na cukrzycê typu 2 (20). Udowodniono
tak¿e, ¿e cukrzyca typu 2 przyspiesza proces degeneracji zastawkowych protez biologicznych, szczególnie u pacjentów leczonych insulin¹ i tych z poziomem hemoglobiny glikowanej powy¿ej 6,5% (21). Wspó³istnienie cukrzycy typu 2 zmniejsza
tak¿e szansê na redukcjê przerostu miêœnia lewej komory po wymianie zastawki
aortalnej zarówno metod¹ chirurgiczn¹, jak i przeznaczyniow¹ z powodu ciê¿kiego
jej zwê¿enia (22).

WSKAZANIA DO BADANIA PRZESIEWOWEGO
POD K¥TEM OCENY ZASTAWEK
U CHORYCH NA CUKRZYCÊ
Echokardiografia jest badaniem pierwszego wyboru w ocenie strukturalnych
zaburzeñ funkcji serca zwi¹zanych z cukrzyc¹. Wytyczne ESC dotycz¹ce cukrzycy
i stanu przedcukrzycowego wspó³istniej¹cych z chorobami sercowo-naczyniowymi
(23) wskazuj¹, ¿e badanie to mo¿na rozwa¿yæ w diagnostyce chorób strukturalnych
lub w celu poszukiwania czynników modyfikuj¹cych ryzyko sercowo-naczyniowe
u tych pacjentów. W przypadku rozpoznania wady zastawkowej czêstoœæ badañ
kontrolnych jest uzale¿niona od stopnia jej zaawansowania i okreœlona przez ekspertów europejskich (7). Pozostaje kwesti¹ jak dot¹d nierozstrzygniêt¹, jak¹ czêstoœæ badañ kontrolnych zalecaæ u pacjentów bez rozpoznanej wady serca.
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Rozdzia³ 15

UDAR MÓZGU W CUKRZYCY
Adam Kobayashi
Udar mózgu nale¿y do najczêstszych przyczyn zgonów i jednoczeœnie stanowi
najczêstsz¹ przyczynê niesprawnoœci u osób doros³ych. WHO (World Health
Organization) definiuje udar jako deficyt neurologiczny, wynikaj¹cy z ogniskowego uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego z przyczyn wy³¹cznie naczyniowych (niedokrwienie lub krwawienie). Objawy utrzymuj¹ siê d³u¿ej ni¿ 24 godziny,
lub prowadz¹ wczeœniej do œmierci pacjenta. Definicja przemijaj¹cych zaburzeñ
kr¹¿enia mózgowego (TIA, ang. transient ischaemic attack) jest analogiczna, z tym
¿e objawy nie trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 24 godziny.
Najnowsze dane wskazuj¹ jednak, ¿e kryterium czasowe nie jest ju¿ tak istotne.
Wynika to przede wszystkim z bardzo krótkich okien czasowych dla swoistego
leczenia udaru niedokrwiennego. Dla trombolizy do¿ylnej wynosi ono 4,5 godziny, zaœ dla trombektomii jest to 6 godzin, lub przy spe³nieniu odpowiednich,
kryteriów radiologicznych i klinicznych. Ponadto przy zastosowaniu odpowiednich technik radiologicznych takich jak perfuzja tomografii komputerowej (TK)
i sekwencji dyfuzyjnych (DWI, ang. diffusion-weighted imaging) i perfuzyjnych
(PWI, ang. perfusion-weighted imaging) rezonansu magnetycznego (MR) mo¿na
stwierdziæ zmiany niedokrwienne ju¿ praktycznie w momencie wyst¹pienia objawów. Obecnie uwa¿a siê, ¿e udar mo¿na rozpoznaæ ju¿ wówczas, kiedy wystêpuje
deficyt neurologiczny spowodowany przez przyczyny naczyniowe, nawet jeœli
wycofa siê przed up³ywem 24 godzin, przy wspó³istniej¹cych utrwalonych
zmianach w badaniach TK i/lub MR
Udar niedokrwienny stanowi od 80 do 85% wszystkich udarów, krwotoczny zaœ
wystêpuje w 15-20%. Udar najczêœciej nie jest izolowan¹ chorob¹ sam¹ w sobie.
W wiêkszoœci przypadków rozwija siê w wyniku przewlek³ej wieloletniej choroby
naczyñ lub innych chorób przebiegaj¹cych z uszkodzeniem naczyñ. Do nich zalicza
siê m.in. cukrzyca i naczyniowe konsekwencje zwi¹zane z cukrzyc¹.
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Czynniki ryzyka udaru mózgu dzieli siê na niemodyfikowalne, czyli takie, na
które nie mamy wp³ywu, oraz modyfikowalne. W przypadku tych drugich, przy
odpowiednim leczeniu, mo¿na zredukowaæ ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu.
Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka zalicza siê:
 wiek (wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wyst¹pienia udaru),
 p³eæ mêska,
 rasa czarna oraz populacja latynoamerykañska,
 pozytywny wywiad rodzinny,
 czynniki genetyczne (wiêksze ryzyko, jeœli wstêpni i/lub rodzeñstwo mieli udar)
np. mutacje genów dla czynników krzepniêcia, bia³ek uczestnicz¹cych w metabolizmie lipidów lub homocysteiny, recesywny allel d genu koduj¹cego enzym
konwertuj¹cy.

Modyfikowalne czynniki ryzyka ró¿ni¹ siê w niektórych aspektach w przypadku
udarów niedokrwiennych i krwotocznych. Zosta³y one przedstawione w tabeli 15.1.
Tabela 15.1. Modyfikowalne czynniki ryzyka udaru
Udar niedokrwienny

Udar krwotoczny

Nadciœnienie têtnicze

Nadciœnienie têtnicze

Cukrzyca

Cukrzyca

Palenie tytoniu

Palenie tytoniu

Nadu¿ywanie alkoholu

Nadu¿ywanie alkoholu

Migotanie przedsionków
Choroba niedokrwienna serca
Zaburzenia gospodarki lipidowej
Brak aktywnoœci fizycznej

EPIDEMIOLOGIA
Cukrzyca i insulinoopornoœæ nale¿¹ do najwa¿niejszych czynników ryzyka
udaru mózgu niedokrwiennego i w mniejszym stopniu – krwotocznego Ryzyko
populacyjne wyst¹pienia udaru mózgu u chorych na cukrzycê wynosi 5%.
W przypadku samego udaru niedokrwiennego jest wy¿sze i wynosi a¿ 8%. Bior¹c
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pod uwagê jedynie pacjentów z cukrzyc¹, to ryzyko wyst¹pienia u nich udaru niedokrwiennego waha siê pomiêdzy 10 a 14%. Ryzyko wyst¹pienia udaru niedokrwiennego jest tym wiêksze, im d³u¿ej trwa cukrzyca. Ka¿dego roku trwania choroby wzrasta ono o 3%. W porównaniu ze zdrow¹ populacj¹ u chorych z cukrzyc¹
wspó³czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego, po skorygowaniu o inne czynniki
ryzy ka sercowo-naczyniowego, wynosi 2,24 (95% CI 1,94-2,59). W przypadku
udaru krwotocznego wynosi 1,56 (95% CI 1,19-2,05). Wy¿szy wspó³czynnik
ryzyka obserwowano u osób m³odych i kobiet.
Zarówno cukrzyca typu 1, jak i typu 2, jest czynnikiem ryzyka wyst¹pienia
udaru. Ryzyko wzglêdne jego wyst¹pienia jest wy¿sze dla pacjentów z cukrzyc¹
typu 1 i wynosi 6,3 (95% CI 4,0-9,8). Dla cukrzycy typu 2 ryzyko wzglêdne wynosi 2,3 (95% CI 2,0-2,6). Co ciekawe, w przypadku udaru krwotocznego czynnikiem ryzyka jest jedynie cukrzyca typu 1, z ryzykiem wzglêdnym 3,8 (95% CI
1,2-11,8). Cukrzyca typu 2 nie wi¹¿e siê z czêstszym wystêpowaniem udaru
krwotocznego.
Cukrzyca w zakresie podtypów udaru niedokrwiennego najczêœciej wi¹¿e siê
z wystêpowaniem udarów lakunarnych. Natomiast cukrzyca typu 1 wi¹¿e siê
z czêstszym wystêpowaniem nie tylko udarów lakunarnych, ale te¿ zakrzepowych
i zwi¹zanych z mia¿d¿yc¹ du¿ych têtnic. Du¿e badania epidemiologiczne wskazuj¹,
¿e cukrzyca typu 1 wi¹¿e siê te¿ z czêstszym wystêpowaniem choroby niedokrwiennej serca i choroby têtnic obwodowych, natomiast cukrzyca typu 2 ze starszym
wiekiem pacjentów, p³ci¹ mêsk¹, chorob¹ têtnic obwodowych, oty³oœci¹ oraz
czêstszym wystêpowaniem TIA i udaru mózgu.
Cukrzyca zwi¹zana jest te¿ z czêstszym wystêpowaniem innych czynników ryzyka udaru mózgu, m.in. o 34% zwiêksza ryzyko wyst¹pienia migotania przedsionków. Mechanizm tego zjawiska nie jest do koñca znany. Co za tym idzie, cukrzyca
o 40% zwiêksza ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu zwi¹zanego z migotaniem
przedsionków. Nale¿y równie¿ z drugiej strony pamiêtaæ, ¿e cukrzyca wi¹¿e siê
z wiêkszym ryzykiem krwawienia u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo
z powodu migotania przedsionków. Cukrzyca jest jedn¹ z przyczyn mia¿d¿ycowego zwê¿enia têtnic szyjnych, które znacznie zwiêksza ryzyko wyst¹pienia udaru
niedokrwiennego. Cukrzyca zwiêksza równie¿ ryzyko nawrotu udaru. Wykazano,
¿e sama insulinoopornoœæ równie¿ zwiêksza ryzyko wzglêdne udaru niedokrwiennego o 1,5 do 2,1 raza.
Du¿e badania epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e nawet jedna trzecia pacjentów
z nowo stwierdzonym udarem niedokrwiennym mózgu ma stwierdzon¹ uprzednio
cukrzycê lub zostanie ona u nich stwierdzona w trakcie hospitalizacji.
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PATOFIZJOLOGIA
Hiperglikemia jest przyczyn¹ upoœledzenia kaskady krzepniêcia i procesów
fibrynolizy, które s¹ regulowane poprzez wy¿sze stê¿enia PAI-1 i antygenu
tkankowego aktywatora plazminogenu. Nasila ona zaburzenia przep³ywu krwi
i zaburzenia reaktywnoœci naczyñ. W przypadku farmakologicznej fibrynolizy poda wa nej w te ra pii uda ru nie do krwien ne go, hiper gli ke mia mo¿e do pro wadziæ do os³abienia jej efektu. U chorych z cukrzyc¹ obserwuje siê równie¿
czêstsze wystêpowanie uszkodzenia mózgu z reperfuzji, co dodatkowo pogarsza
rokowanie.
Cukrzyca jest nie tylko czynnikiem ryzyka udaru, ale tak¿e ewidentnie pogarsza rokowanie. W ostrej fazie udaru bardzo czêsto obserwujemy tzw. strefê
pó³cienia, zwan¹ z angielskiego penumbr¹. Jest to czêœæ mózgu wokó³ ogniska
zawa³u, gdzie dosz³o ju¿ do niedokrwienia, natomiast nie wyst¹pi³a jeszcze martwica. Przy przed³u¿aj¹cym siê niedokrwieniu dochodzi do obumarcia komórek
znajduj¹cych siê w tej okolicy. Natomiast przy skutecznym leczeniu – szybkiej
rekanalizacji i reperfuzji – mo¿na odwróciæ procesy niedokrwienne i martwicze.
Zaobserwowano, ¿e u pacjentów z udarem niedokrwiennym i cukrzyc¹ penumbra jest znamiennie mniejsza ni¿ u chorych bez cukrzycy. Co za tym idzie, efekty
leczenia reperfuzyjnego nie s¹ równie dobre jak u pacjentów bez cukrzycy.
Cukrzyca ponadto zwiêksza ryzyko wczesnego zgonu u pacjentów z udarem
i wynosi ono ok. 20%.
U wiêkszoœci pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu dochodzi do reaktywnej
hiperglikemii, niezwi¹zanej ze wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹, a bêd¹cej efektem stresu
i wynikaj¹cej czêœciowo z gwa³townego wydzielania kortyzolu i noradrenaliny.
Jest to równie¿ manifestacja wzglêdnego niedoboru insuliny zwi¹zanego ze zwiêkszon¹ lipoliz¹. U pacjentów bez stwierdzonej cukrzycy reaktywna hiperglikemia
mo¿e wskazywaæ na zaburzenia gospodarki wêglowodanowej zwi¹zane z insulinoopornoœci¹ i ryzykiem rozwoju cukrzycy.
Hiperglikemiê obserwuje siê nawet u 60% pacjentów w ostrej fazie udaru. Oko³o
20% z nich to pacjenci z wczeœniej rozpoznan¹ cukrzyc¹, mniej wiêcej tyle samo to
pacjenci z nierozpoznan¹ wczeœniej cukrzyc¹, a reszta to chorzy bez cukrzycy.
Hiperglikemia u pacjentów w ostrej fazie udaru zazwyczaj ulega samoistnej normalizacji w ci¹gu kilku dni od wyst¹pienia choroby.
Cukrzyca lub insulinoopornoœæ s¹ równie¿ kluczow¹ komponent¹ zespo³u metabolicznego i czêsto wystêpuj¹ u chorych oty³ych. Zarówno zespó³ metaboliczny, jak
i oty³oœæ, s¹ równie¿ niezale¿nymi czynnikami ryzyka udaru mózgu.

UDAR MÓZGU W CUKRZYCY

223

PROFILAKTYKA PIERWOTNA
W du¿ych badaniach populacyjnych wykazano, ¿e cukrzyca z wysok¹ glikemi¹
na czczo (³126 mg%) powoduje zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia udaru. W badaniu UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) intensywna farmakoterapia cukrzycy, w porównaniu z leczeniem diet¹ w obserwacji piêcioletniej, powodowa³a
redukcjê ryzyka zawa³u serca i ogólnej œmiertelnoœci. Nie wp³ywa³a jednak na
zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia samego udaru mózgu. W badaniu DCCT/EDIC
(Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications), w którym obserwowano pacjentów przez 17 lat, stwierdzono, ¿e intensywna redukcja glikemii zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (zawa³ serca, choroba niedokrwienna serca, niewydolnoœæ kr¹¿enia
i chromanie przestankowe) ³¹cznie o 42%. Redukcja ryzyka zawa³u serca, udaru
mózgu, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosi³a 57%. Zmniejszenie
stê¿enia hemoglobiny glikowanej wi¹za³o siê z mniejszym ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych.
W metaanalizie dziewiêciu kontrolowanych badañ klinicznych z randomizacj¹
wykazano, ¿e intensywne obni¿anie glikemii w cukrzycy nie powoduje znamiennej
redukcji ryzyka udaru mózgu. Równie¿ w ¿adnym z nich z osobna nie obserwowano
takiego efektu. Natomiast w analizie podgrup stwierdzono istotn¹ redukcjê ryzyka
udaru tylko u pacjentów oty³ych (z BMI 30 kg/m2 lub wiêcej). Nie ma jednak
w¹tpliwoœci, ¿e zapobieganie wyst¹pieniu cukrzycy poprzez odpowiedni¹ modyfikacjê stylu ¿ycia, a tak¿e wczesn¹ farmakoterapiê na etapie insulinoopornoœci,
zmniejsza ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu. Kluczowo istotne jest leczenie
wspó³istniej¹cych schorzeñ u pacjentów z cukrzyc¹, które równie¿ stanowi¹ czynniki ryzyka udaru mózgu. Nale¿¹ tu przede wszystkim nadciœnienie têtnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej.
W badaniach klinicznych wykazano, ¿e intensywne leczenie nadciœnienia têtniczego u pacjentów z cukrzyc¹ zwi¹zane jest z mniejszym ryzykiem udaru mózgu.
W przypadku bardzo intensywnego obni¿ania ciœnienia têtniczego w badaniu klinicznym UKPDS, redukcja ryzyka incydentów niedokrwienia mózgu wynosi³a nawet
do 42%. W badaniu klinicznym HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation),
maj¹cym na celu ocenê wp³ywu ramiprilu na ryzyko powik³añ sercowo-naczyniowych, w grupie pacjentów z cukrzyc¹ stwierdzono, ¿e zastosowanie inhibitora
konwertazy angiotensyny zmniejsza³o ryzyko zawa³u serca, udaru mózgu i zgonu
z przyczyn sercowo-naczyniowych o 25%, zaœ ryzyko samego udaru o 33%. W obu
przypadkach redukcja by³a znamienna statystycznie. W badaniu LIFE porównywano skutecznoœæ antagonisty receptora AT1 dla angiotensyny II i antagonisty
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receptora beta-adrenergicznego. Pomimo, ¿e redukcja wartoœci ciœnienia têtniczego
by³a podobna w obu grupach, to w grupie leczonej antagonist¹ receptora AT1 dla
angiotensyny II obserwowano znamienn¹ redukcjê ryzyka powik³añ naczyniowych
o 24%. Obserwowano tak¿e redukcjê ryzyka udaru mózgu o 21%, choæ ta nie
osi¹gnê³a znamiennoœci statystycznej. W badaniu ASCOT (Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial) porównywano skutecznoœæ ³¹czonej terapii amlodypiny
i perindoprylu z kombinacj¹ tiazydu i atenololu u pacjentów z cukrzyc¹. W grupie
leczonej amlodypin¹ i perindoprylem obserwowano mniejsze ryzyko powik³añ
sercowo-naczyniowych i znamienn¹, 25-procentow¹ redukcjê ryzyka udaru mózgu.
W dwóch metaanalizach badañ klinicznych oceniano wp³yw obni¿ania ciœnienia
têtniczego u pacjentów z cukrzyc¹ typu II. W pierwszej z nich wykazano, ¿e
u pacjentów z cukrzyc¹ typu II i nietolerancj¹ glukozy osi¹gniêcie wartoœci skurczowego ciœnienia têtniczego £135 mmHg wi¹¿e siê z mniejszym o 10% ryzykiem
zgonu i o 17% mniejszym ryzykiem udaru w porównaniu z pacjentami, u których
d¹¿ono do wartoœci £140 mmHg. Jednoczeœnie obserwowano u tych pacjentów
wiêksze ryzyko powik³añ. W drugiej metaanalizie wykazano, ¿e bardzo agresywna
redukcja ciœnienia têtniczego u pacjentów z cukrzyc¹ wi¹za³a siê z obni¿eniem
ryzyka udaru o 9%, jednak mniej agresywne obni¿anie ciœnienia têtniczego – o 31%.
Zmniejszenie ciœnienia skurczowego o ka¿de 5 mmHg wi¹za³o siê z redukcj¹ ryzyka udaru o 13%, a zmniejszenie ciœnienia rozkurczowego o ka¿de 2 mmHg zmniejsza³o ryzyko o 11,5%.
U pacjentów z cukrzyc¹ i wspó³istniej¹cym nadciœnieniem têtniczym niezwykle
istotne jest obni¿anie ciœnienia têtniczego do wartoœci prawid³owych, bez wzglêdu
na to, jaki lek zastosujemy.
Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest leczenie zaburzeñ gospodarki lipidowej u pacjentów
z cukrzyc¹. W badaniu HPS (Heart Protection Study) stosowanie statyn u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z cukrzyc¹ wi¹za³o siê ze znamienn¹ redukcj¹ ryzyka sercowo-naczyniowego (22%) i udaru mózgu (24%).
Z kolei w badaniu CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) wykazano,
¿e u pacjentów z cukrzyc¹, co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka
sercowo-naczyniowego (retinopatia, albuminuria, palenie papierosów lub/i nadciœnienie têtnicze) i stê¿eniem cholesterolu LDL <160 mg/dl, bez wywiadu choroby
uk³adu sercowo-naczyniowego, stosowanie statyn zmniejsza³o ryzyko udaru
o 48%. Nie wykazano, aby stosowanie fibratów wi¹za³o siê z mniejszym ryzykiem
wystêpowania udaru mózgu.
Profilaktyka pierwotna lekami przeciwp³ytkowymi, w tym przede wszystkim
aspiryn¹ nie jest wskazana, podobnie jak w przypadku ca³ej populacji, która nie
przeby³a udaru niedokrwiennego mózgu.
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Podsumowuj¹c, profilaktyka pierwotna udaru mózgu ze wspó³istniej¹c¹
cukrzyc¹ powinna byæ z³o¿ona i uwzglêdniaæ równie¿ inne czynniki ryzyka,
których leczenie potencjalnie zmniejsza dodatkowo ryzyko udaru. Docelowe
parametry dla czynników ryzyka udaru u pacjentów z cukrzyc¹ przedstawiono
w tabeli 15.2.
Tabela 15.2. Docelowe parametry czynników ryzyka udaru u pacjentów z cukrzyc¹
Czynnik ryzyka

Wartoœæ docelowa

Ciœnienie têtnicze

<130/80 mmHg

Stê¿enie frakcji LDL cholesterolu

<2,6 mmol/l (100 mg/dl)

Stê¿enie frakcji HDL cholesterolu

>1,1 mmol/l (40 mg/dl)

Stê¿enie triglicerydów

<1,7 mmol/l (150 mg/dl)

Stê¿enie hemoglobiny glikowanej

<7%

LECZENIE
Leczenie udaru mózgu u pacjentów z cukrzyc¹ w zakresie terapii swoistej
nie ró¿ni siê od standardowego postêpowania u wszystkich pacjentów, jednak
na pewno œciœlejszej kontroli wymaga potencjalnie podwy¿szona glikemia.
Wszyscy pacjenci z udarem mózgu powinni byæ leczeni w specjalistycznych pododdzia³ach udarowych, które w Polsce stanowi¹ integraln¹ czêœæ oddzia³ów
neurologicznych. Specyfika tych pododdzia³ów zosta³a opisana w obowi¹zuj¹cych wytycznych leczenia udaru. Sama hospitalizacja w pododdziale udarowym
powoduje istotne zmniejszenie œmiertelnoœci o 3%, ryzyka zgonu lub niesamodzielnoœci o 5% i potrzeby opieki instytucjonalnej o 2%. W przypadku udaru
niedokrwiennego poza hospitalizacj¹ w pododdziale udarowym mamy 3 metody
swoistego leczenia:
 Kwas acetylosalicylowy podawany w ostrej fazie udaru wi¹¿e siê z niewielk¹,
ale statystycznie znamienn¹ redukcj¹ ryzyka zgonu i zgonu lub niesprawnoœci. Jest
standardem w leczeniu wszystkich pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego, równie¿ tych leczonych wczeœniej tromboliz¹ do¿yln¹ lub trombektomi¹.
 Tromboliza do¿ylna za pomoc¹ rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rt-PA, alteplaza) w dawce 0,9 mg/kg m.c. (maks. 90 mg) w schemacie
10% w bolusie i 90% we wlewie do¿ylnym przez 1 godzinê mo¿e byæ zastosowana
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do 4,5 godziny od wyst¹pienia objawów. Redukcja ryzyka zgonu lub niesprawnoœci
wynosi w liczbach bezwzglêdnych 5-10% i jest œciœle uzale¿niona od czasu,
kiedy lek zostanie podany – im wczeœniej tym lepiej. Cukrzyca i wczeœniej przebyty udar nie s¹ obecnie przeciwwskazaniem do leczenia trombolitycznego.
Pomimo ¿e w porównaniu z populacj¹ ogóln¹ chorzy z cukrzyc¹ maj¹ wiêksze
ryzyko zgonu i niesprawnoœci, to jednak leczenie rt-PA zdecydowanie poprawia
ich rokowanie, nie powoduj¹c wiêkszego ryzyka krwawienia wewn¹trzczaszkowego i wy¿szej œmiertelnoœci.
 Mechaniczna trombektomia jest najnowsz¹ i najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia
udaru niedokrwiennego. Jest ona jednak zarezerwowana jedynie dla pacjentów
z niedro¿noœci¹ du¿ych pni têtniczych. Redukuje ryzyko bezwzglêdne zgonu
lub niesprawnoœci o 20%. Z obecnie stosowanych systemów standardowo
stosuje siê te o budowie stentu lub zbli¿onej do stentu, czyli tzw. stent-retrievery,
a tak¿e trombektomiê aspiracyjn¹ za pomoc¹ specjalnych cewników. Leczenie
to musi byæ równie¿ zastosowane bardzo wczeœnie. Klasyczne okno czasowe,
kiedy trombektomia powinna byæ zastosowana, wynosi 6 godzin. Jednak ostatnie badania pokazuj¹, ¿e w przypadku g³êbokich deficytów neurologicznych
przy stosunkowo niewielkich ogniskach niedokrwiennych stwierdzanych
w badaniach perfuzji TK lub DWI oraz przy stwierdzeniu du¿ego obszaru
pe-numbry w badaniach perfuzji TK lub DWI/PWI, pacjentów mo¿na leczyæ
nawet do 24 godzin od wyst¹pienia objawów. Nieliczne badania wskazuj¹, ¿e
hiperglikemia wi¹¿e siê z gorszym rokowaniem, jednak z pewnoœci¹ nie stanowi przeciwwskazania do leczenia.

U ok. 1-10% pacjentów wystêpuje z³oœliwy pó³kulowy obrzêk mózgu. Na chwilê
obecn¹ wiemy, ¿e ¿adne leczenie farmakologiczne nie dzia³a przeciwobrzêkowo
w udarze. Jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ jest hemikraniektomia odbarczaj¹ca, polegaj¹ca na zdjêciu du¿ego p³ata kostnego czaszki i durotomii w celu unikniêcia
ucisku na pieñ mózgu przez obrzêkniêt¹ pó³kulê. Metoda ta zmniejsza o 50%
bezwzglêdne ryzyko zgonu i o 25% ryzyko niesprawnoœci.
W przypadku udaru krwotocznego poza leczeniem w oddziale udarowym nie
istniej¹ inne metody terapeutyczne o udowodnionej skutecznoœci, które mog³yby
byæ szeroko stosowane. Wskazania do chirurgicznej ewakuacji krwiaka s¹ w chwili
obecnej bardzo ograniczone. Nie ma równie¿ ¿adnych odrêbnoœci w leczeniu
pacjentów obci¹¿onych cukrzyc¹.
Zaleca siê natomiast adekwatne leczenie hiperglikemii w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. Jedyne badanie kliniczne z randomizacj¹, jakie zosta³o przeprowadzone u pacjentów z hiperglikemi¹ [6-17 mmol/l (107-303 mg%)] w ostrej fazie
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udaru niedokrwiennego mózgu, z zastosowaniem potasu, insuliny i magnezu
z docelow¹ glikemi¹ 4-7 mmol/l (71-125 mg%) – GIST UK (UK Glucose Insulin
in Stroke Trial), nie wykaza³o co prawda, aby takie postêpowanie wi¹za³o siê
z popraw¹ rokowania pacjentów w 3 miesi¹ce po wyst¹pieniu udaru. Tym niemniej,
ze wzglêdu na ryzyko zaburzeñ metabolicznych i innych powik³añ narz¹dowych,
zw³aszcza u pacjentów w ostrej fazie choroby uwa¿a siê, ¿e równie¿ pacjentów
w ostrej fazie udaru mózgu nale¿y leczyæ przeciwhiperglikemicznie, oczywiœcie
jeœli wyst¹pi u nich hiperglikemia. Wed³ug wytycznych leczenia udaru Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego w zwi¹zku z tym niekiedy konieczne jest czasowe
wdro¿enie insulinoterapii. Wyniki badañ obserwacyjnych w populacji chorych
z udarem mózgu sugeruj¹ zwi¹zek miêdzy hiperglikemi¹ w ostrej fazie choroby
i niekorzystnym rokowaniem, zw³aszcza u pacjentów bez lub z dobrze kontrolowan¹ cukrzyc¹.
Uwa¿a siê, ¿e u chorych z hiperglikemi¹ nale¿y czêsto monitorowaæ stê¿enie
glukozy we krwi i d¹¿yæ do utrzymania go w granicach 140-180 mg/dl. W celu
optymalnej kontroli glikemii najlepiej rozpocz¹æ leczenie od podawania insuliny do¿ylnie. Droga podania powinna zostaæ zmieniona na iniekcje podskórne
dopiero po uzyskaniu stabilizacji stanu pacjenta i œcis³ym okreœleniu zapotrzebowania na insulinê, jeœli nadal takie zapotrzebowanie istnieje. U chorych
bez wywiadu cukrzycy konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki. W ostrej fazie udaru mózgu nie nale¿y standardowo podawaæ p³ynów
zawieraj¹cych glukozê. Jedynym wskazaniem jest wyst¹pienie hipoglikemii
(<60 mg/dl).
Wyty czne Polskiego Towarzy stwa Diabetologicznego (PTD) precyzuj¹, jak
nale¿y prowadziæ insulinoterapiê. Rozpoczyna siê j¹, kiedy glikemia jest
wiêksza lub równa 180 mg/dl (10 mmol/l). Nale¿y d¹¿yæ do jej obni¿enia do
wartoœci 140-180 mg/dl (7,8-10 mmol/l), przy czym stê¿enie 140 mg/dl jest
wartoœci¹ optymaln¹. Ze wzglêdu na ryzyko hipoglikemii nale¿y unikaæ obni¿ania stê¿enia glukozy w surowicy do wartoœci poni¿ej 110 mg/dl (6,1 mmol/l).
Insulina powinna byæ podawana pocz¹tkowo do¿ylnie w pompie strzykawkowej, rozpuszczona w soli fizjologicznej. Objawy nieprawid³owych wartoœci
glikemii, a zw³aszcza hipoglikemii, mog¹ imitowaæ objawy udaru mózgu.
Dlatego te¿ poza wymienionymi powy ¿ej przyczynami wa¿ne jest, aby glikemia
by³a oznaczona ju¿ w trakcie transportu do szpitala lub natychmiast przy
przyjêciu, co mo¿e mieæ wp³yw na dalszy proces diagnostyczno-terapeutyczny
pacjenta.
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PROFILAKTYKA WTÓRNA
Dotychczas nie udowodniono, aby œcis³a kontrola cukrzycy redukowa³a ryzyko
wyst¹pienia kolejnego udaru. Musi byæ ona jednak stosowana ze wzglêdu na ryzyko
innych powik³añ zwi¹zanych z cukrzyc¹. Istniej¹ jednak odmiennoœci miêdzy
lekami hipoglikemizuj¹cymi co do ich wp³ywu na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Zmniejsza siê ono, np. dziêki stosowaniu nowych leków (inhibitorów SGLT-2
i agonistów receptora GLP-1) u chorych na cukrzycê z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (np. po przebytym udarze mózgu lub zawale serca).
Jak dotychczas przeprowadzono tylko jedno badanie dotycz¹ce zastosowania
leku przeciwcukrzycowego (pioglitazonu) u pacjentów wy³¹cznie po udarze
niedokrwiennym lub TIA. Objê³o ono jedynie pacjentów z insulinoopornoœci¹,
a nie z cukrzyc¹. Pioglitazon istotnie zmniejsza³ ryzy ko wyst¹pienia udaru lub
zawa³u serca. Bezwzglêdna redukcja ryzy ka wynosi³a 3% w perspekty wie
prawie 5 lat obserwacji. Lek nie wp³ywa³ jednak na redukcjê ryzyka wyst¹pienia
samego udaru. We wczeœniejszym badaniu z pioglitazonem, gdzie by³a analizowana podgrupa pacjentów po przebytym udarze, bezwzglêdne ryzyko wyst¹pienia kolejnego udaru w grupie leczonej aktywnie by³o znamiennie mniejsze
(o 5%).
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e cukrzycê po przebytym incydencie niedokrwienia mózgu
nale¿y leczyæ ze wzglêdu na ryzyko powik³añ metabolicznych i narz¹dowych.
Dodatkowo, na redukcjê incydentów sercowo-naczyniowych wp³ywa równie¿
u tych pacjentów leczenie innych czynników ryzyka, takich jak nadciœnienia têtniczego, zaburzeñ gospodarki lipidowej lub oty³oœci, a tak¿e modyfikacja stylu ¿ycia:
odpowiednia dieta, aktywnoœæ fizyczna i niepalenie tytoniu. Z drugiej strony, zbyt
intensywne obni¿anie glikemii nie wp³ywa na zmniejszenie ryzyka kolejnego
udaru, a wi¹¿e siê z wiêksz¹ szans¹ na rozwój hipoglikemii.

PODSUMOWANIE
Cukrzyca jest jednym z najpowa¿niejszych modyfikowalnych czynników ryzyka
udaru mózgu. Nie tylko sama w sobie zwiêksza ryzyko udaru mózgu, ale te¿ odpowiada za inne choroby naczyñ, które wi¹¿¹ siê ze wzrostem czêstoœci wystêpowania
udarów mózgu. Przede wszystkim odpowiada za wzrost ryzyka wystêpowania
udaru niedokrwiennego, choæ cukrzyca typu 1 jest czynnikiem ryzyka udaru
krwotocznego.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e równie¿ insulinoopornoœæ jest czynnikiem zwiêkszaj¹cym
ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu. Cukrzyca pogarsza równie¿ rokowanie u pacjentów

UDAR MÓZGU W CUKRZYCY

229

z innymi obci¹¿eniami naczyniowymi, takimi jak m.in. nadciœnienie têtnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, zespó³ metaboliczny. Odpowiednio wczesne rozpoznanie i rozpoczêcie leczenia cukrzycy, insulinoopornoœci i wy¿ej wymienionych
chorób wspó³istniej¹cych wp³ywa na zmniejszenie ryzyka udaru.
Pomimo ¿e nie wykazano, aby leczenie cukrzycy w profilaktyce wtórnej ewidentnie wp³ywa³o na redukcjê ryzyka wyst¹pienia kolejnego udaru mózgu, to konieczne
jest leczenie zarówno cukrzycy jak i insulinoopornoœci w celu unikniêcia powik³añ
metabolicznych i narz¹dowych. Dotyczy to w jednakowym stopniu farmakoterapii,
jak i modyfikacji stylu ¿ycia.
Ponadto cukrzyca wi¹¿e siê z gorszym rokowaniem w samym udarze. Mimo to
leczenie udaru u pacjentów z cukrzyc¹ nie ró¿ni siê znacz¹co od leczenia populacji
nieobci¹¿onej. Trzeba jednak pamiêtaæ o wczesnym wykrywaniu i leczeniu
zaburzeñ metabolicznych.
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Rozdzia³ 16

CHOROBY OBWODOWYCH
NACZYÑ TÊTNICZYCH W CUKRZYCY
Krzysztof Bojakowski
WSTÊP
Cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka powstawania mia¿d¿ycy, z nie do koñca
poznanymi patomechanizmami obejmuj¹cymi m.in dzia³anie zwiêkszonego stê¿enia koñcowych produktów glikacji bia³ek, stres oksydacyjny, przewlek³e zapalenie,
pobudzenie komórek œciany têtnicy i krwi, aktywacjê uk³adu krzepniêcia i p³ytek
krwi (patrz rozdzia³ 2). Wiadomo równie¿, ¿e budowa i sk³ad blaszki mia¿d¿ycowej
rozwijaj¹cej siê u cukrzyków s¹ odmienne od powstaj¹cej u osób bez cukrzycy.
Nie stwierdzono natomiast istotnych ró¿nic patologii têtniczych w zale¿noœci od
typu cukrzycy. Zmiany w têtnicach u chorych na cukrzycê powstaj¹ istotnie wczeœniej ni¿ u chorób bez cukrzycy. Morfologicznie pocz¹tkowo stwierdza siê upoœledzenie struktury i w³aœciwoœci têtnic œredniego kalibru i ma³ych. W nastêpnych etapach zmiany widoczne s¹ równie¿ w du¿ych têtnicach. U chorych z cukrzyc¹ czêsto
stwierdza siê równie¿ zwapnienia w b³onie œrodkowej têtnicy – patologiê nazwan¹
mia¿d¿yc¹ Mönckeberga. Oczywiœcie nie ka¿de takie zwapnienie od razu wywo³uje
zwê¿enie œwiat³a têtnicy i zaburzenie przep³ywu krwi, jednak znacz¹co zmniejsza
podatnoœæ i sprê¿ystoœæ naczynia, a tak¿e zwiêksza jej sztywnoœæ.
Charakterystyczne dla mia¿d¿ycy osób z cukrzyc¹ s¹ zmiany rozsiane, wielopoziomowe, obwodowe – obejmuj¹ce np. têtnice podudzia, stóp i przedramion, znacznie czêœciej prowadz¹ce do pe³nej niedro¿noœci têtnicy, wystêpuj¹ce w têtnicach
koñczyn górnych. Powstaj¹ca u cukrzyków blaszka mia¿d¿ycowa ma znaczn¹
dynamikê rozwoju, czêsto ma charakter blaszki niestabilnej. W takim wypadku
dochodzi do pêkniêcia blaszki mia¿d¿ycowej lub powstania zakrzepicy na jej
powierzchni – co zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku prowadzi do
gwa³townego zmniejszania siê œwiat³a têtnicy, spadku przep³ywu krwi i zaostrzenia
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objawów niedokrwienia. Poznano szereg mechanizmów, które bior¹ udzia³ w tych
procesach, obejmuj¹cych m.in. obserwowan¹ u cukrzyków nadkrzepliwoœæ, ze
zwiêkszon¹ aktywacj¹ p³ytek krwi.
Ocenia siê, ¿e ponad po³owa chorych z cukrzyc¹ umiera z powodu chorób uk³adu
kr¹¿enia – zw³aszcza powik³añ choroby wieñcowej, udaru, niedokrwienia koñczyn.
Wraz ze zmniejszeniem siê czêstoœci palenia tytoniu i jednoczesnym wzrostem liczby chorych na cukrzycê, w³aœnie zaburzenia gospodarki wêglowodanowej staj¹ siê
g³ównym czynnikiem ryzyka mia¿d¿ycy w spo³eczeñstwach krajów rozwiniêtych.
Chorzy z cukrzyc¹ i chorobami têtnic wymagaj¹ odpowiedniego leczenia zachowawczego, obejmuj¹cego leczenie niefarmakologiczne (prawid³owe od¿ywienie,
aktywnoœæ fizyczn¹, zaprzestanie palenia papierosów) i farmakologiczne. Zagadnienia te zosta³y omówione w innych rozdzia³ach (patrz rozdzia³ 3, 4 i inne). Ogólnie
mo¿na stwierdziæ, ¿e czas trwania cukrzycy i jej gorsza kontrola s¹ czynnikami
istotnie sprzyjaj¹cym powstawaniu mia¿d¿ycy têtnic obwodowych. Palenie
u cukrzyków bardzo zwiêksza ryzyko powik³añ uk³adu kr¹¿enia, równie¿ zgonu.
Wp³yw ten jest odmienny dla ró¿nych têtnic – ocenia siê, ¿e palenie zwiêksza ryzyko wyst¹pienia choroby wieñcowej (R=1,44), niewydolnoœci kr¹¿enia (RR=1,43),
a tak¿e udaru (RR=1,54), ale najbardziej mia¿d¿ycy têtnic koñczyn dolnych
(RR=2,15 razy). W ostatnich latach skuteczne modyfikacje czynników ryzyka mia¿d¿ycy u chorych z cukrzyc¹ doprowadzi³y do zmniejszenia czêstoœci wyst¹pienia
zawa³ów, udarów, amputacji i schy³kowej niewydolnoœci nerek na 100 000 chorych.
Jednak w spo³eczeñstwach krajów rozwiniêtych spadek ten jest niwelowany przez
znaczny wzrost liczby osób zapadaj¹cych na cukrzycê.

PRZEWLEK£E NIEDOKRWIENIE KOÑCZYN DOLNYCH
W wielu badaniach epidemiologicznych wykazano, ¿e cukrzyca jest zwi¹zana ze
zwiêkszonym ryzykiem powstania objawowego i bezobjawowego przewlek³ego
niedokrwienia koñczyn dolnych. Ocenia siê, ¿e ryzyko wyst¹pienia chromania przestankowego, które jest najczêœciej jednym z pierwszych objawów przewlek³ego
niedokrwienia koñczyn dolnych u chorych z cukrzyc¹ jest kilkukrotnie (2-4 razy)
wiêksze ni¿ u chorych bez cukrzycy. Ocenia siê, ¿e w zale¿noœci od badanej populacji, zw³aszcza czasu trwania cukrzycy i jej kontroli, a tak¿e stosowanego leczenia,
u oko³o 15-30% chorych z cukrzyc¹ dochodzi do rozwoju przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych. Istniej¹ce dane wskazuj¹ na dodatni¹ korelacjê miêdzy czasem
trwania cukrzycy a ryzykiem rozwoju przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych.
W badaniach prospektywnych wykazano, ¿e przewlek³e niedokrwienie koñczyn
dolnych stwierdzone jest jedynie u 1,2% osób w czasie rozpoznania cukrzycy, ale
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ju¿ u 12,5% po 18 latach jej trwania. Z kolei wzglêdne ryzyko powstania mia¿d¿ycy
têtnic koñczyn dolnych u chorych na cukrzycê zwiêksza siê od 1,4 razy po 1-5 latach
trwania cukrzycy, 3,63 po 6-10 latach, a¿ do 4,53 po przesz³o 25 latach chorowania
na cukrzycê. Podobnie wykazano, ¿e jakoœæ kontroli glikemii ma znacz¹cy wp³yw
na rozwój mia¿d¿ycy têtnic koñczyn dolnych u chorych z cukrzyc¹. Ocenia siê,
¿e ka¿dy wzrost stê¿enia hemoglobiny glikowanej HbA1c o 1% zwiêksza ryzyko
powstania przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych o 20-26% w zale¿noœci
od czasu póŸniejszej obserwacji. Podobnie stosowanie insuliny, œwiadcz¹ce o zaawansowaniu cukrzycy, zwi¹zane jest ze zwiêkszonym ryzykiem niedokrwienia koñczyn
dolnych. Inne poznane czynniki ryzyka przewlek³ego niedokrwienia koñczyn
dolnych u chorych z cukrzyc¹ to mikroalbuminuria oraz retinopatia cukrzycowa,
zw³aszcza powik³ana – wymagaj¹ca fotokoagulacji, zwi¹zana z obrzêkiem plamki
¿ó³tej lub œlepot¹.
Cukrzyca najsilniej zwiêksza ryzyko powstania najbardziej zaawansowanych
stadiów przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych – nazywanego krytycznym
niedokrwieniem koñczyn dolnych. W tej postaci rozwijaj¹ siê zmiany wsteczne
– owrzodzenia, martwica lub pojawia siê ból spoczynkowy. U chorych z cukrzyc¹
ryzyko powstania krytycznego niedokrwienia koñczyny jest piêciokrotnie wiêksze
ni¿ u chorych bez cukrzycy, dotyczy te¿ znacznie m³odszych osób. Szczególna
sk³onnoœæ powstawania owrzodzeñ u cukrzyków zwi¹zana jest najprawdopodobniej z wspó³wystêpowaniem innych ni¿ mia¿d¿yca powik³añ cukrzycy – neuropatii,
mikroangiopatii, zaka¿eñ. Dodatkowo charakter mia¿d¿ycy powstaj¹cy u chorych
z cukrzyc¹ – zmiany wielopoziomowe, zlokalizowane w têtnicach obwodowych
– z jednej strony sprzyja powstawaniu bardziej zaawansowanych zmian niedokrwiennych, z drugiej znacznie trudniej poddaje siê leczeniu zabiegowemu.
Przewiduje siê, ¿e liczba chorych z martwic¹ w obrêbie koñczyn dolnych spowodowana mia¿d¿yc¹ i cukrzyc¹ mo¿e siê podwoiæ w ci¹gu nastêpnych 15-20 lat,
co jest zwi¹zane z oczekiwanym wzrostem liczby chorych na cukrzycê do oko³o
592 milionów osób w 2035 roku.
Mia¿d¿yca têtnic koñczyn dolnych, rozwijaj¹ca siê u chorych z cukrzyc¹, wykazuje pewne charakterystyczne cechy – zmiany s¹ najczêœciej obustronne, wielopoziomowe, zlokalizowane w obwodowych têtnicach, obejmuj¹ce têtnice podudzia
i stopy, o znacznej dynamice rozwoju, obserwowane s¹ czêsto niedro¿noœci, a nie
zwê¿enia. Nie stwierdza siê te¿ istotnie czêstszego wystêpowania u mê¿czyzn, tak
jak to jest u osób bez cukrzycy.
Przewlek³e niedokrwienie koñczyn dolnych u chorych z cukrzyc¹, w porównaniu
z chorymi bez wspó³istniej¹cej cukrzycy, zwi¹zane jest z gorszym rokowaniem i ze
znacznie wiêkszym ryzykiem du¿ego upoœledzenia jakoœci ¿ycia. Wspó³wystêpowanie
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cukrzycy, jest u chorych z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych istotnym
czynnikiem ryzyka ró¿nych powik³añ, w tym równie¿ zgonu. Jest to szczególnie
widoczne w najbardziej zaawansowanych stadiach krytycznego niedokrwienia.

Ocena przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych
Stopieñ zaburzenia nap³ywu krwi do koñczyny jest najwa¿niejszym czynnikiem,
który determinuje objawy kliniczne (do innych nale¿¹ predyspozycje genetyczne
chorego, rozwój naczyñ kr¹¿enia obocznego i choroby wspó³istniej¹ce). Niewielkie
zaburzenia nap³ywu krwi do koñczyn dolnych s¹ zazwyczaj bezobjawowe. Wraz
z rozwojem patologii têtniczych i narastaniem zaburzeñ przep³ywu pojawiaj¹ siê
bóle miêœni ³ydek wystêpuj¹ce po wysi³ku fizycznym, a ustêpuj¹ce w spoczynku.
Wraz z nasilaniem siê zmian têtniczych objawy wystêpuj¹ przy coraz mniejszych
obci¹¿eniach fizycznych. W najbardziej zaawansowanych postaciach niedokrwienia koñczyn dolnych pojawiaj¹ siê bóle spoczynkowe. Rozwój owrzodzeñ niedokrwiennych koñczyn dolnych jest wynikiem skrajnego upoœledzenia nap³ywu krwi
do tkanek obwodowych, co powoduje, ¿e ukrwienie jest niewystarczaj¹ce do ich
prze¿ycia. Trzeba zaznaczyæ, ¿e wystêpuj¹ znaczne ró¿nice osobnicze dotycz¹ce
sk³onnoœci do powstawania owrzodzeñ niedokrwiennych i mog¹ one powstawaæ
przy ró¿nie zaawansowanych patologiach têtniczych.
Podstaw¹ rozpoznania przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych jest odpowiednio przeprowadzone badanie kliniczne. Z uwagi na du¿e ryzyko niedokrwienia
koñczyn dolnych u osób z cukrzyc¹ zalecane jest wykonywanie takich badañ co najmniej raz w roku. W wywiadzie nale¿y oceniæ wystêpowanie czynników ryzyka
mia¿d¿ycy, wczeœniejszych objawów niedokrwienia koñczyn dolnych (chromania
przestankowego, bólów spoczynkowych) oraz mia¿d¿ycy innych têtnic, czasu trwania, jakoœci leczenia i powik³añ cukrzycy. Konieczna jest równie¿ dok³adna ocena
zaawansowania niedokrwienia koñczyn dolnych – opisanie bólu, jego nasilenia,
czynników wywo³uj¹cych i zmniejszaj¹cych ból, okreœlenie zaawansowania ewentualnych zmian wstecznych, obecnoœci zaka¿enia.
Dla klinicznego opisania stopnia nasilenia przewlek³ego niedokrwienia koñczyny powszechnie stosowane s¹ skale Rutheforda oraz Fontaine’a (tabela 16.1).
Z kolei dla opisania owrzodzenia niedokrwiennego i oceny zagro¿enia koñczyny
amputacj¹ opracowano wiele skal, w których uwzglêdniane s¹ nie tylko wielkoœæ,
g³êbokoœæ i lokalizacja owrzodzenia, ale równie¿ zaburzenia dzia³ania uk³adu nerwowego i wspó³istnienie zaka¿enia. Najpowszechniej w tym celu wykorzystywana
jest skala (wound-ischemia – foot infection) opracowana przez Society for Vascular
Surgery (tabela 16.2).
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Tabela 16.1. Skale niedokrwienia koñczyn wed³ug Fontaine’a i Rutheforda
Skala wg Fontaine’a
stopieñ

Klasa wg Rutherforda
stopieñ

kategoria

bezobjawowy

0

0

bezobjawowy

IIa

chromanie ³agodne >200 m

I

1

chromanie ³agodne

IIb

chromanie <200 m

I

2

chromanie umiarkowane

I

3

chromanie ciê¿kie

I

objawy kliniczne

objawy kliniczne

III

ból spoczynkowy

II

4

ból spoczynkowy

IV

martwica i owrzodzenia
niedokrwienne

III

5

ma³e uszkodzenie tkanek

IV

6

du¿e uszkodzenie tkanek

Tabela 16.2. Skala – ocena zaawansowania niedokrwienia
Sk³adowa

Punkty

W (wound – rana)

0

brak owrzodzenia (obecny ból spoczynkowy)

1

niewielkie, powierzchowne owrzodzenie obwodowej
czêœci stopy, bez obecnoœci martwicy rozp³ywnej

2

g³êbokie owrzodzenie z eksponowaniem koœci, stawów
lub œciêgien, lub obecnoœæ rozp³ywnej martwicy
ograniczonej do palców

3

rozleg³e, g³êbokie owrzodzenia, owrzodzenie ca³ej piêty,
zajêcie koœci piêtowej lub rozleg³a martwica rozp³ywna

I (ischemia
– niedokrwienie)

fI (foot infection
– zaka¿enie skóry)

Opis

ABI

ciœnienie krwi
przy kostce
(mmHg)

ciœnienie krwi
na paluchu (mmHg)
lub TcO2 (mmHg)

0

³0,80

>100

³60

1

0,60-0,79

70-100

40-59

2

0,40-0,59

0,50-0,70

30-39

3

<0,40

<50

<30

0

brak objawów zaka¿enia

1

miejscowe zaka¿enie obejmuj¹ce wy³¹cznie skórê i tkankê
podskórn¹

2

miejscowe zaka¿enie obejmuj¹ce tkanki g³êbsze ni¿ skóra
i tkanka podskórna

3

uogólnione zaka¿enie

ABI – wskaŸnik kostkowo-ramienny, TcO2 – przezskórne stê¿enie tlenu.
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Jednym z objawów krytycznego niedokrwienia koñczyn dolnych jest ból spoczynkowy. Jego nasilenie zale¿y od stopnia niedokrwienia, wspó³istnienia zaka¿enia i neuropatii. Ból ma najczêœciej charakter pal¹cy, nasila siê w nocy i podczas
unoszenia koñczyny. Bóle wywo³ane przez niedokrwienie zmniejszaj¹ siê z kolei
po opuszczeniu koñczyny, co pod wp³ywem grawitacji zwiêksza nap³yw krwi do
obwodowych tkanek. Charakterystyczne dla chorych z krytycznym niedokrwieniem koñczyn dolnych jest spanie ze spuszczonymi nogami, co poprawia upoœledzon¹ perfuzjê i zmniejsza ból. Rozwijaj¹ce siê zaka¿enie zazwyczaj nasila ból
w okolicy owrzodzenia, z kolei wspó³istniej¹ca neuropatia mo¿e zaburzaæ odczuwanie bólu, a¿ do zupe³nego zniesienia objawów bólowych.
Owrzodzenia niedokrwienne zazwyczaj zlokalizowane s¹ na palcach stóp oraz
nad wynios³oœciami kostnymi – w najbardziej obwodowych tkankach oraz w miejscach najbardziej nara¿onych na urazy mechaniczne. Bardzo czêsto owrzodzenie
rozwija siê wskutek urazu mechanicznego, czasami nawet niewielkiego, np.
wywo³anego nieodpowiedni¹ pielêgnacj¹ stóp lub niewygodnym obuwiem. Wraz
z progresj¹ zaawansowania niedokrwienia, martwica obejmuje coraz bardziej
dog³owowe i g³êbiej po³o¿one tkanki. Owrzodzenia niedokrwienne najczêœciej s¹
suche i blade, dobrze odgraniczone, o nieregularnym kszta³cie, charakteryzuj¹ siê
sk¹pym ziarninowaniem w dnie. U chorych z cukrzyc¹ czêsto wystêpuje tak¿e zapalenie tkanek miêkkich stopy, objawiaj¹ce siê znacznym zaczerwieniem, obrzêkiem,
czêsto wyciekiem treœci ropnej. Wraz z rozwojem zaka¿enia i zapalenia zaczynaj¹
równie¿ dotyczyæ œciêgien, wiêzade³ i koœci.
Powy¿ej opisane zmiany okreœlane s¹ jako stopa cukrzycowa (patrz rozdz. 8).
Ocenia siê, ¿e w oko³o po³owie przypadków stopa cukrzycowa wspó³istnieje
z istotn¹ mia¿d¿yc¹ têtnic koñczyn dolnych, zaburzaj¹c¹ nap³yw krwi do tkanek
obwodowych. U osób z cukrzyc¹ i wspó³istniej¹c¹ mia¿d¿yc¹ têtnic koñczyn
dolnych czêœciej wykonuje siê amputacje. Tacy chorzy s¹ równie¿ obarczeni gorszym rokowaniem co do prze¿ycia w porównaniu z chorymi ze stop¹ cukrzycow¹
bez niedokrwienia koñczyn dolnych. W przypadku skojarzonej cukrzycy i niedokrwienia koñczyn 5-letnie prze¿ycie chorego wynosi oko³o 40%, a odsetek amputacji koñczyn dolnych 28%, w porównaniu z odpowiednio 65% odsetkiem prze¿ycia
i 10% ryzykiem amputacji u osób bez przewlek³ego niedokrwienia koñczyn
dolnych. U ka¿dego chorego ze stop¹ cukrzycow¹ koniecznie nale¿y wykluczyæ
obecnoœæ mia¿d¿ycy têtnic koñczyn dolnych. W tym celu po wykonaniu badania
klinicznego nale¿y wykonaæ dodatkowe badania obrazowe.
W badaniu przedmiotowym nale¿y dok³adnie oceniæ skórê i jej przydatki, jej temperaturê, ewentualn¹ obecnoœæ, wielkoœæ i umiejscowienie martwicy, a tak¿e stan
zapalny. Znacz¹ce zaburzenia ukrwienia prowadz¹ do och³odzenia i oziêbienia
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skóry obwodowych odcinków koñczyn dolnych. W przypadku zapalenia skóry
i tkanek miêkkich stwierdza siê zaczerwienie i zwiêkszenie ucieplenia skóry. Podczas
badania chorego z niedokrwieniem koñczyn dolnych nale¿y oceniæ têtno na têtnicach koñczyn górnych i dolnych, a tak¿e os³uchaæ w miejscach typowego powstawania zwê¿eñ têtniczych. W badaniu palpacyjnym chorych z owrzodzeniami niedokrwiennymi stwierdza siê zanik lub co najmniej os³abienie têtna na têtnicach
koñczyn dolnych. W przypadku zwê¿enia têtnicy przy zachowanej dro¿noœci, mo¿na os³uchiwaniem stwierdziæ charakterystyczny skurczowy szmer naczyniowy.

Badania dodatkowe
Za pomoc¹ w³aœciwie przeprowadzonego wywiadu oraz badania przedmiotowego doœwiadczony lekarz jest w stanie prawid³owo rozpoznaæ olbrzymi¹ wiêkszoœæ
przypadków przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych. Wykonanie badañ
dodatkowych ma w³aœciwie na celu dok³adniejsze okreœlenie stopnia niedokrwienia, a zw³aszcza zobrazowanie umiejscowienia i zaawansowania patologii têtniczych wywo³uj¹cych objawy. Badania dodatkowe wykonywane s¹ równie¿ w celu
dok³adniejszej oceny zaawansowania mia¿d¿ycy i okreœlenia ryzyka powik³añ
uk³adu kr¹¿enia. Poni¿ej opisano pokrótce najwa¿niejsze z nich:
WskaŸnik kostka-ramiê
Najbardziej podstawow¹ metod¹ dodatkow¹ stosowan¹ dla wykrycia i okreœlenia
zaawansowania przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych jest pomiar ciœnienia
têtniczego na koñczynach górnych i dolnych oraz oznaczenie wskaŸnika kostka-ramiê
(ABI, ang. ankle brachial index). Jest on ilorazem wy¿szego z ciœnieñ mierzonych
na têtnicach podudzia i wy¿szego z ciœnieñ mierzonych na obu têtnicach ramiennych. Takie pomiary s¹ zalecane w przypadku podejrzenia niedokrwienia koñczyn
dolnych, dla potwierdzenia lub wykluczenia patologii. Oznaczanie wskaŸnika
kostka-ramiê ma tak¿e istotne znaczenie dla oceny zaawansowania ewentualnego
niedokrwienia koñczyn dolnych – im mniejsza wartoœæ wskaŸnika kostka-ramiê
(lub paluch-ramiê), tym wiêksze niedokrwienie koñczyny. W przypadku znacznego
uwapnienia i sztywnoœci têtnic koñczyn dolnych, co jest charakterystyczne dla chorych z cukrzyc¹, têtnice s¹ niepodatne. W takich wypadkach wskaŸnik ABI mo¿e
byæ fa³szywie zawy¿ony i jego wartoœæ przekracza 1,2.
Zmiany martwicze w koñczynach dolnych powstaj¹ zazwyczaj u chorych ze
wskaŸnikiem kostka-ramiê mniejszym ni¿ 0,4, co jest mniej wiêcej równowa¿ne
z ciœnieniem krwi w têtnicach mierzonych na poziomie kostek <50 mmHg lub na
palcach stopy <30 mmHg. Nieprawid³owo niskie wartoœci wskaŸnika ABI u chorych ze zmianami wstecznymi koñczyn dolnych s¹ wskazaniem do wykonania
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dodatkowych badañ obrazowych. Ma to na celu ocenê mo¿liwoœci wykonania
zabiegów rewaskularyzacyjnych, poprawiaj¹cych nap³yw krwi do koñczyny.
Niestety u chorych z cukrzyc¹, znacznie czêœciej ni¿ u innych osób, z powodu
znacznego uwapnienia têtnic wyniki wskaŸnika kostka-ramiê s¹ niemo¿liwe do
oznaczenia. W niektórych badaniach takie problemy obserwuje siê nawet u 30%
badanych.

Przezskórne stê¿enie tlenu (TcO2)
Kolejnym badaniem wykorzystywanym dla oceny zaawansowania niedokrwienia, a zw³aszcza przewidywania mo¿liwoœci wygojenia owrzodzeñ, s¹ pomiary
perfuzji skóry oraz przezskórnego stê¿enia tlenu (TcO2). Istotnymi ograniczeniami
tej metody s¹: mniejsza dostêpnoœæ, zale¿noœæ pomiarów od wielu czynników zewnêtrznych i brak standardowych kryteriów wykonania. Owrzodzenia niedokrwienne powstaj¹ najczêœciej, gdy TcO2 jest mniejsze ni¿ 20-25 mmHg. Dla postêpu
gojenia konieczne jest lepsze ukrwienie ni¿ niezbêdne dla utrzymania ¿ywotnoœci
tkanek. St¹d w celu wygojenia owrzodzeñ niedokrwiennych konieczne jest zwiêkszenie TcO2 nawet do wartoœci przekraczaj¹cych 40 mmHg.
Ultrasonografia
Kolejnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorych z niedokrwieniem têtnic koñczyn dolnych jest ultrasonografia z obrazowaniem dopplerowskim.
Zaletami ultrasonografii jest du¿a dostêpnoœæ, nieinwazyjnoœæ i powtarzalnoœæ.
Obecnoœæ prawid³owego, trójza³amkowego przep³ywu w têtnicach obwodowych
praktycznie wyklucza patologiê têtnic doprowadzaj¹cych krew i niedokrwienie,
jako przyczynê zmian wstecznych. Prawid³owe obrazowanie patologii têtnic koñczyn dolnych za pomoc¹ ultrasonografii wymaga jednak doœwiadczenia osoby
badaj¹cej, a niektóre fragmenty têtnic koñczyn dolnych s¹ trudne do uwidocznienia.
Du¿e uwapnienia w têtnicach, znaczna oty³oœæ chorego utrudniaj¹ wykonanie
badañ.
Angiografia tomografii komputerowej
Angiografia tomografii komputerowej têtnic koñczyn dolnych jest czêsto stosowana w diagnostyce chorych z owrzodzeniami niedokrwiennymi. Zalet¹ badania
jest szybkoœæ obrazowania, mo¿liwoœæ rozleg³ej wizualizacji têtnic, powtarzalnoœæ,
mo¿liwoœæ ponownej oceny zarchiwizowanych obrazów. Istotne wady obejmuj¹:
koniecznoœæ stosowania nefrotoksycznych œrodków cieniuj¹cych (co jest problemem u chorych ze wspó³istniej¹c¹ nefropati¹ cukrzycow¹ i niewydolnoœci¹ nerek),
wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego oraz koszty. Du¿ym problemem
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w ocenie tomograficznej têtnic jest prawid³owe uwidocznienie patologii têtnic podudzia. Czasem bowiem trudno jest odró¿niæ granicê miêdzy œwiat³em têtnicy
wype³nionym œrodkiem cieniuj¹cym a blaszk¹ mia¿d¿ycow¹, szczególnie wtedy,
kiedy jest ona bardzo uwapniona.

Angiografia klasyczna
Arteriografia klasyczna jest nadal najbardziej dok³adnym badaniem obrazowym
têtnic koñczyn dolnych. W przypadkach niedokrwienia koñczyn dolnych badanie
powinno obejmowaæ têtnice od poziomu aorty brzusznej a¿ do stóp. Wykonanie
angiografii klasycznej zwi¹zane jest z istotnym napromienieniem chorego, koniecznoœci¹ podania nefrotoksycznych œrodków cieniuj¹cych. Z uwagi na inwazyjnoœæ,
ryzyko wyst¹pienia ró¿nych powik³añ, m.in. uszkodzenia têtnicy, jej zakrzepu,
krwiaków i krwotoków, a nawet zgonu chorego, obecnie klasyczna arteriografia jest
wykorzystywana w³aœciwie jedynie jako element zabiegów wewn¹trznaczyniowych lub w diagnostyce chorych z niemiarodajnymi wynikami nieinwazyjnych
badañ dodatkowych.
Leczenie
Opieka nad chorym z cukrzyc¹ i przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych
powinna byæ wdro¿ona szybko i obejmowaæ opiekê wielu specjalistów – diabetologa, angiologa, radiologa, chirurga naczyniowego, podiatry, dietetyka i rehabilitanta. Postêpowanie powinno obejmowaæ przede wszystkim optymalizacjê leczenia
cukrzycy i modyfikacjê czynników ryzyka mia¿d¿ycy. Istotnym elementem znacznie redukuj¹cym ryzyko zaostrzenia niedokrwienia koñczyn dolnych jest dbanie
przez chorego o odpowiednie nawodnienie. W przypadku odwodnienia, zagêszczenia krwi i zwiêkszenia jej lepkoœci, mo¿e dojœæ do zakrzepicy têtniczej lub hipoperfuzji, czyli zmniejszenia nap³ywu krwi do obwodowych tkanek. Modyfikacja stylu
¿ycia i leczenie zachowawcze chorych z cukrzyc¹ i wspó³istniej¹cym przewlek³ym
niedokrwieniem koñczyn dolnych jest podstaw¹ terapii, która powinna byæ wdro¿ona na sta³e (zagadnienie to omówiono w innych rozdzia³ach). Postêpowanie to musi
byæ jednak wykonywane pod nadzorem, co ma na celu zapobieganie niekorzystnym
nastêpstwom modyfikacji czynników ryzyka, takich jak np. wzrost masy cia³a
w czasie rzucania papierosów.
Jednym z istotnych elementów leczenia chorych z przewlek³ym niedokrwieniem
koñczyn dolnych jest trening marszowy. S¹ to monitorowane æwiczenia na bie¿ni
z ruchom¹ taœm¹ o zmiennym nachyleniu, dobrane tak, aby wywo³aæ ból. Zajêcia
przeprowadzane s¹ w trzech, oko³o godzinnych sesjach w ci¹gu tygodnia, wykonywane s¹ pod nadzorem specjalisty, dobieraj¹cego odpowiednio natê¿enie wysi³ku.
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Wykonywanie regularnych, intensywnych æwiczeñ fizycznych przez chorych
z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych istotnie zwiêksza dystans chromania – œrednio o oko³o 50%, nie zwiêksza jednak wskaŸnika kostka-ramiê ani nie
redukuje ryzyka zgonu. Korzyœci uzyskiwane przez cukrzyków z przewlek³ym
niedokrwieniem koñczyn dolnych za pomoc¹ treningu marszowego s¹ jednak
mniejsze, ni¿ chorych bez wspó³istniej¹cej cukrzycy.
Kolejnym, istotnym elementem modyfikacji czynników ryzyka mia¿d¿ycy jest
zaprzestanie przez chorego czynnego i biernego palenia papierosów. Istniej¹ ró¿ne
mo¿liwoœci – psychologiczne, farmakologiczne – wspierania chorych w rzucaniu
palenia papierosów (patrz rozdz. 9).
Istotnym elementem opieki nad chorymi z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych jest leczenie farmakologiczne – obejmuj¹ce zw³aszcza stosowanie
leków przeciwp³ytkowych i statyn. Stosowanie leków przeciwp³ytkowych u chorych z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych jest ca³y czas przedmiotem
badañ. Obecnie uznaje siê, ¿e u chorych bez objawów niedokrwienia koñczyn
dolnych stosowanie leku przeciwp³ytkowego nie zmniejsza ryzyka zaostrzenia
objawów i nie powinno mieæ miejsca. Dotyczy to zw³aszcza chorych z cukrzyc¹
powik³an¹ retinopati¹ cukrzycow¹ i ryzykiem krwawieñ wewn¹trzga³kowych.
Jednak u chorych z objawowym przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych
stosowanie leku przeciwp³ytkowego jest powszechnie rekomendowane. Istniej¹
prace, wskazuj¹ce na korzystniejsze dzia³anie klopidogrelu ni¿ kwasu acetylosalicylowego w zmniejszeniu ryzyka powik³añ uk³adu kr¹¿enia u chorych z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych. Nie ma dowodów œwiadcz¹cych
o korzyœciach p³yn¹cych ze stosowania u chorych z mia¿d¿yc¹ têtnic koñczyn
dolnych skojarzonej terapii dwoma lekami przeciwp³ytkowymi lub leczenia przeciwkrzepliwego w pe³nej dawce. Dwa leki przeciwp³ytkowe stosowane s¹ jedynie
przez 1-3 miesi¹ce po leczeniu wewn¹trznaczyniowym dla zapobie¿enia ostrej
zakrzepicy w miejscu operowanym. W œwietle ostatnich badañ dodanie do leku
przeciwp³ytkowego riwaroksabanu w ma³ej dawce (2×2,5 mg/dobê) istotnie zmniejsza ryzyko zaostrzenia niedokrwienia koñczyn dolnych i ryzyko amputacji. W celu
zmniejszenia objawów przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych mo¿na dodatkowo stosowaæ leki zmniejszaj¹ce objawy chromania – cylostazol, naftydrofuryl
lub buflomedil. Leki te zwiêkszaj¹ dystans chromania o oko³o 50%, nie wp³ywaj¹
jednak na redukcjê ryzyka zgonu ani zaostrzenia niedokrwienia koñczyny.
W przypadku bardziej zaawansowanych objawów niedokrwienia postêpowanie
obejmuje równie¿ miejscowe leczenie owrzodzeñ (patrz te¿ rozdz. 18) oraz rewaskularyzacjê – zabiegi operacyjne maj¹ce na celu poprawienie nap³ywu krwi do
niedokrwionych tkanek.
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Zabiegi poprawiaj¹ce nap³yw krwi do niedokrwionych tkanek s¹ g³ównym elementem leczenia bardziej zaawansowanych stadiów przewlek³ego niedokrwienia,
a zw³aszcza krytycznego niedokrwienia koñczyn dolnych. Nie powinno siê wykonywaæ zabiegów u chorych bez istotnych objawów niedokrwienia, nawet z bardzo
zaawansowanymi patologiami têtniczymi, gdy¿ ryzyko leczenia przewy¿sza potencjalne korzyœci. Poprawa nap³ywu krwi do niedokrwionych tkanek jest kluczowa
dla ich gojenia i istotnie zmniejsza ryzyko koniecznoœci wykonania rozleg³ych
amputacji. Kwalifikacja chorego do zabiegu naczyniowego zale¿y od wielu czynników – anatomii i zaawansowania zmian têtniczych, zaawansowania niedokrwienia
i powik³añ, stanu chorego, wspó³istniej¹cych chorób, oczekiwanego czasu prze¿ycia, ewentualnej historii interwencji naczyniowych, wczeœniejszej niepe³nosprawnoœci chorego. Planowanie zabiegu powinno równie¿ uwzglêdniaæ preferencje
chorego i doœwiadczenie lecz¹cego oœrodka.
Zmiany mia¿d¿ycowe u chorych z cukrzyc¹ powstaj¹ najczêœciej w wielu
ró¿nych odcinkach ³o¿yska naczyniowego, zlokalizowane s¹ zw³aszcza w obwodowych têtnicach, czêœciej ni¿ u chorych bez cukrzycy prowadz¹ do niedro¿noœci
têtnic. Taka morfologia zmian znacznie utrudnia wykonanie zabiegów poprawiaj¹cych nap³yw krwi do tkanek obwodowych i zwiêksza ryzyko powik³añ.
Czêsto konieczne jest leczenie wieloetapowe lub wielomiejscowe. W zale¿noœci od
lokalizacji i zaawansowania zmian wykonywane s¹ zabiegi wewn¹trznaczyniowe
lub operacje otwarte. W ostatnich latach zwiêksza siê równie¿ rola operacji
hybrydowych, ³¹cz¹cych obie te metody. Z uwagi na mniejsz¹ inwazyjnoœæ oraz
typow¹ lokalizacjê zmian naczyniowych w têtnicach obwodowych u chorych
z cukrzyc¹, zazwyczaj w pierwszym etapie preferowane jest wykorzystywanie
metod wewn¹trznaczyniowych.
Wskazaniem do wykonania zabiegów naczyniowych jest niedro¿noœæ lub co najmniej 70% zwê¿enia têtnicy, które powoduj¹ istotne klinicznie objawy niedokrwienia. Wybór metody zabiegowej u chorych kwalifikowanych do leczenia operacyjnego zale¿y przede wszystkim od morfologii zmian i ich lokalizacji. Uwzglêdnia siê
jednak tak¿e inne czynniki, obejmuj¹ce m.in. choroby wspó³istniej¹ce, obecnoœæ
innych zmian naczyniowych, historiê medyczn¹ chorego. Zasada wykonywania
zabiegów naczyniowych u chorych z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych dotyczy równie¿ kolejnoœci wykonywania zabiegów korekcyjnych. Leczenie
rozpoczyna siê od zmian bli¿szych, koñcz¹c na najbardziej obwodowych, co zwiêksza szansê na skuteczn¹ rewaskularyzacjê i zmniejsza ryzyko powik³añ. Zazwyczaj
w przypadku zwê¿eñ oraz krótkich niedro¿noœci jako leczenie pierwszego wyboru
stosuje siê zabiegi wewn¹trznaczyniowe. Natomiast operacje otwarte jako najlepsza opcja stosowane s¹ dla leczenia zmian obejmuj¹cych rozga³êzienia têtnic
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Rycina 16.1. Angiosomy stopy i podudzia. Zakres unaczynienia przez têtnice podudzia
i stopy:
A. têtnicê piszczelow¹ tyln¹
B. têtnicê strza³kow¹
C. têtnicê piszczelow¹ przedni¹

lub d³ugich niedro¿noœci (przekraczaj¹cych kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t centymetrów).
W przypadku powoduj¹cych niedokrwienie zmian zlokalizowanych w têtnicach
obwodowych wskazane jest doprowadzenie krwi do stopy poprzez jak najwiêksz¹
liczbê têtnic podudzia. Jednak nawet doprowadzenie krwi do jednej z têtnic podudzia jest lepsze, ni¿ brak nap³ywu w ogóle. Istniej¹ dane wskazuj¹ce, ¿e dla perfuzji koñczyny wa¿niejszy jest nap³yw do jednej z têtnic piszczelowych, ni¿ do têtnicy
strza³kowej, co czasami determinuje wybór postêpowania zabiegowego.
Powszechnie wiadomo, ¿e cukrzyca powoduje uszkodzenie têtnic obwodowych,
w tym równie¿ po³¹czeñ miêdzy uk³adami poszczególnych têtnic podudzia, co
w sposób istotny ogranicza skutecznoœæ zabiegów naczyniowych. Dok³adna analiza
unaczynienia koñczyn dolnych doprowadzi³a do wyró¿nienia angiosomów stopy
i obwodowej czêœci podudzia – z³o¿onej, wielotkankowej jednostki obejmuj¹cej
skórê, tkankê podskórn¹, powiêŸ, miêœnie, koœci – zaopatrywanych przez poszczególne têtnice podudzia (ryc. 16.1). Uznaje siê, ¿e rewaskularyzacja têtnic doprowadzaj¹cych krew bezpoœrednio do owrzodzenia jest korzystniejsza ni¿ udro¿nienie
innych têtnic, niebezpoœrednio unaczyniaj¹cych niedokrwione tkanki. Przywrócenie bezpoœredniego nap³ywu krwi do niedokrwionych tkanek ma krytyczne znaczenie dla efektywnego leczenia – przyspiesza gojenie i zmniejsza ryzyko utraty koñczyny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku rozleg³ych owrzodzeñ niedokrwiennych
koñczyny dolnej, nap³yw jest czêsto upoœledzony w zakresie wszystkich têtnic
podudzia i konieczne jest przywrócenie nap³ywu przez wiêksz¹ liczbê têtnic.
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Leczenie wewn¹trznaczyniowe
Rola i liczba zabiegów wewn¹trznaczyniowych w leczeniu przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych u chorych z cukrzyc¹ stale siê zwiêksza. Obecnie s¹
one stosowane w wiêkszoœci przypadków jako metoda z wyboru. Du¿¹ zalet¹ zabiegów wewn¹trznaczyniowych jest mniejsza inwazyjnoœæ. W zale¿noœci od anatomii zmian stosowane s¹ dostêpy przezskórne przez nak³ucia ró¿nych têtnic,
a koszulka naczyniowa mo¿e byæ wprowadzana zgodnie z pr¹dem krwi (antegrade)
lub wstecznie (retrograde). Najczêœciej wykorzystuje siê dostêp przez têtnicê
udow¹, rzadziej przez têtnicê ramienn¹, pachow¹ lub podkolanow¹. W niektórych
przypadkach stosuje siê dostêp przez nak³ucie têtnicy piszczelowej tylnej lub
grzbietowej stopy. W trudnych sytuacjach przezskórne nak³ucie têtnicy i wprowadzenie narzêdzi wewn¹trznaczyniowych wykonuje siê z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego, co u³atwia uzyskanie dostêpu i zmniejsza ryzyko
powik³añ. W skomplikowanych zabiegach wewn¹trznaczyniowych mo¿na wykorzystywaæ wiêcej ni¿ jeden dostêp naczyniowy, co niejednokrotnie umo¿liwia
przeprowadzenie prowadnika przez zmianê, po nieudanych próbach wykonywanych ze standardowego dostêpu.
Udro¿nienia wewn¹trznaczyniowe mo¿na wykonywaæ, przeprowadzaj¹c narzêdzia wewn¹trznaczyniowe przez œwiat³o naczynia – przez blaszkê lub subintimalnie
– odwarstwiaj¹c j¹ (ryc. 16.2 i 16.3). Zazwyczaj w pierwszym etapie rewaskularyzacji podejmowana jest próba wykonania zabiegu korekcyjnego przez œwiat³o
naczynia, a w przypadku niepowodzenia stosowane jest udro¿nienie subintimalne.
Metoda udro¿nienia subintimalnego ma szczególne zastosowanie w przypadku niedro¿noœci na d³ugim odcinku i niedro¿noœci spowodowanych przez bardzo tward¹
blaszkê mia¿d¿ycow¹ – sytuacjami doœæ powszechnymi u chorych ze wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹. Najtrudniejszym elementem tej techniki jest ponowne wprowadzenie prowadnika do œwiat³a têtnicy poni¿ej leczonej zmiany i unikniêcie
rozwarstwienia obwodowego odcinka têtnicy.
Podczas zabiegów wewn¹trznaczyniowych stosowane s¹ prowadniki w ró¿nych
rozmiarach (0,035; 0,024; 0,018 lub 0,014 – wartoœci podawane s¹ w calach), o ró¿nej sztywnoœci, w³aœciwoœciach hydrofilnych, z ró¿nymi koñcówkami. Po przeprowadzeniu prowadnika przez zmianê w têtnicy poszerza siê œwiat³o naczynia. W tym
celu na prowadnik nak³ada siê narzêdzia wewn¹trznaczyniowe – balony, stenty,
narzêdzia do wewn¹trznaczyniowego usuniêcia blaszek mia¿d¿ycowych (aterectomy).
W ostatnich latach widoczny jest znaczny wzrost liczby dostêpnych narzêdzi
wewn¹trznaczyniowych, co poprawia uzyskiwane wyniki, ale zwi¹zane jest ze
znacz¹cym wzrostem kosztów. W leczeniu patologii têtniczych stosowane s¹ m.in.
balony tn¹ce, balony powlekane lekami (np. paklitakselem), balony do krioplastyki
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Rycina 16.2. Wewn¹trznaczyniowe udro¿nienie têtnic: klasyczne. Schematyczne
kolejne etapy wykonania angioplastyki klasycznej – przez œwiat³o naczynia (przekrój
pod³u¿ny i poprzeczny):
A. przeprowadzenie prowadnika
B. wprowadzenie balonu cewnika do angioplastyki
C. angioplastyka balonowa

Rycina 16.3. Wewn¹trznaczyniowe udro¿nienie têtnic: subintimalne. Schematyczne
kolejne etapy wykonania angioplastyki subintimalnej – z odwarstwieniem blaszki
mia¿d¿ycowej i wytworzenia nowego œwiat³a (przekrój pod³u¿ny i poprzeczny):
A. przeprowadzenie prowadnika
B. wprowadzenie balonu cewnika do angioplastyki
C. angioplastyka balonowa
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– wykorzystuj¹ce niskie temperatury, stenty samorozprê¿alne, stenty rozprê¿ane na
balonie, stenty powlekane lekami, stenty wch³anialne.
Zastosowanie skutecznego leczenia wewn¹trznaczyniowego patologii wystêpuj¹cych poni¿ej kolana, znacz¹co wp³ywa na mo¿liwoœæ terapii niedokrwienia
koñczyn dolnych u chorych z cukrzyc¹, zw³aszcza chorych z owrzodzeniami stopy.
Po przywróceniu nap³ywu krwi do niedokrwionych tkanek istotnie zmniejsza siê
ryzyko braku gojenia owrzodzeñ oraz czêstoœci wykonywania ma³ych i du¿ych amputacji, w porównaniu z osobami z nieskuteczn¹ rewaskularyzacj¹. Ocenia siê, ¿e
po skutecznym zabiegu wewn¹trznaczyniowym, stosowanym dla terapii krytycznego niedokrwienia koñczyny dolnej, udaje siê zachowaæ w ci¹gu 12 miesiêcy oko³o
80% koñczyn.

Leczenie otwarte
Otwarte klasyczne operacje nadal s¹ stosowane w leczeniu przewlek³ego niedokrwienia koñczyn dolnych u chorych z cukrzyc¹. Co wiêcej, u niektórych chorych
s¹ one jedyn¹ dostêpn¹ opcj¹ terapeutyczn¹. Rola otwartych operacji jest szczególnie istotna w przypadku zmian zlokalizowanych w rozga³êzieniach du¿ych naczyñ
oraz w przypadku niedro¿noœci têtnic na d³ugim odcinku. Zastosowanie leczenia
wewn¹trznaczyniowego w miejscu rozga³êzienia têtnicy, nara¿a na zamkniêcie lub
krytyczne zwê¿enie bocznicy odchodz¹cej od g³ównego pnia. Wykonanie w takim
wypadku zabiegu otwartego umo¿liwia jednoczasowe usuniêcie mia¿d¿ycy zarówno z g³ównego pnia, jak i z du¿ego odga³êzienia.
Typowym przyk³adem klasycznej operacji wykonywanej u chorych z niedokrwieniem koñczyn dolnych jest endarterektomia (usuniêcie blaszki mia¿d¿ycowej zaburzaj¹cej przep³yw krwi) podzia³u têtnicy udowej wspólnej. Doœæ czêsto do zamkniêcia têtnicy wykorzystuje siê ³atê naczyniow¹, co zmniejsza ryzyko nawrotowego
zwê¿enia. W przypadku niedro¿noœci têtnic na d³ugim odcinku, powoduj¹cych krytyczne niedokrwienie koñczyny, wykonywane s¹ naczyniowe pomosty omijaj¹ce.
U chorych z cukrzyc¹ czêsto wykonuje siê pomosty do têtnic obwodowych, m.in. do
têtnicy piszczelowej tylnej, têtnicy grzbietowej stopy. Z uwagi na ryzyko zaka¿enia
i lepsze wyniki dro¿noœci, dla wykonania pomostów omijaj¹cych poni¿ej wiêzad³a
pachwinowego z wyboru stosowane s¹ ¿y³y w³asne chorego, pobierane z koñczyn
dolnych lub górnych. Ocenia siê, ¿e efektywnoœæ leczenia klasycznego otwartego jest
du¿a, w ci¹gu 12 miesiêcy po skutecznym zabiegu udaje siê zachowaæ oko³o 85%
koñczyn. W porównaniu z zabiegami wewn¹trznaczyniowymi operacje klasyczne s¹
procedurami znacznie bardziej inwazyjnymi, ale odznaczaj¹ siê w d³u¿szych obserwacjach znacznie wiêkszym odsetkiem dro¿noœci i mniejszym ryzykiem koniecznoœci ponownych interwencji. Osi¹gniêcie takich wyników wymaga jednak z jednej
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strony dobrej diagnostyki obrazowej, a z drugiej – umiejêtnoœci wykonywania pomostów do naczyñ obwodowych – podudzia, a nawet stopy.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno rozleg³y, wielopoziomowy charakter zmian obejmuj¹cych drobne naczynia, jak i obecnoœæ cukrzycy, sprzyjaj¹cej dalszemu rozwojowi mia¿d¿ycy têtnic koñczyn dolnych, w sposób istotny ograniczaj¹ wyniki
leczenia zabiegowego w tej grupie chorych. Nawet po pierwotnym sukcesie rewaskularyzacji, istnieje du¿e ryzyko nawrotu niedokrwienia wymagaj¹ce ponownych
interwencji naczyniowych. Wyniki zabiegów naczyniowych, okreœlane jako ryzyko
amputacji, nieskutecznoœæ zabiegu lub wyst¹pienie wszystkich powik³añ z zakresu
uk³adu kr¹¿enia, s¹ u chorych na cukrzycê istotnie gorsze, ni¿ u chorych bez cukrzycy.
Wynika st¹d koniecznoœæ wykonywania okresowych badañ kontrolnych, optymalizacja czynników ryzyka i leczenia zachowawczego.

Zabiegi hybrydowe
W ostatnich latach coraz czêœciej w leczeniu niedokrwienia koñczyn dolnych
wykonuje siê zabiegi hybrydowe, w których jednoczasowo wykonuje siê zabieg
otwarty z wewn¹trznaczyniow¹ korekcj¹ patologii wspó³istniej¹cych w innym
odcinku têtnicy. Zalet¹ takiego postêpowania jest równoczesna korekcja patologii
zlokalizowanych na ró¿nych poziomach, ograniczenie rozleg³oœci zabiegu, a jednoczeœnie mo¿liwoœæ korekcji patologii zlokalizowanych w rozwidleniach têtniczych.
W przypadku chorych ze wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ czêsto wykonuje siê endarterektomiê rozga³êzienia têtnicy udowej, jednoczeœnie z wewn¹trznaczyniow¹
korekcj¹ patologii têtnic podudzia.
Amputacje
Amputacja z powodu dokonanej martwicy jest doœæ czêsto wykonywana
u chorych z niedokrwieniem koñczyn i cukrzyc¹. Sprzyja temu uszkodzenie przez
cukrzycê drobnych naczyñ – od têtniczek œrednicy »100 mikrometrów do naczyñ
w³oœniczkowych. S¹ one kluczowo wa¿ne dla ¿ywotnoœci tkanek, gdy¿ na poziomie
tych naczyñ dochodzi do dostarczania tlenu i substancji od¿ywczych. Ocenia siê, ¿e
ponad po³owa amputacji koñczyny dolnej wykonywana jest u chorych z cukrzyc¹,
co daje liczbê oko³o pó³ miliona zabiegów rocznie na œwiecie. Jednoczeœnie ocenia
siê, ¿e ryzyko koniecznoœci wykonania amputacji u cukrzyków jest 20-krotnie
wiêksze, ni¿ u osób bez cukrzycy. Chorzy na cukrzycê typu 1 wydaj¹ siê byæ jeszcze
bardziej nara¿eni na ryzyko amputacji w obrêbie koñczyn dolnych, na co ma wp³yw
zw³aszcza czas trwania choroby. Istniej¹ prace wskazuj¹ce na nawet 80-krotnie
wiêksze ryzyko amputacji u chorych z cukrzyc¹ typu 1 w porównaniu z ogóln¹
populacj¹.
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Istotny odsetek chorych z cukrzyc¹ i krytycznym niedokrwieniem wymaga drobnych amputacji koñczyny pomimo znacznej poprawy jej ukrwienia po zabiegu
naczyniowym. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dla wygojenia rany amputacyjnej konieczna jest
istotnie wiêksza perfuzja, ni¿ ta zapobiegaj¹ca powstaniu owrzodzenia. Najbardziej
przydatnymi badaniami dla przewidywania mo¿liwoœci zagojenia owrzodzenia
i rany amputacyjnej s¹ pomiary ciœnienia na paluchu, przezskórnego ciœnienia tlenu
w okolicy owrzodzenia i ciœnienia perfuzyjnego skóry. Przeprowadzenie skutecznej
rewaskularyzacji istotnie zmniejsza ryzyko powik³añ po amputacji i zwiêksza
szansê na prawid³owe zagojenie rany.
Du¿e amputacje – wykonywane na poziomie podudzia lub uda – znacznie utrudniaj¹ póŸniejsze funkcjonowanie chorego, prowadz¹c do du¿ej niepe³nosprawnoœci.
Wskazaniem do amputacji koñczyny dolnej jest niemo¿noœæ wykonania skutecznej
rewaskularyzacji lub jej niepowodzenie, rozleg³a martwica tkanek, wspó³istniej¹ce
choroby, trwa³e ograniczenia ruchomoœci koñczyny, du¿a wczeœniejsza niepe³nosprawnoœæ chorego.
Ryzyko zabiegów naczyniowych u chorych z przewlek³ym niedokrwieniem koñczyn dolnych i wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ jest znaczne – ocenia siê, ¿e ryzyko zgonu
zazwyczaj nie przekracza 5%, a ryzyko powik³añ wynosi oko³o 10%. Odsetki te
zale¿¹ w sposób istotny od stanu chorego, rodzaju wykonywanej operacji, wspó³istniej¹cych chorób.

PATOLOGIE TÊTNIC KOÑCZYNY GÓRNEJ
U chorych z cukrzyc¹, zw³aszcza d³ugotrwa³¹ i Ÿle uregulowan¹, wspó³istniej¹c¹
z niewydolnoœci¹ nerek czêsto obserwuje siê zwê¿enia i niedro¿noœci têtnic koñczyny górnej. Rzadko zmiany te doprowadzaj¹ w naturalnym przebiegu do objawowego niedokrwienia d³oni. Obecnoœæ patologii têtnic koñczyny górnej wp³ywa jednak
na wyniki wielu ró¿nych zabiegów naczyniowych. Mniejsza œrednica têtnicy
promieniowej jest np. czynnikiem ryzyka powik³añ po zabiegach naczyniowych
z dostêpu promieniowego – zakrzepicy, rozwarstwienia, niedro¿noœci têtnicy.
Szczególne znaczenie ma mia¿d¿yca têtnic koñczyn górnych u osób z cukrzyc¹
powik³an¹ nefropati¹ cukrzycow¹. Zwiêkszona sztywnoœæ œciany, obecnoœæ zwê¿eñ
i niedro¿noœci têtnic koñczyny górnej wp³ywaj¹ na mo¿liwoœci wytworzenia i czas
dzia³ania dializacyjnych przetok têtniczo-¿ylnych. Cukrzyca jest równie¿ istotnym
i niezale¿nym czynnikiem ryzyka wystêpowania powik³añ po wytworzeniu i ró¿nych
operacjach przetok têtniczo-¿ylnych u¿ywanych do hemodializ, np. zaburzeñ uzyskania funkcjonalnoœci przez wytworzon¹ przetokê dializacyjn¹ lub powstawania
zwê¿eñ i zakrzepicy. Szczególnie istotny jest wp³yw cukrzycy na ryzyko zaka¿enia
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i rozwoju niedokrwienia koñczyny górnej po wytworzeniu przetoki dializacyjnej,
a cukrzyca jest niezale¿nym i istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju zespo³u podkradania z têtnic obwodowych i zaka¿enia po wytworzeniu przetoki dializacyjnej.

ZWÊ¯ENIE TÊTNICY SZYJNEJ
Mia¿d¿yca koñcowego odcinka têtnicy szyjnej wspólnej i pocz¹tkowego odcinka
têtnicy szyjnej wewnêtrznej jest z jednej strony dobrze okreœlonym wskaŸnikiem
nasilenia mia¿d¿ycy u chorego, z drugiej zwi¹zana jest z ryzykiem niedokrwienia
mózgu. Osoby z cukrzyc¹, a w mniejszym stopniu nawet z nietolerancj¹ glukozy,
maj¹ istotnie statystycznie wiêksz¹ gruboœæ kompleksu b³ona wewnêtrzna-œrodkowa, ni¿ osoby z prawid³ow¹ gospodark¹ wêglowodanow¹. Œwiadczy to o wiêkszym
rozwoju mia¿d¿ycy u chorych z cukrzyc¹. Zaawansowane zmiany têtnic szyjnych
s¹ czêst¹ przyczyn¹ objawów niedokrwienia mózgu.
Zabiegi naczyniowe – endarterektomia i stentowanie têtnicy szyjnej wewnêtrznej
– maj¹ ugruntowan¹ pozycjê w profilaktyce pierwotnej i wtórej udarów. W przypadku obecnoœci neurologicznych objawów niedokrwienia mózgu zwi¹zanego ze
zwê¿eniem têtnicy szyjnej – przeciwstronnym niedow³adem, pora¿eniem, ewentualn¹ afazj¹, to¿stronnym zaburzeniem widzenia – do zabiegów operacyjnych kwalifikuje siê chorych ze zwê¿eniami wiêkszymi ni¿ 50%. W przypadku braku objawów
do zabiegów mo¿na kwalifikowaæ osoby ze zwê¿eniami przekraczaj¹cymi 70%.
Oczywiœcie kwalifikacja powinna uwzglêdniaæ szereg innych czynników, spoœród
których najistotniejszy dotyczy oceny ryzyka zabiegu, wspó³istniej¹cych chorób,
oczekiwanego czasu prze¿ycia chorego.
Pacjenci z cukrzyc¹ po zabiegach na têtnicy szyjnej maj¹ wiêksze ryzyko powik³añ z zakresu uk³adu kr¹¿enia – udaru, zgonu sercowego – w porównaniu
z chorymi bez cukrzycy. Dotyczy to zw³aszcza powik³añ wystêpuj¹cych w póŸniejszym czasie od wykonania zabiegu, takich jak póŸnych udarów, co zwi¹zane jest
prawdopodobnie z dalszym rozwojem mia¿d¿ycy promowanym przez cukrzycê.
W czasie kwalifikacji do zabiegów têtnic szyjnych osób ze wspó³istniej¹c¹
cukrzyc¹ nale¿y wiêc uwzglêdniæ póŸniejsze gorsze rokowanie.

TÊTNIAKI AORTY BRZUSZNEJ
Têtniaki aorty brzusznej s¹ jedn¹ z niewielu patologii naczyniowych, w której
obserwuje siê korzystny wp³yw cukrzycy. Jest to doœæ zdumiewaj¹cy, ale dobrze
udokumentowany zwi¹zek. Znana jest bowiem dobrze dodatnia korelacja miêdzy
cukrzyc¹, a chorob¹ niedokrwienn¹ serca i mia¿d¿yc¹ têtnic koñczyn dolnych.
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Wiadomo tak¿e, ¿e u chorych bez cukrzycy mia¿d¿yca têtnic wieñcowych i koñczyn dolnych wspó³wystêpuje z têtniakami aorty brzusznej. Pomimo tego, w wielu
badaniach wykazano, ¿e cukrzyca jest niezale¿nym i istotnym czynnikiem zmniejszaj¹cym ryzyko powstania têtniaka aorty brzusznej. Co wiêcej, obecnoœæ cukrzycy
hamuje w sposób istotny póŸniejszy wzrost têtniaka aorty brzusznej i redukuje
ryzyko jego pêkniêcia. Patomechanizm tego nieoczekiwanego, ale korzystnego
dzia³ania cukrzycy jest najprawdopodobniej zwi¹zany z jej wp³ywem na syntezê
i degradacjê w³ókien macierzy zewn¹trzkomórkowej, aktywacjê komórek miêœni
g³adkich, œródb³onka oraz uk³ad fibrynolizy. Zmiany te zmniejszaj¹ degradacjê
w³ókien macierzy zewn¹trzkomórkowej i zwiêkszaj¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹
œciany têtniaka.
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Rozdzia³ 17

CHOROBY NACZYÑ ¯YLNYCH
U CHOREGO Z CUKRZYC¥
Tomasz Urbanek
EPIDEMIOLOGIA I SYMPTOMATOLOGIA
CHORÓB UK£ADU ¯YLNEGO
Choroby uk³adu ¿ylnego, zarówno ostre jak i przewlek³e, dotycz¹ ró¿nych grup
pacjentów, nie omijaj¹c równie¿ chorych z cukrzyc¹. Ich wspó³istnienie w istotny
sposób wp³ywaæ mo¿e zarówno na stan miejscowy uk³adu naczyniowego, jak
równie¿ na specyficzne patologie rozwijaj¹ce siê w zakresie koñczyn dolnych
u chorego z cukrzyc¹. Niew¹tpliwie najczêœciej wystêpuj¹cym przewlek³ym schorzeniem uk³adu ¿ylnego w populacji jest obecnoœæ przewlek³ej choroby ¿ylnej
(CVD, ang. chronic venous disease), zwi¹zanej z upoœledzeniem odp³ywu ¿ylnego
z koñczyn dolnych oraz powstaniem nadciœnienia ¿ylnego (1). Wystêpowanie CVD
dotyczy niemal po³owy populacji doros³ych, a jej czêstoœæ wystêpowania w istotny
sposób wi¹¿e siê z wiekiem (1). Zgodnie z wykonanym przez zespó³ prof. Jawienia
w Polsce badaniem epidemiologicznym, objawy przewlek³ych chorób ¿y³ w populacji kolejnych chorych zg³aszaj¹cych siê do lekarza POZ stwierdzono u 45% kobiet
i 37% mê¿czyzn (2).
Objawy przewlek³ej choroby ¿ylnej, zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe,
wi¹¿¹ siê z wystêpuj¹cym w uk³adzie ¿ylnym nadciœnieniem i jego nastêpstwami
w zakresie mikrokr¹¿enia i tkanek (1). Wœród najczêstszych postaci przewlek³ej
niewydolnoœci ¿ylnej wymienia siê postaæ pierwotn¹ (primary CVD) zwi¹zan¹
z defektem œciany ¿y³y, pojawiaj¹cymi siê w niej zmianami degeneracyjnymi i stopniowanym poszerzaniem siê œwiat³a naczyñ ¿ylnych. W œwietle dostêpnych badañ
wydaje siê, ¿e ten mechanizm jest najczêstsz¹ przyczyn¹ powstania refluksu,
bêd¹cego wynikiem postêpuj¹cej niewydolnoœci zastawki ¿ylnej. Konkurencyjna
teoria powstania niewydolnoœci naczyñ ¿ylnych zak³ada w pierwszym etapie
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pojawienie siê niewydolnoœci zastawkowej, a nastêpnie stopniowe poszerzanie siê
naczyñ (1). Zmiany o charakterze wtórnym (secondary CVD) maj¹ najczêœciej
pod³o¿e pozakrzepowe i zwi¹zane s¹ z przebytym epizodem zakrzepicy ¿y³ g³êbokich lub powierzchownych. Zakrzepica oraz procesy w³óknienia pozakrzepowego
prowadziæ mog¹ zarówno do powstania zmian obturacyjnych jak i niewydolnoœci
zastawek ¿ylnych. Ich klinicznym skutkiem jest pojawienie siê objawów zespo³u
pozakrzepowego (1). Czêstoœæ wystêpowania tego powik³ania, o ró¿nym nasileniu,
szacowana jest na 15-70% przypadków w populacji chorych po przebytym epizodzie zakrzepowym (1, 3).
Z punktu widzenia klinicznego istotna wydaje siê równie¿ symptomatologia
przewlek³ej choroby ¿ylnej oraz bardzo zró¿nicowane i indywidualnie zmienne
spektrum objawów, zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. Jest to tym bardziej istotne, ¿e wiele z podawanych przez pacjentów dolegliwoœci zale¿nych jest
od ich subiektywnej oceny nasilenia poszczególnych objawów, nie zawsze równie¿
stopieñ nasilenia objawów podmiotowych koreluje ze stopniem nasilenia objawów
przedmiotowych (1). Powszechnie przyjêt¹ skal¹ oceny stopnia zaawansowania
przewlek³ej choroby ¿ylnej jest klasyfikacja CEAP odnosz¹ca siê do oceny klinicznej (C-clinical), etiologicznej (E-etiological), anatomicznej (A-anatomical) oraz
patologicznej (P-pathological). Najczêœciej wykorzystywanym, a jednoczeœnie
w pewien sposób unifikuj¹cym badania dotycz¹ce przewlek³ej choroby ¿ylnej
parametrem, jest stopieñ zaawansowania klinicznego zdefiniowany cech¹ C,
w zakresie od C0 – pacjent bez odchyleñ w badaniu fizykalnym do C6 – czynne
owrzodzenie ¿ylne goleni (4).

Klasyfikacja CEAP
Cecha C
C0 – brak objawów (dla pacjentów podaj¹cych subiektywne dolegliwoœci
takie jak uczucie ciê¿koœci, bóle, uczucie obrzêku koñczyn – dodatkowo
deskryptor s (C0s))
C1 – obecnoœæ telangiektazji i ¿y³ retikularnych
C2 – obecnoœæ ¿ylaków koñczyn
C3 – obrzêk
C4 – zmiany troficzne
C5 – wygojone owrzodzenie ¿ylne goleni
C6 – czynne owrzodzenie ¿ylne goleni
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Zgodnie z przyjêtymi ustaleniami odnosz¹cymi siê do klasyfikacji CEAP zmiany
w spektrum od C0s do C6 mieszcz¹ siê w definicji przewlek³ej choroby ¿ylnej.
Zakres patologii od C3 do C6 zdefiniowano jako przewlek³¹ niewydolnoœæ ¿yln¹
(ang. chronic venous insufficiency) (4).
Ka¿dej z powy¿ej wymienionych kategorii zmian, stwierdzanych w badaniu fizykalnym, towarzyszyæ mog¹ podawane przez chorego, subiektywnie odczuwane
dolegliwoœci. Zgodnie z obserwacjami dnia codziennego czêœciej wystêpuj¹ one
w przypadku bardziej zaawansowanych zmian (przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej),
mog¹ jednak w dokuczliwy dla chorego sposób towarzyszyæ równie¿ mniej
zaawansowanym postaciom (C1-C2) (1, 3). Wœród najczêœciej podawanych przez
pacjentów dolegliwoœci wymienia siê ból podudzi, uczucie ciê¿koœci i zmêczenia,
uczucie obrzêku. Rzadziej, choæ jest to niew¹tpliwie indywidualnie zmienne, wystêpuj¹ objawy takie jak œwi¹d skóry, kurcze nocne czy te¿ uczucie „niespokojnych
nóg” (1). Stopieñ nasilenia, jak równie¿ wystêpowanie poszczególnych dolegliwoœci istotnie ró¿ni siê pomiêdzy pacjentami i nie zawsze koreluje ze zmianami stwierdzanymi w badaniu fizykalnym (1). Powy¿sze obserwacje sprawiaj¹, ¿e mo¿emy
mieæ do czynienia z pacjentami, u których nie wystêpuje obrzêk czy te¿ ¿ylaki
koñczyn, a dominuj¹c¹ dolegliwoœci¹ jest ból, uczucie ciê¿koœci, czy te¿ uczucie
obrzêku (napiêcia) w zakresie podudzia b¹dŸ podudzi – najczêœciej nasilaj¹ce siê
lub pojawiaj¹ce po d³u¿szym staniu i siedzeniu.
W diagnostyce dolegliwoœci zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ ¿yln¹, jak równie¿
innymi chorobami uk³adu ¿ylnego, istotne znaczenie zajmuje zakrzepica ¿y³ g³êbokich, która dotyczyæ mo¿e równie¿ populacji chorych z cukrzyc¹. Obrzêk jednej
koñczyny, czy te¿ dolegliwoœci bólowe pod postaci¹ bólu podudzia lub te¿ ca³ej
koñczyny dolnej (niejednokrotnie równoczeœnie z obrzêkiem), sugerowaæ mog¹
wystêpowanie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich. Pamiêtaæ w tym przypadku jednak nale¿y,
¿e podobnie jak i w innych populacjach chorych, tak¿e w tym przypadku istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo sk¹po objawowego lub te¿ ca³kowicie asymptomatycznego przebiegu choroby, jak¹ jest zakrzepica ¿y³ g³êbokich (5). W przypadku
zakrzepicy proksymalnej ¿y³ koñczyn dolnych niemal 50% przypadków choroby
mo¿e nie dawaæ jakichkolwiek dolegliwoœci zwracaj¹cych uwagê na jej wystêpowanie (5, 6). W przypadku zakrzepicy dystalnej (¿y³ podudzia) niemal 80% przypadków zakrzepicy ¿y³ g³êbokich pozostaje nierozpoznanych. Z tego powodu,
w diagnostyce chorób uk³adu ¿ylnego istotny jest dostêp do badañ obrazowych,
w tym w szczególnoœci do nieinwazyjnego badania USG dupleks Doppler uk³adu
¿y³ zarówno g³êbokich, jak i powierzchownych (5, 6). Argumentem przemawiaj¹cym za wykonywaniem tego typu badañ s¹ równie¿ obserwacje zwi¹zane z koniecznoœci¹ prowadzenia diagnostyki ró¿nicowej dolegliwoœci bólowych i obrzêku
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koñczyn dolnych. W przypadku diagnozowania zakrzepicy ¿y³ g³êbokich jedynie
w oparciu o badanie kliniczne (bez badania USG Doppler), w oko³o 50% przypadków
za zakrzepicê uznawane s¹ inne stany kliniczne, nieznajduj¹ce w obiektywnej weryfikacji badaniem obrazowym potwierdzenia jako zakrzepica ¿y³ g³êbokich (5, 6).
Omawiaj¹c problemy zwi¹zane z diagnostyk¹ uk³adu ¿ylnego, nie nale¿y zapominaæ równie¿ o zakrzepicy ¿y³ powierzchownych. Wystêpowanie zmian zakrzepowych w uk³adzie ¿y³ powierzchownych, ¿y³y odpiszczelowej i odstrza³kowej i ich
bocznic, wi¹¿e siê czêsto z pojawieniem siê istotnych dolegliwoœci pod postaci¹
zlokalizowanego bólu, miejscowego obrzêku i czêsto zaczerwienienia w okolicy
wykrzepionej ¿y³y (7). Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w literaturze anglojêzycznej
mianownictwem, tego rodzaju zmiany okreœlamy w chwili obecnej pojêciem zakrzepicy ¿y³ powierzchownych (ang. thrombosis superficialis). Uprzednio stosowana terminologia „zapalanie zakrzepowe ¿y³ powierzchownych – thrombophlebitis
superficialis” zaktualizowana zosta³a zatem do pojêcia wskazuj¹cego jako podstawowy proces zakrzepicê i nastêpowo rozwijaj¹ce siê w jego przebiegu zapalenie
(5, 6, 7).
Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ dotycz¹c¹ zakrzepicy ¿y³ powierzchownych jest zmiana
w zakresie postrzegania tej choroby jako schorzenia, z którym wi¹zaæ siê mog¹
istotne powik³ania zwi¹zane z progresj¹ choroby w uk³adzie ¿ylnym. Zgodnie
z obserwacjami opartymi o badania obrazowe, u 15-25% chorych z zakrzepic¹
¿y³ powierzchownych wspó³istniej¹ zmiany zakrzepowe w ¿y³ach g³êbokich koñczyny, a u 2-13% wystêpowaæ mo¿e zatorowoœæ p³ucna (7). Z tego powodu,
dawniejsze postrzeganie zakrzepicy ¿y³ powierzchownych jako schorzenia „³agodnego”, które nie grozi istotnymi powik³aniami, uleg³o w ostatnich latach zmianie, co
ma równie¿ istotne implikacje terapeutyczne (6, 7). Najczêstszym miejscem wystêpowania zakrzepicy ¿y³ powierzchownych s¹ ¿ylaki koñczyn, a populacja chorych
z zakrzepic¹ ¿ylaków stanowi 60-80% wszystkich przypadków zakrzepicy ¿y³
powierzchownych (7).

WP£YW CUKRZYCY I ZMIAN ZWI¥ZANYCH Z CUKRZYC¥
NA WYSTÊPOWANIE OSTRYCH I PRZEWLEK£YCH
CHORÓB UK£ADU ¯YLNEGO
Wystêpowanie zmian naczyniowych w obrêbie têtnic oraz powik³ania w zakresie
mikrokr¹¿enia (makro- i mikroangiopatia) u pacjentów z cukrzyc¹, kojarzone s¹
przede wszystkim z wp³ywem cukrzycy na uk³ad têtniczy. Wieloletni przebieg
cukrzycy, jak równie¿ jej powik³añ, mo¿e mieæ jednak równie¿ istotny wp³yw na
stan uk³adu ¿ylnego. Jednym z podstawowych czynników wp³ywaj¹cych na odp³yw
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krwi ¿ylnej z koñczyn dolnych jest skuteczna praca pompy miêœniowej koñczyn
(1, 8). Zmiany zwi¹zane z rozwojem stopy cukrzycowej, deformacja stopy i zmiana
kszta³tu czêœci podeszwowej, jak równie¿ pojawiaj¹ca siê i z czasem pog³êbiaj¹ca
artropatia powoduje zaburzenia funkcji pompy miêœniowej pocz¹tkowo stopy,
a nastêpnie tak¿e pompy miêœniowej ³ydki. Praca ¿ylnej pompy miêœniowej stopy
(ang. foot venous pump) wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ opró¿niania splotów ¿ylnych stopy
po stronie podeszwowej na skutek ich ucisku w trakcie chodzenia (9). Wypuk³y
kszta³t stopy po stronie podeszwowej pojawiaj¹cy siê z przypadku towarzysz¹cych
cukrzycy zmian i zaburzeñ anatomii stopy w istotny sposób wp³ywa na ograniczenie
funkcji tej pompy miêœniowej (8). Pompa miêœniowa stopy wspó³pracuje w zakresie
aktywacji odp³ywu ¿ylnego z pomp¹ miêœniow¹ ³ydki, bêd¹ca najskuteczniejsz¹
pomp¹ miêœniow¹ w aspekcie stymulowania odp³ywu ¿ylnego (ang. calf muscle
pump) (1, 8). Pojawienie siê zmian w zakresie stawów dystalnej czêœci koñczyny,
jak równie¿ z³amañ koœci towarzysz¹cych rozwojowi stopy cukrzycowej, w dodatkowy sposób upoœledza ten mechanizm i zaburza skuteczny odp³yw ¿ylny. W krañcowych przypadkach unieruchomienie pacjenta czy te¿ koñczyny, zwi¹zane z patologicznymi z³amaniami koœci stopy, jak równie¿ koniecznoœci¹ stabilizacji
i odci¹¿enia koñczyny (np. w opatrunku gipsowym) prowadziæ mo¿e do ca³kowitego wygaœniêcia pracy pompy miêœniowej, a tym samym istotnego ograniczenia
odp³ywu ¿ylnego.
Ograniczenie ruchomoœci koñczyny, jak równie¿ tkankowe zmiany zapalne, poza
zastojem ¿ylnym w obrêbie du¿ych naczyñ ¿ylnych zwiêkszaæ mog¹ sk³onnoœæ do
obrzêku, zw³aszcza w dystalnej czêœci koñczyny dolnej. Powy¿szy proces, skutkuj¹cy pojawieniem siê obrzêku stopy, mo¿e wi¹zaæ siê zarówno z nadciœnieniem
¿ylnym, jak i byæ zwi¹zany bezpoœrednio z uszkodzeniem naczyñ mikrokr¹¿enia
oraz pojawiaj¹cym siê przesiêkiem do tkanek. Na proces ten wp³yw mo¿e mieæ
równie¿ reakcja zapalna towarzysz¹ca bezpoœredniemu uszkodzeniu tkanek
w przebiegu rozwoju stopy cukrzycowej, zarówno naczyniowej, jak i neuropatycznej. Kumulacja powy¿szych zjawisk powodowaæ mo¿e nasilenie miejscowego
obrzêku koñczyny, którego efektem mo¿e byæ dalsze pog³êbianie siê niedokrwienia tkanek, zmiany troficzne skóry, jak równie¿ zmiany zapalne w pozosta³ych
tkankach miêkkich.
Obrzêk zwi¹zany ze zmianami na pod³o¿u stopy cukrzycowej, w tym przewlek³ym i ostrym procesem zapalnym, mo¿e byæ dodatkowo potêgowany wspó³istniej¹c¹ u wielu chorych (w tym w szczególnoœci w bardziej zaawansowanym
wieku) przewlek³¹ niewydolnoœci¹ ¿yln¹. Zgodnie z obserwacjami wynikaj¹cymi
z piœmiennictwa u chorych z przewlek³¹ chorob¹ ¿yln¹, w szczególnoœci w przypadkach bardziej zaawansowanych (C4-C6 wg CEAP), cukrzyca, nadciœnienie
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têtnicze oraz zmiany w uk³adzie kostno-stawowym s¹ jednymi z najczêœciej
wspó³wystêpuj¹cych schorzeñ (10).
Z drugiej strony, dane dotycz¹ce bezpoœredniego wp³ywu cukrzycy na rozwój
przewlek³ej choroby ¿ylnej s¹ nadal bardzo ubogie. W przypadku obu tych schorzeñ
mo¿na jednak zidentyfikowaæ niektóre podobne do siebie czynniki ryzyka. Brak
ruchu i oty³oœæ to powszechnie znane czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój cukrzycy,
a równoczeœnie tak¿e przewlek³ych chorób ¿y³ (1). W obu przypadkach wspomnianych schorzeñ istotnym elementem jest równie¿ wiek pacjenta i fakt znacznie
czêstszego rozpoznawania obu chorób w populacji pacjentów w bardziej zawansowanym wieku (1, 11).
Kolejnym wspólnym elementem zwi¹zanym z wp³ywem przewlek³ych chorób
¿y³ oraz cukrzycy na stan naczyñ obwodowych jest oddzia³ywanie obu tych schorzeñ na uszkodzenie mikrokr¹¿enia. Aktywacja komórek œródb³onka naczyniowego, uszkodzenie bariery œródb³onkowej, jak równie¿ reakcja zapalna na poziomie
mikrokr¹¿enia i tkanek obwodowych to istotne elementy w patogenezie zarówno
przewlek³ej choroby ¿ylnej, jak i cukrzycy (1, 12-14). Uwolnienie czynników
prokoagulacyjnych oraz prozapalnych w przypadku cukrzycy, przynajmniej teoretycznie, predysponowaæ mo¿e do czêstszego wystêpowania przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej oraz zaawansowanych postaci przewlek³ej choroby ¿ylnej w tej grupie
chorych (C5, C6 wg klasyfikacji CEAP) (12-14). Z drugiej strony obrzêk i zmiany
zapalne zwi¹zane z przewlek³¹ chorob¹ ¿yln¹ potencjalnie nasilaæ mog¹ zmiany
miejscowe w obrêbie dystalnych czêœci koñczyny towarzysz¹ce rozwojowi stopy
cukrzycowej i jej powik³añ. W badaniu Fejfarowej i wsp. oceniaj¹cym populacjê
162 chorych z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ ¿yln¹ (kolejni chorzy w³¹czani do badania w oœrodku), obecnoœæ cukrzycy stwierdzono a¿ u 17,8% pacjentów z przewlek³¹
niewydolnoœci¹ ¿yln¹ (chorzy w stopniach C3-C6 wg CEAP) (11). Porównuj¹c
w obrêbie badanej grupy pacjentów z wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ i bez, stwierdzono
wy¿szy wiek chorych w podgrupie z cukrzyc¹ i przewlek³¹ niewydolnoœci¹ ¿yln¹,
jak równie¿ czêstsze wspó³istnienie przewlek³ego niedokrwienia koñczyn w tej
grupie pacjentów (11).
Obecnoœæ cukrzycy mo¿e mieæ znaczenie równie¿ w aspekcie epidemiologii,
jak równie¿ leczenia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym wspomnianej
wczeœniej zakrzepicy ¿y³ g³êbokich. Cukrzyca rzadko wymieniana jest wœród jednoznacznie zdefiniowanych czynników ryzyka zakrzepicy ¿y³ g³êbokich. W ostatnich
latach coraz wiêcej doniesieñ, opartych o analizê du¿ych populacji pacjentów,
umiejscawia j¹ jednak wœród czynników potencjalnie zwiêkszaj¹cych ryzyko wyst¹pienia powik³añ zakrzepowych w uk³adzie ¿ylnym, zarówno w populacji ogólnej
(wzrost ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z cukrzyc¹ do
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12 przypadków na 10 000 osób na rok w porównaniu do 7,5 przypadków/10 000/rok
u osób bez cukrzycy), jak i np. w populacji chorych poddawanych du¿ym zabiegom
ortopedycznym – np. endoprotezoplastyce kolana (15-17).
Obecnoœæ cukrzycy ma równie¿ znaczenie w aspekcie powik³añ w uk³adzie
¿ylnym zwi¹zanych z wystêpowaniem zespo³u metabolicznego. Zgodnie z wykonanymi badaniami u chorych z rozpoznanym zespo³em metabolicznym znacznie
czêœciej stwierdzane s¹ nawroty zakrzepicy ¿y³ g³êbokich (18).

LECZENIE PRZEWLEK£YCH CHORÓB ¯Y£
U PACJENTÓW Z CUKRZYC¥
Leczenie przewlek³ej choroby ¿ylnej u chorych z cukrzyc¹ i bez wspó³istniej¹cego niedokrwienia koñczyn nie odbiega zwykle od leczenia tej choroby w innych
grupach chorych. Wchodzi w grê eliminacja czynników ryzyka CVD (d³ugie stanie,
siedzenie, brak ruchu, oty³oœæ, leczenie hormonalne) oraz zastosowanie jednego
lub kilku (w zale¿noœci od potrzeb, stanu zaawansowania i stwierdzanych patologii)
sposobów leczenia. Nale¿¹ do nich: leczenie uciskowe (zastosowanie wyrobów
o stopniowanym ucisku – zwykle podkolanówki, poñczochy uciskowe), leczenie zabiegowe (zwykle chirurgiczne lub ma³oinwazyjne: w tym skleroterapia,
ablacja termiczna lub nietermiczna niewydolnych ¿y³) czy te¿ leczenie farmakologiczne (1, 3).
Czêstsze wspó³wystêpowanie w omawianej populacji chorych zmian mia¿d¿ycowych, jak równie¿ wystêpowanie angiopatii cukrzycowej, mo¿e wp³ywaæ nie tylko
na stan miejscowy, ale równie¿ na mo¿liwoœci skutecznego leczenia zaawansowanych przypadków przewlek³ej choroby ¿ylnej, których terapia bardzo czêsto opiera
siê o leczenie za pomoc¹ kompresjoterapii (leczenia uciskowego w oparciu o gotowe wyroby o stopniowanym ucisku lub te¿ banda¿e uciskowe) (19). Zastosowanie
tego rodzaju leczenia w przypadku obrzêku zwi¹zanego z niewydolnoœci¹ ¿yln¹,
niewydolnoœci¹ naczyñ limfatycznych, a tak¿e obrzêku indukowanego stanem zapalnym, mo¿e powodowaæ dalsze ograniczenie ukrwienia koñczyny w przypadku
chorych, u których ju¿ wyjœciowo mamy do czynienia z upoœledzonym nap³ywem
krwi do koñczyny. Ogólnie przyjête przeciwwskazania do stosowania terapii uciskowej u chorych bez cukrzycy zak³adaj¹ niestosowanie wyrobów uciskowych
w przypadku wartoœci ABI (wskaŸnik kostka-ramiê) poni¿ej 0,8 oraz mo¿liwoœæ
stosowania zmodyfikowanej (o zmniejszonej sile ucisku), kompresji za pomoc¹
banda¿y o krótkim naci¹gu w sytuacji ABI nie ni¿szego ni¿ 0,6 (3,19). Ma³a wiarygodnoœæ badania ABI w populacji chorych z cukrzyc¹ (zawy¿one wartoœci wskaŸnika kostka-ramiê wynikaj¹ce ze zwiêkszonej sztywnoœci œciany naczyñ) powoduj¹,
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¿e oparcie siê na wartoœci jego pomiaru w tym aspekcie jest nieuzasadnione.
Bardziej wiarygodnym wskaŸnikiem wydaje siê bez w¹tpienia wskaŸnik paluch-ramiê
(TBI, ang. toe brachial index), którego prawid³owe wartoœci wynosz¹ 0,65-0,7 (3, 20).
Ma³a dostêpnoœæ tego rodzaju testu powoduje, ¿e w praktyce jest on jednak w naszym kraju niezwykle trudno osi¹galny. W przypadku braku mo¿liwoœci tego rodzaju oceny mo¿liwe do zastosowania postêpowanie oparte jest zwykle o badanie
obecnoœci têtna na têtnicach koñczyny (w tym stopy) oraz wywiad w kierunku
chromania przestankowego lub te¿ objawów bardziej nasilonego niedokrwienia.
W przypadku decyzji o zastosowaniu leczenia uciskowego (np. podkolanówki
o stopniowanym ucisku), konieczne jest równie¿ nadzorowanie stanu koñczyny
w aspekcie mo¿liwych dzia³añ ubocznych kompresjoterapii, a w przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cych prawid³owoœci ukrwienia i mo¿liwoœci aplikacji terapii uciskowej – konsultacja naczyniowa.
U chorych, u których mo¿liwe i koniecznie jest leczenie zabiegowe przewlek³ej
choroby ¿ylnej w tym ¿ylaków, nale¿y mieæ na uwadze stan skóry koñczyn,
w szczególnoœci w przypadkach bardziej zaawansowanych przewlek³ej choroby
¿ylnej, jak i cukrzycy. Zawansowane zmiany troficzne skóry, jak równie¿ miejscowe infekcje, mog¹ przy wspó³istniej¹cej cukrzycy w istotny sposób wp³ywaæ na
proces gojenia ran pozabiegowych oraz powik³ania miejsca operowanego w przypadku zabiegów otwartych. Mimo ¿e w naszym kraju podstawowym i refundowanym w ramach NFZ sposobem leczenia zabiegowego ¿ylaków pozostaje nadal
leczenie chirurgiczne, warto jednak pamiêtaæ ¿e w chwili obecnej dostêpne s¹
równie¿ inne (nierefundowane) ma³oinwazyjne sposoby leczenia. Nale¿¹ do nich
metody przezskórnej ablacji termicznej, takie jak ablacja wewn¹trz¿ylna za pomoc¹
energii œwiat³a laserowego (EVLT, ang. endovenous laser treatment), ablacja za
pomoc¹ energii fal o czêstotliwoœci radiowej (RF, ang. radiofrequency) czy te¿
ablacja wewn¹trz¿ylna za pomoc¹ energii pary wodnej (SVS, ang. steam vein
sclerosis) (3). Alternatywne sposoby leczenia ma³oinwazyjnego, równie¿ dostêpne
w Polsce i równie¿ nierefundowane, to metody nietermiczne, do których zaliczyæ
mo¿emy skleroterapiê pod kontrol¹ USG, ablacjê mechanochemiczn¹, czy te¿
ablacjê naczyñ ¿ylnych za pomoc¹ kleju cyanoakrylowego (3). Powy¿sze metody
stwarzaj¹ szansê na leczenie ma³oinwazyjne, szybkie uruchomienie chorego oraz
ograniczenie potencjalnych powik³añ miejsca operowanego.
Pisz¹c o znaczeniu obrzêku, zarówno w przebiegu niewydolnoœci naczyñ ¿ylnych, jak i obrzêku zwi¹zanego z innymi stanami, takimi jak niewydolnoœæ naczyñ
limfatycznych czy te¿ obrzêki w przebiegu niewydolnoœci kr¹¿enia, wspomnieæ
nale¿y o wp³ywie tych stanów (zwi¹zanych niejednokrotnie z masywnym obrzêkiem tkanek) na mo¿liwoœci gojenia zmian troficznych i owrzodzeñ, spotykanych
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niejednokrotnie tak¿e u chorych z cukrzyc¹. Masywny przesiêk z rany, obrzêk
tkanek rany oraz okolicy rany, skutkowaæ mo¿e upoœledzeniem gojenia zarówno
owrzodzeñ ¿ylnych, jak i o tle mieszanym. Obecnoœæ cukrzycy jest niew¹tpliwie
jednym z czynników potencjalnie wp³ywaj¹cych na mo¿liwoœæ gojenia ran przewlek³ych (21). Wspó³istniej¹cy istotny obrzêk koñczyny w dodatkowy sposób
utrudniaæ mo¿e gojenie oraz powodowaæ powstawanie dalszych zmian troficznych
i uszkodzeñ skóry (22, 23). Zgodnie z badaniem wykonanym na 107 kolejnych chorych z cukrzyc¹ i zmianami o charakterze owrzodzenia stopy, istotnym statystycznie czynnikiem odpowiedzialnym za brak gojenia lub jego opóŸnienie by³ nasilony
obrzêk miejscowy, powodowany akumulacj¹ p³ynu w dystalnych segmentach koñczyn w przebiegu przewlek³ej niewydolnoœci kr¹¿enia (24).
W innym badaniu opartym o ocenê 330 kolejnych chorych z owrzodzeniem
i martwic¹ stopy na tle cukrzycy wystêpowanie obrzêków koñczyn w przebiegu
przewlek³ej niewydolnoœci kr¹¿enia wi¹za³o siê z wy¿sz¹ punktacj¹ zmian miejscowych w klasyfikacji Wagnera jak równie¿ czêstszym brakiem gojenia (25). W tym
miejscu podkreœliæ warto, ¿e patogeneza obrzêku stopy i goleni u chorych z cukrzyc¹ mo¿e byæ niezwykle zró¿nicowana. Sk³adaæ siê mo¿e na ni¹ niewydolnoœæ
naczyñ limfatycznych (obrzêk limfatyczny), zmiany zapalne tkanek miêkkich
i uk³adu kostno-stawowego, wystêpuj¹c¹ czêœciej ni¿ w szeregu innych populacji
niewydolnoœæ kr¹¿enia czy te¿ niewydolnoœæ nerek. Warto równie¿ wspomnieæ
o wp³ywie niektórych leków przeciwcukrzycowych na wystêpowanie obrzêku.
Podsumowuj¹c przedstawione powy¿ej informacje, w przypadku chorych
z cukrzyc¹ i wspó³istniej¹c¹ przewlek³¹ chorob¹ ¿yln¹ nale¿y d¹¿yæ do zachowania
jak najsprawniejszej pracy pompy miêœniowej i zachowania prawid³owego
odp³ywu ¿ylnego, a w efekcie redukcji nadciœnienia i zastoju ¿ylnego oraz potencjalnego obrzêku. Wa¿nym elementem tego mechanizmu jest zachowanie prawid³owej funkcji podporowej stopy, jak równie¿ zapewnienie prawid³owej ruchomoœci stawu skokowego. Dalsze leczenie obrzêku i poprawa warunków
w mikrokr¹¿eniu mo¿liwe s¹ poprzez leczenie wspó³istniej¹cej przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej, w tym tak¿e poprzez stosowanie wyrobów uciskowych. Podejmowane s¹ równie¿ próby leczenia miejscowego obrzêku u chorych z cukrzyc¹
(z wyj¹tkiem przypadków zwi¹zanych z niedokrwieniem) poprzez stosowanie
wyrobów uciskowych o niskim i umiarkowanym stopniu kompresji (26-29).
Ze wzglêdu na relatywnie czêste wystêpowanie neuropatii obwodowej, jak równie¿
mo¿liwoœæ wspó³istnienia zmian o charakterze mikro- i makroangiopatii, postêpowanie takie powinno byæ jednak œciœle nadzorowane.
W aspekcie leczenia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z cukrzyc¹, szczególnej uwagi wymaga grupa chorych ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹
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nerek, niestety jednym z czêœciej spotykanych powik³añ cukrzycy. Wprowadzenie
nowych sposobów leczenia opartych o stosowanie nowych doustnych antykoagulantów niew¹tpliwie zmieni³o dotychczasowe leczenie farmakologiczne (6). Leki
takie, jak dabigatran, apixaban i rivaroxaban s¹ obecnie powszechnie stosowan¹
alternatyw¹ do dotychczasowego sposobu leczenia opartego o stosowanie antagonistów witaminy K (6). Decyduj¹c siê na tego rodzaju leczenie, pamiêtaæ jednak
nale¿y, o roli nerek w metabolizmie i usuwaniu tych moleku³ z organizmu. Ocena
klirensu kreatyniny oraz uwzglêdnienie zapisów ChPL dotycz¹cych stosowania
bezpoœrednich inhibitorów trombiny, jak równie¿ bezpoœrednich inhibitorów
czynnika Xa, dotyczyæ powinno wszystkich chorych, u których wdra¿ana jest
i kontynuowana tego rodzaju terapia. W przypadku bardzo upoœledzonej funkcji
nerek, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, uzasadnienie znaleŸæ mo¿e inny rodzaj
terapii.
Pamiêtaæ w tym miejscu nale¿y równie¿ o fakcie, ¿e równie¿ heparyna drobnocz¹steczkowa jest lekiem usuwanym z organizmu w du¿ej czêœci przez nerki – tak¿e
zatem w przypadku tego leku, d³u¿sze stosowanie go u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek prowadziæ mo¿e do akumulacji leku w organizmie i potencjalnych powik³añ krwotocznych. W przypadku rozpoznania zakrzepicy u chorego,
którego funkcja nerek i jej schy³kowe lub ca³kowite upoœledzenie nie umo¿liwia
bezpiecznego prowadzenia leczenia heparyn¹ drobnocz¹steczkow¹ i/lub lekami
doustnymi od pocz¹tku choroby, uzasadniona jest w dalszym ci¹gu hospitalizacja
i w³¹czenie leczenia opartego o stosowanie pocz¹tkowo heparyny niefrakcjonowanej, a nastêpnie doustnych antykoagulantów z grupy antagonistów witaminy K
(5, 6). W pozosta³ych grupach chorych z cukrzyc¹ i z zakrzepic¹, leczonych przy
wykorzystaniu innych schematów leczenia, konieczne jest okresowe monitorowanie czynnoœci nerek, mog¹cej ulec potencjalnemu pogorszeniu w przebiegu cukrzycy, jak równie¿ innych schorzeñ wspó³istniej¹cych.
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Rozdzia³ 18

STOPA CUKRZYCOWA
I SPECJALISTYCZNA OPIEKA PODIATRYCZNA
Iwona Towpik, Bo¿ena Mospan
WSTÊP
Zespó³ stopy cukrzycowej (DFS, ang. Diabetic Foot Syndrome) to powik³anie
cukrzycy prowadz¹ce do pogorszenia jakoœci ¿ycia, inwalidztwa i przedwczesnej
œmierci. Wœród osób, u których zdiagnozowano cukrzycê ryzyko wyst¹pienia
owrzodzenia szacuje siê na 15-25%. Wraz z rozwojem owrzodzenia istotnie wzrasta
ryzyko zaka¿enia, sepsy, amputacji koñczyny i zgonu. Œmiertelnoœæ po amputacji
wynosi od 13% do 40% po 1. roku, 35% do 65% po 3. latach i 39% do 80% po
5. latach, co przewy¿sza œmiertelnoœæ z powodu wiêkszoœci nowotworów z³oœliwych. Jednak prawid³owo prowadzona profilaktyka, kontrola czynników ryzyka
i wczesne wykrywanie zmian, a tak¿e interdyscyplinarne, kompleksowe leczenie
mo¿e zredukowaæ czêstoœæ amputacji nawet o 85%.
Dane Miêdzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF, ang. International
Diabetes Federation) dostêpne w ostatniej, 9 edycji Atlasu IDF, szacuj¹ globaln¹
czêstoœæ wystêpowania zespo³u stopy cukrzycowej na 6,4% osób z cukrzyc¹, od 3%
w Oceanii do 13% w Ameryce Pó³nocnej. Aktualnie stopê cukrzycow¹ ma zatem
oko³o 30 milionów osób spoœród prawie 500 milionów chorych na cukrzycê.
Co 30 sekund na œwiecie dochodzi z tego powodu do amputacji koñczyny. Sytuacja
w Polsce jest równie¿ z³a. Liczbê chorych z DFS szacuje siê na oko³o 170 tysiêcy,
w latach 2014-2018 liczba amputacji wykonanych u pacjentów z cukrzyc¹ wzros³a
o 22,5%. Spoœród pacjentów z cukrzyc¹ poddanych du¿ej amputacji koñczyny
dolnej w roku 2018, a¿ 80% nie mia³o w roku 2017 ¿adnego udzielonego œwiadczenia w Poradni Diabetologicznej, a 40% – œwiadczenia z powodu cukrzycy w jakiejkolwiek placówce S³u¿by Zdrowia.
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PATOGENEZA I CZYNNIKI RYZYKA DFS
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne definiuje stopê cukrzycow¹ jako zaka¿enie i/lub owrzodzenie, i/lub destrukcjê tkanek g³êbokich stopy, spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych, i/lub naczyñ stopy o ró¿nym stopniu
zaawansowania.
Wœród czynników patogenetycznych prowadz¹cych do powstania owrzodzenia
w DFS nale¿y wymieniæ neuropatiê obwodow¹ (czuciowo-ruchow¹ i wegetatywn¹), zaburzenia ukrwienia (PAD, ang. Peripheral Artery Disease), czynnik
mechaniczny (uraz, deformacja stopy) oraz zaka¿enie. Najczêstsz¹ przyczyn¹
owrzodzenia jest neuropatia, która zwiêksza 7-krotnie ryzyko jego powstania,
natomiast rozwój infekcji stanowi ryzyko amputacji koñczyny.
Charaktery styczne deformacje stóp w postaci palców m³oteczkowatych lub
stopy wydr¹¿onej, z równoczesnym os³abieniem si³y miêœniowej i ograniczeniem ruchomoœci w stawach, powstaj¹ce w wyniku uszkodzenia w³ókien ruchowych nerwów obwodowych, prowadz¹ do zaburzeñ statyki i dynamiki stopy
z wytworzeniem patologicznych nacisków na jej stronê podeszwow¹. Dzia³anie
czynnika mechanicznego powoduje tworzenie siê ognisk hiperkeratozy i modzeli. Uszkodzenie nerwów czuciowych, prowadz¹c do zaburzeñ czucia bólu, temperatury, równie¿ sprzyja powstaniu owrzodzenia. Uszkodzenie autonomicznego uk³adu nerwowego powoduje zaburzenia potliwoœci, suchoœæ skóry,
powstawanie po³¹czeñ i przecieków têtniczo-¿ylnych, prowadz¹cych do obrazu
ciep³ej i cze r wo nej sto py. Za bu rze nia ukrwie nia ko ñ czyn w wy ni ku mikroi makro angiopatii (opisane dok³adniej w rozdziale 16), niejednokrotnie przebiegaj¹ bez charakterystycznych objawów bólowych i objawów chromania
przestankowego, w zwi¹zku z towarzysz¹cymi im zaburzeniami czucia w przebiegu neuropatii obwodowej. Czynniki mechaniczne prowadz¹ do nieprawid³owego rozk³adu i wzrostu ciœnienia wywieranego na stopê, co przyczynia siê
do powstawania modzeli i nastêpnie owrzodzeñ w miejscach zwiêkszonego
nacisku, a zmiana flory bakteryjnej i zaburzenia odpornoœci sprzyjaj¹ infekcji
owrzodzenia.
Do czynników ryzyka zespo³u stopy cukrzycowej poza neuropati¹ obwodow¹
i/lub uszkodzeniem naczyñ, i niedokrwieniem koñczyny nale¿¹:
 z³a kontrola metaboliczna cukrzycy,
 d³ugi czas trwania choroby,
 niewiedza pacjenta,
 nieprawid³owa pielêgnacja stóp i/lub zaniedbania higieniczne,
 niew³aœciwe obuwie, mikrourazy,
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 obecnoœæ modzeli, zniekszta³cenia stopy i zwiêkszony nacisk na powierzchniê
podeszwow¹,
 urazy termiczne i mechaniczne,
 nadwaga i oty³oœæ,
 nikotynizm,
 starszy wiek,
 os³abienie ostroœci wzroku.

Ryzyko nawrotu DFS zwi¹zane jest z przebyt¹ amputacj¹, owrzodzeniem, stop¹
neuropatyczn¹ Charcota.

KLASYFIKACJA I OBRAZ KLINICZNY ZESPO£U
STOPY CUKRZYCOWEJ
Klasyfikacja patogenetyczna DFS
Bior¹c pod uwagê definicjê i czynniki patogenetyczne wyodrêbnia siê 3 postaci
zespo³u stopy cukrzycowej (ryc. 18.1):
 postaæ neuropatyczn¹,
 postaæ niedokrwienn¹,
 postaæ neuropatyczno-niedokrwienn¹ (mieszan¹).

Stopa niedokrwienna

Stopa neuropatyczna

Rycina 18.1. Postacie stopy cukrzycowej

Stopa mieszana
z owrzodzeniem
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Cechy ró¿nicuj¹ce postaæ neuropatyczn¹ i nedokrwienn¹ stopy cukrzycowej
podano w tabeli 18.1. Najczêœciej jednak wystêpuje postaæ mieszana, która ³¹czy
w sobie elementy patogenetyczne i kliniczne obu postaci.
Tabela 18.1. Ró¿nicowanie zespo³u stopy cukrzycowej naczyniowej i neuropatycznej
Stopa naczyniowa

Stopa neuropatyczna

Wywiad

Obecne czynniki ryzyka
mia¿d¿ycy, choroba
niedokrwienna serca, przebyty
zawa³ serca, udar mózgu

D³ugotrwa³a cukrzyca, wzrost
HbA1c, obecna retinopatia,
nefropatia

Ból

Mo¿e byæ silny lub bardzo silny

Zwykle s³aby lub brak

Skóra

Zimna, blada, zasiniona, zmiany
troficzne

Ciep³a, ró¿owa, sucha

Czucie

Prawid³owe (mo¿liwa nawet
przeczulica)

Os³abione

Têtno na koñczynach
dolnych

S³abe lub w ogóle
niewyczuwalne

Dobrze wyczuwalne

Przep³yw krwi

Zmniejszony

Wzmo¿ony (po³¹czenia
têtniczo-¿ylne)

Lokalizacja zmian
w obrêbie stopy

Czêœci grzbietowe, dystalne
(palce)

Czêœæ podeszwowa

Modzele

Zwykle nieobecne

Obecne

Deformacje kostne

Zwykle nieobecne

Obecne

RTG stopy

Bez zmian

Osteoliza

TcpO2

Powy¿ej 30 mmHg

Poni¿ej 30 mmHg

Obraz kliniczny zespo³u stopy cukrzycowej
Obraz kliniczny DFS jest zró¿nicowany i zale¿ny od czynników patogenetycznych oraz stopnia zaawansowania zmian. W przebiegu zespo³u stopy cukrzycowej
mo¿na wyodrêbniæ:
 stopê wysokiego ryzyka: obecne czynniki ryzyka owrzodzenia lub stawu Charcota
tj. niedokrwienie, neuropatia, deformacje, obrzêki, zaniki miêœniowe, hiperkeratoza, modzele,
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 cellulitis – zapalenie tkanki ³¹cznej: powierzchowny stan zapalny z nieznacznym
obrzêkiem i zaczerwienieniem skóry,
 owrzodzenie – przerwanie ci¹g³oœci tkanek, p³ytkie lub penetruj¹ce g³êboko,
najczêœciej z hiperkeratoz¹ i charakterystycznym wa³owatym brzegiem,
 owrzodzenie zainfekowane: stan zapalny skóry wokó³ owrzodzenia i tkanek g³êbszych, z powiêkszeniem owrzodzenia, obecnoœci¹ najczêœciej cuchn¹cej wydzieliny i nasileniem bólu,
 zapalenie koœci: dotyczy najczêœciej fragmentów koœci s¹siaduj¹cych z zainfekowanym owrzodzeniem,
 ropieñ: ograniczona zmiana ropna (rzadko),
 ropowica: rozleg³y stan zapalny obejmuj¹cy wiele struktur stopy w tym powiêzie
i œciêgna, klinicznie obrzêk stopy z zaczerwienieniem skóry i ró¿nie nasilonym
bólem,
 martwica: sucha – w wyniku zamkniêcia naczynia w przebiegu makroangiopatii
(stopa naczyniowa), czêsto ulega zaka¿eniu; wilgotna – w wyniku infekcji
w przebiegu septycznego zapalenia naczyñ (stopa neuropatyczna),
 zgorzel: ci¹g³a martwica skóry, miêœni i koœci, wskazuj¹ca na nieodwracalnoœæ
zmian,
 staw Charcota (neuroartropatia) – postêpuj¹ca destrukcja koœci i stawów koñczyny pozbawionej czucia, mo¿e przebiegaæ z owrzodzeniem; faza ostra – z obrzêkiem, wzmo¿onym uciepleniem i zaczerwienieniem stopy, wymaga ró¿nicowania z ropowic¹, napadem dny moczanowej, osteomyelits, rzadziej z zapaleniem
¿y³ g³êbokich, faza przewlek³a – z³amania, fragmentacja, destrukcja koœci, uszkodzenie stawów powoduj¹ce deformacje stopy, przy braku odci¹¿enia stopy
powstaj¹ owrzodzenia.

Klasyfikacja kliniczna
Klasyfikacji klinicznych zespo³u stopy cukrzycowej jest wiele, najstarsza z nich
to opracowana w latach 70. XX wieku klasyfikacja Wagnera, obecnie stosowane s¹
np. klasyfikacja IDSA (Infectious Diseases Society of America), SINBAD albo WIfI
(patrz rozdz. 16). W Polsce najczêœciej u¿ywana jest skala PEDIS (Perfusion,
Extent, Depth, Infection, Sensation), rekomendowana przez Zalecenia Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego (tabela 18.2).
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Tabela 18.2. Klasyfikacja PEDIS
Oceniany
parametr

Stopieñ zaawansowania
1

2

4

Ukrwienie

Prawid³owe:
– wyczuwalne
têtno na têtnicach
stóp
– ABI >0,9

Wielkoœæ

Wymiar rany nale¿y okreœliæ w centymetrach kwadratowych

Dr¹¿enie

Owrzodzenie
powierzchowne,
nieprzekraczaj¹ce
skóry w³aœciwej

Rana mo¿e
obejmowaæ
wszystkie
tkanki miêkkie

Penetracja
zaka¿enia
do koœci
(w Rtg cechy
osteolizy
lub wyczuwalna
sond¹ koœæ)

Nasilenie
infekcji

Brak klinicznych
objawów
zaka¿enia

Infekcja
obejmuje skórê
i tkankê
podskórn¹.
Obszar zajêty
zapaleniem
nie przekracza
2 cm od granicy
owrzodzenia

Miejscowe
nasilenie
zapalenia.
Obszar zajêty
zapaleniem
przekracza 2 cm
od granicy
owrzodzenia,
ale brak
uogólnienia
infekcji

Neuropatia Brak cech
czuciowa
neuropatii
w podstawowych
testach: badaniu
monofilamentem,
kamertonem
lub neurotipem

Upoœledzone:
– obecne
chromanie
przestankowe,
– ABI <0,9
– TcpO2
30-60 mmHg

3

Obecnoœæ
neuropatii
czuciowej

Krytyczne
niedokrwienie:
– bóle
spoczynkowe
– ABI <0,4
– TcpO2
<30 mmHg

Cechy uogólnienia
infekcji:
– goraczka >38°C
– têtno >90/min.
– oddechy >20/min.
– leukocytoza
>12 tys. lub <4 tys.
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DIAGNOSTYKA ZESPO£U STOPY CUKRZYCOWEJ
Elementy rozpoznawania DFS:
 badanie podmiotowe;
 badanie przedmiotowe z przeprowadzeniem testów oceniaj¹cych czucie wibracji
(kamerton 124 Hz), nacisku (monofilament 10 g), bólu (neurotip), temperatury
(TipTerm) oraz z ocen¹ ukrwienia (badanie têtna, ocena wskaŸnika kostka-ramiê);
 badania dodatkowe:
– Rtg stopy (ocena uk³adu kostno-stawowego: osteopenia, osteoliza, osteoporoza,
z³amania i fragmentacja koœci, deformacje, cia³a obce, gaz w tkankach miêkkich, zwapnienia w naczyniach),
– USG-Doppler (nieinwazyjna ocena naczyñ krwionoœnych koñczyn),
– Angio-TK, Angio-MR, arteriografia têtnic koñczyn dolnych (ocena naczyñ
krwionoœnych koñczyn),
– przezskórny pomiar ciœnienia parcjalnego tlenu TcpO2 (najlepsza ocena
ukrwienia tkanek miêkkich stopy, test antyamputacyjny),
– pedobarografia (pomiar rozk³adu ciœnieñ wywieranych przez stopê na pod³o¿e)
– identyfikacja osób o wysokim ryzyku wyst¹pienia owrzodzenia, dobór
wk³adek i obuwia.
W przypadku cech klinicznych infekcji w przebiegu DFS nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce badania:
 ocena dr¹¿enia do koœci metalow¹ sond¹;
 badania mikrobiologiczne z antybiogramem prawid³owo pobranego po oczyszczeniu rany materia³u – fragmentu tkanek, wyskrobin, aspiratu;
 posiew krwi – gdy obecne s¹ ogólne objawy zaka¿enia;
 badania laboratoryjne – ocena parametrów stanu zapalnego: OB, CRP, leukocytoza, prokalcytonina;
 ocena stanu zapalnego koœci: Rtg stopy, MRI, scyntygrafia, metoda referencyjna
– biopsja koœci lub posiew z fragmentu koœci i badanie histopatologiczne.

PREWENCJA ZESPO£U STOPY CUKRZYCOWEJ
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w zapobieganiu DFS zaleca:
 systematyczne badanie stóp, raz w roku badanie fizykalne oceniaj¹ce czucie i ukrwienie koñczyn (do rozwa¿enia ocena wskaŸnika kostka-ramiê) u wszystkich chorych;
 regularne zabiegi podiatryczne (usuwanie hiperkeratozy i modzeli);
 stosowanie wk³adek i obuwia dostosowanych do kszta³tu stopy, noszenie odpowiednich skarpet;
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 prawid³ow¹ codzienn¹ pielêgnacjê stóp;
 regularn¹ edukacjê z zakresu higieny i pielêgnacji stóp oraz zapobiegania powstaniu owrzodzenia;
 edukacjê i korektê czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, hiperlipidemia, nadciœnienie têtnicze, niewyrównanie cukrzycy;
 wczesne wykrywanie i leczenie niedokrwienia koñczyn.

ZASADY LECZENIA RAN W ZESPOLE
STOPY CUKRZYCOWEJ
Holistyczne podejœcie do pacjenta i wspó³praca interdyscyplinarnego zespo³u
medycznego pe³ni¹ istotn¹ rolê w opiece nad pacjentem z DFS. W sk³ad specjalistycznego zespo³u terapeutycznego wchodz¹: diabetolog, chirurg ogólny, chirurg
naczyniowy, angiolog, ortopeda, mikrobiolog, pielêgniarka, podiatra, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog, szewc. Koordynatorem zespo³u jest diabetolog.
Postêpowanie lecznicze mo¿e ró¿niæ siê w stopie cukrzycowej niedokrwiennej
i w neuropatycznej, postaæ mieszana stopy sk³ania do wykorzystywania ró¿nych
metod, w zale¿noœci od obrazu klinicznego. G³ówne elementy tego postêpowania
wykorzystywane w leczeniu obu postaci DFS to:
1. Wyrównanie metaboliczne cukrzycy.
2. Edukacja.
3. Leczenie zaka¿eñ.
4. Odci¹¿enie koñczyny.
5. Zabiegi chirurgiczne, chirurgii wewn¹trznaczyniowej i naczyniowej.
6. Leki poprawiaj¹ce ukrwienie (stopa niedokrwienna lub z przewag¹ czynnika
naczyniowego).
7. Zabiegi podiatryczne.
8. Leczenie ortopedyczne.
9. Zaopatrzenie ortopedyczne. Rehabilitacja.
10. Inne techniki przyspieszaj¹ce gojenie rany (komora hiperbaryczna, leczenie
podciœnieniem, larwoterapia, czynniki wzrostu, przeszczepy skóry, leczenie
kwasem hialuronowym i kolagenem).

Wyrównanie metaboliczne
Skutecznoœæ leczenia zespo³u stopy cukrzycowej w du¿ej mierze zale¿y od dobrego wyrównania metabolicznego, na które sk³ada siê: wyrównanie glikemii, wartoœci
lipidów i ciœnienia têtniczego, zaprzestanie palenia tytoniu i normalizacja masy
cia³a. Wyrównanie metaboliczne jest podstawowym elementem terapii DFS.
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U pacjentów z powa¿n¹ infekcj¹ i zagro¿eniem koñczyny preferuje siê model
intensywnej insulinoterapii lub ci¹g³y do¿ylny wlew insuliny. Korzystne w tej sytuacji klinicznej jest tak¿e zastosowanie osobistej pompy insulinowej. W przypadku
ran bez klinicznych cech infekcji mo¿na stosowaæ doustne leki hipoglikemizuj¹ce,
pod warunkiem dobrego wyrównania glikemii i braku wskazañ do leczenia insulin¹.

Edukacja
Edukacja powinna byæ ci¹g³ym procesem z mo¿liwoœci¹ zmiany programu w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci percepcyjnych danego pacjenta. Edukacja zawsze
dotyczy pacjenta i jego rodziny lub opiekuna. Pielêgnacja stóp w cukrzycy, jak
i postêpowanie z owrzodzeniem w przebiegu DFS powinny byæ zró¿nicowane
i dostosowane indywidualnie do ka¿dego pacjenta.
Zespó³ opieki medycznej powinien sprawdzaæ stopy pod k¹tem zagro¿enia
skaleczeniem lub infekcj¹ oraz nauczyæ pacjenta jak nale¿y prawid³owo
pielêgnowaæ stopy.
Codzienna ocena stóp przez pacjenta:
 stopy nale¿y ogl¹daæ codziennie, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na przestrzenie
miêdzy palcami (pomocne jest lusterko albo pomoc drugiej osoby);
 stopy nale¿y ogl¹daæ rano, wieczorem i po ka¿dym spacerze, zwracaj¹c uwagê
na otarcia, zaczerwienienia, obrzêki.
Mycie stóp:
 Uwaga: zakaz moczenia stóp!
 codzienne mycie pod bie¿¹c¹, ciep³¹ wod¹ o temp. do 37oC; czas mycia maks. 3-5 min;
 kierunek mycia – od du¿ego palca do kolan;
 po umyciu dok³adne, delikatne osuszenie, zw³aszcza przestrzeni miêdzy palcami;
 nat³uszczenie maœci¹ lub kremem z pominiêciem przestrzeni miêdzy palcami;
 jeœli skóra miêdzy palcami jest nadmiernie wilgotna, wskazane jest u¿ycie talku.
Pielêgnacja paznokci:
 do skracania paznokci u¿ywa siê tylko pilnika (pi³owanie „z góry na dó³”);
 najlepiej skracaæ paznokcie po umyciu „na prosto” (na wysokoœci opuszków
palców – zapobieganie wrastaniu paznokci);
 wrastaj¹ce paznokcie powinien leczyæ specjalista;
 stosowanie no¿yczek lub c¹¿ków niesie za sob¹ ryzyko mikrourazów p³ytki
paznokciowej i zranienia.
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Profilaktyka przeciwgrzybicza:
Zaka¿eniom grzybiczym skóry i paznokci sprzyja:
 Noszenie skarpet, rajstop wy³¹cznie z w³ókien elastycznych.
 Niew³aœciwy dobór œrodków do pielêgnacji (t³uste kremy, zasadowe myd³o).
 Urazy mechaniczne p³ytki paznokciowej (szczególnie krwiaki pod paznokciem
powsta³e podczas noszenia zbyt ciasnych butów).
 Noszenie, a nawet mierzenie butów bez skarpetek lub stopek.
 Noszenie butów ze sztucznych materia³ów.
 Korzystanie z wypo¿yczalni butów w obiektach sportowych.
 Przy korzystaniu z basenów, saun, sal gimnastycznych zaleca siê stosowanie
œrodków antyseptycznych na skórê stóp i paznokci.
 Nale¿y codziennie dezynfekowaæ pilniki, tarki kosmetyczne do stóp, buty i obuwie
domowe.
Buty:
 Zaleca siê, aby buty kupowaæ w godzinach popo³udniowych, przymierzaj¹c je
bez pomocy „³y¿ki” do butów.
 Powinny byæ o numer wiêksze, o sztywnej podstawie i szerokim przodostopiu,
z miêkkiej skóry, bez obcasów, bezszwowe i najlepiej zapinane na rzepy.
 Powinny byæ dopasowane do istniej¹cych zniekszta³ceñ.
 Czas chodzenia w nowych butach nale¿y zwiêkszaæ stopniowo.
 Przed w³o¿eniem buta nale¿y sprawdziæ rêk¹ wnêtrze (cia³a obce, zagiêcia
wk³adki).
 Nie nale¿y wk³adaæ obuwia bezpoœrednio na go³e stopy.
 Buty powinny byæ codziennie wietrzone i suszone.
 Przestrzeganie zakazu chodzenia boso i w japonkach!
 Stosowanie ochraniaczy na nagniotki i palce m³oteczkowate wykonanych
ze specjalnego ¿elu lub pianek przeznaczonych dla chorych na cukrzycê.
 Wk³adki do butów – stosuje siê wk³adki terapeutyczne, których istot¹ jest zapewnienie równomiernego rozk³adu ciœnienia podeszwowego (aby zapobiec tworzeniu siê modzela); zalecane s¹ wk³adki ¿elowe i silikonowe (do ka¿dej pary butów
osobna para wk³adek); u pacjentów ze zniekszta³ceniami stóp – zaleca siê
wk³adki pod ca³¹ stopê, bez twardych elementów, które mog¹ prowadziæ do
powstania otaræ i owrzodzeñ.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ powstania owrzodzenia na stopie, mog¹c¹ prowadziæ
do amputacji, jest Ÿle dopasowane obuwie. Edukacja ma zasadnicze znaczenie
w prewencji owrzodzenia. W³aœciwa higiena stóp i dobrze dobrane obuwie
zmniejsza ryzyko amputacji nawet o po³owê!

STOPA CUKRZYCOWA I SPECJALISTYCZNA OPIEKA PODIATRYCZNA

273

Czego pacjentowi robiæ nie wolno!
1. Nie wolno moczyæ stóp w szarym mydle ani w innych dostêpnych œrodkach
– moczenie powoduje nadmiern¹ maceracjê skóry i u³atwia wnikanie
drobnoustrojów.
2. Nie wolno stosowaæ maœci, p³ynów i plastrów na odciski.
3. Nie wolno naklejaæ plastrów na skórê.
4. Nie wolno samemu przek³uwaæ pêcherzy, usuwaæ modzeli i odcisków.
5. Do œcierania modzeli nie wolno u¿ywaæ pumeksu (mikrourazy, siedlisko
bakterii); dopuszczalna jest tarka kosmetyczna, u¿ywana na sucho, przed myciem
stóp.
6. Nie wolno ogrzewaæ stóp w gor¹cej wodzie, przy grzejniku, u¿ywaæ termoforu
i poduszki elektrycznej.
„Antyamputacyjna” apteczka pierwszej pomocy
dla stóp chorego z cukrzyc¹:
1. Œrodek do odka¿ania rany (antyseptyk) Prontosan/Octenisept.
2. Opatrunek absorpcyjny wi¹¿¹cy i usuwaj¹cy bakterie, grzyby z rany, np. Sorbact
kompres lub inny.
3. Kilka pojemniczków z roztworem 0,9% NaCl; p³yn do mycia ran np. Prontosan/
/Octenilin.
4. Opakowanie ja³owych gazików.
5. Banda¿e o szerokoœci 10 cm (5-10 sztuk).
6. Rêkawiczki.
7. Plaster.

Leczenie infekcji
Zaka¿enia s¹ najwa¿niejszym czynnikiem ryzyka amputacji, powinny byæ
w³aœciwie rozpoznawane i leczone.
1. Rozpoznanie zaka¿enia opiera siê g³ównie na obrazie klinicznym, a nie tylko na
wynikach badañ laboratoryjnych i mikrobiologicznych.
2. Nale¿y oceniæ ciê¿koœæ infekcji (klasyfikacja PEDIS).
3. Nale¿y wykonaæ badanie mikrobiologiczne (wraz z antybiogramem) i dokonaæ
jego interpretacji (kolonizacja, kontaminacja, zaka¿enie).
4. Je¿eli wystêpuj¹ ogólne objawy zaka¿enia, nale¿y wykonaæ posiew krwi.
Leczenie ran objêtych procesem infekcji polega na:
 chirurgicznym opracowaniu rany (patrz dalej);
 stosowaniu antyseptyków i lawaseptyków;
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 stosowaniu opatrunków – ka¿dorazowo nale¿y dostosowaæ do etapu gojenia
(nie istnieje uniwersalny opatrunek);
 w razie koniecznoœci zastosowaniu antybiotykoterapii.

Antyseptyki i lawaseptyki
Antyseptyki zawsze zawieraj¹ w swoim sk³adzie substancjê przeciwdrobnoustrojow¹, natomiast lawaseptyki opcjonalnie. G³ówne zadanie lawaseptyków to
wyp³ukanie z ³o¿yska rany wszelkich zanieczyszczeñ, natomiast aktywnoœæ antyseptyków polega na niszczeniu drobnoustrojów. Antyseptyki i lawaseptyki wykorzystuje siê równie¿ do zwil¿enia opatrunków. Do przemywania ran u¿ywa siê ja³owego roztworu soli fizjologicznej lub p³ynu Singera. Dzia³anie antyseptyczne maj¹
p³yny z zawartoœci¹ poliheksanidyny/betainy, oktenidyny, powidonu jodu i podchlorynów. Nie zaleca siê stosowania innych œrodów antyseptycznych (np. chlorheksydyny lub nadmanganianu potasu).
Opatrunki
Opatrunki podzieliæ mo¿na na tradycyjne (kompresy gazowe, które mo¿na stosowaæ tylko chwilowo, jako doraŸne zabezpieczenie rany lub jako opatrunek wtórny,
nak³adany na opatrunek aktywny, nie bior¹ one aktywnego udzia³u w procesie gojenia rany) i aktywne (np. hydrow³ókniste, hydro¿elowe, hydrokoloidowe, piankowe,
dekstranomerowe, bionanocelulozowe, lipidokoloidowe). Substancje o dzia³aniu
bakteriobójczym zastosowane w opatrunkach to srebro, wêgiel aktywny, dichlorowodorek oktenidyny, poliheksanidyna, powidon jodu i chlorheksydyna. Opatrunki mog¹ byæ tak¿e proste i z³o¿one.
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR) zaleca, aby opatrunki stosowane
w ranach zaka¿onych posiada³y w³aœciwoœci: przeciwdrobnoustrojowe, sekwestrowa³y wysiêk wraz z drobnoustrojami i absorbowa³y nieprzyjemny zapach z rany.
Do takich opatrunków PTLR zalicza:
 opatrunki hydrow³ókniste z jonami srebra;
 opatrunki piankowe z zawartoœci¹ srebra;
 inne opatrunki zawieraj¹ce substancje przeciwbakteryjne.
Opatrunki nale¿y zmieniaæ minimum raz dziennie, a najlepiej dwukrotnie lub
wiêcej, w zale¿noœci od potrzeby. Zmieniaæ je nale¿y tak, aby wyp³ukiwaæ namna¿aj¹ce siê w ranie bakterie i nie dopuœciæ do przekroczenia ich tzw. masy krytycznej
(czyli 105 w 1 cm3 tkanki). Unikn¹æ wtedy mo¿na zaka¿enia przyrannego lub
uogólnionego. Nale¿y przeszkoliæ drug¹ osobê (np. ¿onê, dzieci) do wykonywania
opatrunków w domu chorego.

STOPA CUKRZYCOWA I SPECJALISTYCZNA OPIEKA PODIATRYCZNA

275

Antybiotykoterapia
Dzieli siê na miejscow¹ i ogólnoustrojow¹. Obecnie z uwagi na ma³¹ skutecznoœæ
i selekcjê szczepów opornych, nie zaleca siê miejscowego stosowania antybiotyków
w leczeniu DFS. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Farmakopei XI wydanie 2018,
niedopuszczalne jest stosowanie przymoczek miejscowych z antybiotyków.
Zaka¿enia ran przewlek³ych zwi¹zane s¹ ze zjawiskiem tworzenia biofilmu przez
drobnoustroje kolonizuj¹ce ranê. Biofilm powoduje ogromn¹ opornoœæ mikroorganizmów na antybiotyki i stosowanie ich miejscowo stwarza ryzyko wytworzenia
szczepów opornych na antybiotyki i zaburzenie w gojeniu rany.
Wyj¹tkiem od tej regu³y jest gentamycyna w postaci g¹bki, zawieraj¹cej gentamycynê w po³¹czeniu z kolagenem. Wysokie miejscowe stê¿enie antybiotyku
w tkankach (300-900 mg/l) uzyskiwane jest w ci¹gu 1-2 godzin; jest ono o wiele
wy¿sze od stê¿eñ bakteriobójczych gentamycyny i mo¿e utrzymywaæ siê w wysiêku
przez 3-4 dni. Zawarty w g¹bce kolagen dzia³a hemostatycznie, wp³ywa pozytywnie
na gojenie siê ran, regeneracjê koœci i ca³kowicie wch³ania siê w ranie. Skutecznoœæ
g¹bki wykazano wobec: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Escherichia coli,
bakterii z grupy: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, streptococcus spp., Salmonella
spp., Shigella spp.
Ogólnoustrojowa antybiotykoterapia celowana powinna byæ dobrana na podstawie wyniku badania mikrobiologicznego i znajomoœci penetracji podawanego
antybiotyku do skóry i tkanki podskórnej. Nie nale¿y stosowaæ antybiotyków profilaktycznie, ale te¿ nie nale¿y zwlekaæ z rozpoczêciem terapii w przypadku jawnej
klinicznie infekcji. W takich przypadkach przed rozpoczêciem antybiotykoterapii
celowanej stosowaæ nale¿y antybiotykoterapiê empirycznie, bior¹c pod uwagê to,
¿e najczêstszymi patogenami w ranie s¹ gronkowce i paciorkowce; przy infekcji
PEDIS 4 trzeba wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœæ zaka¿enia bakteriami G(–) i beztlenowymi (tabela 18.3).
Tabela 18.3. Drobnoustroje najczêœciej izolowane z ran przewlek³ych
• Gram-dodatnie ziarniniaki z rodzaju Staphylococcus (w tym S. aureus i S. lugdunensis),
Enterococcus (w tym E. faecalis) oraz Streptococcus pyogenes
• Gram ujemne pa³eczki z rzêdu Enterobacteriaceae – Enterobacter cloacae,
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli oraz niefermentuj¹ce
Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumanii
• Bakterie beztlenowe: Finegoldia magna, Bacteroides spp., Fusobacterium spp.
oraz Clostridium spp.
• Grzyby: Candida spp., (g³ównie Candida albicans) oraz pleœnie z rodzaju Aspergillus spp.
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Antybiotykoterapiê stosujemy do czasu ust¹pienia objawów klinicznych infekcji,
przy infekcjach PEDIS 2 – zwykle 1 do 2 tygodni (d³u¿ej u pacjentów z niedokrwieniem koñczyn i leczonych immunosupresj¹), zaœ PEDIS 3 i 4 – 2 do 4 tygodni.
Droga podania antybiotyków powinna byæ do¿ylna w infekcji PEDIS 4 i w uzasadnionych przypadkach PEDIS 3 (infekcja P. aeruginosa, S. aureus MRSA), gdy wystêpuje nietolerancja antybiotyków doustnych. W infekcji PEDIS 2 i 3, i po uzyskaniu poprawy PEDIS 4 mo¿na stosowaæ antybiotyki doustne.

Odci¹¿enie chorej stopy
Jest to jeden z podstawowych elementów leczenia, szczególnie stopy Charcot.
Zastosowaæ mo¿na tymczasowy but z odci¹¿eniem przodostopia lub piêty, z jednoczesnym zastosowaniem buta wyrównawczego na zdrow¹ stopê, specjalne buty
z wk³adk¹ z puzzlami, kule, wózek inwalidzki lub nawet pobyt w ³ó¿ku. Jednak
„z³otym standardem” odci¹¿enia neuropatycznej, niezaka¿onej stopy jest opatrunek
gipsowy (total contact cast).
Zabiegi chirurgiczne
Polegaæ mog¹ na miejscowym leczeniu operacyjnym:
 W ropniu lub ropowicy stopy stosuje siê szerokie naciêcia i dok³adne s¹czkowanie tkanek, zapewniaj¹ce swobodny odp³yw ropy i zapobiegaj¹ce szerzeniu siê
zaka¿enia. U chorych z neuropati¹ cukrzycow¹ naciêcie skóry i stopniowe
wycinanie martwiczych tkanek powinno odbywaæ siê wzd³u¿ linii wra¿liwoœci.
W ropniach niedokrwionej koñczyny zak³ada siê drena¿ i d¹¿y do jak najszybszej
rewaskularyzacji.
 U osób ze zgorzel¹ czêœci stopy bez cech niedokrwienia stosuje siê miejscowe
ca³kowite wyciêcie obszarów zgorzeli, naciêcie i s¹czkowanie zbiorowisk ropy.
 Stosowanym i skutecznym zabiegiem chirurgicznym jest przeszczepianie
p³atków skórnych na dobrze ukrwion¹, wyja³owion¹ ranê.
 Wyciêcie koœci – usuwa siê pojedyncze zmienione zapalnie koœci.
 Wycinanie tkanek martwiczych – wszystkie martwe tkanki, tak¿e zajête œciêgna,
powinny zostaæ usuniête a¿ do zdrowej krwawi¹cej tkanki.
 Amputacje oszczêdzaj¹ce polegaj¹ na wyciêciu palca, paliczka lub promienia
(trzon koœci d³ugiej œródstopia z odpowiadaj¹cym jej palcem).
 Amputacje o wiêkszym zakresie obejmuj¹ staw Lisfranca lub Choparda, ca³¹
stopê, staw skokowy (operacja Symesa), obszar pod lub nad kolanem.
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Amputacji dokonuje siê w miejscu zapewniaj¹cym wygojenie rany pooperacyjnej, bierze siê pod uwagê mo¿liwoœci rekonstrukcyjne i rehabilitacyjne. Zakres
amputacji czêsto okreœla chirurg naczyniowy. Wskazania do amputacji zebrano
w tabeli 18.4. Pacjenci z postaciami niedokrwiennymi i mieszanymi stopy cukrzycowej powinni byæ skierowani do diagnostyki stanu naczyñ i na konsultacjê do
chirurga naczyniowego lub angiologa. Diagnostyka taka mo¿e zarówno zapobiec
amputacji dziêki mo¿liwoœci zastosowania w³aœciwego zabiegu naczyniowego
(patrz rozdz. 16), jak i pomóc ustaliæ jej zakres.
Tabela 18.4. Wskazania do amputacji w DFS
Amputacja „du¿a” (powy¿ej kostki)
• zagro¿enie ¿ycia spowodowane stanem zapalnym, rozleg³a martwica
(wskazanie bezwzglêdne)
• wyniszczaj¹cy chorego, oporny na leczenie ból, zw³aszcza w nastêpstwie niedokrwienia
(wskazanie wzglêdne)
• utrata funkcji podporowych stopy
(wskazanie wzglêdne)
Amputacja „ma³a” (poni¿ej kostki)
• martwica rozp³ywna
• stan zapalny koœci paliczków dystalnych palców stopy
(unikniêcie przewlek³ej antybiotykoterapii – przyspiesza wygojenie)
• sucha martwica – wskazanie wzglêdne, czêsto zaleca siê wyczekiwanie
na autoamputacjê.

Leki poprawiaj¹ce ukrwienie
Leki takie opisano pokrótce w rozdziale 16.
Zabiegi podiatryczne
Podiatryczne opracowanie rany polega na:
 dok³adnym umyciu i oczyszczeniu okolicy rany;
 odka¿eniu samej rany;
 wyp³ukaniu rany sol¹ fizjologiczn¹;
 osuszeniu okolicy rany;
 starannym nat³uszczeniu okolicy rany (nie nat³uszcza siê rany ani przestrzeni
miêdzy palcami);
 za³o¿eniu opatrunku;
 zabanda¿owaniu stopy.
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Do zabiegów podiatrycznych nale¿y te¿ wycinanie modzeli, hiperkeratozy,
obcinanie paznokci i usuwanie zrogowacia³ych brzegów rany.
Dla w³aœciwego oczyszczenia, opracowania i miejscowego leczenia rany stosuje
siê strategiê TIME (Tissue debridement, Infection and inflammation control,
Moisture balance, Edges, epithelialization stimulation). Oczyszczenie rany (tissue
debridement) to usuniêcie wszystkich czynników zaburzaj¹cych naturalny proces
gojenia (martwica, wysiêk, w³óknik, biofilm, a tak¿e maœci lub pozosta³oœci starych
opatrunków). Oczyszczenie rany to pierwszy i bardzo istotny element w miejscowym
leczeniu rany przewlek³ej w przebiegu DFS. Z³otym standardem jest chirurgiczne

Przed larwami

Po zastosowaniu larw
Rycina 18.2. Rana przewlek³a w przebiegu DFS
przed i po zastosowaniu terapii larwami Lucilia sericata
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oczyszczanie rany, maj¹ce najwy¿sz¹ skutecznoœæ w usuwaniu martwicy i biofilmu.
Mo¿na jednak tak¿e zastosowaæ oczyszczanie enzymatyczne (za pomoc¹ preparatów zawieraj¹cych enzymy proteolityczne) albo leczenie biochirurgiczne (larwoterapia z zastosowaniem larw muchy plujki Lucilia sericata – patrz rycina 18.2).
Podczas oczyszczania rany wykorzystuje siê tak¿e opisane powy¿ej œrodki do przemywania ran: lawaseptyki i antyseptyki.
Wed³ug strategii TIME nale¿y tak¿e leczyæ zaka¿enie i zapalenie, utrzymywaæ
w ranie odpowiedni poziom wilgoci, a tak¿e opracowywaæ brzegi rany i stosowaæ
stymulacjê jej naskórkowania.

Leczenie ortopedyczne
Leczenie ortopedyczne polega przede wszystkim na zabiegach korekcyjnych
stóp. Nale¿¹ do nich korekcja palców m³oteczkowatych, resekcje g³ówek koœci
œródstopia, czêœciowa resekcja koœci piêtowej, operacja podwichniêcia palucha lub
artroplastyka paliczkowa. W stopie Charcota wykonuje siê specjalne zabiegi stabilizuj¹ce stopê oraz zespolenia uszkodzonych koœci.
Inne techniki przyspieszaj¹ce gojenie siê rany
Do technik takich zalicza siê np. terapiê podciœnieniow¹ (V.A.C.). Jest to opatrunek z drenem wytwarzaj¹cy podciœnienie w ranie. W licznych badaniach na ró¿nych
typach ran wykazano, i¿ terapia V.A.C. pomaga w redukcji d³ugoœci hospitalizacji,
czêstoœci rehospitalizacji i koniecznoœci interwencji chirurgicznej.
Stosuje siê tak¿e terapiê osoczem bogatop³ytkowym (PRP, ang. platelet rich plasma).
Opiera siê ona na wykorzystaniu biologicznie czynnych, skoncentrowanych sk³adników osocza jako œrodka pobudzaj¹cego potencja³ regeneracyjny i wp³ywaj¹cego
na poprawê funkcji tkanek miêkkich i tkanki kostnej. Koncentrat PRP zawiera
miêdzy innymi czynniki wzrostu, stymulatory i regulatory syntezy kolagenu,
stymulatory wzrostu i ró¿nicowania osteoblastów, chondrocytów oraz komórek
macierzystych, a tak¿e stymulatory angiogenezy i inne cytokiny. PRP zawiera
równie¿ bia³ka odpowiedzialne za adhezjê komórkow¹: fibrynê, fibrynektynê
i vitronektynê. Jest to jedna z najbardziej bezpiecznych terapii. Jako materia³ autologiczny pacjenta gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo i brak ryzyka dzia³añ niepo¿¹danych, praktycznie nie powoduje reakcji alergicznych.
Razem z PRP mo¿na tak¿e podawaæ kwas hialuronowy (HA). Mo¿e on odgrywaæ
istotn¹ rolê w ka¿dym etapie procesu gojenia siê ran, czyli zastêpowanie tkanek
zniszczonych nowymi komórkami. Przyk³adowe wyniki leczenia PRP i HA pokazano na ryc. 18.3.
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Przed podaniem PRP i HA

Miesi¹c po podaniu PRP i HA

Trzy miesi¹ce po podaniu PRP i HA
Rycina 18.3. Efekty leczenia osoczem bogatop³ytkowym
i kwasem hialuronowym

Iwona Towpik, Bo¿ena Mospan
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PODSUMOWANIE
Zespó³ stopy cukrzycowej jako przewlek³e powik³anie cukrzycy, ze wzglêdu
na charakter schorzenia i z³o¿ony obraz kliniczny, du¿y stopieñ trudnoœci leczenia
wymaga od osób zaanga¿owanych w terapiê bardzo du¿ego doœwiadczenia i wielostronnej wiedzy.
Zespó³ stopy cukrzycowej to trudny problem zarówno dla pacjenta, jego rodziny
i dla zespo³u lecz¹cego. Niestety naturalny przebieg nieleczonej choroby prowadzi
do amputacji koñczyny.
Ci¹gle rosn¹ca liczba chorych sk³ania do podejmowania nowych wyzwañ
prewencyjno-leczniczych. Konieczna jest wiêc dobrze zorganizowana kompleksowa opieka nad pacjentem z DFS.
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Rozdzia³ 19

CHOROBY ZAPALNE SERCA
W CUKRZYCY
Joanna Petryka-Mazurkiewicz
ZAPALENIE MIÊŒNIA SERCOWEGO
Zapalenie miêœnia sercowego (ZMS, ang. myocarditis) zwykle objawia siê bólem
w klatce piersiowej, niewydolnoœci¹ serca i zaburzeniami rytmu. Mo¿e mieæ przebieg ³agodny i samoograniczaj¹cy siê lub piorunuj¹cy, z ciê¿k¹ dysfunkcj¹ lewej
komory, wymagaj¹c¹ zastosowania urz¹dzeñ wspomagaj¹cych pracê serca. ZMS
najczêœciej wystêpuje w przebiegu infekcji wirusowej, ale mo¿e byæ wynikiem
infekcji baktery jnej, grzy biczej lub paso¿y tniczej, dzia³ania substan cji kardiotoksycznych lub reakcji nadwra¿liwoœci na leki. ZMS mo¿e równie¿ wystêpowaæ
w przebiegu systemowych chorób autoimmunologicznych i zapalnych, wœród
których wskazuje siê równie¿ cukrzycê typu 1.
Objawy ostrego ZMS wystêpuj¹ typowo w ci¹gu 1 do 4 tygodni po wyst¹pieniu
infekcji wirusowej i mog¹ byæ doœæ niespecyficzne (np. zmêczenie, zmniejszona tolerancja wysi³ku, ko³atanie serca, nietypowy ból d³awicowy w spoczynku). ZMS
wystêpuje we wszystkich grupach wiekowych, jednak najczêœciej jest diagnozowany
u m³odych doros³ych. U starszych pacjentów w przebiegu ZMS mo¿e wyst¹piæ niewydolnoœæ serca de novo, zaœ u dzieci i niemowl¹t ZMS mo¿e mieæ mniej specyficzny
obraz kliniczny z gor¹czk¹, os³abieniem i utrat¹ apetytu. W przeciwieñstwie do ostrego ZMS, piorunuj¹ce ZMS wi¹¿e siê z nag³ym rozwojem objawów niewydolnoœci
serca, mo¿e prowadziæ do wstrz¹su kardiogennego w ci¹gu 1 lub 2 dni lub nawet do
nag³ej œmierci sercowej w mechanizmie utrwalonej z³o¿onej arytmii komorowej.
Wstêpna diagnostyka ZMS obejmuje elektrokardiogram (EKG), w którym
stwierdza siê zmiany odcinka ST-T, zaburzenia przewodzenia œródkomorowego
czy arytmiê (ryc. 19.1). Zdjêcie radiograficzne klatki piersiowej mo¿e byæ prawid³owe lub uwidoczniæ powiêkszenie sylwetki serca i zastój w kr¹¿eniu p³ucnym.
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Rycina 19.1. Zapis elektrokardiograficzny u pacjenta z ostrym zapaleniem miêœnia sercowego.
Widoczne jest uniesienie odcinka T w odprowadzeniach koñczynowych II, III i aVF znad
œciany dolnej oraz odprowadzeniach przedsercowych V4-V6 znad œciany przednio-bocznej

Badanie echokardiograficzne wykrywa powiêkszenie jam serca, regionalne zaburzenia kurczliwoœci oraz ocenia kurczliwoœæ globaln¹ prawej i lewej komory. Wskazane jest wykonanie badañ laboratoryjnych, w tym stê¿enia troponiny sercowej,
peptydu natriuretycznego typu B (BNP) oraz markerów zapalnych we krwi. Z³otym
standardem w rozpoznawaniu ZMS pozostaje nadal badanie histopatologiczne na
podstawie klasycznych kryteriów Dallas. Jednak¿e ma³a dostêpnoœæ biopsji miêœnia
sercowego, jej inwazyjny charakter oraz trudna ocena patologiczna czyni¹ z niej narzêdzie o ograniczonym zastosowaniu w codziennej praktyce klinicznej. Rezonans
magnetyczny serca (CMR, ang. cardiovascular magnetic resonance) zapewnia nieinwazyjn¹ charakterystykê tkanki miêœnia sercowego i mo¿e potwierdziæ diagnozê
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Rycina 19.2. Kryteria rozpoznania zapalenia miêœnia sercowego w badaniu rezonansu
magnetycznego serca (CMR). Obrazy wykonano w Narodowym Instytucie Kardiologii

ZMS bez potrzeby wykonania biopsji endomyokardialnej (EMB, ang. endomyocardial
biopsy). Technika ta ma najwiêksze zastosowanie w rozpoznawaniu ostrego, aktywnego stanu zapalnego miokardium, nastomiast wartoœæ diagnostyczna jest ni¿sza
w przypadku przewlek³ego ZMS. Dlatego te¿ optymalnie badanie CMR powinno
zostaæ wykonane w ci¹gu 2 tygodni od wyst¹pienia objawów. Kryteria diagnostyczne ZMS w badaniu CMR opieraj¹ siê na zaktualizowanych w 2018 r. tzw. kryteriach
Lake Louise. W przypadku klinicznego podejrzenia ZMS badanie CMR ma najwy¿sz¹ swoistoœæ i czu³oœæ w potwierdzeniu diagnozy, jeœli na obrazie wystêpuje
kombinacja markerów zapalenia miêœnia sercowego opartych na obrazowaniu
T1-zale¿nym (wyd³u¿ony czas relaksacji T1 miokardium, zwiêkszona objêtoœæ
pozakomórkowa, póŸne wzmocnienie pokontrastowe) i T2-zale¿nym (globalny lub
regionalny wzrost czasu relaksacji T2 miokardium). Dowody potwierdzaj¹ce obejmuj¹ obecnoœæ dysfunkcji lewej komory lub p³ynu w osierdziu (ryc. 19.2). Badanie
CMR mo¿e potwierdzaæ, ale nie wykluczaæ definitywnie diagnozy. Mo¿e tak¿e
nie wykryæ mniej ciê¿kich postaci choroby. W przypadkach zagra¿aj¹cego ¿yciu
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piorunuj¹cego ZMS, w których EMB jest pilnie wskazana, badanie CMR nie znajduje
zastosowania.
Leczenie ZMS polega przede wszystkim na leczeniu objawowym niewydolnoœci
serca, wstrz¹su kardiogennego i zaburzeñ rytmu. Pacjenci z piorunuj¹cym zapaleniem miêœnia sercowego i wstrz¹sem kardiogennym mog¹ wymagaæ mechanicznego wspomagania za pomoc¹ pozaustrojowego wspomagania kr¹¿enia (ECMO, ang.
Extracorporeal Membrane Oxygenation) lub urz¹dzeñ wspomagaj¹cych czynnoœæ
lewej komory (LVAD, ang. left ventricular assist device), a tak¿e przeszczepienia
serca. Wielokomórkowe zapalenie miêœnia sercowego i zapalenie miêœnia sercowego zwi¹zane z uk³adow¹ chorob¹ autoimmunologiczn¹ mo¿e odpowiadaæ na
skojarzone terapie immunosupresyjne.
Rokowanie w ZMS ró¿ni siê w zale¿noœci od obrazu klinicznego, podtypu histologicznego i wieku pacjenta. Ostre niepowik³ane zapalenie miêœnia sercowego
czêsto ustêpuje samoistnie bez nastêpstw, ale mo¿e nawróciæ, przejœæ w formê przewlek³¹ i ewoluowaæ do kardiomiopatii rozstrzeniowej. Piorunuj¹ce zapalenie
miêœnia sercowego czêsto ma dobre rokowanie z pe³nym wyzdrowieniem, jeœli od
pocz¹tku wyst¹pienia objawów podejmie siê szybkie i agresywne leczenie. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e sportowcy z zapaleniem miêœnia sercowego mog¹ nadal byæ
zagro¿eni arytmi¹ i nag³¹ œmierci¹ pomimo ust¹pienia ostrego zapalenia miêœnia
sercowego. Dlatego te¿ nale¿y ostro¿nie podejmowaæ decyzjê o powrocie do
æwiczeñ fizycznych po dok³adnej ocenie klinicznej.

ZAPALENIE OSIERDZIA
Zapalenie osierdzia (ZO, ang. pericarditis) w zale¿noœci od przebiegu klinicznego dzieli siê na ostre, podostre, przewlek³e, nawracaj¹ce oraz zaciskaj¹ce zapalenie
osierdzia. ZO mo¿e mieæ etiologiê infekcyjn¹ o pod³o¿u wirusowym lub bakteryjnym, rozwijaæ siê w przebiegu chorób autoimmunologicznych, nowotworowych
lub metabolicznych, jak równie¿ wystêpowaæ idiopatycznie. Cukrzyca jest jednym
z uznanych czynników ryzyka zapalenia osierdzia o etiologii bakteryjnej. Co wiêcej,
cukrzyca mo¿e prowadziæ do ³agodnego niespecyficznego zapalenia osierdzia.
ZO nale¿y podejrzewaæ u pacjentów z bólem w klatce piersiowej o charakterze
op³ucnowym, którego nasilenie zmniejsza siê po wstaniu z pozycji siedz¹cej lub po
pochyleniu siê do przodu, z tarciem osierdziowym w badaniu os³uchowym, ze zmianami w zapisie EKG, w tym z nowym uniesieniem odcinka ST lub obni¿eniem
odcinka PR w wielu odprowadzeniach oraz ze zwiêkszon¹ iloœci¹ p³ynu w worku
osierdziowym. Wstêpna diagnostyka chorych z podejrzeniem zapalenia osierdzia
obejmuje, oprócz EKG i badania echokardiograficznego, zdjêcie radiograficzne
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klatki piersiowej, badania laboratoryjne: morfologiê z rozmazem, wskaŸniki stanu
zapalnego, stê¿enie troponiny sercowej, oraz echokardiografiê. Dodatkowo wykonuje siê posiewy krwi u pacjentów z podejrzeniem bakteryjnego zapalenia osierdzia
lub diagnostykê w kierunku gruŸlicy u pacjentów z podejrzeniem ZO w przebiegu
procesu nieswoistego. Wa¿ne jest, aby wykluczyæ przyczyny takie, jak choroby
autoimmunologiczne lub nowotwory z³oœliwe, wymagaj¹ce szczególnej terapii.
U oko³o 1% pacjentów z ZO mo¿e dojœæ do w³óknienia i utraty elastycznoœci worka
osierdziowego, co z kolei prowadzi do wzrostu ciœnienia nape³niania komór serca
w przebiegu zaciskaj¹cego zapalenia osierdzia. Jego postaæ przewlek³a charakteryzuje siê upoœledzeniem tolerancji wysi³ku, objawy niewydolnoœci serca mog¹
pojawiæ siê równie¿ w spoczynku. Badania obrazowe, zw³aszcza rezonans magnetyczny serca albo tomografia komputerowa (ryc. 19.3), mog¹ ujawniæ pierwsze
oznaki zaciskaj¹cego zapalenia osierdzia w fazie odwracalnej choroby, dziêki
czemu wdro¿enie farmakoterapii i preparatów przeciwzapalnych mo¿e przyczyniæ
siê do rzadszego wykonywania zabiegów chirurgicznych.
W leczeniu ostrego i nawracaj¹cego zapalenia osierdzia stosuje siê ograniczenie
aktywnoœci fizycznej oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w po³¹czeniu
z kolchicyn¹. NLPZ s¹ pierwsz¹ lini¹ leczenia idiopatycznego lub wirusowego
zapalenia osierdzia przy braku przeciwwskazañ do ich stosowania. Leczenie przyczynowe jest zalecane w przypadku ZO o etiologii bakteryjnej lub w chorobach
systemowych i autoimmunologicznych. Kortykosteroidy mo¿na rozwa¿yæ w przypadku ZO opornego na lecznie jedynie po wykluczeniu zaka¿enia bakteryjnego lub
wirusowego jako przyczyny. Ich stosowanie mo¿e zapewniæ szybkie ust¹pienie
objawów u niektórych pacjentów z ostrym i nawracaj¹cym zapaleniem osierdzia,

Rycina 19.3. Rezonans magnetyczny serca w ocenie osierdzia.
Obrazy wykonano w Narodowym Instytucie Kardiologii
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ale jednoczeœnie mo¿e prowadziæ do przewlek³ej choroby z nawrotami oraz dawaæ
dzia³ania niepo¿¹dane. W leczeniu nawracaj¹cych, opornych zapaleñ osierdzia
pojawi³y siê nowe mo¿liwoœci terapeutyczne, w tym leki immunosupresyjne
(np. azatiopryna), do¿ylne preparaty immunoglobulin oraz antagoniœci interleukin 1
(np. anakinra). Udowodniono, ¿e u chorych z nawracaj¹cym opornym zapaleniem
osierdzia istotn¹ alternatywê dla farmakoterapii stanowi perikardiektomia lub
wytworzenie po³¹czenia osierdziowo-otrzewnowego.

ZAPALENIE WSIERDZIA
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW, ang. infective endocarditis) to zapalenie
powierzchni wsierdzia spowodowane infekcj¹ bakteryjn¹ lub grzybicz¹, prowadz¹ce do tworzenia siê wegetacji, zwykle na zastawkach serca. Zazwyczaj IZW
towarzyszy gor¹czka, niespecyficzne objawy ogólne i czêsto nowy szmer nad
sercem. Mog¹ równie¿ wystêpowaæ objawy zatorowoœci p³ucnej lub systemowej.
Diagnostyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia opiera siê na zmodyfikowanych
przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w 2015 roku kryteriach Duke’a,
obejmuj¹cych badanie fizykalne, wyniki posiewów krwi i badañ obrazowych
(ryc. 19.4), w tym echokardiografii przezklatkowej i przezprze³ykowej, tomografii
komputerowej, CMR lub pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) z zastosowaniem 18F-EDG (tylko w przypadku zastawki wszczepionej przed ponad 3 miesi¹cami) lub z u¿yciem znakowanych radioaktywnie leukocytów. Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia wymaga przed³u¿onej antybiotykoterapii celowanej

Rycina 19.4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia w badaniach obrazowych.
Obrazy wykonano w Narodowym Instytucie Kardiologii
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w oparciu o wyniki posiewów krwi. Interwencja chirurgiczna jest wskazana u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca lub niestabilnoœci¹ hemodynamiczn¹. Inne wskazania
obejmuj¹: brak kontroli zaka¿enia pomimo antybiotykoterapii (zazwyczaj zaka¿enia wywo³ane przez wielolekooporne lub bardzo zjadliwe drobnoustroje) lub zapobieganie zatorowoœci systemowej w przypadku du¿ych wegetacji.
Pomimo postêpów w diagnozowaniu i leczeniu IZW, pozostaje ono chorob¹
o wysokim wskaŸniku umieralnoœci, z ogóln¹ œmiertelnoœci¹ wewn¹trzszpitaln¹
wynosz¹c¹ w du¿ych badaniach 20%. W ostatnich latach odnotowuje siê wzrost
czêstoœci IZW u pacjentów z cukrzyc¹, co t³umaczy siê:
(1) wy¿szym wskaŸnikiem nosicielstwa Staphylococcus aureus w jamie nosowej,
który okazuje siê Ÿród³em póŸniejszej bakteriemii,
(2) wzglêdnie zwiêkszonym ryzykiem bakteryjnego zaka¿enia skóry i b³on œluzowych,
(3) czêstszym korzystaniem z systemu opieki zdrowotnej, co mo¿e sprzyjaæ zaka¿eniom
szpitalnym oraz
(4) bliskim zwi¹zkiem miêdzy bakteriemi¹ S. aureus i IZW u pacjentów z cukrzyc¹.
Jednoczeœnie cukrzyca niekorzystnie wp³ywa na œmiertelnoœæ zwi¹zan¹ z IZW
i wi¹¿e siê z wy¿szym ryzykiem nawrotu.
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Rozdzia³ 20

NEUROPATIA AUTONOMICZNA
UK£ADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Jan Bembenek
WPROWADZENIE
Szacuje siê, ¿e w 2015 r. 415 milionów osób na œwiecie w wieku 20-79 lat ¿y³o
z cukrzyc¹ (DM, ang. diabetes mellitus), a wed³ug prognoz do 2040 r. liczba ta
wzroœnie do 642 milionów (Ogurtsova i wsp., 2017).
Neuropatia autonomiczna uk³adu sercowo-naczyniowego (CAN, ang. cardiac
autonomic neuropathy) jest jedn¹ z najczêstszych powik³añ DM (Pop-Busui, 2012).
Czêstoœæ wystêpowania CAN wynosi od 22,1% do 61,6% u chorych z DM typu 2
i od 2% do 91% u chorych z DM typu 1. Tak du¿a rozpiêtoœæ danych wynika z ró¿nic w zakresie kryteriów diagnostycznych, czasu od pocz¹tku zachorowania do
postawienia diagnozy, a tak¿e prawdopodobnie zbyt rzadkiego rozpoznawania tego
powik³ania (Al Olaiwi i wsp., 2018; Agashe i Petak, 2018).
W przebiegu CAN u chorych z DM dochodzi do uszkodzenia w³ókien uk³adu
autonomicznego unerwiaj¹cych serce i naczynia krwionoœne, co prowadzi do tachykardii spoczynkowej, nietolerancji wysi³ku, niedociœnienia ortostatycznego i niemych
zawa³ów miêœnia sercowego (SMI, ang. silent myocardial infarction). Skutkiem jest
pogorszenie jakoœci ¿ycia pacjentów z DM oraz wiêksze ryzyko zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonu (Al Olaiwi i wsp., 2018). We wczesnych stadiach CAN
mo¿e przebiegaæ bezobjawowo i staje siê klinicznie symptomatyczna wraz z postêpem choroby (Serhiyenko i Serhiyenko, 2018; Andersen i wsp., 2018).

PATOFIZJOLOGIA CAN
Patofizjologia rozwoju neuropatii cukrzycowych jest wieloczynnikowa. Istniej¹
dowody na to, ¿e polineuropatia cienkich w³ókien w przebiegu DM, a tak¿e CAN,
mog¹ poprzedzaæ diagnozê cukrzycy lub wystêpowaæ ju¿ w stanie przedcukrzycowym.
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G³ówn¹ przyczyn¹ procesu chorobotwórczego jest hiperglikemia (Bissinger, 2017).
Wywo³any ni¹ stres oksydacyjny i toksyczne zaawansowane produkty glikacji
prowadz¹ do zmian funkcji mitochondriów, przepuszczalnoœci b³ony komórkowej
i funkcji œródb³onka. Skutkuje to zmianami w ekspresji genów, czynników transkrypcyjnych, przyczynia siê do zak³ócenia szeregu funkcji komórkowych i komunikacji
miêdzy komórkami a otaczaj¹c¹ macierz¹. W efekcie dochodzi do dysfunkcji
neuronów i ich obumierania (Bissinger, 2017).
We wczesnych stadiach CAN dochodzi do uszkodzenia nerwu b³êdnego
(wiêkszoœæ w³ókien uk³adu przywspó³czulnego przebiega w tym nerwie), co prowadzi do przewagi uk³adu wspó³czulnego (ANS, ang. autonomic nervous system).
Stan taki utrzymuje siê a¿ do zaawansowanego stadium CAN, kiedy to dochodzi
równie¿ do uszkodzenia tej czêœci uk³adu autonomicznego (Agashe i Petak, 2018).

CZYNNIKI RYZYKA
Do czynników ryzyka wyst¹pienia CAN zalicza siê: czas trwania DM, s³ab¹ kontrolê glikemii, wy¿szy poziom HbA1c oraz stê¿enie triglicerydów, wiêksz¹ wagê
i wskaŸnik masy cia³a (BMI), starszy wiek, p³eæ ¿eñsk¹ i czynniki stylu ¿ycia, takie
jak palenie tytoniu (Pan i wsp., 2019; Andersen i wsp., 2018).

OBJAWY
Ob ja wy auto no mi cz nej ne u ro pa tii cu krzy co wej z za kre su uk³adu se r co wo -naczyniowego to:
 spoczynkowa tachykardia,
 hipotonia ortostatyczna (zawroty g³owy, omdlenia),
 nieprawid³owa regulacja ciœnienia têtniczego (brak nocnego spadku RR),
 nietolerancja wysi³ku fizycznego,
 nieœwiadomoœæ hipoglikemii,
 nieodczuwanie bólu wieñcowego,
 zwiêkszone ryzyko arytmii,
 zaburzenia ukrwienia koñczyn (Serhiyenko i Serhiyenko, 2018).
Zarówno przebiegaj¹ca z objawami klinicznymi, manifestuj¹ca siê zredukowan¹
zmiennoœci¹ rytmu serca pod wp³ywem ró¿nych bodŸców, jak i subkliniczna CAN,
mog¹ byæ czynnikami ryzyka zwiêkszonej œmiertelnoœci spowodowanej zaburzeniami rytmu serca. Istnieje wiele mo¿liwych przyczyn tego zjawiska. W przebiegu
CAN dochodzi do uszkodzenia przywspó³czulnych i wspó³czulnych w³ókien
uk³adu autonomicznego, które unerwiaj¹ serce i naczynia krwionoœne, co powoduje
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zaburzenia kontroli rytmu serca i funkcji naczyñ krwionoœnych. Zmianom w ANS
mo¿e towarzyszyæ niedokrwienie naczyñ wieñcowych, zaburzenia rytmu serca, SMI,
ciê¿kie niedociœnienie ortostatyczne i zespó³ nag³ej œmierci (Dimitropoulos i wsp.,
2014; Spallone i wsp., 2011). St¹d uzasadnione jest przeprowadzanie badañ w kierunku CAN i zaburzeñ rytmu serca, szczególnie u chorych z d³ugotrwa³¹ cukrzyc¹ oraz
kardiomiopati¹ cukrzycow¹ (Serhiyenko i Serhiyenko, 2018; Bernardi i wsp., 2011).
Wspó³istnienie CAN u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ zwiêksza ryzyko SMI
(Wackers i wsp., 2004). W jednym z badañ obserwowano trzykrotny wzrost liczby
zgonów sercowych w ci¹gu 2-letniej obserwacji u osób z SMI (Deedwania i Carbajal,
1990). Ponadto CAN wi¹¿e siê z wy¿szym ryzykiem zgonu u pacjentów po przebytym zawale miêœnia sercowego (Miettinen i wsp., 1998). Diagnozê zawa³u serca
mo¿e te¿ utrudniaæ fakt, ¿e u osób z DM przebiega on znacznie czêœciej bez typowych objawów klinicznych, co wykazano w badaniu Framingham Heart Study
(39% vs 22%) (Kannel i Abbott, 1984). Wed³ug niektórych danych rozwojowi dysfunkcji uk³adu autonomicznego w DM typu 1 towarzyszy a¿ czterokrotnie wy¿sze
ryzyko zgonu (Orchard i wsp., 1996).
Zespó³ odnerwienia serca manifestuje siê upoœledzeniem zmiany rytmu serca
na bodŸce takie jak: umiarkowany wysi³ek fizyczny, zmiana pozycji cia³a, stres
psychogenny. Charakterystyczne jest wyd³u¿enie oraz zmiennoœæ za³amka QT.
Mo¿e to byæ przyczyn¹ wyst¹pienia arytmii, czasem nawet bêd¹cej przyczyn¹
œmierci sercowej. Z kolei nieprawid³owy czêstoskurcz zatokowy jest czêstym objawem CAN, który wystêpuje ju¿ we wczesnych etapach choroby i mo¿e prowadziæ
do nietolerancji wysi³ku (Bissinger, 2017).
Istniej¹ dane kliniczne wskazuj¹ce, ¿e w przebiegu CAN dochodzi do zwiêkszenia sztywnoœci œcian têtnic (Prince i wsp., 2010; Meyer i wsp., 2004). Prowadzi to
do wzrostu skurczowego ciœnienia krwi, poniewa¿ serce musi wytwarzaæ wy¿sze
ciœnienie skurczowe, aby zapewniæ tê sam¹ objêtoœæ wyrzutow¹. Konsekwencjami
klinicznymi sztywnoœci têtnic jest zwiêkszone ryzyko udaru mózgu, przerostu lewej
komory oraz zmniejszenie perfuzji wieñcowej z powodu spadku rozkurczowego
ciœnienia krwi (Stehouwer i wsp., 2008).

DIAGNOSTYKA
Nie ma jednego uznanego algorytmu diagnostycznego CAN, ale zaleca siê przeprowadzenie wiêcej ni¿ jednego testu w celu poprawy czu³oœci diagnostycznej
(Pan i wsp., 2019). Najczêœciej u¿ywane testy oceniaj¹ zmiany rytmu serca i ciœnienia krwi. Wchodz¹ one w sk³ad zestawu testów zaproponowanych przez Ewinga
(tabela 20.1) (Ewing i wsp., 1980).
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Tabela 20.1. Testy Ewinga stosowane w diagnostyce CAN
Test

Opis

Testy oceniaj¹ce uk³ad przywspó³czulny
Niemiarowoœæ rytmu serca (odstêp
R-R) podczas g³êbokiego oddychania

Pacjent poproszony jest o wziêcie g³êbokich
oddechów przez 10 minut z czêstotliwoœci¹
oko³o 6 oddechów/min.

OdpowiedŸ rytmu serca na pionizacjê
(wskaŸnik 30:15)

Pomiar têtna dokonywany jest w pozycji le¿¹cej
oraz ponownie po dwóch minutach
od pionizacji.

Próba Valsalvy

Pacjent proszony jest o intensywne dmuchanie
przez ustnik do manometru pod sta³ym
ciœnieniem 40 mmHg przez 15 s.
Oceniana jest zmiennoœæ akcji serca.
Testy oceniaj¹ce uk³ad wspó³czulny

Zmiana ciœnienia têtniczego podczas
pionizacji

Ciœnienie krwi mierzone jest w pozycji le¿¹cej
oraz po 1, 3 i 5 minutach od pionizacji chorego.
Ocenia siê spadek skurczowego ciœnienia
têtniczego – mmHg.

Zmiana ciœnienia têtniczego podczas
testu handgrip

Pacjent poproszony jest o trzymanie
dynamometru przez 5 minut.
Ocenia siê wzrost rozkurczowego ciœnienia
têtniczego – mmHg.

Zgodnie z ustaleniami wielodyscyplinarnego zespo³u ekspertów (CAN, ang.
Subcommittee of the Toronto Consensus Panel) stwierdzenie tylko jednego nieprawid³owego testu jest wystarczaj¹ce do zdiagnozowania mo¿liwej lub wczesnej
CAN. Dwa lub wiêcej nieprawid³owych testów wskazuje na wyraŸn¹ CAN.
Obecnoœæ niedociœnienia ortostatycznego oraz nieprawid³owych testów oznacza
ciê¿k¹ CAN (Bernardi i wsp., 2011).

LECZENIE
Leczenie opiera siê na wczesnym wykrywaniu, prawid³owej kontroli glikemii
i chorób towarzysz¹cych (np. nadciœnienia têtniczego i dyslipidemii) oraz modyfikacji stylu ¿ycia, co przyczynia siê do poprawy rokowania i zahamowania postêpu
CAN. Leczenie patogenetyczne CAN obejmuje: zrównowa¿on¹ dietê i aktywnoœæ
fizyczn¹; optymalizacjê kontroli glikemii; leczenie dyslipidemii i nadciœnienia
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têtniczego; stosowanie przeciwutleniaczy, przede wszystkim kwasu a-liponowego
(ALA), inhibitorów reduktazy aldozowej, acetylo-L-karnityny; witaminy B1; korekcjê dysfunkcji œródb³onka naczyniowego. Wyst¹pienie hipotensji ortostatycznej
jest zwi¹zane z ciê¿k¹ lub zaawansowan¹ CAN i wymaga stosowania metod niefarmakologicznych i farmakologicznych, w pierwszej kolejnoœci midodryny i octanu
fludrokortyzonu. W ostatnim czasie zwraca siê tak¿e uwagê na korzystny wp³yw
inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2) oraz analogów
glukagonopodobnego petydu-1 (GLP-1) na redukcjê czêstoœci zdarzeñ sercowo-naczyniowych (Serhiyenko i Serhiyenko, 2018; Al Olaiwi i wsp., 2018; Pop-Busui
i wsp., 2017).

PODSUMOWANIE
CAN jest czêstym przewlek³ym powik³aniem cukrzycy, niestety zbyt rzadko
rozpoznawanym, a mog¹cym prowadziæ do potencjalnie zagra¿aj¹cych ¿yciu
skutków. Dostêpne s¹ proste testy przesiewowe do diagnostyki CAN. Eksperci
zalecaj¹ wykonanie badañ przesiewowych w kierunku CAN u wszystkich chorych
na DM (Bernardi i wsp., 2011). Wczesne wykrywanie, prawid³owa kontrola glikemii i chorób towarzysz¹cych pozwalaj¹ na redukcjê czêstoœci zdarzeñ sercowo-naczyniowych.
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Rozdzia³ 21

ZABURZENIA EREKCJI
U CHORYCH Z CUKRZYC¥
Miko³aj Przydacz, Piotr Ch³osta
WSTÊP
U chorych z cukrzyc¹, dysfunkcja uk³adu moczowo-p³ciowego z powodów
naczyniowych, w praktyce klinicznej lekarza urologa obejmuje g³ównie zaburzenia
erekcji, niewydolnoœæ miêœnia wypieracza pêcherza moczowego oraz nefropatiê
cukrzycow¹.

ZABURZENIA EREKCJI
Zaburzenia erekcji (ED, ang. erectile dysfunction) s¹ jednymi z najczêstszych
przewlek³ych powik³añ cukrzycy, istotnie wp³ywaj¹cymi na jakoœæ ¿ycia pacjentów
oraz ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Szacuje siê, ¿e ponad po³owa mê¿czyzn
z cukrzyc¹ ma wspó³wystêpuj¹ce zaburzenia wzwodu, a ryzyko wyst¹pienia ED
jest niemal czterokrotnie wiêksze u cukrzyków ni¿ w populacji ogólnej (1). Zaburzenia erekcji prowadz¹ do niesatysfakcjonuj¹cego ¿ycia p³ciowego, które mo¿e
negatywnie oddzia³ywaæ na inne sfery ¿ycia prywatnego czy nawet zawodowego
lub spo³ecznego. D³ugo trwaj¹ce zaburzenia wzwodu mog¹ wyzwalaæ objawy
depresji, lêku oraz izolacji, w konsekwencji prowadz¹c do niskiej samooceny,
a nawet rozpadu zwi¹zku z partnerk¹ lub partnerem (2). Pomimo tego, zaburzenia
erekcji s¹ nadal rzadko rozpoznawane i leczone.

Patofizjologia oraz czynniki ryzyka
W patofizjologii zaburzeñ wzwodu u chorych na cukrzycê czêsto wspó³istnieje
kilka mechanizmów. Oprócz mechanizmu naczyniowego (upoœledzenie funkcji
i strukturalne uszkodzenie œródb³onka naczyniowego), rolê odgrywaj¹ równie¿
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przyczyny neurologiczne (polineuropatia cukrzycowa), hormonalne (hipogonadyzm) i miejscowe. Hiperglikemia typowa dla cukrzycy ma istotny udzia³ w ka¿dym z tych mechanizmów.
Do najwa¿niejszych czynników ryzyka wyst¹pienia ED w ró¿nych mechanizmach zalicza siê: wiek, oty³oœæ, palenie tytoniu, nadmierne spo¿ywanie alkoholu,
cukrzycê, nadciœnienie têtnicze, zaburzenia lipidowe, ma³¹ aktywnoœæ fizyczn¹,
stosowanie okreœlonych grup leków (diuretyków, beta-adrenolityków, antydepresantów, antyandrogenów, neuroleptyków) (3-5). Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e
najnowsze badania epidemiologiczne pokazuj¹ istotny zwi¹zek ED z objawami
z dolnych dróg moczowych (LUTS, ang. lower urinary tract symptoms). Statystyki
pokazuj¹, ¿e u niemal co drugiego mê¿czyzny z LUTS mo¿e wspó³wystêpowaæ
ED (6).

Diagnostyka
Pierwszym etapem diagnostyki jest dok³adny wywiad po³¹czony z badaniem
fizykalnym. Bardzo czêsto istotna jest aktywna postawa lekarza zadaj¹cego pytania
pacjentowi, który mo¿e byæ niechêtny do rozpoczêcia rozmowy na temat zaburzeñ
erekcji. Czasem warto pouczyæ pacjenta, ¿e ED wystêpuj¹ u mê¿czyzn w ka¿dym
wieku, niezale¿nie od stanu cywilnego, poziomu wykszta³cenia czy stopnia œwiadomoœci zdrowotnej.
Oprócz ogólnego wywiadu medycznego, pacjenta nale¿y zapytaæ o orientacjê
seksualn¹, poprzednie i aktualne zwi¹zki oraz relacje seksualne, pocz¹tek oraz czas
trwania problemów z erekcj¹, ewentualne próby leczenia oraz urazy i zabiegi operacyjne. Przydatna mo¿e okazaæ siê obecnoœæ partnerki lub partnera podczas rozmowy. Nale¿y szczegó³owo opisaæ sztywnoœæ i czas trwania erekcji, zarówno
stymulowanej seksualnie, jak i porannej, oraz ewentualne problemy z po¿¹daniem,
pobudzeniem, wytryskiem i orgazmem.
Bardzo przydatnym narzêdziem w codziennej praktyce klinicznej jest kwestionariusz oceny zdrowia seksualnego mê¿czyzny (IIEF-5, ang. International Index of
Erectile Function-5) (tabela 21.1) (7). Jest on uzupe³niany przez pacjenta i w niektórych sytuacjach pozwala unikn¹æ bezpoœredniego zadawania pytañ mog¹cych
powodowaæ zak³opotanie chorego. Interpretacja kwestionariusza jest nastêpuj¹ca:
22-25 pkt. – prawid³owa erekcja, 17-21 pkt. – ³agodne zaburzenia erekcji, 12-16 pkt.
– ³agodne do umiarkowanych zaburzenia erekcji, 8-11 pkt. – umiarkowane zaburzenia erekcji, 1-7 pkt. – ciê¿kie zaburzenia erekcji (7).
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Tabela 21.1. Kwestionariusz oceny zdrowia seksualnego mê¿czyzny IIEF-5,

zaadoptowane z (7, 8)
Kwestionariusz oceny zdrowia seksualnego mê¿czyzny
Ka¿de pytanie ma kilka mo¿liwoœci odpowiedzi, spoœród których proszê zakreœliæ tê,
która najlepiej odpowiada Pana sytuacji. Proszê zaznaczyæ tylko jedn¹ odpowiedŸ.
W ci¹gu ostatnich 4 tygodni:
1. Jak ocenia Pan u siebie mo¿liwoœæ osi¹gniêcia wzwodu pr¹cia i utrzymania go
przez pewien czas?
Brak
wspó³¿ycia

Bardzo
nisko

Nisko

Œrednio

Wysoko

Bardzo
wysoko

0

1

2

3

4

5

2. Kiedy wzwód pr¹cia by³ spowodowany pobudzeniem seksualnym, jak czêsto pr¹cie by³o
wystarczaj¹co twarde dla odbycia penetracji (wprowadzenie pr¹cia do pochwy partnerki)?
Brak
wspó³¿ycia

Nigdy/
/prawie
nigdy

Kilka razy
(znacznie mniej
ni¿ po³owê
razy)

Czasami
(oko³o
po³owê
razy)

Wiêkszoœæ razy
(znacznie
wiêcej ni¿
po³owê razy)

Prawie
zawsze/
/zawsze

0

1

2

3

4

5

3. Jak czêsto podczas stosunku p³ciowego by³ Pan w stanie utrzymaæ pr¹cie w stanie
wzwodu po dokonaniu wczeœniejszej penetracji?
Brak
wspó³¿ycia

Nigdy/
/prawie
nigdy

Kilka razy
(znacznie mniej
ni¿ po³owê
razy)

Czasami
(oko³o
po³owê
razy)

Wiêkszoœæ razy
(znacznie
wiêcej ni¿
po³owê razy)

Prawie
zawsze/
/zawsze

0

1

2

3

4

5

4. Utrzymanie pr¹cia w stanie wzwodu a¿ do zakoñczenia stosunku p³ciowego by³o
Brak
wspó³¿ycia

Wybitnie
trudne

Bardzo trudne

Trudne

Niezbyt trudne

Wcale
nietrudne

0

1

2

3

4

5

5. Jak czêsto po odbyciu stosunku p³ciowego uzna³ Pan, ¿e by³ on dla Pana
satysfakcjonuj¹cy?
Brak
wspó³¿ycia

Nigdy/
/prawie
nigdy

Kilka razy
(znacznie mniej
ni¿ po³owê
razy)

Czasami
(oko³o
po³owê
razy)

Wiêkszoœæ razy
(znacznie
wiêcej ni¿
po³owê razy)

Prawie
zawsze/
/zawsze

0

1

2

3

4

5

304

Miko³aj Przydacz, Piotr Ch³osta

Rycina 21.1. Ogólne postêpowanie w zaburzeniach erekcji zaproponowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne, zaadaptowane z (9)

Badanie fizykalne powinno uwzglêdniaæ uk³ad moczowo-p³ciowy, hormonalny,
naczyniowy oraz nerwowy. Mo¿e ono ujawniæ zmiany przednowotworowe lub
nowotworowe narz¹dów p³ciowych, powiêkszenie gruczo³u krokowego, chorobê
Peyroniego, objawy sugeruj¹ce hipogonazdyzm (ma³e j¹dra, zmiany w zakresie
wtórnych cech p³ciowych). Nale¿y zmierzyæ ciœnienie têtnicze krwi, czêstoœæ akcji
serca, obwód talii oraz zwa¿yæ pacjenta.
W zale¿noœci od sytuacji klinicznej oznacza siê stê¿enie glukozy, HbA1c,
lipidów, testosteronu, PSA, prolaktyny, LH, FSH.
Europejskie Towarzystwo Urologiczne proponuje ogólne postêpowanie wed³ug
schematu przedstawionego na ryc. 21.1 (9).
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Pacjenci z cukrzyc¹ znajduj¹ siê w grupie ryzyka schorzeñ sercowo-naczyniowych. Zaburzenia erekcji równie¿ znacznie zwiêkszaj¹ ryzyko schorzeñ sercowo-naczyniowych, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, a wzrost œmiertelnoœci z powodu wymienionych jednostek chorobowych jest prawdopodobnie
niezale¿ny od konwencjonalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (10).
Dlatego przed rozpoczêciem leczenia ED u chorych z cukrzyc¹ konieczna jest ocena
uk³adu kr¹¿enia. U chorych z powik³an¹ cukrzyc¹ (np. po zawale serca, udarze
mózgu) udowodniono, ¿e rozpoczêcie leczenia ED mo¿e zwiêkszyæ ryzyko
wyst¹pienia kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego. U wszystkich pacjentów
z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, a tak¿e u niektórych z grupy
poœredniego ryzyka, nale¿y szczególnie starannie rozwa¿yæ rozpoczêcie leczenia
zaburzeñ erekcji i zasiêgn¹æ opinii lekarza kardiologa (9).
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zalecaj¹ ocenê ryzyka
sercowo-naczyniowego u pacjentów z zaburzeniami erekcji na podstawie konsensusu z Princeton (9, 11).

Leczenie
Leczenie zachowawcze
Zaburzenia erekcji mog¹ byæ zwi¹zane zarówno z modyfikowalnymi, jak
i odwracalnymi czynnikami ryzyka, w tym stylem ¿ycia lub za¿ywanymi lekami.
U pacjentów z cukrzyc¹ w leczeniu ED nale¿y na pocz¹tku d¹¿yæ do optymalizacji
glikemii, ciœnienia têtniczego, gospodarki lipidowej oraz u osób z nadwag¹ do
redukcji masy cia³a, u palaczy do porzucenia na³ogu, a u osób nadu¿ywaj¹cych
alkoholu do znacznego ograniczenia jego spo¿ycia. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ
wsparcie psychologiczne, szczególnie u chorych z ED utrzymuj¹cymi siê od d³ugiego czasu, u których czêsto dochodzi do zaburzeñ relacji w zwi¹zkach. Dodatkow¹
przyczyn¹ zaburzeñ wzwodu u chorych na cukrzycê jest równie¿ przyjmowanie
leków hipotensyjnych upoœledzaj¹cych erekcjê. W miarê mo¿liwoœci nale¿y
rozwa¿yæ ich zmianê (8).
Leczenie farmakologiczne
Farmakoterapia doustna
Lekami z wyboru w leczeniu ED s¹ inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5I,
ang. phosphodiesterase type 5 inhibitor). Hamowanie fosfodiesterazy typu 5 powoduje rozluŸnienie miêœni g³adkich ze zwiêkszonym przep³ywem krwi têtniczej, co
prowadzi do ucisku splotów ¿ylnych, a nastêpnie wzwodu pr¹cia. Inhibitory PDE5
nie s¹ inicjatorami erekcji, niezbêdna jest wczeœniejsza stymulacja seksualna.
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Sildenafil jest pierwszym doustnym inhibitorem PDE5. Zalecana dawka
pocz¹tkowa wynosi 50 mg i nale¿y j¹ dostosowaæ do reakcji pacjenta i ewentualnych dzia³añ niepo¿¹danych. Lek jest skuteczny 30-60 minut po podaniu, ale jego
skutecznoœæ zmniejsza siê po ciê¿kich, t³ustych posi³kach z powodu opóŸnionego
wch³aniania. Skutecznoœæ mo¿e utrzymywaæ siê do 12 godzin. Dzia³ania
niepo¿¹dane s¹ zwykle ³agodne i samoustêpuj¹ce (9).
Tadalafil charakteryzuje siê szybszym dzia³aniem, ju¿ po 30 minutach, z najwiêksz¹ skutecznoœci¹ po oko³o dwóch godzinach. Mo¿e siê ona utrzymywaæ do
36 godzin. Przyjmowanie posi³ków nie wp³ywa na jego wch³anianie. Zalecan¹
dawk¹ pocz¹tkow¹ jest 10 mg. Dzia³ania niepo¿¹dane, tak jak w przypadku sildenafilu, s¹ zwykle ³agodne i samoustêpuj¹ce. Tadalafil jest równie¿ przydatny u pacjentów z jednoczesnym zaburzeniem wzwodu i LUTS (9).
Vardenafil jest skuteczny w ci¹gu oko³o 30 minut od za¿ycia, a u jednego na
trzech pacjentów zadowalaj¹ca erekcja wystêpuje w ci¹gu 15 minut od spo¿ycia.
Skutecznoœæ jednak zmniejsza siê po ciê¿kim, t³ustym posi³ku. Rekomendowana
dawka pocz¹tkowa to 10 mg (9).
Avanafil jest wysoce selektywnym inhibitorem PDE5, który znalaz³ szczególne zastosowanie u pacjentów z dzia³aniami niepo¿¹danymi po innych inhibitorach
PDE5. Zalecana dawka pocz¹tkowa to 100 mg przyjmowana w razie potrzeby
oko³o 15 do 30 minut przed aktywnoœci¹ seksualn¹. Za¿ywanie avanafilu wraz
z jedzeniem mo¿e opóŸniæ pocz¹tek dzia³ania w porównaniu z podawaniem na
czczo (9).
Skutecznoœæ wszystkich wymienionych leków zosta³a udowodniona u pacjentów
z cukrzyc¹. Pomimo ¿e mo¿e byæ ona mniejsza ni¿ w populacji ogólnej, wymienione leki dla wielu chorych s¹ warunkiem udanego ¿ycia seksualnego oraz równowagi
psychicznej. U chorych z cukrzyc¹ konieczne jest czasem stosowanie wy¿szych
dawek leków, po wykluczeniu przeciwwskazañ i okreœleniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Inhibitory PDE5 nie powinny byæ przyjmowane ³¹cznie z nitratami,
gdy¿ ich skojarzenie znacz¹co zwiêksza ryzyko gwa³townego obni¿enia ciœnienia
têtniczego.
Farmakoterapia miejscowa
Alprostadil, œrodek wazoaktywny, mo¿e byæ stosowany miejscowo na ¿o³¹dŸ
jako krem lub wewn¹trzcewkowo z u¿yciem specjalnego aplikatora. Dane na temat
skutecznoœci tej opcji terapeutycznej s¹ jednak ca³y czas ograniczone. Najczêstsze
dzia³ania niepo¿¹dane to ból w miejscu stosowania (do 40% chorych), rzadziej
zawroty g³owy i obni¿enie ciœnienia têtniczego krwi. Zw³óknienie pr¹cia i priapizm
s¹ bardzo rzadkie (<1%).
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Iniekcje
Alprostadil (Caverject TM) jest pierwszym i jedynym lekiem dopuszczonym do
wewn¹trzjamistych iniekcji w leczeniu zaburzeñ erekcji. Dojamisty alprostadil jest
najskuteczniejszy w monoterapii w dawce 5-40 mg. Erekcja pojawia siê po 5 do 15
minutach, a czas trwania zale¿y od wstrzykniêtej dawki. Pacjent musi nauczyæ siê
prawid³owego wstrzykiwania. Zastosowanie automatycznego specjalnego wstrzykiwacza, który maskuje ig³ê, mo¿e zminimalizowaæ strach przed nak³uciem pr¹cia
i uproœciæ technikê. Skutecznoœæ dojamistych iniekcji alprostadilu przekracza 70%
w populacji ogólnej, a tak¿e u pacjentów z cukrzyc¹ lub wspó³wystêpuj¹cymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Aktywnoœæ seksualn¹ po wstrzykniêciu odnotowuje siê u ponad 90% chorych, a wskaŸnik zadowolenia waha siê miêdzy 87-93,5%
u pacjentów i 86-90,3% u partnerek/partnerów. Najczêstsze powik³ania to ból
pr¹cia (50% pacjentów zg³osi³o ból dopiero po 11% wszystkich wstrzykniêæ),
przed³u¿one erekcje (5%), priapizm (1%) i zw³óknienie (2%). Ogólnoustrojowe
dzia³ania niepo¿¹dane s¹ rzadkie. Leku nie powinno siê stosowaæ u chorych nadwra¿liwoœci¹ na alprostadil, zagro¿onych priapizmem i z zaburzeniami krzepniêcia (9).
Leczenie operacyjne
Stanowi trzeci¹ liniê leczenia i obejmuje implantacjê protezy pr¹cia. Mo¿na je
rozwa¿yæ u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na farmakoterapiê lub preferuj¹ trwa³e
rozwi¹zanie swojego problemu. Obecnie dostêpne s¹ dwa rodzaje implantów
pr¹cia: hydrauliczne i pó³sztywne. Leczenie tego typu dostêpne jest w wyspecjalizowanych oœrodkach.
Inne metody leczenia – urz¹dzenia pró¿niowe
Urz¹dzenia do erekcji pró¿niowej (tzw. pompki) zapewniaj¹ bierne obrzmienie
cia³ jamistych i wraz z pierœcieniem (opask¹) umieszczonym u podstawy pr¹cia
w celu zatrzymania krwi pomagaj¹ w uzyskaniu wzwodu. Do 90% chorych zg³asza
satysfakcjonuj¹c¹ erekcjê podczas stosunku. Jednak oko³o 50% chorych rezygnuje
z ich stosowania w ci¹gu oko³o 2 lat od rozpoczêcia. Do najczêstszych dzia³añ niepo¿¹danych nale¿¹ ból, niezdolnoœæ do wytrysku, wybroczyny, zasinienie i drêtwienie. Pierœcieñ u podstawy pr¹cia nie powinien znajdowaæ siê d³u¿ej ni¿ 30 minut.

NIEWYDOLNOŒÆ MIÊŒNIA WYPIERACZA
PÊCHERZA MOCZOWEGO
Objawy z dolnych dróg moczowych mog¹ wystêpowaæ nawet u 80% diabetyków
(12). U chorych z cukrzyc¹ najczêœciej dochodzi do miogennego i/lub neurogennego uszkodzenia miêœnia wypieracza pêcherza moczowego. Oba mechanizmy czêsto
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wspó³istniej¹ i s¹ kon se k wencj¹ za rów no usz ko dzeñ na czy nio wych, jak i polineuropatii. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e niektóre z objawów z dolnych dróg
moczowych u pacjentów z cukrzyc¹ mog¹ byæ równie¿ wynikiem zaburzeñ metabolicznych (wielomocz) lub innych chorób uk³adu moczowego (zaka¿enia dróg
moczowych).

Patofizjologia
Uszkodzenie miêœnia wypieracza pêcherza moczowego u chorych z cukrzyc¹
bardzo d³ugo pozostaje bezobjawowe. Szacuje siê, ¿e czêstoœæ wystêpowania cystopatii cukrzycowej wynosi 43-87% u chorych stosuj¹cych insulinê (13). Oprócz upoœledzonej kurczliwoœci, dodatkowo wystêpuje zmniejszone czucie wype³niania pêcherza moczowego. Zaburzenia te prowadz¹ do zwiêkszenia pojemnoœci pêcherza
moczowego, upoœledzonego opró¿niania oraz s³abego strumienia moczu. Z tego
powodu pacjenci z cystopati¹ cukrzycow¹ charakteryzuj¹ siê najczêœciej du¿ym zaleganiem moczu po mikcji lub przewlek³¹ retencj¹ (14).
Diagnostyka
W badaniu urodynamicznym (tzn. ciœnieniowo-przep³ywowym pêcherza moczowego) widoczna jest niewydolnoœæ miêœnia wypieracza z obni¿onym czuciem
pêcherzowym. Jednak¿e wynik badania urodynamicznego mo¿e ró¿niæ siê miêdzy
pacjentami. W badaniach retrospektywnych przedstawiono, ¿e nawet u 40%
chorych z cukrzyc¹ mo¿e wystêpowaæ nadaktywnoœæ miêœnia wypieracza (14).
Zjawisko to t³umaczy siê niestabilnoœci¹ wypieracza, powik³aniami naczyniowymi
cukrzycy w obrêbie centralnego systemu nerwowego lub wspó³istniej¹cym ³agodnym rozrostem gruczo³u krokowego. W przypadku wystêpowania nadaktywnoœci
miêœnia wypieracza pacjenci najczêœciej zg³aszaj¹ objawy z fazy gromadzenia
moczu (tzn. czêstomocz, parcia nagl¹ce, nokturiê, nietrzymanie moczu).
Leczenie
Podstawow¹ metod¹ leczenia w niewydolnoœci miêœnia wypieracza z du¿ymi
wartoœciami zalegania moczu po mikcji jest przerywane cewnikowanie (15). Polega
ono na opró¿nianiu pêcherza z okreœlon¹ czêstotliwoœci¹ (4-7 × dziennie) poprzez
wprowadzenie cewnika do pêcherza, opró¿nienie pêcherza, a nastêpnie usuniêcie
cewnika. Przerywane cewnikowanie jest uwa¿ane za bezpieczn¹ i skuteczn¹ metodê
leczenia zarówno w prognozie krótkoterminowej, jak i d³ugoterminowej. Nale¿y j¹
natychmiast zastosowaæ u pacjentów z nawracaj¹cymi zaka¿eniami dróg moczowych zwi¹zanymi z istotnym zaleganiem moczu po mikcji, nietrzymaniem moczu
z powodu przepe³nienia lub uszkodzeniem górnych dróg moczowych. Najczêœciej
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stosowana jest technika czysta. Niedawno opublikowany przegl¹d systematyczny
z metaanaliz¹ wykaza³ zalety cewników powlekanych hydrofilem w zmniejszaniu
ryzyka zaka¿enia dróg moczowych i urazu cewki moczowej, a tak¿e w poprawie
satysfakcji pacjenta (16).
U pacjentów nieakceptuj¹cych samocewnikowania, niepe³nosprawnych, z przeciwskazaniami, wskazane jest raczej wytworzenie cystostomii ni¿ stosowanie cewnika pêcherzowego (14). Cystostomia nad³onowa pozwala przede wszystkim zmniejszyæ
ryzyko uszkodzeñ cewki moczowej oraz szyi pêcherza moczowego. Pacjenci z wytworzon¹ cystostomi¹ maj¹ lepsz¹ jakoœæ ¿ycia od tych z cewnikiem pêcherzowym.
Leczenie farmakologiczne (alfa-blokery) powinno byæ rozwa¿one u pacjentów
z niewydolnoœci¹ miêœnia wypieracza i wspó³wystêpuj¹c¹ przeszkod¹ podpêcherzow¹.
U chorych z nadaktywnoœci¹ miêœnia wypieracza podstawow¹ metod¹ leczenia
jest farmakoterapia (leki antymuskarynowe oraz agoniœci receptora beta-3).
W przypadku niewielkiej odpowiedzi na leczenie lub jej brak nale¿y zastosowaæ
kolejne linie leczenia (np. iniekcje toksyny botulinowej). Leczenie takich pacjentów
powinno byæ prowadzone w oœrodku o wy¿szym stopniu referencyjnoœci.

NEFROPATIA CUKRZYCOWA
Nefropatia cukrzycowa (inaczej cukrzycowa choroba nerek) nale¿y do przewlek³ych powik³añ cukrzycy. Ryzyko uszkodzenia górnych dróg moczowych u chorych
na cukrzycê jest 12-17 razy wiêksze ni¿ u osób na ni¹ niechoruj¹cych. Rozwój
nefropatii cukrzycowej zale¿y od czasu trwania cukrzycy, stopnia niewyrównania
gospodarki wêglowodanowej, towarzysz¹cego nadciœnienia têtniczego i czynników
genetycznych (17).
Leczeniem tego istotnego powik³ania cukrzycy zajmuj¹ siê najczêœciej lekarze
nefrolodzy, jednak¿e wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê d³ugoœci¹ ¿ycia pacjentów coraz
wiêcej z nich rozwija wspó³wystêpuj¹ce choroby urologiczne, jak na przyk³ad
nowotwory uk³adu moczowego, kamicê, ³agodny przerost gruczo³u krokowego.
Czêstym narzêdziem diagnostycznym w ró¿nych urologicznych jednostkach chorobowych jest trójfazowa tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy (tzw.
z kontrastem z faz¹ urograficzn¹). Lekarze urolodzy s¹ œwiadomi ograniczeñ wynikaj¹cych z nefropatii cukrzycowej, dlatego u pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek
uniemo¿liwiaj¹c¹ wykonanie tego typu badania lekarz poszukuje alternatywnych
metod obrazowania (np. tomografia komputerowa bez kontrastu – w przypadku
kamicy badaniem z wyboru jest tomografia komputerowa bez kontrastu niskiej
dawki; rezonans magnetyczny; ultrasonografia; badania endoskopowe).
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ZABIEGI KARDIOCHIRURGICZNE
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
Jakub Starom³yñski, Piotr Suwalski
PRZYGOTOWANIE PACJENTA
DO ZABIEGU OPERACYJNEGO
Cukrzyca typu 2 jest jedn¹ z najpowszechniej wystêpuj¹cych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Nierozpoznana i nieleczona prowadzi do wyst¹pienia powik³añ
wiekonarz¹dowych, skutkuj¹cych w wielu przypadkach okaleczeniem lub istotnym
upoœledzeniem funkcjonowania wielu narz¹dów. Zwiêksza równie¿ istotnie ryzyko
powik³añ oko³ozabiegowych. Wed³ug danych z 2016 roku, szacuje siê, i¿ w populacji Polski na cukrzycê choruje ponad 2,7 miliona osób, z czego ponad 550 tysiêcy
nie posiada wiedzy na temat istnienia choroby. Wœród wszystkich przypadków
oko³o 90% to cukrzyca typu 2.
Ka¿dego roku ukazuj¹ siê zaktualizowane zalecenia Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego (PTD), w których zawarte s¹ miêdzy innymi rekomendacje dotycz¹ce przygotowania i prowadzenia pacjentów z cukrzyc¹ wymagaj¹cych leczenia
operacyjnego. Zalecenia PTD z 2020 roku w sposób precyzyjny okreœlaj¹ schematy
przygotowania i postêpowania u pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi. Szczególnie dotyczy to tak zwanych „du¿ych operacji”, do których zaliczyæ nale¿y operacje
kardiochirurgiczne. Istotn¹ rolê odgrywa stosowanie intensywnej insulinoterapii.
W 2004 roku Furnary wykaza³ spadek œmiertelnoœci z 8% do 2% pacjentów, u których
zastosowano intensywn¹, do¿yln¹ insulinoterapiê w okresie oko³ooperacyjnym. Z badañ
statystycznych wynika, ¿e ponad 50% chorych przyjmowanych do oddzia³ów kardiochirurgicznych ma rozpoznan¹ cukrzycê. Stres chorego zwi¹zany z koniecznoœci¹
przeprowadzenia operacji wywo³uje w nim reakcje metaboliczne prowadz¹ce do
hiperglikemii, a w nastêpnym etapie do kwasicy ketonowej. Prawid³owe przygotowanie pacjenta do zabiegu kardiochirurgicznego zmniejsza ryzyko powik³añ pooperacyjnych. Najwa¿niejsze rekomendacje przedstawia tabela 22.1.

312

Jakub Starom³yñski, Piotr Suwalski

POSTÊPOWANIE W OKRESIE
PRZED PLANOWYM ZABIEGIEM OPERACYJNYM
Chory na cukrzycê wymagaj¹cy okresowego leczenia insulin¹ powinien zostaæ
przyjêty do szpitala na 2-3 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
Planowy zabieg nale¿y odroczyæ u pacjenta, u którego stwierdza siê niedostateczn¹
kontrolê metaboliczn¹ (tj. utrzymuj¹ca siê w profilu dobowym wartoœæ glikemii
>250 mg/dl (13,9 mmol/l), HbA1c >8,5% i/lub obecnoœæ cukromoczu z towarzysz¹c¹ acetonuri¹).
U pacjentów nieprzyjmuj¹cych stale insuliny nale¿y przerwaæ podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych na co najmniej 2 dni przed zabiegiem i zastosowaæ insulinoterapiê w modelu wielokrotnych wstrzykniêæ. Zalecana jest dobowa
dawka insuliny – 0,3-0,7 j./kg mc.
U pacjentów wyrównanych metabolicznie, leczonych intensywn¹ insulinoterapi¹
i prawid³owo wyedukowanych nie nale¿y narzucaæ sztywnych i niemodyfikowalnych dawek insuliny.
Osoby leczone za pomoc¹ osobistej pompy insulinowej powinny utrzymaæ
dotychczasowe leczenie do dnia zabiegu. W przypadku koniecznoœci pozostania
pacjenta na czczo lub gdy wymagana jest œcis³a dieta, zalecane jest zastosowanie
do¿ylnego wlewu 10-procentowego roztworu glukozy z 12 j. preparatu krótko
dzia³aj¹cego (szybko dzia³aj¹cego) insuliny i 10 mmol KCl. W okresie oko³ooperacyjnym nale¿y utrzymywaæ stê¿enie glukozy we krwi w bezpiecznych granicach
100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l).
Tabela 22.1. Najwa¿niejsze rekomendacje dotycz¹ce przygotowania chorego na cukrzycê
do zabiegu operacyjnego wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
z 2020 r.
Planowy zabieg operacyjny u chorego na cukrzycê nale¿y odroczyæ, gdy wartoœæ HbA1c
przekracza 8,5%.
U chorych leczonych przed zabiegiem operacyjnym insulin¹ nie wolno przerywaæ
insulinoterapii, a u wiêkszoœci chorych z typem 2 cukrzycy wczeœniej leczonych doustnymi
lekami przeciwhiperglikemicznymi nale¿y zastosowaæ okresowe leczenie insulin¹.
U chorych na cukrzycê w stanie krytycznym, ¿ywionych parenteralnie, zalecane jest
leczenie insulin¹ podawan¹ do¿ylnie w dawce zale¿nej od glikemii.
Monitorowanie glikemii u chorych na cukrzycê w okresie oko³ozabiegowym zmniejsza
ryzyko powik³añ i zgonu.
Zalecane wartoœci docelowe glikemii w okresie oko³ozabiegowym wynosz¹
100-180 mg/dl.
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POSTÊPOWANIE W DNIU ZABIEGU OPERACYJNEGO
W zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2020 roku zaproponowano dwa schematy prowadzenia chorych. W dniu zabiegu operacyjnego zalecany jest do¿ylny wlew glukozy, insuliny i potasu pod kontrol¹ glikemii wg poni¿szych algorytmów:
Algorytm 1: do¿ylny wlew insuliny (stê¿enie roztworu: 1 j. preparatu krótko
dzia³aj¹cej insuliny ludzkiej w 1 ml 0,9% NaCl) i roztworu glukozy (5-10%) za
pomoc¹ pomp infuzyjnych.
Algorytm 2: u chorych na cukrzycê typu 2 z zachowanym wydzielaniem insuliny
mo¿na podaæ roztwór glukozy, insuliny i potasu (500 ml 10% glukozy zawieraj¹cej
12-16 j. insuliny krótko dzia³aj¹cej oraz 10-20 mmol chlorku potasu). W przypadku
pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych operowanych w hipotermii nale¿y
rozwa¿yæ zastosowanie wiêkszej dawki insuliny (³16 j.) Natomiast u pacjentów
z obni¿on¹ mas¹ cia³a, a tak¿e u chorych przyjmuj¹cych ju¿ ma³e dawki insuliny lub
leki hipoglikemizuj¹ce, nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie mniejszej dawki insuliny
(<12 j.).
W trakcie wykonywania zabiegu kardiochirurgicznego stosowane s¹ leki
o dzia³aniu sterydowym lub wazopresyjnym. Utrudnia to mo¿liwoœæ wch³aniania
insuliny z tkanki podskórnej i zmusza do podawania jej drog¹ do¿yln¹. Korzystny
wp³yw takiego leczenia na zmniejszenie liczby powik³añ zaobserwowano u chorych
poddanych zabiegom pomostowania aortalno-wieñcowego (CABG, ang. coronary
artery bypass grafting). W badaniach klinicznych i retrospektywnych (Ouattara
i wsp., Doenst i wsp.) udowodniono tak¿e spadek liczby œmiertelnoœci, liczby
infekcji ran pooperacyjnych oraz wyst¹pienia nowych zaburzeñ rytmu serca.

POSTÊPOWANIE W OKRESIE POOPERACYJNYM
Powrót do leczenia insulin¹ w modelu kilku wstrzykniêæ na dobê (lub za pomoc¹
osobistej pompy insulinowej) nale¿y rozpocz¹æ od momentu podjêcia przez
chorego ¿ywienia enteralnego i kontynuowaæ do czasu zagojenia siê ran. Je¿eli
przed zabiegiem cukrzyca by³a dobrze wyrównana metabolicznie, po zagojeniu siê
rany mo¿na powróciæ do stosowanego wczeœniej modelu terapii. Znaczenia uzyskania dobrego wyrównania cukrzycy u pacjentów kardiochirurgicznych w tym okresie
dowiód³ Ascione i wsp. Wykazali oni dodatni¹ korelacjê miêdzy wystêpowaniem
wartoœci glikemii przekraczaj¹cej 200 mg/dl w ci¹gu 5 dni po operacji, a zwiêkszeniem œmiertelnoœci.
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OPERACJE W TRYBIE NAG£YM
W przypadku pilnych zabiegów operacyjnych szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na pacjentów z objawami otrzewnowymi, które mog¹ byæ skutkiem zaburzeñ metabolicznych (kwasica ketonowa) w przebiegu niewyrównanej cukrzycy. U chorych
z objawami ostrego brzucha oraz wyk³adnikami kwasicy ketonowej nale¿y
w pierwszym etapie przywróciæ równowagê kwasowo-zasadow¹ i odroczyæ leczenie operacyjne. Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci, konieczne jest prowadzenie leczenia wyrównawczego oraz operacyjnego jednoczeœnie. Sytuacje te dotycz¹ pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty, zagra¿aj¹c¹ tamponad¹ serca lub ostrym
zespo³em wieñcowym. U chorych bez cech ostrej kwasicy ketonowej nale¿y
uwzglêdniæ powy¿ej przytoczone schematy przygotowania do zabiegu planowego.

CHIRURGICZNE LECZENIE CHOROBY WIEÑCOWEJ
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego, szczególnie choroba wieñcowa, s¹ jedn¹
z g³ównych przyczyn zachorowalnoœci i œmiertelnoœci chorych z cukrzyc¹ typu 2. Jest
to spowodowane wystêpowaniem czynników ryzyka swoistych zarówno dla choroby
wieñcowej oraz cukrzycy. Do czynników tych nale¿¹ miêdzy innymi hiperglikemia,
hiperinsulinemia oraz insulinoopornoœæ. Wœród pacjentów poddawanych operacjom
chirurgicznej rewaskularyzacji naczyñ wieñcowych grupê szczególn¹ stanowi¹
pacjenci z rozpoznan¹ cukrzyc¹. W 90% s¹ to chorzy z rozpoznan¹ cukrzyc¹ typu 2.
Ryzyko niekorzystnego rokowania zwi¹zane jest z rozsianym procesem mia¿d¿ycowym, ze wspó³istniej¹cymi zaburzeniami mikrokr¹¿enia, dysfunkcj¹ œródb³onka
naczyniowego i kardiomiopati¹ cukrzycow¹, prowadz¹c¹ finalnie do niewydolnoœci
obukomorowej. Gorsze rokowanie wystêpuje u pacjentów z cukrzyc¹, którzy wczeœniej przebyli zawa³ serca. Cukrzycê stwierdza siê u 25-30% z ostrymi zespo³ami
wieñcowymi oraz u ponad 40% pacjentów poddawanych CABG.
Badania angiograficzne pokazuj¹, ¿e u pacjentów z zaburzeniami gospodarki
wêglowodanowej zmiany zlokalizowane s¹ g³ównie w pniu lewej têtnicy wieñcowej
oraz stanowi¹ obraz wielonaczyniowej choroby wieñcowej z rozsianymi zmianami
w drobnych naczyniach i ich odcinkach obwodowych. U chorych na cukrzycê stwierdza siê wiêksze nasilenie zmian mia¿d¿ycowych w naczyniach i wiêksz¹ liczbê bogatolipidowych blaszek, które s¹ podatne na pêkanie. Dowody z badañ pokazuj¹
u chorych na cukrzycê wspó³istnienie przewlek³ej choroby nerek, mia¿d¿ycy zarostowej têtnic koñczyn dolnych oraz choroby naczyniowej mózgu. Czynniki te wp³ywaj¹
niekorzystnie rokowniczo na odleg³e efekty rewaskularyzacji. Ponadto pacjenci poddawani zabiegom rewaskularyzacji inwazyjnej (chirurgicznej i przezskórnej) nara¿eni s¹ na zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia uszkodzenia nerek.

ZABIEGI KARDIOCHIRURGICZNE U CHOREGO NA CUKRZYCÊ

315

W przypadku chorych z cukrzyc¹ nie bez znaczenia staje siê dobór odpowiedniej
techniki rewaskularyzacji. Dane na ten temat zosta³y podsumowane w wytycznych
Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego oraz Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i opublikowane w 2018 roku. Zalecenia te podsumowano w tabeli 22.2.
Tabela 22.2. Zalecenia dotycz¹ce typu rewaskularyzacji u chorych na cukrzycê

ze wspó³wystêpuj¹c¹ stabiln¹ chorob¹ niedokrwienn¹ serca, anatomi¹ têtnic
wieñcowych odpowiedni¹ dla obu typów zabiegów oraz ma³ym przewidywanym
ryzykiem zgonu oko³ozabiegowego wg: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego dotycz¹ce cukrzycy i stanu przedcukrzycowego wspo³istniej¹cych
z chorobami sercowo-naczyniowymi opracowane we wspó³pracy z Europejskim
Towarzystwem Badañ nad Cukrzyc¹ (2019)
Zalecenia w zale¿noœci od rozleg³oœci CAD

CABG

PCI

Klasa

Poziom

Klasa

Poziom

• bez zwê¿enia proksymalnego odcinka LAD

IIb

C

I

C

• ze zwê¿eniem proksymalnego odcinka LAD

I

A

I

A

• bez zwê¿enia proksymalnego odcinka LAD

IIb

C

I

C

• ze zwê¿eniem proksymalnego odcinka LAD

I

B

I

C

• z ma³¹ z³o¿onoœci¹ choroby
(SYNTAX score 0-22)

I

A

IIb

A

• z poœredni¹ lub du¿¹ z³o¿onoœci¹ choroby
(SYNTAX score >22)

I

A

III

A

• z ma³¹ z³o¿onoœci¹ choroby
(SYNTAX score 0-22)

I

A

I

A

• z poœredni¹ z³o¿onoœci¹ choroby
(SYNTAX score 23-32)

I

A

IIa

A

• z du¿¹ z³o¿onoœci¹ choroby
(SYNTAX score >32)

I

A

III

B

Jednonaczyniowa CAD

Dwunaczyniowa CAD

Trójnaczyniowa CAD

Pieñ lewej têtnicy wieñcowej

CABG – pomostowanie aortalno-wieñcowe, CAD – choroba niedokrwienna serca, DM – cukrzyca,
LAD – ga³¹Ÿ zstêpuj¹ca lewej têtnicy wieñcowej, PCI – przezskórna interwencja wieñcowa,
SYNTAX – Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac
Surgery.
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Strategiê leczenia chorych z cukrzyc¹ wymagaj¹cych rewaskularyzacji wieñcowej nale¿y szczegó³owo omówiæ i ustaliæ na posiedzeniu kardiogrupy. Przy wyborze
i omawianiu wyboru techniki rewaskularyzacji nale¿y wzi¹æ pod uwagê charakterystykê kliniczn¹ pacjenta, anatomiê naczyñ wieñcowych, jak równie¿ koniecznoœæ
przeprowadzenia zabiegów dodatkowych.
Aktualne badania naukowe wskazuj¹, ¿e u pacjentów z rozpoznan¹ cukrzyc¹ oraz
wspó³istniej¹c¹ wielonaczyniow¹ chorob¹ wieñcow¹, przy poœredniej lub du¿ej
z³o¿onoœci anatomii naczyñ wieñcowych (SYNTAX score >22) zaleca siê rewaskularyzacjê chirurgiczn¹. Natomiast przy ma³ej z³o¿onoœci zmian w naczyniach
wieñcowych (SYNTAX score £22), alternatywê dla CABG mo¿e stanowiæ PCI
(ang. Percutaneus Coronary Intervention). Wybór w³aœciwej metody leczenia
nale¿y ustaliæ na posiedzeniu kardiogrupy.
Co do wyboru strategii rewaskularyzacji oraz wyboru materia³u do pomostowania, sprawa pozostaje nadal dyskusyjna. Bezdyskusyjna natomiast jest rola têtnicy piersiowej wewnêtrznej lewej jako pomostu têtniczego do ga³êzi przedniej
zstêpuj¹cej (LIMA-LAD). Wydaje siê wiêc, i¿ u¿ycie obu têtnic piersiowych
wewnêtrznych jest logiczne i oczywiste. Niestety brakuje przekonuj¹cych dowodów z badañ, i¿ jest tak w rzeczywistoœci. Metoda u¿ycia obu têtnic piersiowych
zwiêksza natomiast ryzyko powik³añ infekcyjnych oraz niestabilnoœci mostka,
szczególnie u pacjentów z cukrzyc¹ z towarzysz¹cymi zaburzeniami mikrokr¹¿enia.
Inn¹ strategi¹ leczenia jest u¿ycie têtnicy promieniowej z przedramienia
niedominuj¹cego. W wiêkszoœci przypadków jest to lewa têtnica promieniowa.
D³ugoterminowa dro¿noœæ tego pomostu jest lepsza w porównaniu z ¿y³¹ odpiszczelow¹.
W zakresie techniki wykonywania operacji pomostowania têtnic wieñcowych,
zabiegi te mog¹ byæ przeprowadzane w kr¹¿eniu pozaustrojowym lub na sercu
bij¹cym. Coraz czêœciej w Europie i na œwiecie wykonuje siê tego typu operacje na
sercu bij¹cym, bez u¿ycia kr¹¿enia pozaustrojowego – OPCAB (ang. Off Pump
Coronary Artery Bypass). D³ugoletnie obserwacje wykaza³y korzyœci wynikaj¹ce
z przeprowadzania operacji bez u¿ycia kr¹¿enia pozaustrojowego. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
 ni¿sze ryzyko udaru oœrodkowego uk³adu nerwowego,
 ni¿sze ryzyko zaburzeñ kognitywnych w przebiegu pooperacyjnym (wyeliminowanie ryzyka tworzenia siê mikrozatorów w uk³adzie sztucznego p³uco-serca),
 zmniejszenie ryzyka transfuzji oko³ozabiegowych.
W technice tej zespolenia dystalne (na naczyniach wieñcowych) wykonywane
s¹ na sercu bij¹cym z u¿yciem specjalnych stabilizatorów tkankowych-podciœnieniowych.
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U chorych z cukrzyc¹ istnieje du¿e ryzyko zmia¿d¿ycowania œciany aorty,
dlatego zespolenia proksymalne powinny byæ wykonywane technik¹ „non touch”
– bez dotykania aorty. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje, kiedy istnieje koniecznoœæ implantacji pomostów proksymalnie do aorty. W takich przypadkach coraz czêœciej wykonuje
siê ultrasonograficzny epiaortalny skan œciany aorty w celu zobrazowania dogodnego
miejsca implantacji. W technice „non touch”, proksymalne naczynia ³¹czy siê w ró¿ny
sposób, w kszta³cie litery Y b¹dŸ T. Taki sposób prowadzenia operacji zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu. Do tego typu zespoleñ wykorzystywane s¹ jedynie grafty têtnicze (têtnice piersiowe oraz têtnice promieniowe). Pomosty ¿ylne
u¿ywane s¹ wy³¹cznie w przypadku przeciwwskazañ do u¿ycia naczyñ têtniczych.
Operacje pomostowania wieñcowego mo¿liwe s¹ do wykonania technikami
ma³oinwazyjnymi. Ma to istotne znaczenie u pacjentów w wieku podesz³ym, jak
równie¿ u chorych z cukrzyc¹. Zabieg taki minimalizuje naciêcie pow³ok skórnych,
a tym samym eliminuje koniecznoœæ przeciêcia mostka.
Ma³oinwazyjne pomostowanie têtnic wieñcowych obejmuje ró¿ne formy. S¹ to:
 MIDCAB (ang. minimally invasive direct coronary artery bypass). W tej technice zespolenie têtnicy piersiowej wewnêtrznej lewej do ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej (LIMA-LAD) wykonuje siê poprzez minitorakotomiê boczn¹ lewostronn¹.
Operacja wykonywana jest na sercu bij¹cym (ryc. 22.1).

Ryc. 22.1. Ma³oinwazyjne pomostowanie têtnic wieñcowych
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 EACAB (ang. endoscopic atraumatic coronary artery bypass). Zespolenie wykonywane jest równie¿ poprzez minitorakotomiê boczn¹ lewostronn¹ po uprzednim endoskopowym pobraniu têtnicy piersiowej wewnêtrznej lewej.
 TECAB (ang. totally endoscopic coronary artery bypass). Operacja wykonywana jest robotem z dostêpu wy³¹cznie endoskopowego.
Innym podejœciem w leczeniu choroby wieñcowej jest strategia hybrydowa.
Strategia ta jest po³¹czeniem najlepszych doœwiadczeñ kardiochirurgii ma³oinwazyjnej oraz kardiologii interwencyjnej. Najbardziej powszechnym rozwi¹zaniem
jest rewaskularyzacja etapowa. W pierwszym etapie wykonywany jest pomost
LIMA-LAD technik¹ MIDCAB. W kolejnych zaœ etapach wykonuje siê przezskórn¹ angioplastykê pozosta³ych naczyñ wieñcowych (PCI). Zabiegi te nie s¹ najczêœciej wykonywane jednoczasowo. Operacje ma³oinwazyjne zmniejszaj¹ ryzyko
powik³añ infekcyjnych, w tym eliminuj¹ pooperacyjn¹ niestabilnoœæ mostka i ryzyko zaka¿enia œródpiersia, które czêsto bywa powik³aniem œmiertelnym.

WADY ZASTAWKOWE ORAZ CHOROBY AORTY.
PRZESZCZEPY SERCA
W przypadku diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca u chorych
z cukrzyc¹ przeprowadzono i opublikowano wiele badañ, które doprowadzi³y do
powstania pe³nych rekomendacji. Liczba badañ dotycz¹cych wad zastawkowych
oraz chorób aorty w tej grupie pacjentów jest istotnie mniejsza. W kilku badaniach
dowiedziono zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia têtniaka aorty brzusznej u pacjentów
z cukrzyc¹. Brak jest jednak jednoznacznych dowodów z badañ przesiewowych,
które zmienia³yby zasady kwalifikacji i postêpowania w chorobach aorty i wadach
zastawkowych w tej szczególnej grupie chorych. Dlatego te¿ u pacjentów z cukrzyc¹ obowi¹zuj¹ zalecenia jak dla pozosta³ej populacji. Zalecenia te zosta³y podsumowane w wytycznych wad zastawkowych z 2018 roku oraz wytycznych leczenia
chorób aorty z 2014 roku.

Wady zastawki aortalnej i patologie aorty
Stenoza aortalna
Stenoza aortalna jest jedn¹ z najczêœciej wystêpuj¹cych wad zastawkowych serca
w populacji. Czêstoœæ jej wystêpowania wzrasta wraz z wiekiem chorego. Jest chorob¹ postêpuj¹c¹, w której dochodzi do zmniejszenia pola powierzchni¹, a w konsekwencji do upoœledzenia odp³ywu krwi z lewej komory i powstania zespo³u ma³ego
rzutu. W diagnostyce kluczow¹ rolê odgrywa echokardiografia przezklatkowa.
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Najczêstszym wskazaniem do leczenia operacyjnego/interwencyjnego jest ciê¿ka
wysokogradientowa objawowa stenoza zastawki aortalnej (mean PG ³40 mmHg;
AVA[cm2] £1,0).
Leczenie operacyjne polega na wymianie zastawki na sztuczn¹ protezê (biologiczn¹ lub mechaniczn¹). Wybór protezy uzale¿niony jest od wielu czynników,
miêdzy innymi od preferencji pacjenta, chorób wspó³istniej¹cych czy wieku
chorego. Operacje takie wymagaj¹ u¿ycia kr¹¿enia pozaustrojowego. Z³otym
standardem pozostaje operacja poprzez pe³n¹ sternotomiê. Coraz czêœciej zabiegi
te wykonywane s¹ technikami ma³oinwazyjnymi jedynie z czêœciowym przeciêciem mostka. Mostek przecinany jest w górnej jego czêœci w kszta³cie litery V
lub J, a ciêcie na skórze ma zaledwie 5-6 centymetrów (ryc. 22.2). Nieliczne
oœrodki na œwie cie wykonuj¹ tego typu ope racje z dostêpu poprzez minitorakotomiê. W tej metodzie nie ma koniecznoœci naruszenia ci¹g³oœci mostka, a dostêp
do zastawki aortalnej chirurg uzyskuje przez przeciêcie i rozszerzenie miêdzy¿ebrza. W obu przypadkach zmniejsza to istotnie wielkoœæ rany pooperacyjnej,
daje lepszy efekt kosmetyczny i przyspiesza rehabilitacjê. Ci¹g³oœæ obrêczy barkowej
pozostaje zachowana. Szczególne znaczenie ma tutaj gojenie rany pooperacyjnej,
niezwykle wa¿ne u chorych z cukrzyc¹. Zmniejszenie blizny i zminimalizowanie,

Ryc. 22.2. Ma³oinwazyjna wymiana zastawki aortalnej. Ministernotomia górna V
kszta³tna
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czy nawet wyeliminowanie ciêcia mostka przyspiesza gojenie siê ran i zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia powa¿nych powik³añ infekcyjnych. Skraca okres hospitalizacji.
Pacjenci po zabiegach ma³oinwazyjnych s¹ mobilizowani ju¿ w kilka godzin
po operacji.
Alternatyw¹ dla pacjentów wysokiego ryzyka s¹ zabiegi interwencyjne, zabiegi
przezcewnikowej implantacji zastawki TAVI (ang. transcatheter aortic valve
implantation). Zabieg taki wykonywany jest najczêœciej poprzez nak³ucie têtnicy
udowej i wprowadzenie pod kontrol¹ skopii protezy biologicznej w ujœcie aortalne.
W metodzie tej chory unika zastosowania kr¹¿enia pozaustrojowego. Wytyczne
Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2017 r. rekomenduj¹ wykonywanie tych zabiegów u pacjentów starszych z wysokim ryzykiem operacyjnym
po decyzji podjêtej przez kardiogrupê.
Niedomykalnoœæ aortalna. Têtniaki aorty
Wada zastawki polega na trwa³ym uszkodzeniu jej p³atków (patologia pierwotna)
lub poszerzeniu pierœcienia aortalnego (têtniak) i tym samym do powstania fali
zwrotnej (patologia wtórna). Czêstoœæ wystêpowania tej wady w populacji wynosi
13-21% i wzrasta wraz z wiekiem. Nieleczona wada doprowadza do przeci¹¿enia
objêtoœciowego lewej komory i rozwoju niewydolnoœci serca. Najczêstszymi
przyczynami powstawania tej wady s¹: zastawka dwup³atkowa, degeneracyjne
uszkodzenie p³atków, infekcyjne zapalenie wsierdzia oraz têtniaki opuszki aorty.
Przyczyn¹ ostrej niedomykalnoœci aortalnej mo¿e byæ uszkodzenie œciany aorty
w wyniku ostrego rozwarstwienia aorty czy perforacja p³atków zwi¹zana z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. W przypadku ostrej niedomykalnoœci postêpowaniem
z wyboru jest operacja kardiochirurgiczna w trybie pilnym. Wskazania do planowego zabiegu operacyjnego zale¿¹ od objawów klinicznych, wielkoœci i funkcji lewej
komory serca oraz stopnia poszerzenia aorty. Leczenie operacyjne polega najczêœciej na wymianie zastawki aortalnej z wszczepieniem protezy. W niektórych
przypadkach mo¿na przeprowadziæ plastykê zastawki z zastosowaniem, np.
techniki plikacji p³atków.
U pacjentów, u których przyczyn¹ niedomykalnoœci jest têtniak opuszki aorty
operacja jest bardziej z³o¿ona. W wysoko specjalistycznych oœrodkach wykonywana jest operacja reimplantacji lub remodelingu zastawki aortalnej. Polega ona na
przeszczepieniu p³atków zastawki aortalnej na sztuczny graft naczyniowy z przeszczepieniem naczyñ wieñcowych.
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Wady zastawki mitralnej i trójdzielnej
Zwê¿enie zastawki mitralnej
Zwê¿enie zastawki mitralnej to nabyta wada zastawkowa polegaj¹ca na zmniejszeniu jej pola powierzchni i ograniczeniu przez to nap³ywu krwi do lewej komory
serca. Najczêstsz¹ przyczyn¹ jest gor¹czka reumatyczna, wystêpuj¹ca obecnie
g³ównie w krajach rozwijaj¹cych siê. W krajach uprzemys³owionych czêstoœæ
wystêpowania tej wady jest niska. U pacjentów objawowych z umiarkowanym
i ciasnym zwê¿eniem nale¿y rozwa¿yæ leczenie operacyjne.
Niedomykalnoœæ zastawki mitralnej
Obok zwê¿enia zastawki aortalnej jest drug¹ co do czêstoœci wystêpuj¹c¹ wad¹
zastawkow¹. Szacuje siê, i¿ wystêpuje u 2% wszystkich pacjentów w Europie.
Niegdyœ za najczêstsz¹ przyczynê wady zastawki uznawano gor¹czkê reumatyczn¹.
Obecnie, przyczyn¹ s¹ zmiany degeneracyjne p³atków zastawki. W klasyfikacji
wyró¿nia siê patologiê pierwotn¹, powstaj¹c¹ wskutek utraty koaptacji p³atków
oraz wtórn¹ (czynnoœciow¹), w której czêsto wspó³istnieje poszerzenie pierœcienia
mitralnego. Ostra niedomykalnoœæ zastawki mitralnej jest najczêœciej wynikiem
nag³ego uszkodzenia p³atków lub innych struktur aparatu zastawkowego. Przyczynami mog¹ byæ ostry zawa³ serca, ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia lub uraz.
Stenoza zastawki trójdzielnej
Jest wad¹ rzadk¹, wystêpuj¹c¹ g³ównie w krajach rozwijaj¹cych siê. Za wadê
w wiêkszoœci przypadków odpowiada gor¹czka reumatyczna. Operacja wskazana
jest u pacjentów objawowych z ciê¿kim zwê¿eniem ujœcia trójdzielnego.
Niedomykalnoœæ zastawki trójdzielnej
Niedomykalnoœæ zastawki trójdzielnej wystêpuje czêsto. Nieistotna hemodynamicznie wystêpuje nawet u 85% populacji. Niedomykalnoœæ trójdzielna jest najczêœciej wtórna, rozwija siê z powodu niewydolnoœci prawej komory serca w wyniku jej przeci¹¿enia objêtoœciowego i ciœnieniowego. Pierwotna niedomykalnoœæ
trójdzielna najczêœciej powodowana jest przez infekcyjne zapalenie wsierdzia lub
reumatyczn¹ wadê serca. Leczenie operacyjne zalecane jest w ciê¿kiej pierwotnej
niedomykalnoœci u pacjentów objawowych.
W przypadku stenozy leczenie operacyjne zastawki mitralnej i trójdzielnej polega
na wymianie zastawki z u¿yciem sztucznej protezy (biologicznej lub mechanicznej).
W przypadku niedomykalnoœci leczeniem operacyjnym z wyboru jest plastyka
zastawki z zastosowaniem ró¿nych technik naprawy z u¿yciem sztucznych nici
œciêgnistych, resekcji p³atków i wszczepieniem pierœcienia stabilizuj¹cego.
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Metody ma³oinwazyjne w kardiochirurgii
u pacjentów z cukrzyc¹
Wspó³czesna kardiochirurgia oferuje coraz wiêcej mo¿liwoœci operacji ma³oinwazyjnych. Operacjê wad zastawki mitralnej i trójdzielnej mo¿na wykonaæ z dostêpu poprzez minitorakotomiê boczn¹ prawostronn¹. W ostatnich latach metoda
ewoluuje do techniki ca³kowicie torakoskopowej, w której chirurg pole operacyjne
obserwuje wy³¹cznie na monitorze endoskopu (ryc. 22.3). U mê¿czyzn oraz pacjentek z bardzo szczup³¹ klatk¹ piersiow¹ zabiegi te mo¿na wykonywaæ równie¿ przez
naturalne blizny cia³a jak np. okolica oko³osutkowa. W oœrodkach wysokospecjalistycznych operacje wykonywane s¹ w technologii trójwymiarowej 3D. Blizna
pooperacyjna po zagojeniu staje siê praktycznie niewidoczna (ryc. 22.4). Chory jest
uruchamiany w kilka godzin po zabiegu operacyjnym. Dziêki szybkiej mobilizacji
pooperacyjnej skraca siê czas wczesnej rekonwalescencji i hospitalizacji, a tym
samym zmniejsza siê ryzyko powik³añ pooperacyjnych. Jest to mo¿liwe miêdzy
innymi dziêki skróceniu czasu trwania zabiegu i wyeliminowaniu przeciêcia
mostka.

Ryc. 22.3. Ca³kowicie torakoskopowa naprawa zastawki mitralnej w technologii 3D
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Ryc. 22.4. Dostêp oko³osutkowy. Blizna bezpoœrednio po zakoñczonej operacji

Przeszczepy serca
Przeszczepianie serca jest metod¹ leczenia schy³kowej niewydolnoœci kr¹¿enia.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ kwalifikacji do transplantacji jest krañcowa postaæ choroby
wieñcowej bez mo¿liwoœci rewaskularyzacji. Istotny problem stanowi¹ odleg³e
powik³ania leczenia immunosupresyjnego – waskulopatia, zaka¿enia, nadciœnienie
têtnicze, przewlek³a choroba nerek, nowotwory lub cukrzyca potransplantacyjna
(NODAT, ang. New Onset Diabetes After Transplantation). Rozpoznaje siê j¹
u chorych, u których przed przeszczepem nie stwierdzono zaburzeñ gospodarki
wêglowodanowej. Choroba ta ma œcis³y zwi¹zek z przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, w tym sterydów. U wiêkszoœci pacjentów rozwija siê w ci¹gu
pierwszego roku po operacji lub po leczeniu ostrego odrzucania narz¹du przeszczepionego. Choroba w pocz¹tkowych stadiach mo¿e rozwijaæ siê bezobjawowo.
Wed³ug ró¿nych danych problem mo¿e dotyczyæ nawet 13,5% pacjentów po przeszczepie nerek, w¹troby, serca i p³uc. Jej patomechanizm zwi¹zany jest z diabetogennym dzia³aniem leków sterydowych, cyklosporyny oraz takrolimusu. Istot¹
leczenia tej szczególnej grupy chorych jest prawid³owa kontrola glikemii i niedopuszczenie do rozwoju powik³añ cukrzycy.
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Rozdzia³ 23

LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE
U CHOREGO NA CUKRZYCÊ
Micha³ Ciurzyñski, Piotr Pruszczyk
¯ylna choroba zakrzepowo-zatorowa (¯ChZZ) manifestuje siê klinicznie jako
zakrzepica ¿y³ g³êbokich koñczyn dolnych (Z¯G) i/lub ostra zatorowoœæ p³ucna
(OZP). Roczna zachorowalnoœæ na ¯ChZZ wynosi ok. 1-2 przypadki na 1000 osób.
Poniewa¿ Z¯G zosta³a omówiona w rozdziale 17, rozdzia³ niniejszy dotyczy przede
wszystkim OZP.

CZYNNIKI PREDYSPONUJ¥CE
DO WYST¥PIENIA OZP
U wiêkszoœci pacjentów wyst¹pienie OZP jest zwi¹zane z obecnoœci¹ czynników
predysponuj¹cych, jednak u 30-40% chorych nie udaje siê takich czynników zidentyfikowaæ i stanowi¹ oni grupê z tzw. niesprowokowan¹/idiopatyczn¹ OZP. Czynniki
ryzyka w ró¿nym stopniu predysponuj¹ce do wyst¹pienia OZP wymienione zosta³y
w tabeli 23.1.
Cukrzyca jest niewielkim czynnikiem ryzyka OZP zwiêkszaj¹cym prawdopodobieñstwo choroby oko³o dwukrotnie. Nadciœnienie têtnicze oraz oty³oœæ, które
równie¿ s¹ niewielkimi czynnikami ryzyka, a czêsto wystêpuj¹ u pacjentów z cukrzyc¹, zwiêkszaj¹ to ryzyko dodatkowo. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e u pacjentów
z cukrzyc¹ powik³an¹ stop¹ cukrzycow¹, konieczne niekiedy leczenie chirurgiczne
mo¿e przyczyniaæ siê do ograniczenia ruchomoœci koñczyny, co stanowi czynnik
ryzyka ¯ChZZ. W badaniach wykazano, ¿e ryzyko wzglêdne rozwoju ¯ChZZ
wzrasta³o o ponad 50% u chorych na cukrzycê w wieku 20-29 lat i o oko³o 19%
wœród chorych w wieku 30-39 lat. Natomiast u starszych chorych na cukrzycê ten
zwi¹zek nie by³ istotny.
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Tabela 23.1. Czynniki predysponuj¹ce do wyst¹pienia zatorowoœci p³ucnej

(na podstawie zaleceñ Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
w modyfikacji w³asnej)
S³abe czynniki
predysponuj¹ce
(ryzyko wzglêdne <2)

Umiarkowane czynniki
predysponuj¹ce
(ryzyko wzglêdne 2-9)

Silne czynniki
predysponuj¹ce
(ryzyko wzglêdne >10)

Unieruchomienie w ³ó¿ku
powy¿ej 3 dni

Artroskopia stawu
kolanowego

Z³amanie koñczyny dolnej
(np. biodro, koœci d³ugie)

D³ugotrwa³e
unieruchomienie
w pozycji siedz¹cej
(np. podró¿ >6 godzin)

Wk³ucia centralne

Wymiana stawu biodrowego
lub kolanowego

Chemioterapia
Niewydolnoœæ serca/
niewydolnoœæ oddechowa

Du¿e zabiegi chirurgiczne
Urazy rdzenia krêgowego

Oty³oœæ

Hormonalna terapia
zastêpcza/doustna
antykoncepcja

Ci¹¿a fizjologiczna

Zap³odnienie in vitro

¯ylakowatoœæ podudzi
Cukrzyca

Zakrzepica ¿y³
powierzchownych

Nadciœnienie têtnicze

Choroby zapalne jelit

Hospitalizacja z powodu
niewydolnoœci serca lub
migotania przedsionków
(w ostatnich 3 miesi¹cach)

Wiek (>40. roku ¿ycia)
Operacje laparoskopowe

Nowotwory
Udar z unieruchomieniem

Du¿e urazy
Przebyta ¿ylna choroba
zakrzepowo-zatorowa

Zawa³ serca
(w ostatnich 3 miesi¹cach)

Po³óg
Trombofilia
Transfuzja krwi/czynniki
stymuluj¹ce erytropoezê

Szereg mechanizmów powoduje zwiêkszenie ryzyka zakrzepowo-zatorowego
u pacjentów z cukrzyc¹. U podstaw le¿y upoœledzony proces endogennej fibrynolizy, dysfunkcja œródb³onka, p³ytek krwi oraz zwiêkszona sk³onnoœæ prozakrzepowa.
Wykazano zwiêkszenie stê¿enia w osoczu fibrynogenu, trombiny, czynników
krzepniêcia VII, XI, XII, kalikreiny, czynnika von Willebranda oraz zmniejszenie
stê¿enia tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Ponadto opisywano obni¿one stê¿enia bia³ka C.
Objawy podmiotowe i przedmiotowe ¯ChZZ u pacjentów z cukrzyc¹ i bez s¹
podobne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zas³abniêcie jest objawem wystêpuj¹cym
u ok. 15-20% chorych z OZP. U pacjentów z cukrzyc¹ i zas³abniêciem w rozpoznaniu ró¿nicowym zawsze nale¿y braæ pod uwagê OZP, choæ najczêstsz¹ przyczyn¹
zas³abniêæ w tej populacji jest hipoglikemia.
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W procesie diagnostycznym, u pacjentów z cukrzyc¹, przy planowaniu angiografii tomografii komputerowej nale¿y pamiêtaæ o zwiêkszonym ryzyku nefropatii
pokontrastowej jako mo¿liwym powik³aniu badañ wykonywanych z wykorzystaniem do¿ylnego œrodka cieniuj¹cego. Wykazano, ¿e po wykonaniu angio-CT w celu
weryfikacji podejrzenia OZP nefropatia pokontrastowa wystêpowa³a u ok. 14%
chorych z cukrzyc¹.

OSTRA ZATOROWOŒÆ P£UCNA
WYSOKIEGO RYZYKA WCZESNEGO ZGONU
Sposób leczenia w fazie ostrej choroby zale¿y od stanu hemodynamicznego
pacjenta i szacowanego ryzyka wczesnego zgonu. OZP wysokiego ryzyka to sytuacja bezpoœrednio zagra¿aj¹ca ¿yciu. Stan pacjentów jest ciê¿ki, ze skurczowym
ciœnieniem têtniczym < 90 mmHg. Szczêœliwie, tylko ok. 5% chorych z OZP stanowi grupê wysokiego ryzyka. Œmiertelnoœæ tych pacjentów wynosi ponad 15% i jest
najwiêksza w pierwszych godzinach po przyjêciu do szpitala. W grupie chorych,
u których OZP powoduje wstrz¹s kardiogenny, nale¿y szybko rozpocz¹æ leczenie
parenteralne. W pierwszych godzinach leczenia preferowana jest heparyna niefrakcjonowana (HNF) podawana w ci¹g³ym wlewie do¿ylnym. Pocz¹tkowa dawka
HNF wynosi 80 j.m/kg m.c. w bolusie, nastêpnie nale¿y zastosowaæ ci¹g³y wlew
leku w dawce 18 j.m/kg m.c./h. Efekt przeciwkrzepliwy HNF powinno siê kontrolowaæ i d¹¿yæ do 1,5-2,5-krotnego wyd³u¿enia czasu kaolinowo-kefalinowego
(APTT) w porównaniu ze œredni¹ wartoœci¹ prawid³ow¹.
Najwa¿niejszym leczeniem chorych z OZP wysokiego ryzy ka jest leczenie
reperfuzy jne, które nale¿y wdro¿yæ jak najszybciej. Najczêœciej stosowanym
lekiem fibrynolitycznym jest alteplaza. W leczeniu OZP stosuje siê dawkê
ca³kowit¹ 100 mg podawan¹ w ci¹gu 2 h: 10 mg w szybkim wstrzykniêciu do¿ylnym (bolus), a nastêpnie 90 mg we wlewie ci¹g³ym przez 2 h. Autorzy opracowania preferuj¹ podawanie zredukowanej dawki alteplazy w skróconym schemacie: wlew do¿ylny 0,6 mg/kg m.c. (maksymalnie 50 mg) w ci¹gu 15 min.
Wykazano podobn¹ skutecznoœæ obu schematów terapeutycznych u chorych
z OZP, przy mniejszej liczbie powik³añ krwotocznych z zastosowaniem dawki
zredukowanej.
Najczêstszym dzia³aniem niepo¿¹danym alteplazy s¹ krwawienia powierzchowne lub wewnêtrzne. Najpowa¿niejszym dzia³aniem niepo¿¹danym s¹ krwawienia
œródczaszkowe, które wystêpuj¹ u ok. 2% chorych leczonych fibrynolitycznie
z powodu OZP. Przed zastosowaniem leczenia fibrynolitycznego nale¿y zawsze
wykluczyæ stany bêd¹ce bezwzglêdnymi przeciwskazaniami do podania leku.
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Obecnie wci¹¿ preferowanym leczeniem reperfuzyjnym jest systemowa tromboliza, chocia¿ coraz czêœciej stosuje siê metody zabiegowe. Przy u¿yciu ró¿nych
systemów wprowadzanych przeznaczyniowo do têtnic p³ucnych uzyskuje siê
poprawê perfuzji p³ucnej. U czêœci chorych, g³ównie z przeciwwskazaniami do
leczenia fibrynolitycznego i w sytuacji, gdy leczenie zabiegowe nie jest dostêpne,
nale¿y rozwa¿yæ leczenie operacyjne i przeprowadzenie embolektomii p³ucnej,
choæ znaczenie tej metody systematycznie maleje.

OSTRA ZATOROWOŒÆ P£UCNA
NIEWYSOKIEGO RYZYKA WCZESNEGO ZGONU
Pacjenci z OZP niewysokiego ryzyka wczesnego zgonu pod wzglêdem rokowania stanowi¹ doœæ niejednorodn¹ grupê chorych. S¹ to pacjenci po raz pierwszy kontaktuj¹cy siê ze s³u¿b¹ zdrowia z tego powodu, z zachowanym ciœnieniem systemowym (skurczowe ciœnienie têtnicze >90 mmHg). Po ocenie klinicznej, celem dalszej
stratyfikacji ryzyka wczesnego zgonu, nale¿y siê pos³u¿yæ dedykowanymi do tego
skalami oceny ryzyka, badaniami obrazowymi (echokardiografia, tomografia komputerowa naczyñ p³ucnych) oraz badaniami biochemicznymi (troponiny, peptydy
natriuretyczne).
W ocenie ryzyka stabilnego hemodynamicznie chorego z OZP szczególnie wa¿ne jest badanie podmiotowe i przedmiotowe. Na tej podstawie opracowano wiele
skal szacowania ryzyka wczesnego zgonu. Dobrze udokumentowan¹ i ze wzglêdów
praktycznych naj³atwiejsz¹ obecnie do zastosowania, jest oparta na parametrach
klinicznych skala sPESI (simplified Pulmonary Embolism Severity Index),
przedstawiona w tabeli 23.2.
Tabela 23.2. Skrócony indeks ciê¿koœci zatorowoœci p³ucnej – sPESI
Parametr

Punktacja

Wiek >80 lat

1

Nowotwór

1

Przewlek³a niewydolnoœæ serca

1

Przewlek³a choroba p³uc

1

Czestoœæ akcji serca >110/min.

1

Skurczowe ciœnienie têtnicze <100 mmHg

1

Saturacja krwi têtniczej <90%

1
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Skala ta pozwala wyodrêbniæ pacjentów z dobrym wczesnym rokowaniem
w przebiegu OZP. Wykazano, ¿e u pacjentów uzyskuj¹cych 0 pkt. wed³ug skali
sPESI, 30-dniowa œmiertelnoœæ wynosi oko³o 1,0%, a w grupie chorych z ³1 punktów
oko³o 5-10%.
Pacjenci z zachowanym ciœnieniem systemowym, co najmniej 1 punktem w skali
sPESI oraz cechami przeci¹¿enia/uszkodzenia prawej komory w badaniach obrazowych i biochemicznych, stanowi¹ grupê poœredniego wysokiego ryzyka wczesnego
zgonu. Chorzy z co najmniej 1 pkt. w skali sPESI, ale bez cech przeci¹¿enia/uszkodzenia prawej komory w badaniach obrazowych i biochemicznych (stê¿enie troponiny, NT-proBNP), lub z tylko jednym wynikiem dodatnim, zaliczani s¹ do grupy
poœredniego niskiego ryzyka wczesnego zgonu.
W grupie chorych z OZP wyró¿nia siê tak¿e pacjentów niskiego ryzyka wczesnego zgonu, u których œmiertelnoœæ 30-dniowa wynosi poni¿ej 1%. S¹ to chorzy,
którzy maj¹ dobre rokowanie wed³ug skal oceny ryzyka (np. sPESI 0 pkt.) oraz
w badaniach obrazowych (angioCT têtnic p³ucnych lub echokardiografia) nie wykazuj¹ cech przeci¹¿enia prawej komory serca.
Pacjenci z OZP poœredniego ryzyka w pierwszym okresie leczenia powinni byæ
hospitalizowani, a pacjenci z grupy poœredniego wysokiego ryzyka tak¿e monitorowani, gdy¿ u czêœci z nich dojdzie do pogorszenia hemodynamicznego i koniecznoœci eskalacji leczenia. W pierwszym etapie terapii nale¿y zastosowaæ parenteralnie
heparynê drobnocz¹steczkow¹ (HDCz) lub fondaparinuks s.c. Dawki HDCz i fondaparinuksu stosowane w leczeniu OZP przedstawiono w tabeli 23.3.
Tabela 23.3. Dawkowanie HDCz i fondaparinuksu w leczeniu OZP
Preparat

Dalteparyna

Enoksaparyna

Nadroparyna

Fondaparinuks

Dawka

Czêstoœæ podawania

100 j.m./kg m.c.

co 12 h

200 j.m./kg m.c. (maks. <18 000 j.m.)

co 24 h

1,0 mg/kg m.c.

co 12 h

1,5 mg/kg m.c.

co 24 h

86 j.m./kg m.c.

co 12 h

171 j.m./kg m.c.

co 24 h

5 mg (masa cia³a <50 kg)

co 24 h

7,5 mg (masa cia³a 50-100 kg)

co 24 h

10 mg (masa cia³a >100 kg)

co 24 h
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W grupie chorych wysokiego ryzyka krwawienia, a tak¿e w stadium 4 i 5
przewlek³ej choroby nerek, leczenie przeciwzakrzepowe nale¿y rozpocz¹æ od
do¿ylnego wlewu HFN pod kontrol¹ APTT (dawkowanie jak w OZP wysokiego
ryzyka).
Po uzyskaniu stabilizacji hemodynamicznej, u wiêkszoœci chorych w pierwszych
dniach leczenia nale¿y zastosowaæ doustne leki przeciwkrzepliwe niebêd¹ce antagonistami witaminy K (NOAC) lub, alternatywnie, leki przeciwkrzepliwe z grupy
antagonistów witaminy K (AWK). Dowody na skutecznoœæ i bezpieczeñstwo stosowania wszystkich NOAC tj. apiksabanu, dabigatranu, rywaroksabanu oraz edoksabanu, w leczeniu ostrej fazy ¯ChZZ, pochodz¹ z du¿ych, randomizowanych prób
klinicznych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie ma oddzielnych badañ oraz subanaliz badañ
dotycz¹cych leczenia ¯ChZZ u pacjentów z cukrzyc¹, dlatego w tej grupie chorych
nale¿y postêpowaæ tak, jak w populacji ogólnej.
NOAC s¹ tak samo skuteczne jak AWK w leczeniu ¯ChZZ, ale powoduj¹ mniej
powik³añ krwotocznych, zw³aszcza krwotoków wewn¹trzczaszkowych, co stanowi
ich ogromn¹ zaletê. Ponadto, w odró¿nieniu do AWK, leki z grupy NOAC nie
wymagaj¹ czêstego rutynowego monitorowania laboratoryjnego. Nale¿y mocno
podkreœliæ, ¿e wed³ug obowi¹zuj¹cych europejskich wytycznych dotycz¹cych diagnostyki i leczenia OZP opublikowanych w 2019 r., leki przeciwkrzepliwe z grupy
NOAC s¹ preferowane w stosunku do AWK w leczeniu ¯ChZZ. Wszystkie NOAC
s¹ równocenne w leczeniu ostrej fazy ¯ChZZ, ale s¹ pomiêdzy nimi pewne ró¿nice.
Apiksaban i rywaroksaban mo¿na stosowaæ ju¿ od pierwszego dnia leczenia.
Zalecana dawka apiksabanu to 2 × 10 mg przez pierwsze 7 dni, a nastêpnie 2 × 5 mg.
Rywaroksaban nale¿y stosowaæ w dawce 2 × 15 mg przez pierwsze 21 dni terapii
a nastêpnie 1 × 20 mg. Leczenie dabigatranem mo¿na stosowaæ po co najmniej
5 dniach leczenia pozajelitowego HNF, HDCz lub fondaparinuxem. Dawkowanie
dabigatranu jest takie jak u chorych z migotaniem przedsionków, czyli 2 × 150 mg
lub 2 × 110 mg u pacjentów leczonych werapamilem, w wieku ³80 lat lub z szacowanym du¿ym ryzykiem krwawieñ. Na chwilê obecn¹ edoksaban nie jest dostêpny
w Polsce. Leczenie tym preparatem podobnie jak dabigatranem mo¿na stosowaæ
po wstêpnym okresie terapii pozajelitowej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e leczenie NOAC jest przeciwwskazane u chorych z ciê¿k¹
niewydolnoœci¹ nerek. Ka¿dy pacjent przed w³¹czeniem terapii NOAC powinien
mieæ oszacowan¹ funkcjê nerek. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotycz¹ce diagnostyki i leczenia OZP nie zalecaj¹ stosowania
dabigatranu, rywaroksabanu i edoksabanu u pacjentów z klirensem kreatyniny
<30 ml/min, a apiksabanu <25 ml/min. Charakterystyka produktu leczniczego
rywaroksabanu i apiksabanu dopuszcza stosowanie leku przy klirensie kreatyniny
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>15 ml/min. U pacjentów leczonych NOAC nale¿y regularnie oceniaæ funkcjê
nerek, co najmniej raz w roku u chorych z prawid³ow¹ ich funkcj¹ i odpowiednio czêœciej u pacjentów z wyjœciowo upoœledzon¹ funkcj¹ nerek. Nale¿y podkreœliæ, ¿e cukrzyca jest czêst¹ przyczyn¹ nefropatii, dlatego ocena funkcji nerek
u chorych z cukrzyc¹ leczonych NOAC powinna byæ powtarzana co kilka miesiêcy, z zastosowaniem oceny przes¹czania k³êbuszkowego eGFR na podstawie
wzoru Cockrofta Gaulta. Obecnie zalecana czêstoœæ monitorowania czynnoœci
nerek jest uzale¿niona od pocz¹tkowej czynnoœci nerek i ustalana wg wzoru
eGFR/10.
Leczenie AWK nale¿y rozpoczynaæ równolegle z leczeniem parenteralnym.
Nale¿y d¹¿yæ do docelowej wartoœci INR 2,5 (zakres 2,0-3,0). Po dwóch kolejnych terapeutycznych wartoœciach INR wskazane jest odstawienie HFN lub
fondaparinuksu.

PROFILAKTYKA WTÓRNA ¯ChZZ
Minimalny czas leczenia przeciwzakrzepowego chorych z ¯ChZZ to 3 miesi¹ce
i takie leczenie okreœla siê mianem d³ugotrwa³ego leczenia przeciwzakrzepowego.
Je¿eli okres leczenia wynosi powy¿ej 3 miesiêcy, zwany jest przed³u¿on¹ profilaktyk¹ przeciwzakrzepow¹.
G³ównym celem leczenia ostrej fazy jest rekanalizacja skrzeplin, celem d³ugotrwa³ego i przed³u¿onego leczenia przeciwzakrzepowego jest zapobieganie nawrotom
choroby. Obowi¹zuj¹ce wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(ESC, ang. European Society of Cardiology) dotycz¹ce czasu leczenia przeciwzakrzepowego zawiera tabela 23.4.
Tabela 23.4. Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dotycz¹ce czasu leczenia przeciwzakrzepowego
Rekomendacja

Klasa zaleceñ

Poziom dowodów

U pacjentów z pierwszym epizodem OZP wtórnym
do silnego przejœciowego/odwracalnego czynnika
ryzyka zaleca siê odstawienie doustnego leczenia
przeciwkrzepliwego po 3 miesi¹cach

I

B

Bezterminowe doustne leczenie przeciwkrzepliwe
zaleca siê u pacjentów z nawrotow¹ ¯ChZZ
(czyli po przebytym ³1 epizodzie OZP lub Z¯G),
niezwi¹zan¹ z silnym przejœciowym lub odwracalnym
czynnikiem ryzyka

I

B
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Rekomendacja

Klasa zaleceñ

Poziom dowodów

Przed³u¿one – bezterminowe doustne leczenie
przeciwkrzepliwe nale¿y rozwa¿yæ u pacjentów
z pierwszym epizodem OZP przy braku
identyfikowalnego czynnika ryzyka

IIa

A

Przed³u¿one – bezterminowe doustne leczenie
przeciwkrzepliwe nale¿y rozwa¿yæ u pacjentów
z pierwszym epizodem OZP zwi¹zanym z przetrwa³ym
czynnikiem ryzyka innym ni¿ zespó³ antyfosfolipidowy

IIa

C

Przed³u¿one – bezterminowe doustne leczenie
przeciwkrzepliwe nale¿y rozwa¿yæ u pacjentów
z pierwszym epizodem OZP zwi¹zanym ze s³abszym
przejœciowym lub odwracalnym czynnikiem

IIa

C

W razie podjêcia decyzji o przed³u¿eniu leczenia
przeciwkrzepliwego po OZP u pacjenta bez
nowotworu z³oœliwego nale¿y rozwa¿yæ stosowanie
zmniejszonej dawki NOAC – apiksabanu
(2,5 mg 2 × dz.) lub rywaroksabanu (10 mg 1 × dz.)
po 6 miesi¹cach leczenia przeciwkrzepliwego
w dawkach leczniczych

IIa

A

OCENA RYZYKA NAWROTU ¯YLNEJ CHOROBY
ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ
Celem ustalenia czasu trwania leczenia przeciwzakrzepowego pacjentów po
przebytej ¯ChZZ nale¿y oceniæ ryzyko nawrotu choroby. Najmniejsze ryzyko
nawrotu dotyczy pacjentów po pierwszym epizodzie ¯ChZZ sprowokowanym
du¿ym zabiegiem chirurgicznym, np. ortopedycznym w obrêbie koñczyny dolnej.
U tych chorych ryzyko nawrotu w ci¹gu 5 lat wynosi oko³o 3%. W grupie pacjentów, u których wystêpuj¹ przemijaj¹ce, ale niechirurgiczne czynniki ryzyka ¯ChZZ
(np.: ci¹¿a/po³óg, opatrunek gipsowy koñczyny dolnej, terapia estrogenami, d³ugotrwa³a podró¿), ryzyko nawrotu choroby w ci¹gu 5 lat jest szacowane na oko³o 15%.
U ok 40-50% chorych z ¯ChZZ nie stwierdza siê czynników wywo³uj¹cych chorobê. Ryzyko nawrotu epizodu zakrzepowo-zatorowego jest u tych chorych znacznie
wiêksze ni¿ u pacjentów ze sprowokowan¹ ¯ChZZ i wynosi oko³o 10% po roku
oraz 40% po 10 latach obserwacji.
Jak wspomniano powy¿ej, u wszystkich pacjentów, u których ¯ChZZ zosta³a
sprowokowana odwracalnym czynnikiem ryzyka czy to chirurgicznym, czy te¿
niechirurgicznym (wymienione wy¿ej), zaleca siê leczenie przeciwzakrzepowe
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trwaj¹ce 3 miesi¹ce. Stosowanie krótszego leczenia jest b³êdem. Nie zaleca siê tym
pacjentom równie¿ przed³u¿ania leczenia powy¿ej 3 miesiêcy, nawet jeœli ryzyko
powik³añ krwotocznych jest ma³e lub umiarkowane.
U wszystkich chorych z ¯ChZZ niesprowokowan¹ czynnikami predysponuj¹cymi,
po 3 miesi¹cach leczenia nale¿y oceniæ ryzyko nawrotu choroby oraz prawdopodobieñstwo powik³añ krwotocznych. Decyzjê co do kontynuacji lub przerwania
leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów po idiopatycznym epizodzie ¯ChZZ
nale¿y podj¹æ po analizie korzyœci i ryzyka leczenia. Terapia jednak nie powinna byæ
krótsza ni¿ 3 miesi¹ce, a u wybranych chorych przed³u¿ona. Ryzyko nawrotu zwiêkszaj¹: p³eæ mêska, podesz³y wiek, obecnoœæ rezydualnych skrzeplin w uk³adzie ¿y³
g³êbokich, zwiêkszone stê¿enie D-dimeru. U leczonych pacjentów profil ryzyka
nawrotu ¯ChZZ i bezpieczeñstwa leczenia nale¿y oceniaæ co 3-6 miesiêcy.

OCENA RYZYKA POWIK£AÑ KRWOTOCZNYCH
U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K roczne ryzyko powa¿nych
powik³añ krwotocznych wynosi oko³o 3-4%. Stosowanie NOAC wi¹¿e siê z oko³o
40-50% redukcj¹ czêstoœci powa¿nych krwawieñ w porównaniu z AWK. Terapia
NOAC jest zatem istotnie bezpieczniejsza w tym zakresie ni¿ leczenie AWK, ale
wci¹¿ niesie za sob¹ wymierne ryzyko krwawieñ. Szacuje siê, ¿e przy leczeniu
NOAC ryzyko powa¿nych krwawieñ wynosi oko³o 1% rocznie, a ryzyko krwawieñ
ma³ych, ale istotnych klinicznie, oko³o 3-4% rocznie. Czynniki ryzyka powa¿nych
krwawieñ wed³ug wytycznych American College of Chest Physicians (ACCP)
z 2016 r. s¹ zawarte w tabeli 23.5.
Tabela 23.5. Czynniki ryzyka krwawieñ u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo
Czynniki ryzyka












Podesz³y wiek
Powik³ania krwotoczne w wywiadzie
Nowotwór z³oœliwy
Przerzuty nowotworowe
Niewydolnoœæ nerek
Niewydolnoœæ w¹troby
Trombocytopenia
Przebyty udar mózgu
Cukrzyca
Niedokrwistoœæ

 Leczenie przeciwp³ytkowe
 Z³a kontrola leczenia
przeciwzakrzepowego
 Powa¿ne wspó³istniej¹ce choroby
z zaburzeniami funkcjonowania
 Niedawny zabieg chirurgiczny
 Czêste urazy w wywiadzie
 Uzale¿nienie od alkoholu
 Stosowanie niesterydowych
leków przeciwzapalnych
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Wymieniona w tabeli 23.5 cukrzyca jest jednym z istotnych czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko powik³añ krwotocznych podczas leczenia przeciwkrzepliwego.
Ponadto pacjenci z cukrzyc¹ czêsto s¹ w podesz³ym wieku oraz cechuj¹ siê wielochorobowoœci¹. Czêœciej ni¿ w populacji ogólnej stwierdza siê u nich przewlek³¹
chorobê nerek lub ostry zespó³ wieñcowy wymagaj¹cy leczenia przeciwp³ytkowego, co powoduje, ¿e pacjenci z cukrzyc¹ s¹ grup¹ zwiêkszonego ryzyka krwawieñ.
Wed³ug autorów wytycznych ACCP ryzyko powik³añ krwotocznych zosta³o
podzielone na 3 kategorie:
– ma³e: nie stwierdza siê czynników wymienionych powy¿ej, roczne ryzyko powa¿nych krwawieñ wynosi oko³o 0,8%;
– umiarkowane: wystêpuje 1 czynnik ryzyka, roczne ryzyko krwawieñ wynosi
oko³o 1,6%;
– du¿e: stwierdza siê co najmniej 2 czynniki, roczne ryzyko krwawieñ wynosi
co najmniej 6,5%.
U pacjentów z ¯ChZZ bez istotnych czynników wywo³uj¹cych chorobê, u których
ryzyko powik³añ krwotocznych oceniono jako ma³e albo umiarkowane, wskazana jest
przed³u¿ona profilaktyka przeciwzakrzepowa. W sytuacji, gdy u pacjenta po przebytej
niesprowokowanej ¯ChZZ ryzyko powik³añ krwotocznych zosta³o ocenione jako du¿e,
nie rekomenduje siê przed³u¿ania leczenia przeciwzakrzepowego ponad 3 miesi¹ce.
Nale¿y mocno podkreœliæ, ¿e nawrotowa, niesprowokowana czynnikami ryzyka
¯ChZZ wymaga wdro¿enia bezterminowej profilaktyki przeciwzakrzepowej z okresow¹ ocen¹ korzyœci i ryzyka leczenia.

DOBÓR LEKÓW I DAWEK U PACJENTÓW
PO PRZEBYTEJ ¯ChZZ
Po kilku dniach pobytu w szpitalu chory z OZP przechodzi pod opiekê ambulatoryjn¹. Wiêkszoœæ pacjentów leczonych jest wówczas preparatami doustnymi.
Obecnie w przed³u¿onym i d³ugotrwa³ym leczeniu pacjentów po przebytej ¯ChZZ
preferowane s¹ leki z grupy NOAC.
U pacjentów po pierwszym epizodzie niesprowokowanej lub sprowokowanej
niewielkimi czynnikami ryzyka OZP, po okresie 6-miesiêcznego leczenia, nale¿y
rozwa¿yæ dalsz¹ terapiê zredukowanymi dawkami NOAC: apiksaban 2 × 2,5 mg/d,
rywaroksaban 10 mg/d. W odniesieniu do dabigatranu nale¿y wybieraæ dawkê
2 × 150 mg/d, pamiêtaj¹c o regularnej ocenie korzyœci i ryzyka postêpowania oraz
koniecznoœci redukcji dawki do 2 × 100 mg/d w przypadku pacjentów równoczeœnie
przyjmuj¹cych werapamil, starszych (w wieku 80 lub wiêcej lat), a tak¿e pacjentów
z wysokim ryzykiem krwawienia.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku dabigatranu dysponujemy czynnikiem natychmiast odwracaj¹cym dzia³anie leku. Idarucizumab to przeciwcia³o monoklonalne,
które zosta³o zarejestrowane celem u¿ycia w sytuacji zagra¿aj¹cemu ¿yciu krwawieniu lub w razie koniecznoœci pilnego zabiegu operacyjnego u pacjenta bêd¹cego
pod wp³ywem dabigatranu. Dawka leku to 5 mg iv w jednorazowym podaniu do¿ylnym. Preparat jest dostêpny w wielu szpitalach i w razie pilnej koniecznoœci mo¿e
byæ u¿yty. Andeksanet alfa jest substancj¹ odwracaj¹c¹ dzia³anie wszystkich antagonistów czynnika Xa, ale jego dostêpnoœæ jest na razie ograniczona.
Antagoniœci witaminy K (acenokumarol, warfaryna) s¹ kolejnym wyborem po
NOAC w leczeniu przewlek³ym ¯ChZZ. Ta grupa leków jest szczególnie przydatna
u pacjentów z klirensem kreatyniny <15 ml/min oraz u osób oty³ych z mas¹ cia³a powy¿ej
120 kg. Leczenie nale¿y prowadziæ d¹¿¹c do wartoœci INR 2,5 (zakres 2,0-3,0).
Mo¿liw¹ opcj¹ terapeutyczn¹ w przed³u¿onej profilaktyce Z¯G, szczególnie
u chorych z podwy¿szonym ryzykiem krwawieñ, jest stosowanie sulodeksydu
w dawce 2 × 500 LSU (lipasemic units). W badaniu SURVET sulodeksyd nie powodowa³ istotnego wzrostu czêstoœci powik³añ krwotocznych, jest to zatem lek bezpieczny we wtórnej profilaktyce zakrzepicy ¿y³ g³êbokich. Stosowanie NOAC w profilaktyce wtórnej ¯ChZZ pozwala zmniejszyæ czêstoœæ nawrotów o oko³o 80%.
Sulodeksyd jest mniej skuteczny, bo zmniejsza czêstoœæ nawrotów o 55%.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza czêstoœæ nawrotów o oko³o
30%. Kwas acetylosalicylowy nie jest z tego wzglêdu rekomendowany w profilaktyce wtórnej. Mo¿na rozwa¿yæ jego stosowanie (w dawce 100 mg/d) w przypadku
braku mo¿liwoœci jakiejkolwiek innej terapii.

POSTÊPOWANIE W SYTUACJI NAWROTU ¯ChZZ
W TRAKCIE LECZENIA PRZECIWZAKRZEPOWEGO
W sytuacji, gdy podczas leczenia AWK nast¹pi³ nawrót ¯ChZZ, nale¿y skontrolowaæ poprawnoœæ prowadzonej terapii na podstawie oznaczeñ INR, który to wskaŸnik powinien wynosiæ 2,0-3,0. W przypadku leczenia za pomoc¹ NOAC, nale¿y
dok³adnie zebraæ wywiad dotycz¹cy systematycznego przyjmowania kolejnych
dawek leków. W sytuacji nawrotu ¯ChZZ podczas prawid³owo prowadzonego
leczenia, nale¿y braæ pod uwagê wystêpowanie dotychczas niezdiagnozowanego
nowotworu. Ponadto, leczenie doustne nale¿y zamieniæ na HDCz stosowane
w dawce terapeutycznej przez co najmniej miesi¹c.
Gdy do nawrotu ¯ChZZ dojdzie podczas leczenia pe³nymi dawkami HDCz, rekomendowane jest zwiêkszenie jej dawki o 25-30% i podawanie leku 2 razy na dobê.
Zwiêkszone dawki HDCz nale¿y stosowaæ przez miesi¹c, a nastêpnie je zredukowaæ.
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LECZENIE PACJENTÓW Z ZAKRZEPIC¥ ¯Y£ G£ÊBOKICH
KOÑCZYN DOLNYCH
Leczenie pacjentów z zakrzepic¹ ¿y³ g³êbokich koñczyn dolnych mo¿e byæ
w wiêkszoœci przypadków prowadzone ambulatoryjnie. Szczególnie przydatne s¹
rywaroksaban i apiksaban, które mo¿na stosowaæ od pierwszego dnia terapii, bez
koniecznoœci wstêpnego leczenia pozajelitowego. Rekomendacje co do czasu leczenia s¹ takie same jak dla OZP. Hospitalizacji wymagaj¹ pacjenci z rozleg³¹ proksymaln¹ zakrzepic¹ ¿y³ g³êbokich, podejrzeniem zatorowoœci p³ucnej, wysokim
ryzykiem powik³añ krwotocznych oraz licznymi schorzeniami wspó³istniej¹cymi.
Izolowana, objawowa zakrzepica ¿y³ g³êbokich odcinka dystalnego, sprowokowana
lub idiopatyczna, wymaga 3-miesiêcznej terapii przeciwzakrzepowej.

PODSUMOWANIE
Cukrzyca oraz czêsto wspó³istniej¹ce z ni¹ stany, takie jak oty³oœæ lub nadciœnienie têtnicze, s¹ niewielkimi, ale istotnymi czynnikami ryzyka ¯ChZZ. Dlatego te¿
w przypadku wystêpowania objawów sugeruj¹cych ¯ChZZ, nale¿y j¹ zawsze braæ
pod uwagê w rozpoznaniu ró¿nicowym u pacjentów z cukrzyc¹. Diagnostyka oraz
leczenie chorych z OZP zale¿y od manifestacji klinicznej. U pacjentów wysokiego
ryzyka wczesnego zgonu, czyli bêd¹cych we wstrz¹sie kardiogennym spowodowanym OZP, nale¿y jak najszybciej zastosowaæ leczenie reperfuzyjne przy u¿yciu
leków fibrynolitycznych lub metod interwencyjnych. Chorych stabilnych hemodynamicznie nale¿y wstêpnie przez krótki czas leczyæ HDCz podawanymi podskórnie, a nastêpnie doustnymi lekami z grupy NOAC, które s¹ preferowane nad AWK.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e u pacjentów z cukrzyc¹ istnieje zwiêkszone ryzyko powik³añ
krwotocznych, dlatego w trakcie leczenia nale¿y regularnie oceniaæ korzyœci
i ryzyko postêpowania.
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Rozdzia³ 24

TRADYCYJNE LECZENIE CUKRZYCY:
KONTROLA I MODYFIKACJA SUROGATÓW
Edward Franek
Leczenie cukrzycy tradycyjnie postrzegane jest jako obni¿anie glikemii.
Wynika to z faktu, ¿e jeszcze niedawno nie tylko cukrzyca nieleczona, ale tak¿e
optymalnie jak na owe czasy, leczona farmakologicznie, wi¹za³a siê z wysokimi
glikemiami. Diabetolodzy skupiali siê zatem na obni¿aniu glikemii, co wyczerpywa³o ich ambicje terapeutyczne. Poza tym wydawa³o siê oczywiste, ¿e je¿eli
hiperglikemia powoduje powik³ania cukrzycy, to obni¿enie glikemii powinno
zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia powik³añ. W ostatnich latach okaza³o siê jednak, ¿e rozumowanie to nie jest do koñca prawdziwe. Diabetolodzy musieli zaakceptowaæ udowodniony w wielu badaniach fakt, ¿e obni¿anie glikemii
wydaje siê znacz¹co obni¿aæ ryzyko powik³añ mikronaczyniowych, ale kwestia,
czy zmniejsza ryzyko powik³añ makronaczyniowych i incydentów sercowo-naczyniowych, najczêœciej prowadz¹cych do zgonów chorych na cukrzycê, jest
ju¿ dyskusyjna.
Diabetolodzy musieli tak¿e przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e u chorych na cukrzycê
wa¿niejsze od obni¿enia glikemii jest wyrównywanie dyslipidemii i obni¿anie ciœnienia têtniczego, poniewa¿ normalizacja tych parametrów zapobiega wyst¹pieniu
powik³añ makronaczyniowych i zmniejsza ryzyko zgonu, a je¿eli nawet niektóre
leki przeciwhiperglikemiczne wykazuj¹ takie dzia³anie, to najprawdopodobniej nie
jest ono zale¿ne od obni¿ania glikemii.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e nie nale¿y obni¿aæ glikemii do jak najni¿szych wartoœci,
podobnych do tych stwierdzanych u osób bez cukrzycy. U takich chorych ryzyko
sercowo-naczyniowe jest wiêksze, a nie mniejsze. Zwiêkszenie intensywnoœci
leczenia, a szczególnie leczenia insulin¹, wi¹¿e siê bowiem z mo¿liwoœci¹
wyst¹pienia ciê¿kiej hipoglikemii, która na skutek ró¿nych mechanizmów (patrz
rozdz. 7) prowadziæ mo¿e nawet do zgonu.
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Nowe spojrzenie terapeutyczne i nowy paradygmat leczenia cukrzycy opisuje
nastêpny rozdzia³, ten natomiast poœwiêcony jest obni¿aniu glikemii, które wci¹¿,
mimo powy¿ej opisanych zmian, jest u wielu pacjentów wyzwaniem. Pozostaje tak¿e wci¹¿ wa¿nym elementem terapii cukrzycy.
Leki przeciwcukrzycowe tradycyjnie dzielono na dwie grupy, doustne leki przeciwcukrzycowe oraz insulinê (insuliny). Podzia³ ten nie jest do koñca aktualny,
poniewa¿ do leczenia dopuszczone zosta³y podawane podskórnie nieinsulinowe
leki przeciwcukrzycowe. Podzia³ leków przeciwcukrzycowych mo¿e zatem
wygl¹daæ nastêpuj¹co:
1. Nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe:
a. Doustne leki przeciwcukrzycowe,
b. Podawane podskórnie nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe.
2. Insuliny.
W tabeli 24.1 wymieniono dostêpne na rynku polskim nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe. Poszczególne grupy leków i leki, z insulinami w³¹cznie, zostan¹
tak¿e poni¿ej omówione pokrótce.
Tabela 24.1. Nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe
Klasa leków

Nazwa
miêdzynarodowa

Nazwa firmowa

Biguanidy

Metformina

Avamina, Glucophage, Metfogamma,
Metformax, Metformin Bluefish,
Metformin Galena, Metformin
Vitabalans, Metifor, Siofor,
Glucophage XR, Metformax SR,
Symformin XR

Pochodne
sulfonylomocznika

Gliklazyd

Clazicon, Diabrezide, Diaprel MR,
Diazidan, Gliclada, Gliclazide Zentiva,
Glikuron, Oziclide MR

Glimepiryd

Amaryl, Avaron, Diaril, Glibetic,
Glidiamid, Glimehexal, Glimepiride
Accord, Glimepiride Genoptim,
Glimorion, Glitoprel, Pemidal, Symglic

Glikwidon

Glurenorm

Tiazolidynediony

Pioglitazon

Pioglitazone Bioton

Leki zmniejszaj¹ce
wch³anianie glukozy
z PP

Akarboza

Glucobay
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Klasa leków

Inhibitory DPP-4
(gliptyny)

Inhibitory SGLT-2

Agoniœci receptora
GLP-1

Nazwa
miêdzynarodowa
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Nazwa firmowa

Alogiptyna

Vipidia

Linagliptyna

Trajenta

Saksagliptyna

Onglyza

Sitagliptyna

Januvia, Ristaben

Wildagliptyna

Galvus

Dapagliflozyna

Forxiga

Empagliflozyna

Jardiance

Kanagliflozyna

Invokana

Eksenatyd

Byetta

Eksenatyd LAR

Bydureon

Liraglutyd

Victora

Dulaglutyd

Trulicity

Semaglutyd

Ozempic

Metformina
Metformina jest obecnie najstarszym dostêpnym lekiem przeciwcukrzycowym.
Jest lekiem skutecznym. W wielu badaniach wykazano, ¿e w zale¿noœci od dawki
i wyjœciowego wyrównania cukrzycy (im gorsze, tym wiêksza skutecznoœæ leku),
mo¿na siê spodziewaæ œredniego obni¿enia poziomu HbA1c nawet o 1,5%. Metformina jest tak¿e lekiem tanim, a jej dzia³ania niepo¿¹dane s¹ niewielkie (s¹ to g³ównie dzia³ania ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, nudnoœci,
biegunka itp.). Dodatkowo, mimo ¿e nie przeprowadzono nowych, du¿ych badañ,
o konstrukcji wspó³czeœnie uznawanej za prawid³ow¹, wiele mniejszych badañ
(w tym badanie UKPDS) wykaza³o, ¿e lek ten mo¿e zmniejszaæ ryzyko powik³añ
cukrzycy, w tym ryzyko wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych.
Z powy¿ej wymienionych powodów metformina, jako lek tani, skuteczny i bezpieczny, wci¹¿ zalecana jest jako lek pierwszego wyboru u chorych na cukrzycê
typu 2.
Zakres dawkowania metforminy jest doœæ szeroki, u wielu chorych rozpoczyna
siê leczenie od pojedynczej dawki 500 mg/dobê, przyjmowanej przed g³ównym
posi³kiem. Dawka maksymalna wynosi 3000 mg/dobê w trzech dawkach podzielonych. U wiêkszoœci chorych efekt maksymalny osi¹ga siê jednak przy dawce
2-2,5 g/dobê. Coraz czêœciej stosuje siê metforminê o przed³u¿onym dzia³aniu
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(technologia XR, ang. extended release). Zaleca siê podawanie tej postaci w jednej
dawce dobowej, podawanej na noc lub przed kolacj¹, jednak wydaje siê, ¿e przynajmniej u czêœci chorych efekt dzia³ania w tej dawce nie pokrywa ca³ego dnia. Zatem
u chorych, u których wystêpuje zarówno hiperglikemia poranna, jak i poposi³kowa,
metformina XR stosowana jest przez wielu lekarzy w dwóch dawkach podawanych
co 12 godzin (rano i wieczór).

Pochodne sulfonylomocznika
Leki te, choæ silnie obni¿aj¹ glikemiê (mo¿na po ich wdro¿eniu oczekiwaæ spadków HbA1 znacznie przekraczaj¹cych 1%) s¹ coraz rzadziej stosowane w leczeniu
cukrzycy typu 2, choæ w Polsce wci¹¿ s¹ lekami u¿ywanymi najczêœciej po metforminie. S¹ one zalecane w przypadkach, w których g³ównymi kryteriami decyduj¹cymi o wyborze leku s¹ koniecznoœæ obni¿enia glikemii oraz cena. Z wielu
pochodnych sulfonylomocznika obecnie stosuje siê g³ównie gliklazyd oraz glimepiryd, a u niektórych chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek glikwidon. Z tych dwóch
pierwszych gliklazyd ma nieco s³absze dzia³anie przeciwglikemiczne, ale powoduje
mniej hipoglikemii i innych objawów niepo¿¹danych.
Warto zaznaczyæ, ¿e choæ oceniaj¹ce twarde punkty koñcowe badanie
ADVANCE nie by³o badaniem oceniaj¹cym gliklazyd, to jednak wg protoko³u
intensyfikacja leczenia cukrzycy odbywa³a siê tym w³aœnie lekiem. Badanie to nie
wykaza³o szkodliwego wp³ywu obni¿ania glikemii za pomoc¹ gliklazydu na uk³ad
sercowo-naczyniowy.
Trzeba tak¿e odnotowaæ, ¿e w opublikowanym niedawno badaniu CAROLINA,
porównuj¹cym czêstoœæ punktów koñcowych u chorych leczonych linagliptyn¹
vs. glimepirydem, nie wykazano zwiêkszonej czêstoœci wystêpowania pierwotnego
ani wtórnych sercowo-naczyniowych punktów koñcowych, u chorych leczonych
pochodn¹ sulfonylomocznika.
Akarboza
Akarboza to lek hamuj¹cy dzia³anie a-glukozydaz, enzymów rozk³adaj¹cych
w jelitach wêglowodany z³o¿one do prostych. Poniewa¿ niestrawione wêglowodany z³o¿one nie s¹ wch³aniane w uk³adzie pokarmowym, sumaryczne wch³anianie
cukrów u chorych leczonych tym lekiem jest mniejsze. Prowadzi to do zmniejszenia
stê¿enia glukozy we krwi.
Niestety, niewch³oniête wêglowodany z³o¿one ulegaj¹ w przewodzie pokarmowym fermentacji. Z tego faktu wynikaj¹ dzia³ania niepo¿¹dane, tzn. wzdêcia, oddawanie gazów, bóle brzucha i biegunki, spowodowane fermentacj¹ cukrów z³o¿onych w jelicie. Objawy te ograniczaj¹ stosowanie tego leku.
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Stosowanie akarbozy ogranicza tak¿e fakt, ¿e lek ten obni¿a glikemiê jedynie
w niewielkim stopniu. Z powy¿szych wzglêdów akarboza jest stosowana raczej
jako leczenie wspomagaj¹ce. Wskazaniem do jej stosowania mo¿e byæ, np. koniecznoœæ obni¿enia glikemii po jednym z posi³ków (g³ównym posi³ku) u chorego leczonego innymi lekami, kiedy z jakichœ wzglêdów nie chcemy wdra¿aæ insuliny krótko
dzia³aj¹cej.
Warto wspomnieæ, ¿e akarboza jest nieco bardziej efektywna u chorych rasy ¿ó³tej,
co ma znaczenie w warunkach polskich ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê populacjê
pochodzenia azjatyckiego.

Gliptyny
Gliptyny to inhibitory dipeptylopeptydazy IV (DPP-4), enzymu rozk³adaj¹cego
glukagonopodobny peptyd typu 1 (GLP-1, ang. glucagon-like peptide 1). GLP-1
jest hormonem wydzielanym w jelitach, którego dzia³anie obni¿aj¹ce glikemiê wynika przede wszystkim ze zwiêkszenia wydzielania insuliny przez komórki beta
wysp trzustkowych. Dzia³anie to jest wywierane przede wszystkim w warunkach
hiperglikemii, a w znacznie mniejszym stopniu w warunkach normo- i hipoglikemii.
Dziêki temu GLP-1, a tak¿e leki hamuj¹ce aktywnoœæ DPP-4, które powoduj¹
wzrost stê¿enia natywnego GLP-1 w surowicy, nie powoduj¹ hipoglikemii ani nie
pog³êbiaj¹ niedocukrzeñ, które wynikaj¹ z innych powodów. Jest to na pewno jeden
z powodów, dla których leki te s¹ coraz czêœciej stosowane w leczeniu cukrzycy
typu 2.
Gliptyny nie powoduj¹ te¿ innych dzia³añ niepo¿¹danych. Dlatego leki te stosuje siê czêsto u osób starszych, u których z wy¿ej wymienionych powodów s¹
one lekami bezpiecznymi. W trakcie leczenia nimi nie nale¿y siê wprawdzie
spodziewaæ obni¿enia wartoœci hemoglobiny glikowanej o wiêcej ni¿ 0,5-1%,
ale mo¿e to byæ kolejnym argumentem do stosowania leków tej grupy u osób
starszych, u których nie nale¿y d¹¿yæ do szybkiej i du¿ej poprawy wyrównania
metabolicznego.
Nie wykazano korzyœci sercowo-naczyniowych ze stosowania gliptyn, ale s¹ one
tak¿e pod tym wzglêdem lekami bezpiecznymi. W du¿ych badaniach klinicznych
(SAVOR-TIMI, EXAMINE, TECOS, CARMELINA) saksagliptyna, alogliptyna,
sitagliptyna i linagliptyna nie zwiêksza³y, ale te¿ nie zmniejsza³y czêstoœci incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów. Jedynym budz¹cym niepokój objawem niepo¿¹danym by³a zwiêkszona czêstoœæ hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca
w grupie leczonej saksagliptyn¹ w badaniu SAVOR-TIMI 53. Dzia³ania takiego nie
wykazywa³y jednak inne gliptyny.
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Inhibitory SGLT-2 i SGLT-1/SGLT-2 (flozyny)
Flozyny hamuj¹ aktywnoœæ transporterów sodowo-glukozowych (przede wszystkim typu 2 – SGLT-2, sodium-glucose transporter 2), zlokalizowanych w kanaliku bli¿szym nefronu i odpowiadaj¹cych za wch³anianie zwrotne przes¹czonej
w k³êbuszku nerkowym glukozy (za oko³o 90% wch³aniania odpowiada SGLT-2,
zaœ za 10% SGLT-1).
Na rynku dostêpne s¹ przede wszystkim selektywne inhibitory SGLT-2: dapagliflozyna, empagliflozyna i kanagliflozyna (wymienione w kolejnoœci alfabetycznej). Leki te, oprócz zmniejszenia glikemii, prowadz¹ tak¿e do zmniejszenia
ciœnienia têtniczego. Dzieje siê tak na skutek zahamowania wch³aniania zwrotnego sodu, zwiêkszenia natriurezy i diurezy. Oprócz tego flozyny zmniejszaj¹ bilans
energetyczny, co powoduje zmniejszenie masy cia³a. Ten ostatni element, podobnie jak w przypadku agonistów receptora GLP-1 (patrz ni¿ej) odró¿nia je od wiêkszoœci innych leków przeciwcukrzycowych i stanowi istotny element decyzyjny
przy wyborze leku.
Oprócz poprawy kontroli metabolicznej cukrzycy, zmniejszenia glikemii, ciœnienia têtniczego i masy cia³a, flozyny zmniejszaj¹ równie¿ ryzyko powik³añ cukrzycy.
Szczególne wa¿ne jest obni¿enie ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych, co
udowodniono w trzech du¿ych badaniach: EMPA-REG OUTCOME, CANVAS
i DECLARE. W pierwszym z nich wykazano, ¿e w grupie chorych leczonych empagliflozyn¹ rzadziej ni¿ w grupie placebo wystêpowa³y incydenty sercowo-naczyniowe, w tym zgony sercowo-naczyniowe, a tak¿e liczba hospitalizacji z powodu
niewydolnoœci serca. Jednak najwa¿niejszym chyba wynikiem badania by³o
zmniejszenie œmiertelnoœci ogólnej (redukcja czêstoœci zgonów w grupie chorych
leczonych empagliflozyn¹ a¿ o 32%). Wydaje siê, ¿e du¿a i znamienna redukcja
œmiertelnoœci ogólnej i sercowo-naczyniowej jest efektem swoistym dla empagliflozyny. Efektu takiego nie uda³o siê bowiem wykazaæ w badaniach CANVAS (kanagliflozyna) ani DECLARE (dapagliflozyna), choæ we wszystkich trzech badaniach
zaznacza siê efekt klasy polegaj¹cy na zmniejszeniu czêstoœci hospitalizacji z powodu
niewydolnoœci serca i korzystnym wp³ywie na nerki.
Nie jest jasne, dlaczego empagliflozyna ma przewagê nad pozosta³ymi flozynami
w zakresie wp³ywu na œmiertelnoœæ. Trzeba zaznaczyæ, ¿e chorzy w³¹czeni do
badania DECLARE byli m³odsi, a ich ryzyko sercowo-naczyniowe mniejsze,
ni¿ u chorych w³¹czonych do pozosta³ych dwóch badañ. Nie wiadomo jednak, czy
by³o to powodem tak du¿ej ró¿nicy pomiêdzy cz¹steczkami w zakresie wp³ywu
na œmiertelnoœæ.
Oprócz dzia³ania kardioprotekcyjnego, flozyny wykazuj¹ tak¿e dzia³anie nefroprotekcyjne. Zmniejszaj¹ one ciœnienie wewn¹trzk³êbuszkowe, a tak¿e zmniejszaj¹
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indukowane hiperglikemi¹ zmiany zapalne i zw³óknienie w komórkach kanalików
nerkowych. Istniej¹ tak¿e dowody na korzystny wp³yw flozyn w retinopatii
cukrzycowej.
Flozyny od zesz³ego roku uzyska³y w Polsce wskazania refundacyjne. S¹ one
pokazane w tabeli 24.2.
Tabela 24.2. Kryteria refundacji flozyn (dapagliflozyna, empagliflozyna,

kanagliflozyna) i agonistów receptora GLP-1 (dulaglutyd i semaglutyd podawane raz
w tygodniu)
Cukrzyca typu 2
Odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) ³8
Leczenie co najmniej dwoma lekami doustnymi od co najmniej szeœciu miesiêcy
Przed wdro¿eniem do leczenia insuliny
Obecnoœæ wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego
• potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa,
lub
• uszkodzenie innych narz¹dów, objawiaj¹ce siê bia³komoczem, przerostem lewej komory
serca, czy te¿ retinopati¹ cukrzycow¹,
lub
• obecnoœæ trzech lub wiêcej g³ównych czynników ryzyka, tj. wiek powy¿ej 55 lat
u mê¿czyzn, a powy¿ej 60 lat u kobiet, dyslipidemia, nadciœnienie têtnicze,
palenie tytoniu i oty³oœæ

Agoniœci receptora GLP-1
Agoniœci receptora GLP-1, s¹ lekami doustnymi lub podawanymi w iniekcjach
podskórnych podobnie jak gliptyny, dzia³aj¹ poprzez szlaki sygna³owe GLP-1.
Pod ich wp³ywem nale¿y siê spodziewaæ wiêkszego obni¿enia wartoœci HbA1
(o 1-1,5%), jednak praktycznie nie powoduj¹ one hipoglikemii.
Jak wynika z powy¿szego, agoniœci receptora GLP-1 dzia³aj¹ silniej ni¿ gliptyny.
Wynika to czêœciowo z wiêkszego pobudzenia receptorów, a czêœciowo z dodatkowych mechanizmów dzia³ania, przez które zmniejszaj¹ one glikemiê. Do mechanizmów tych zaliczyæ mo¿na zmniejszenie ³aknienia poprzez dzia³anie oœrodkowe,
hamowanie wydzielania glukagonu, a tak¿e opóŸnienie pasa¿u posi³ków w przewodzie pokarmowym. Dzia³ania te powoduj¹ tak¿e zmniejszenie masy cia³a, którego
nie wykazuj¹ gliptyny. Z tego wzglêdu agoniœci receptora GLP-1 s¹ czêsto stosowane u chorych z oty³oœci¹, a liraglutyd w dawce 3,0 mg/dobê uzyska³ równie¿
wskazanie w leczeniu oty³oœci.
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Agoniœci receptora GLP-1 wykazuj¹ tak¿e dzia³anie zmniejszaj¹ce ryzyko sercowo-naczyniowe. Opublikowano wyniki du¿ych badañ sercowo-naczyniowych, oceniaj¹cych wp³yw lixisenatydu, liraglutydu, semaglutydu, exenatydu i exenatydu LAR,
albiglutydu (lek nie wszed³ jednak na rynek), a tak¿e dulaglutydu. Z leków
tych liraglutyd, semaglutyd, exenatyd LAR i dulaglutyd wydaj¹ siê mieæ najkorzystniejsze dzia³anie sercowo-naczyniowe, a semaglutyd i dulaglutyd, podawane
raz w tygodniu, s¹ obecnie w Polsce refundowane w wybranych wskazaniach
(tabela 24.2).

Insulina i jej analogi
Insulina jest lekiem z wyboru u tych chorych, u których wystêpuje bezwzglêdny
niedobór insuliny (patrz tabela 24.3). Dodatkowo, insulina wdra¿ana jest u chorych z cukrzyc¹ typu 2, u których wyczerpano mo¿liwoœci innego leczenia. U tych
ostatnich chorych wraz z up³ywem czasu dochodzi do wzglêdnego niedoboru
insuliny, czyli niemo¿noœci „prze³amania” du¿ej insulinoopornoœci przez insulinê
endogenn¹ (nawet, jeœli jej wytwarzanie jest wiêksze ni¿ u osób zdrowych).
W takich wypadkach konieczne jest dostarczenie dodatkowego ³adunku insuliny
egzogennej.
Tabela 24.3. Typy cukrzycy zwi¹zane z bezwzglêdnym niedoborem insuliny

(wg Franek E. Praktyczny podrêcznik insulinoterapii. Wydawnictwo San Roque,
Warszawa 2017)
Cukrzyca typu 1
Cukrzyca typu LADA (latent autoimmune diabetes of adults, póŸno rozpoczynaj¹ca siê
cukrzyca o pod³o¿u autoimmunologicznym)
Cukrzyca po resekcji trzustki
Cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy
Cukrzyca zwi¹zana ze zniszczeniem wysp trzustkowych w przebiegu ostrego/przewlek³ego
zapalenia trzustki

W chwili obecnej stosuje siê w leczeniu nie tylko insuliny ludzkie, ale wiele
analogów insuliny, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zarówno struktur¹, jak i parametrami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi. Porównanie parametrów farmakokinetycznych insuliny ludzkiej i szybko dzia³aj¹cych jej analogów
pokazano w tabeli 24.4, a insuliny NPH i d³ugo dzia³aj¹cych analogów insuliny
w tabeli 24.5.
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Tabela 24.4. Porównanie parametrów farmakokinetycznych insuliny ludzkiej i szybko

dzia³aj¹cych analogów insuliny (wg Franek E. Praktyczny podrêcznik insulinoterapii.
Warszawa, San Roque 2017)
Pocz¹tek
dzia³ania

Szczyt
dzia³ania

Czas trwania
dzia³ania

Aspart (NovoRapid)

10-20 minut

1-3 godzin

3-5 godzin

Szybki aspart*

Oko³o 5 minut

1-3 godzin

3-5 godzin

Glulizyna (Apidra)

10-15 minut

1 godz

Oko³o 4 godzin

Lispro (Humalog, Insulina
Lispro Sanofi, Liprolog)

15 minut

1-2 godzin

Oko³o 4 godzin

Insulina ludzka

30-45 minut

2-3 godzin

6-8 godzin

Tabela 24.5. Porównanie parametrów farmakokinetycznych insuliny NPH i d³ugo

dzia³aj¹cych analogów insuliny (wg Franek E. Praktyczny podrêcznik insulinoterapii.
Warszawa, San Roque 2017)
Okres
pó³trwania

Pocz¹tek
dzia³ania

Szczyt
dzia³ania

Koniec
dzia³ania

Degludec (Tresiba)

25,4 godziny

Nie jest
okreœlony

Bezszczytowa

48-72 godzin

Glargina (Abasaglar,
Lantus, Lusduna,
Semglee)

12,5 godziny

1 godzina

Bezszczytowa

Oko³o
24 godzin

Glargina U300
(Toujeo)

19 godzin

Nie jest
okreœlony

Bezszczytowa

Oko³o
32 godzin

Levemir (Detemir)

Zale¿ny
od dawki

Nie jest
okreœlony

Niskoszczytowa
(oko³o 8 godzin)

Do 24 godzin

Insulina NPH

5-10 godzin

2-4 godzin

4-10 godzin

10-16 godzin

Poni¿ej podano kilka praktycznych wskazówek, mog¹cych u³atwiæ kardiologom
i lekarzom rodzinnym wdra¿anie terapii insulin¹.
Praktyczne wskazówki dotycz¹ce rozpoczynania insulinoterapii u chorych na
cukrzycê typu 2 za pomoc¹ jednej dawki insuliny d³ugo dzia³aj¹cej.
Wdro¿enie intensywnego leczenia insulin¹ (wymagaj¹cego dopasowywania
dawek insuliny przed ka¿dym posi³kiem) mo¿e byæ trudne. Nauczenie przeciêtnego
chorego jego zasad wymaga czasu, poœwiêconego przez zespó³ doœwiadczonych
lekarzy, pielêgniarek, dietetyków i edukatorów, którym dysponuj¹ zwykle tylko
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Poradnie, Oddzia³y i Kliniki o profilu diabetologicznym. Jednak¿e rozpoczêcie
leczenia insulin¹ od podawanej przed snem pojedynczej, sta³ej dawki insuliny NPH
lub d³ugo dzia³aj¹cego analogu nie jest k³opotliwe i wymaga jedynie ustalenia dawki, jej „titracji” do dawki ostatecznej i – oczywiœcie – nauczenia chorego obs³ugi
„pena”. Jest zatem mo¿liwe tak¿e w POZ-ach i w Poradniach, Oddzia³ach i Klinikach niesprofilowanych w kierunku diabetologii.
Dobrymi kandydatami do rozpoczêcia leczenia insulin¹ w takim schemacie s¹
chorzy z wysok¹ glikemi¹ porann¹. U takich chorych rozpocz¹æ leczenie mo¿na
– w zale¿noœci od masy – od dawki 6-10 jednostek insuliny ludzkiej podawanej
przed snem. Dawka ta mo¿e byæ nastêpnie modyfikowana w prostym i bezpiecznym
schemacie, pokazanym w tabeli 24.6. Modyfikacje mog¹ byæ wdra¿ane nawet przez
samego chorego.
Tabela 24.6. Intensyfikacja dawki insuliny NPH lub analogu d³ugo dzia³aj¹cego

na podstawie œredniej glikemii na czczo z okresu poprzedzaj¹cego zmianê
Œrednia wartoœæ glikemii porannej
z 3-7-dniowego okresu poprzedzaj¹cego

Proponowana zmiana dawki insuliny
NPH/analogu d³ugo dzia³aj¹cego

<70 mg/dl

– 4-10 jednostek
(im wiêksza dawka insuliny i im mniejsza
wartoœæ glikemii, tym wiêksza redukcja)

70-99 mg/dl

– 2 jednostki

100-129 mg/dl

bez zmiany

130-170 mg/dl

+ 1 jednostka

>170 mg/dl

+ 2 jednostki

Analogi insuliny o bardzo d³ugim czasie dzia³ania, takie jak glargina U300 albo
insulina degludec, nie musz¹ byæ podawane przed snem. Ich si³a dzia³ania jest
bowiem podobna przez ca³¹ dobê, mog¹ zatem byæ podawane o dowolnej, sta³ej
porze dnia. Poniewa¿ si³a dzia³ania jest podobna przez ca³¹ dobê, nie nale¿y ich
raczej wybieraæ do rozpoczynania leczenia u chorych, którzy maj¹ hiperglikemiê
porann¹, ale prawid³owe lub prawie prawid³owe glikemie w czasie dnia, a je¿eli
taka decyzja zostaje podjêta, nale¿y u takich osób zaprzestaæ podawania leków
zmniejszaj¹cych glikemiê poposi³kow¹ lub zmniejszyæ ich dawki. W przypadku
leków, które oprócz glikemii zmniejszaj¹ tak¿e ryzyko sercowo-naczyniowe,
postêpowanie takie mo¿e jednak byæ niew³aœciwe.
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Aby nauczyæ chorego podawania insuliny, nale¿y przekazaæ mu stosunkowo
niewiele informacji. Design wstrzykiwaczy („penów”) jest ró¿ny w zale¿noœci od
producenta, ale zasady dzia³ania s¹ podobne. Fiolkê z insulin¹ (tzw. penfil, przechowywany w lodówce, ale nie w zamra¿arce) nale¿y w³o¿yæ w przeznaczone do
tego miejsce pena. Nale¿y pamiêtaæ, aby nie wk³adaæ penfili do niepasuj¹cych do
nich penów innych firm. Na pen za³o¿yæ nale¿y nastêpnie jednorazow¹ ig³ê, równie¿ pasuj¹c¹ do pena. Je¿eli chorzy u¿ywaj¹ igie³ wielorazowo (co nie jest zalecane, ale czêste w praktyce), nale¿y pouczyæ ich, aby zmieniali ig³y jak najczêœciej
i nie u¿ywali igie³ uszkodzonych lub zgiêtych.
Przed ka¿dym podaniem insuliny powinno siê usun¹æ powietrze zawarte w igle
lub fiolce i sprawdziæ jej przep³yw. Aby to zrobiæ, nale¿y obróciæ pen ig³¹ ku
górze i obejrzeæ penfil. Je¿eli widoczne s¹ w nim pêcherzyki powietrza, nale¿y
utrzymuj¹c go pionowo popukaæ kilka razy palcem, tak aby powietrze zgromadzi³o siê pod ig³¹. Wtedy nale¿y nakrêciæ pen na kilka jednostek insuliny i wcisn¹æ przycisk podawania dawki, usuwaj¹c powietrze przez ig³ê. Nawet
je¿eli w penfilu nie ma powietrza, nale¿y nastawiæ ma³¹ dawkê (2 jednostki)
insuliny i wcisn¹æ przycisk, wype³niaj¹c w ten sposób ig³ê. Po wykonaniu tych
czynnoœci na koñcu ig³y powinna pojawiæ siê kropla roztworu insuliny. Je¿eli
zjawisko takie nie zachodzi, nale¿y powtórzyæ czynnoœci, ewentualnie zmieniæ
ig³ê albo nawet pen.
Przed nastawieniem dawki insuliny nale¿y zawsze sprawdziæ, czy skala jest
wyzerowana. Dawkê insuliny nale¿y ustawiæ, kontroluj¹c liczbê jednostek na
skali wizualnie, albo te¿, je¿eli chory Ÿle widzi, licz¹c klikniêcia (jedno klikniêcie
równa siê jednej jednostce). Iniekcjê wykonaæ nale¿y po zdezynfekowaniu
skóry. Nale¿y uchwyciæ fa³d skóry w dwa palce jednej rêki, po czym drug¹ rêk¹
wk³uæ nasadzon¹ na pen ig³ê w sam œrodek fa³du, tak, aby koniec ig³y znalaz³
siê w tkance podskórnej (a nie w miêœniu ani w skórze w³aœciwej). Nastêpnie
nale¿y wcisn¹æ przy cisk podawa nia daw ki do oporu, nie wyj muj¹c ig³y przez
kilka sekund, a¿ ca³a dawka zostanie podana (przy du¿ych dawkach mo¿e to byæ
kilka sekund). Po podaniu insuliny nale¿y usun¹æ i wyrzuciæ ig³ê, zabezpieczyæ
wstrzykiwacz nasadk¹, schowaæ do futera³u i od³o¿yæ w przeznaczone dla niego
miejsce.
Polecane jest podawanie insuliny w miejsca o grubej tkance podskórnej, bêd¹ce
w zasiêgu obu r¹k, tzn. brzuch i uda. Mo¿na tak¿e podawaæ insulinê pod skórê
ramion lub poœladków, co wymaga czêsto wykonania iniekcji jedn¹ rêk¹. W takiej
sytuacji unikniêcie podania insuliny œródskórnie lub domiêœniowo wymaga
uwagi i pewnego doœwiadczenia. Postêpowanie takie mo¿e byæ jednak czasami
konieczne, poniewa¿ podawanie insuliny ca³y czas w te same miejsca prowadzi
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do przerostów tkanki podskórnej. Dlatego powinno siê zmieniaæ za ka¿dym razem
miejsce iniekcji. Je¿eli ju¿ dosz³o do przerostów, nie wolno podawaæ w te miejsca
insuliny, poniewa¿ w takiej sytuacji dynamika absorpcji leku do kr¹¿enia jest
nieprzewidywalna i dochodziæ mo¿e zarówno do hiper-, jak i do hipoglikemii.

KRYTERIA WYRÓWNANIA GOSPODARKI
WÊGLOWODANOWEJ
G³ównym kryterium wyrównania cukrzycy w zakresie gospodarki wêglowodanowej jest uzyskanie wartoœci hemoglobiny glikowanej (HbA1c) £7%. Cele wyrównania cukrzycy podane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, przedstawiono
w tabeli 24.7.
Tabela 24.7. Kryteria wyrównania gospodarki wêglowodanowej
Cel wyrównania

U kogo obowi¹zuje

HbA1c £7%

U wszystkich chorych na cukrzycê, je¿eli nie ma ¿adnych
przes³anek do jego zmiany

HbA1c £6,5%

U chorych z cukrzyc¹ typu 2 (szczególnie œwie¿o
rozpoznan¹) je¿eli obni¿anie glikemii nie wi¹¿e siê
z hipoglikemiami (szczególnie ciê¿kimi)
ani z pogorszeniem jakoœci ¿ycia
U kobiet z cukrzyc¹ planuj¹cych ci¹¿ê (zaleca siê nawet
d¹¿enie do HbA1c£6,0% w 2. i 3. trymetrze, jeœli
nie wi¹¿e siê to z indukcj¹ hipoglikemii)

HbA1c £8%

U chorych starszych i/lub z powik³aniami
makroangiopatycznymi (np. przebyty OZW, udar)
i/lub licznymi chorobami towarzysz¹cymi

Indywidualnie ustalane
kryterium wyrównania

w szerokim zakresie wartoœci HbA1, zale¿nie od:
• mo¿liwoœci intelektualnych chorego i jego
zaanga¿owania w proces terapeutyczny
• czasu trwania cukrzycy
• przewidywanej d³ugoœci ¿ycia
• obecnoœci powik³añ (tak¿e hipoglikemii)
i chorób wspó³istniej¹cych
• mo¿liwoœci finansowych
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PODSUMOWANIE
Leczenie przeciwhiperglikemiczne mo¿e byæ prowadzone zarówno metodami
niefarmakologicznymi, jak i farmakologicznymi. Te ostatnie obejmuj¹ doustne leki
przeciwcukrzycowe, nieinsulinowe leki podskórne oraz insulinê. Najtrudniejsze do
wdro¿enia jest leczenie insulin¹, jednak proste schematy mog¹ byæ bez problemu
wdra¿ane przez lekarza POZ lub kardiologa. Niezale¿nie od stosowanego leczenia,
u ka¿dego chorego na cukrzycê powinien byæ ustalony jego cel, a w razie jego nieosi¹gniêcia, leczenie powinno byæ odpowiednio intensyfikowane.
Leczenie przeciwhiperglikemiczne pozostaje wci¹¿ wa¿nym elementem leczenia
cukrzycy, jednak nale¿y je prowadziæ z uwzglêdnieniem nowego paradygmatu
leczenia cukrzycy, omówionego w nastêpnym, ostatnim ju¿ rozdziale. Paradygmat
ten bierze pod uwagê nie tylko wp³yw na parametry surogatowe, ale przede wszystkim na twarde punkty koñcowe.
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Rozdzia³ 25

NOWE SPOJRZENIE
NA LECZENIE CUKRZYCY:
ZMNIEJSZENIE RYZYKA
SERCOWO-NACZYNIOWEGO I ZGONU
Grzegorz Dzida
Pod koniec 2008 roku FDA (Administracja ¯ywnoœci i Leków Stanów Zjednoczonych) wyda³a dokument z zaleceniami dla przemys³u farmaceutycznego odnoœnie kontroli bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego nowych leków stosowanych
w leczeniu cukrzycy (US FDA Guidance for Industry 2008). Sta³o siê to pod
wp³ywem g³oœnej metaanalizy badañ rosiglitazonu, w której to wykazano zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia zawa³u serca podczas leczenia t¹ pochodn¹ tiazolidynedionu. Od tej pory ka¿dy lek zarejestrowany do leczenia cukrzycy powinien
wykazaæ bezpieczeñstwo sercowo-naczyniowe w dedykowanym badaniu CVOT
(Cardiovascular Outcome Trial). Do tej pory opublikowano wyniki kilkunastu
takich prób klinicznych. Ich wyniki zmieni³y diametralnie nasze spojrzenie na
terapiê cukrzycy typu 2.
Podstawowym problemem wspó³czesnej diabetologii jest nadumieralnoœæ osób
z cukrzyc¹ w stosunku do rówieœników bez zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej.
Skrócenie oczekiwanej d³ugoœci ¿ycia mo¿e siêgaæ nawet kilkunastu lat. G³ówn¹
przyczyn¹ zgonów w tej populacji s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego.
Za³o¿ono wiêc, ¿e g³ówn¹ cech¹ leku stosowanego w terapii cukrzycy powinno byæ
bezpieczeñstwo, czyli niezwiêkszanie ryzyka sercowo-naczyniowego.
Analizuj¹c wyniki badañ CVOT nale¿y braæ pod uwagê predefiniowane pierwszorzêdowe i wtórne punkty koñcowe podlegaj¹ce analizie. Najczêœciej jest to z³o¿ony
pierwszorzêdowy punkt koñcowy (MACE, ang. Major Adverse Cardiovascular
Event), sk³adaj¹cy siê ze œmiertelnoœci sercowo-naczyniowej i niezakoñczonych
zgonem zawa³ów serca i udarów mózgu. Wœród drugorzêdowych punktów
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koñcowych najwa¿niejsze znaczenie prognostyczne ma œmiertelnoœæ ca³kowita.
W zwi¹zku z tym, ¿e wyniki pierwszych opublikowanych badañ CVOT wskazywa³y na mo¿liwoœæ wp³ywu na ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolnoœci
serca, w najnowszych badaniach równorzêdnym pierwszorzêdowym punktem
koñcowym sta³a siê równie¿ œmiertelnoœæ sercowo-naczyniowa, ³¹cznie z hospitalizacjami z powodu niewydolnoœci serca. Badania te zosta³y równie¿ wzbogacone o aspekt bezpieczeñstwa nerkowego. Predefiniowane nefrologiczne punkty
koñcowe ró¿ni¹ siê miêdzy poszczególnymi badaniami, jednak najczêœciej jest to
tzw. nefrologiczne 3D (Doubling serum creatinine, Dialysis, renal Death; podwojenie stê¿enia kreatyniny w surowicy, koniecznoœæ hemodializy lub transplantacji
nerki oraz zgon z przyczyn nerkowych). Kolejnym aspektem, który nale¿y interpretowaæ jest charakterystyka badanej populacji, w szczególnoœci proporcja osób
z ju¿ rozpoznan¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego oraz tych bez choroby
sercowo-naczyniowej na pocz¹tku badania, ale z wystêpuj¹cymi czynnikami
ryzyka sercowo-naczyniowego (McGuire i wsp. 2019).
Jako pierwsze poznaliœmy wyniki badañ CVOT z budz¹c¹ wówczas du¿e nadzieje klas¹ leków doustnych – inhibitorów dipeptydylo-peptydazy 4 (iDPP4), czyli gliptyn. Badania SAVOR-TIMI 53 z saksagliptyn¹ (Scirica i wsp. 2013), EXAMINE
z alogliptyn¹ (White i wsp. 2013), TECOS z sitagliptyn¹ (Greek i wsp. 2015)
oraz CARMELINA i CAROLINA z linagliptyn¹ (Rosenstock, Kahn i wsp. 2015,
Rosenstock, Perkovic i wsp. 2019) wykaza³y jednoznacznie bezpieczeñstwo sercowo-naczyniowe tych leków. Jednoczeœnie przynios³y pewne rozczarowanie, poniewa¿
przes³anki patofizjologiczne, takie jak: obojêtny wp³yw na ciœnienie têtnicze, parametry lipidowe, masê cia³a, brak ryzyka hipoglikemii i potencjalnie korzystny
wp³yw na uk³ad kr¹¿enia, mog³y sugerowaæ dodatkowy efekt protekcyjny na uk³ad
sercowo-naczyniowy. Warto tu równie¿ podkreœliæ bardzo wa¿ny aspekt zwi¹zany
z zastosowaniem linagliptyny, która wykaza³a nie tylko bezpieczeñstwo sercowo-naczyniowe, ale równie¿ nerkowe. Jako jedyna z gliptyn nie jest wydalana przez
nerki, co umo¿liwia stosowanie jej u pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek bez koniecznoœci modyfikacji dawki.
Tabela 25.1 przedstawia wyniki wymienionych badañ CVOT w aspekcie ryzyka
wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu koñcowego (MACE, ang. Major
Adverse Cardiovascular Event).
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Tabela 25.1. Ryzyko wzglêdne wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu

koñcowego (MACE) w badaniach CVOT inhibitorów DPP-1
Badany lek

Placebo

Liczba zdarzeñ / liczba osób (%)

HR
(95% CI)

p-value

SAVOR-TIMI 53
(saxagliptyna)

613/8280
(7,3)

609/8212
(7,2)

1,00
(0,89; 1,12)

0,99

EXAMINE
(alogliptyna)

305/2701
(11,3)

316/2679
(11,8)

0,96
(£1,16)

0,32

TECOS
(sitagliptyna)

695/7257
(9,6)

695/7266
(9,6)

0,98
(0,88; 1,09)

0,65

CARMELINA
(linagliptyna)

434/3494
(12,4)

420/3485
(12,1)

1,02
(0,89; 1,17)

0,74

CAROLINA
(linagliptyna
vs glimepiryd)

356/3023
(11,8)

362/3010
(12%)

0,98
(0,84-1,14)

0,76

W badaniu SAVOR-TIMI 53 zaobserwowano dodatkowo wzrost ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca w grupie leczonej saksagliptyn¹. Czêstoœæ
hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca by³a w tej grupie o 27% wy¿sza ni¿
w grupie przyjmuj¹cej placebo. W wynikach kolejnych publikowanych badañ
TECOS, CARMELINA i CAROLINA nie stwierdzono co prawda ró¿nic w czêstoœci hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca pomiêdzy badanymi grupami,
ale ryzyko hospitalizacji z tego powodu sta³o siê przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy projektuj¹cych próby kliniczne bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego nowych leków stosowanych w cukrzycy. Zbieg³o siê to równie¿
z publikacj¹ wyników badania PARADIGM HF (McMurray i wsp. 2013), w którym
porównywano skutecznoœæ i bezpieczeñstwo preparatu z³o¿onego z blokera receptora angiotensyny II i inhibitora neprilizyny (ARNI) u pacjentów z niewydolnoœci¹
serca i upoœledzon¹ funkcj¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutu lewej komory LVEF <40%). Ju¿ wczeœniej wiadomo by³o, ¿e rozpoznanie niewydolnoœci serca
u pacjenta z cukrzyc¹ wi¹¿e siê z pogorszeniem rokowania porównywalnym z rozpoznaniem nowotworu z³oœliwego. Badanie PARADIGM-HF wykaza³o, ¿e przebyta hospitalizacja z powodu niewydolnoœci serca wi¹¿e siê z 33% wzrostem ryzyka
zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto wykazano, ¿e wœród pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, uczestnicz¹cych w tym badaniu, a¿ 48% mia³o cukrzycê. Wœród
pacjentów z cukrzyc¹ rozpoznan¹ przed rozpoczêciem badania, ryzyko zgonu
sercowo-naczyniowego by³o a¿ o 64% wy¿sze ni¿ u pacjentów bez cukrzycy. St¹d
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te¿ niewydolnoœæ serca w cukrzycy sta³a siê w ostatnich latach niezwykle interesuj¹cym zagadnieniem. To zainteresowanie spotêgowa³y wyniki badañ CVOT inhibitorów SGLT-2, o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci rozdzia³u.
Nadzieje zwi¹zane z lekami inkretynowymi, które mog³yby zgodnie z przes³ankami patofizjologicznymi wykazaæ oprócz bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego
dodatkow¹ wartoœæ w postaci dzia³ania protekcyjnego na uk³ad kr¹¿enia, spe³ni³y
siê czêœciowo w przypadku agonistów receptora GLP-1. Wprawdzie badania
pochodnych eksendyny: lixisenatydu (ELIXA), eksenatydu (FREEDOM-CVO)
i eksenatydu o przed³u¿onym dzia³aniu (EXSCEL) udowodni³y ich bezpieczeñstwo
sercowo-naczyniowe, ale nie wykaza³y dodatkowych korzyœci z ich stosowania
(Pfeffer i wsp. 2015, Holman i wsp. 2017). Tabela 25.2 przedstawia wyniki badañ
CVOT agonistów receptora GLP-1 w aspekcie wystêpowania pierwszorzêdowego
z³o¿onego punktu koñcowego (MACE).
Tabela 25.2. Ryzyko wzglêdne wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu

koñcowego (MACE) w badaniach CVOT agonistów receptora GLP-1
Lek badany

Placebo

Liczba
Libczba
Liczba
Liczba
zdarzeñ /
zdarzeñ
zdarzeñ /
zdarzeñ
liczba osób
na 100
liczba osób
na 100
(%)
pacjentolat
(%)
pacjentolat

HR
(95% CI)

p-value

ELIXA
(lixisenatyd)

406/3034
(13,4)

6,4

399/3034
(13,2)

6,3

1,02
(0,89; 1,17)

0,81

LEADER
(liraglutyd)

608/4668
(13,0)

3,4

694/4672
(14,9)

3,9

0,87
(0,78; 0,97)

0,01

SUSTAIN-6
(semaglutyd sc)

108/1648
(6,6)

3,24

146/1649
(8,9)

4,44

0,74
(0,58; 0,95)

0,02

EXSCEL
(exenatyd)

839/7356
(11,4)

3,7

905/7396
(12,2)

4

0,91
(0,83; 1,00)

0,06

Harmony
Outcomes
(albiglutyd)

338/4731
(7)

4,57

428/4732
(9)

5,87

0,78
(0,68; 0,90)

0,0006

REWIND
(dulaglutyd)

594/4949
(12,0)

2,35

663/4952
(13,4)

2,66

0,88
(0,79; 0,99)

0,026

PIONEER 6
(semaglutyd
per os)

61/1591
(3,8)

2,9

76/1592
(4,8)

3,7

0,79
(0,57; 1,11)

0,17
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Wiêcej optymizmu natomiast wnios³a publikacja wyników badania LEADER
z analogiem GLP-1 liraglutydem. Ten podawany podskórnie jeden raz dziennie
lek inkretynowy, poza zwiêkszeniem bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego
w postaci 22% redukcji wzglêdnego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego i 13%
redukcji ryzyka wyst¹pienia pierwszorzêdowego punktu koñcowego, spowodowa³ równie¿ u chorych w³¹czonych do badania 15% redukcjê wzglêdnego ryzyka
zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (Marso i wsp. 2016, Verma i wsp. 2018).
Ten fakt umocni³ pozycjê liraglutydu w zaleceniach towarzystw naukowych, jako
leku z potencja³em przed³u¿ania ¿ycia pacjentom z cukrzyc¹. Patomechanizm
tego korzystnego ochronnego dzia³ania na uk³ad kr¹¿enia jest ci¹gle nie do koñca
wyjaœniony. Postuluje siê miêdzy innymi korzystny wp³yw obni¿enia masy cia³a,
skurczowego ciœnienia têtniczego i dzia³anie przeciwzapalne oraz brak ryzyka
wyst¹pienia hipoglikemii. Mo¿liwy jest tak¿e bezpoœredni wp³yw leku na uk³ad
sercowo-naczyniowy.
W kolejnym badaniu CVOT (SUSTAIN-6) z podawanym podskórnie jeden raz
w tygodniu semaglutydem, innym analogiem GLP-1, uzyskano 26% redukcjê
wzglêdnego ryzyka wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu koñcowego, w tym a¿ 39% redukcjê udaru mózgu niezakoñczonego zgonem, jednak bez
istotnej redukcji ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego. Obserwowano natomiast
zwiêkszenie ryzyka progresji retinopatii cukrzycowej, co nale¿y byæ mo¿e wi¹zaæ
z istotnym i szybkim efektem obni¿enia odsetka hemoglobiny glikowanej (Marso
i wsp. 2016).
Niezwykle pouczaj¹ca wydaje siê byæ historia albiglutydu, wielkocz¹steczkowego analogu GLP-1 badanego w projekcie HARMONY. Wprawdzie uzyskano
znaczn¹ redukcjê wzglêdnego ryzyka wyst¹pienia pierwszorzêdowego punktu koñcowego MACE: a¿ o 26%, a to g³ównie za spraw¹ 25% redukcji ryzyka wyst¹pienia
zawa³u serca niezakoñczonego zgonem. Jednak produktu nie wprowadzono na
rynek farmaceutyczny ze wzglêdu na brak istotnej redukcji odsetka hemoglobiny
glikowanej oraz masy cia³a (Hernandez i wsp. 2018). Brak po¿¹danych efektów
metabolicznych wi¹¿e siê z faktem, ¿e du¿a peptydowa cz¹steczka albiglutydu nie
przenika przez barierê krew-mózg. Stanowi to dowód na potwierdzenie oœrodkowego dzia³ania metabolicznego agonistów receptora GLP-1.
Nastêpny analog GLP-1 podawany podskórnie jeden raz w tygodniu to dulaglutyd, którego przed³u¿one dzia³anie jest spowodowane po³¹czeniem z fragmentem
sta³ym immunoglobuliny IgG. Jego dzia³anie kardioprotekcyjne wykazano
w badaniu REWIND (Gerstein i wsp. 2019), które by³o jednym z niewielu badañ
CVOT w diabetologii zaprojektowanym dla oceny korzyœci, a nie tylko bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego. Lek zmniejszy³ ryzyko wzglêdne wyst¹pienia
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MACE o 12%, w tym zmniejszy³ a¿ o 31% ryzyko udaru mózgu niezakoñczonego
zgonem. Badanie REWIND jest jak dotychczas najwiêkszym badaniem CVOT
wœród agonistów receptora GLP-1, obejmuj¹cym a¿ 68,5% pacjentów bez rozpoznanej choroby uk³adu sercowo-naczyniowego i z najd³u¿ej trwaj¹c¹, ponad
5-letni¹ obserwacj¹. Jego wyniki maj¹ szczególne znaczenie dla tzw. profilaktyki
pierwotnej.
Opublikowano równie¿ badanie bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego pierwszego leku o budowie peptydowej podawanego codziennie doustnie. Jest to szczególna postaæ farmaceutyczna semaglutydu. Badanie PIONEER 6 potwierdzi³o nie
tylko bezpieczeñstwo, ale te¿ w³aœciwoœci kardioprotekcyjne preparatu, w postaci
21% redukcji ryzyka wzglêdnego wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu
koñcowego (MACE) (Husain i wsp. 2019).
Spoœród agonistów receptora GLP-1 w protekcji sercowo-naczyniowej zastosowanie zdoby³y: liraglutyd, semaglutyd (w formie podskórnej i doustnej) oraz dulaglutyd. Te leki znalaz³y swoje miejsce w terapii cukrzycy u pacjentów wysokiego
i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego na jak najwczeœniejszym jej
etapie (ADA 2019).
W aktualnych zaleceniach postêpowania w cukrzycy typu 2 analogi GLP-1
powinny byæ pierwsz¹ terapi¹ iniekcyjn¹, wdra¿an¹ jeszcze przed rozpoczêciem insulinoterapii. Maj¹ one bowiem potencja³ znacznego opóŸnienia insulinoterapii. W tym momencie warto wspomnieæ o tym, ¿e degludec, najnowszy d³ugo
dzia³aj¹cy analog insuliny, równie¿ posiada dowody bezpieczeñstwa sercowo-naczyniowego w postaci wyników badania DEVOTE, w którym porównywany by³
z preparatem insuliny glarginy U100 (Marso i wsp. 2017).
Ostatnie kilka lat w leczeniu cukrzycy to niew¹tpliwie czas inhibitorów SGLT-2.
Prze³omowym momentem sta³o siê og³oszenie wyników badania EMPAREG-OUTCOME (Zinman i wsp. 2015) z empagliflozyn¹. Okaza³o siê, ¿e lek ten jest
bezpieczny pod wzglêdem incydentów sercowo-naczyniowych, wykazuj¹c jednoczeœnie w³aœciwoœci istotnie zmniejszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia takich powik³añ.
W ww. badaniu CVOT empagliflozyna zredukowa³a wzglêdne ryzyko wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu koñcowego MACE o 14% i, co istotne,
œmiertelnoœci sercowo-naczyniowej a¿ o 38%. Prze³o¿y³o siê to równie¿ na 32%
redukcjê ryzyka wzglêdnego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, czyli uznawanego
za „najtwardszy” punktu koñcowego badañ. Wskazuje to, ¿e empagliflozyna
ma potencja³ wyd³u¿ania ¿ycia pacjentów z cukrzyc¹ typu 2. Zwrócono równie¿
uwagê na to, ¿e krzywe ryzyka rozchodz¹ siê bardzo wczeœnie od pocz¹tku
stosowania leku i efekt redukcji ryzyka zauwa¿alny jest ju¿ po kilku tygodniach
terapii (Zinman i wsp. 2015). Fakt ten spowodowa³ zmianê sposobu myœlenia
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o leczeniu cukrzycy. Szczególnie docenili to kardiolodzy i empagliflozyna natychmiast znalaz³a miejsce w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotycz¹cych prewencji sercowo-naczyniowej z 2016 roku.
Znalaz³ siê tam zapis, ¿e „u chorych z cukrzyc¹ typu 2 i chorob¹ uk³adu kr¹¿enia
zastosowanie inhibitora SGLT-2 nale¿y rozwa¿yæ wczeœnie, aby zredukowaæ
œmiertelnoœæ z przyczyn sercowo-naczyniowych i œmiertelnoœæ ogóln¹” (Piepoli
i wsp. 2016).
W badaniu wykazano tak¿e a¿ 45% redukcjê wzglêdnego ryzyka hospitalizacji
z powodu niewydolnoœci serca, z efektem protekcyjnym pojawiaj¹cym siê równie¿
bardzo wczeœnie po zastosowaniu leku (Fitchett i wsp. 2019). Opublikowane
w 2016 roku zalecenia ESC dotycz¹ce niewydolnoœci serca uzna³y ten fakt za bardzo istotny, wskazuj¹c, ¿e zastosowanie „empagliflozyny powinno byæ rozwa¿one
u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 celem zapobiegania lub opóŸnienia wyst¹pienia niewydolnoœci serca i przed³u¿enia ¿ycia” (Ponikowski i wsp. 2016).
Od publikacji badania EMPAREG-OUTCOME ca³y œwiat medyczny, nie tylko
diabetolodzy i kardiolodzy, oczekiwa³ na wyniki badañ CVOT innych flozyn.
Tabela 25.3 przedstawia ich wyniki odnoœnie ryzyka wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu koñcowego (MACE).
Tabela 25.3. Ryzyko wzglêdne wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego punktu
koñcowego (MACE) w badaniach CVOT inhibitorów SGLT-2
Badany lek
Liczba
osób

Placebo

Liczba zdarzeñ
na 1000 pacjentolat

HR
(95% CI)

EMPAREG-OUTCOME

7020

37,4

43,9

0,86
(0,74; 0,99)

CANVAS Program

10142

26,9

31,5

0,86
(0,75; 0,97)

DECLARE-TIMI 58

17160

22,6

24,2

0,93
(0,84; 1,03)

CREDENCE

4401

38,7

48,7

0,8
(0,67; 0,99)

VERITS CV*

8246

40

40,03

0,99
(0,88; 1,12)

* Dane prezentowane podczas 80 sesji ADA w Chicago 16.06.2020.
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Próba kliniczna z kanagliflozyn¹ pod akronimem CANVAS wykaza³a równie¿
istotn¹ redukcjê wzglêdnego ryzyka wyst¹pienia pierwszorzêdowego z³o¿onego
punktu koñcowego pod wp³ywem tego leku (o 14%). Nie wykazano jednak istotnej
redukcji œmiertelnoœci sercowo-naczyniowej. Warto zaznaczyæ fakt, ¿e w badaniu
uczestniczy³o 30% pacjentów bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej, ale
z czynnikami ryzyka s-n (Mahaffey i wsp. 2018, Neal i wsp. 2017). Natomiast
w badaniu DECLARE-TIMI 58 wykazano bezpieczeñstwo sercowo-naczyniowe,
ale bez istotnego efektu protekcyjnego pod wzglêdem ryzyka wyst¹pienia MACE
w populacji, w której 60% pacjentów nie mia³o rozpoznanej choroby uk³adu kr¹¿enia, lecz kilka czynników ryzyka s-n (Wiviott i wsp. 2019).
Przerwane wczeœniej ni¿ zaplanowano badanie CREDENCE dotyczy³o stosowania kanagliflozyny u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i cukrzycow¹ chorob¹ nerek.
Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e wszyscy pacjenci uczestnicz¹cy w badaniu byli osobami bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Potwierdzono tu zarówno bezpieczeñstwo, jak i efekt protekcyjny kanagliflozyny, która zredukowa³a wzglêdne
ryzyko wyst¹pienia MACE o 20% (Perkovic i wsp. 2019).
Zaprezentowane 16 czerwca 2020 roku podczas 80. Sesji Naukowej Amerykañskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Chicago wyniki badania VERTIS-CV
z ertugliflozyn¹ (wyniki badania nie zosta³y dotychczas opublikowane), przeprowadzone w grupie ponad 8000 pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i rozpoznan¹ chorob¹
uk³adu sercowo-naczyniowego (Cannon i wsp. 2018), potwierdzi³y jedynie bezpieczeñstwo sercowo-naczyniowe tej flozyny, nie wykazuj¹c jej efektu protekcyjnego
w aspekcie zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia MACE (HR 0,97; CI 0,85-1,11).
Wszystkie flozyny wykazuj¹ w poszczególnych badaniach niezwykle korzystny wp³yw redukuj¹cy ryzyko wzglêdne hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca, która, jak wiemy, podnosi ryzyko wyst¹pienia zgonu sercowo-naczyniowego
o 34%. Tabela 25.4. przedstawia wyniki badañ CVOT inhibitorów SGLT-2
w aspekcie ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca. Wydaje siê, ¿e
w tym aspekcie wystêpuje efekt klasy, dotycz¹cy wszystkich badanych flozyn.
Mechanizm tego dzia³ania jest obecnie badany i sta³ siê przedmiotem wielu dyskusji i wyzwañ badawczych omówionych w rozdzia³ach 12 i 23. Jednak nie wszystkie inhibitory SGLT-2 istotnie zredukowa³y ryzyko wyst¹pienia z³o¿onego punktu koñcowego sk³adaj¹cego siê z hospitalizacji z powodu niewydolnoœci serca
oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Redukcjê ryzyka wzglêdnego
(RRR) stwierdzono dla nastêpuj¹cych flozyn: empagliflozyna (EMPAREG-OUTCOME, o 34%), kanagliflozyna (CANVAS, o 22%, CREDENCE, o 31% )
i dapagliflozyna (DECLARE-TIMI 58, o 17%) (Fitchett i wsp. 2019, Radholm
i wsp. 2018).
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Tabela 25.4. Ryzyko wzglêdne wyst¹pienia hospitalizacji z powodu niewydolnoœci

serca w badaniach CVOT inhibitorów SGLT-2
Badany lek

Placebo

Liczba
osób

Liczba
zdarzeñ

EMPAREG-OUTCOME
empagliflozyna

7020

221

9,4

14,5

0,65
(0,50; 0,85)

CANVAS Program
kanagliflozyna

10142

243

5,5

8,7

0,67
(0,52; 0,87)

DECLARE-TIMI 58
dapagliflozyna

17160

498

6,2

8,5

0,73
(0,61; 0,88)

CREDENCE
kanagliflozyna

4401

230

15,7

25,3

0,61
(0,47; 0,80)

VERITS CV*
ertugliflozyna

8246

–-

0,7

1,1

0,7
(0,54; 0,90)

Liczba zdarzeñ
na 1000 pacjentolat

HR
(95% CI)

* Dane prezentowane podczas 80 sesji ADA w Chicago 16.06.2020.

Zainteresowanie mo¿liwoœci¹ zastosowania inhibitorów SGLT-2 w leczeniu
niewydolnoœci serca spowodowa³o rozpoczêcie badañ nad ich skutecznoœci¹ tak¿e
u osób bez rozpoznanej cukrzycy. Pierwsze opublikowane wyniki badania DAPA-HF,
w którym dapagliflozyna stosowana by³a u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i upoœledzon¹ funkcj¹ skurczow¹ lewej komory (LVEF <40%). Stwierdzono istotn¹
redukcjê, a¿ o 26%, wzglêdnego ryzyka wyst¹pienia z³o¿onego pierwotnego punktu
koñcowego (zgon sercowo-naczyniowy, hospitalizacja z powodu niewydolnoœci
serca, pilna wizyta lekarska z powodu zaostrzenia jej przebiegu). Korzyœæ dotyczy³a
zarówno pacjentów z rozpoznan¹ cukrzyc¹ jak i bez (McMurray i wsp. 2019).
Podobnie, w badaniu EMPEROR-recluced leczenie empagliflozyn¹ zredukowa³o ryzyko wyst¹pienia pierwszorzêdowego punktu koñcowego (zgon z przyczyn
sercowo-naczyniowych i hospitalizacja z powodu niewydolnoœci serca) a¿ o 25%
i to niezale¿nie od tego czy by³a rozpoznana cukrzyca (Packer i wsp. 2020). Badania
skutecznoœci innych flozyn w tym zakresie trwaj¹ i z niecierpliwoœci¹ oczekujemy
ich wyników.
Wyniki badañ CVOT inhibitorów SGLT-2 wykaza³y równie¿ ich dzia³anie nefroprotekcyjne, spowalniaj¹ce progresjê utraty czynnoœci filtracyjnej nerek (Wanner
i wsp. 2016, Mosenzon i wsp. 2019). Zainteresowanie nefrologów wzbudzi³o szczególnie og³oszenie wyników badania CREDENCE. Pojawi³y siê równie¿ pewne
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w¹tpliwoœci odnoœnie efektu klasy flozyn w tym zakresie. Prezentowane wyniki
badania VERTIS-CV nie wykaza³y bowiem spodziewanego efektu nefroprotekcyjnego ertugliflozyny. Niew¹tpliwie dzia³anie nefroprotekcyjne przek³ada siê na efekt
kardioprotekcyjny inhibitorów SGLT-2, wp³ywaj¹c na funkcjonowanie osi sercowo-nerkowej (cardio-renal axis). Tabela 25.5 przedstawia redukcjê ryzyka wzglêdnego wyst¹pienia z³o¿onego nerkowego punktu koñcowego w badaniach CVOT
inhibitorów SGLT-2. Predefiniowany nerkowy z³o¿ony punkt koñcowy nieznacznie ró¿ni³ siê w poszczególnych badaniach. W bardzo niedalekiej przysz³oœci spodziewaæ siê nale¿y rozszerzenia wskazañ do stosowania flozyn u pacjentów z eGFR
poni¿ej 60 ml/min. Co wiêcej, og³oszone wyniki badania Dapa-CKD wykazuj¹, ¿e
leczenie dapagliflozyn¹ zredukowa³o ryzyko wyst¹pienia pierwotnego z³o¿onego
punktu koñcowego (nefrologiczne 3D) o 36% u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 oraz
a¿ o 50% u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek bez cukrzycy (Heerspink i wsp.
2020). Leczenie to zredukowa³o równie¿ o 31% ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek niezale¿nie od wspó³istnienia cukrzycy.
I tak w³aœnie na naszych oczach inhibitory SGT-2 staj¹ siê równie¿ lekami nefrologicznymi.
Tabela 25.5. Ryzyko wzglêdne wyst¹pienia z³o¿onego nerkowego punktu koñcowego
w badaniach CVOT inhibitorów SGLT-2 (predefiniowane punkty koñcowe
w poszczególnych badaniach ró¿ni¹ siê nieznacznie miêdzy sob¹)
Badany lek
Liczba
osób

Placebo

Liczba zdarzeñ
na 1000 pacjentolat

HR
(95% CI)

EMPAREG-OUTCOME

7020

6,3

11,5

0,54
(0,40; 0,75)

CANVAS Program

10142

5,5

9

0,6
(0,47; 0,77)

DECLARE-TIMI 58

17160

3,7

7

0,53
(0,43; 0,66)

CREDENCE

4401

27

40,4

0,66
(0,53; 0,81)

VERITS CV*

8246

9,3

11,5

0,81
(0,64; 1,03)

* Dane prezentowane podczas 80 sesji ADA w Chicago 16.06.2020.
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Pocz¹wszy od 2015 roku, kiedy to og³oszono wyniki badania EMPAREG-OUTCOME, nowe leki stosowane w cukrzycy, zapewniaj¹ce oprócz dobrej
kontroli glikemii równie¿ dzia³anie protekcyjne na uk³ad sercowo-naczyniowy,
spowodowa³y dynamiczne zmiany w zaleceniach zarówno towarzystw naukowych
diabetologicznych, jak i kardiologicznych. Wspomniano ju¿ o pierwszych zmianach w zaleceniach ESC z 2016 roku. Najnowsze wytyczne ESC powsta³e we
wspó³pracy z EASD (European Association for Study od Diabetes), wydane
we wrzeœniu 2019 roku, podkreœli³y istotn¹ rolê inhibitorów SGLT-2 i analogów
GLP-1 w kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2,
zalecaj¹c ich stosowanie na bardzo wczesnym etapie choroby, niezale¿nie od
poziomu wyrównania glikemicznego, celem jak najszybszego zmniejszenia tego
ryzyka. W przypadku pacjentów ze œwie¿o rozpoznan¹ cukrzyc¹ i wysokim/bardzo
wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym sugeruj¹ zastosowanie jednego
z tych leków w terapii pierwszego rzutu z pominiêciem metforminy (Cosentino
i wsp. 2020).
Wspólne zalecenia ADA i EASD z 2018 roku utrzyma³y jednak pozycjê metforminy jako leku pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2, jednak w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, pacjentów z chorob¹
nerek i z niewydolnoœci¹ serca zalecaj¹ do³¹czenie do metforminy inhibitora
SGLT-2 lub analogu GLP-1 niezale¿nie od stopnia wyrównania glikemicznego.
Wprowadzona w grudniu 2019 modyfikacja tych zaleceñ preferuje inhibitory
SGLT-2 w stosunku do analogów GLP-1 w przypadku pacjentów z niewydolnoœci¹
serca oraz chorob¹ nerek (ADA 2019, Buse i wsp. 2020).
Podobn¹ ewolucjê obserwujemy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W najnowszych zaleceniach postêpowania w cukrzycy z 2020 roku
czytamy: „U pacjentów z chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim po zawale serca, powinno siê rozwa¿yæ w pierwszej kolejnoœci zastosowanie
preparatów o udowodnionym korzystnym wp³ywie na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Oprócz metforminy, efekt ten wykazano w przypadku niektórych inhibitorów
SGLT-2 i niektórych leków z grupy agonistów receptora GLP-1. Równie¿ u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, ze wzglêdu na wykazane dzia³anie nefroprotekcyjne, nale¿y preferowaæ wybór leków z obu tych grup, w pierwszym rzêdzie flozyn,
o ile nie ma przeciwwskazañ do ich stosowania. Wczesna terapia skojarzona metformin¹ i niektórymi flozynami i/lub agonistami receptora GLP-1 powinna byæ rozwa¿ana u ka¿dego pacjenta powy¿ej celu terapeutycznego, lub ze schorzeniami towarzysz¹cymi – mia¿d¿ycow¹ chorob¹ sercowo-naczyniow¹, przewlek³¹ chorob¹
nerek lub niewydolnoœci¹ serca z upoœledzon¹ frakcj¹ wyrzutow¹ (Guidelines of
Diabetes Poland 2020).
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Wraz ze zmieniaj¹cymi siê zaleceniami ewoluuje nasze spojrzenie na leczenie
cukrzycy. Jako ¿e podstawowym problemem, z jakim mierzy siê wspó³czesna diabetologia, jest nadumieralnoœæ naszych pacjentów z cukrzyc¹, której g³ównym
powodem s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego. Celem naszego postêpowanie
staje siê zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia tych zdarzeñ, z zachowaniem, b¹dŸ, jeœli
to mo¿liwe, popraw¹ komfortu ¿ycia osób z cukrzyc¹. Tylko takie postêpowanie
mo¿e doprowadziæ do minimalizacji ró¿nicy w prze¿ywalnoœci tych osób w stosunku do ich rówieœników bez zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej. Kluczowe staje
siê wiêc umiejêtne „zarz¹dzanie” ryzykiem sercowo-naczyniowym i jego jak najszybsze i najbardziej efektywne obni¿enie. Szansê na to daje wykorzystanie w farmakoterapii leków o udowodnionych w³aœciwoœciach kardio- i nefroprotekcyjnych.
Podejmowanie decyzji terapeutycznych winno rozpocz¹æ siê od stratyfikacji ryzyka
sercowo-naczyniowego osoby z cukrzyc¹. Najnowsz¹ klasyfikacjê poziomu ryzyka
sercowo-naczyniowego w cukrzycy podano we wspomnianych zaleceniach ESC
i przedstawiono w tabeli 25.6.
Tabela 25.6. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycêa
Ryzyko bardzo du¿e

chorzy na DM i z rozpoznan¹ CVD lub innym uszkodzeniem
narz¹dowymb, lub ³3 du¿ymi czynnikami ryzykac, lub
T1DM o wczesnym pocz¹tku i d³ugim czasie trwania (>20 lat)

Ryzyko du¿e

chorzy na DM trwaj¹c¹ ³10 lat, bez uszkodzeñ narz¹dowych,
z jakimkolwiek innym dodatkowym czynnikiem ryzyka

Ryzyko umiarkowane

m³odzi chorzy (T1DM w wieku <35 lat lub T2DM w wieku <50 lat)
na DM trwaj¹c¹ <10 lat bez innych czynników ryzyka

a

Zmodyfikowane na podstawie europejskich wytycznych dotycz¹cych prewencji chorób secowo-naczyniowych w praktyce klinicznej z 2016 roku.
b
Bia³komocz, zaburzenie czynnoœci nerek definiowane jako eGFR <30 ml/min/1,73 m2, przerost
lewej komory serca lub retinopatia.
c
Wiek, nadcinienie têtnicze, dyslipidemia, palenie tytoniu, oty³oœæ.
Skróty: DM – cukrzyca, T1DM – cukrzyca typu 1, T2DM – cukrzyca typu 2

W leczeniu osób z cukrzyc¹ kluczowa pozostaje w dalszym ci¹gu indywidualizacja celów i metod terapeutycznych. Jednak g³ównym czynnikiem determinuj¹cym
nasze postêpowanie powinna staæ siê ocena ryzyka sercowo-naczyniowego.
Oczywiœcie nie bez znaczenia w indywidualizacji pozostaj¹ nadal takie czynniki
jak masa cia³a, ryzyko hipoglikemii, priorytet cenowy czy wreszcie preferencje
pacjenta.
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Udowodniono jednoznacznie koniecznoœæ postêpowania wieloczynnikowego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem kontroli ciœnienia têtniczego i parametrów lipidowych, od których w du¿ym stopniu uzale¿nione jest ryzyko sercowo-naczyniowe.
W³aœciwa kontrola glikemii i utrzymanie jej w zakresie wartoœci docelowych polega
nie tylko na uzyskaniu stosownych stê¿eñ glukozy na czczo i poposi³kowych, co
zapewnia osi¹gniêcie docelowego odsetka hemoglobiny glikowanej. Nale¿y to prowadziæ z jednoczesnym minimalizowaniem ryzyka hipoglikemii, która równie¿
zwiêksza ryzyko sercowo-naczyniowe. Nowym aspektem terapeutycznym jest
obecnie wykorzystanie w leczeniu takich leków, które nie tylko skutecznie reguluj¹
stê¿enia glukozy we krwi, ale równie¿ wykazuj¹ niezale¿ny od dzia³ania przeciwhiperglikemicznego efekt protekcyjny na uk³ad sercowo-naczyniowy.
Przedstawione nowe spojrzenie na leczenie cukrzycy powinno zapewniæ naszym
pacjentom d³u¿sze ¿ycie dziêki unikaniu lub opóŸnieniu wyst¹pienia powik³añ
ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego i nerek, umo¿liwiaj¹c utrzymanie, a nawet
poprawê komfortu ¿ycia, co jest niezwykle istotne w przypadku chorób przewlek³ych takich jak cukrzyca.
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