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OPIS PRZYPADKÓW

PRZYPADEK 1.
Na oddział kardiologiczny została przyjęta 73-letnia kobieta z rozpoznaniem zaost-
rzenia przewlekłej niewydolności serca. Na podstawie wywiadu zebranego od chorej 
stwierdzono narastającą od blisko dwóch tygodni duszność wysiłkową, a w ostatnich 
trzech dniach duszność spoczynkową i narastające obrzęki kończyn dolnych. Ponadto 

STRESZCZENIE
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, zwłaszcza z upośledzoną funkcją skurczową lewej 
komory, odnoszą korzyści ze zwolnienia spoczynkowej czynności serca poniżej 70/min, co zo-
stało udowodnione w licznych badaniach klinicznych. Badanie SHIFT pokazało, że w przypadku 
trudności z uzyskaniem pożądanej spoczynkowej czynności serca, mimo stosowania β-adre-
nolityku w maksymalnej dawce lub jeżeli zwiększenie jego dawki nie jest możliwe, skuteczne 
może się okazać dołączenie iwabradyny. W rozdziale przedstawiono dwa przypadki chorych 
z praktyki klinicznej, u których dzięki dołączeniu iwabradyny udało się skutecznie obniżyć spo-
czynkową czynność serca. Opisano 73-letnią kobietę z przewlekłą pozawałową niewydolnością 
serca oraz upośledzoną funkcją skurczową lewej komory (EF ok. 30%), u której mimo stosowa-
nia β-adrenolityku w maksymalnej dawce nie uzyskano pożądanego zwolnienia czynności ser-
ca. Dołączenie do leczenia iwabradyny pozwoliło osiągnąć zamierzony efekt kliniczny. W dru-
gim przypadku, u 64-letniej kobiety z przewlekłą pozawałową niewydolnością serca, otyłością 
i POChP, nietolerującej dużych dawek β-adrenolityku, zastosowanie iwabradyny również sku-
tecznie obniżyło czynność serca.
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od tygodnia chora była leczona antybiotykiem (amoksycylina z kwasem klawulano-
wym) z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych. Podawała, że w ostatnich tygo-
dniach miewała podwyższone ciśnienie tętnicze (max. do 180/100 mmHg), głównie 
w godzinach popołudniowych. Ponadto chora przed blisko 15 laty przebyła zawał ser-
ca ściany przedniej leczony przezskórną angioplastyką. Wówczas stwierdzono zabu-
rzenia gospodarki lipidowej i rozpoznano nadciśnienie tętnicze. Przed blisko 20 laty 
chorej wykonano histerektomię z powodu mięśniaków macicy. Pacjentka przyjmuje 
przewlekle: ramipryl 2 × 5 mg, bisoprolol 1 × 5 mg, simwastatynę 1 × 20 mg, kwas 
acetylosalicylowy 1 × 75 mg. Z powodu zawrotów głowy jest leczona przez neurologa 
winpocetyną w dawce 3 × 5 mg.
Przy przyjęciu pacjentka była w stanie ogólnym średnim, występowały duszność spo-
czynkowa i tachypnoe. W badaniu ponadto stwierdzono ciastowate obrzęki podudzi, 
nad polami płucnymi trzeszczenia do kątów łopatek obustronnie, czynność serca była 
miarowa i wynosiła 87/min, RR = 165/70 mmHg. Masa ciała przy przyjęciu 92 kg, 
wzrost 168 cm. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w tabeli 1.
W zapisie EKG: RZM 88/min, blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa, reduk-
cja załamka w odprowadzeniach V1–V4. 
Radiogram klatki piersiowej wykazał powiększoną sylwetkę serca w całości, zastój 
w krążeniu płucnym, miąższ płucny trudny do oceny – możliwe zagęszczenia miąż-
szowe w prawym polu płucnym. 
W kolejnej dobie hospitalizacji wykonano badanie echokardiograficzne. Wymiar le-
wej komory wynosił w rozkurczu 4,5 cm, grubość przegrody międzykomorowej 10 
mm, grubość tylnej ściany 10 mm. Opisano akinezę ściany przedniej i przegrody lewej 
komory oraz uogólnioną hipokinezę pozostałych ścian LK. LVEF – ok. 30–35%. Wy-
miar prawej komory – 33 cm, nieznacznie upośledzona kurczliwość prawej komory 
(TAPSE > 15 mm). Wymiary lewego przedsionka: średnica – 4,6 cm, pole powierzch-
ni – 32 cm2. Stwierdzono cechy upośledzonej relaksacji lewej komory i umiarkowaną 
niedomykalność mitralną. Ponadto opisano umiarkowaną/dużą niedomykalność trój-
dzielną, TRGP – 58 mm. ŻGD poszerzona do 27 mm, zapadalność < 50%. Pień płucny 
trudny do uwidocznienia, Acc – 78 ms.
Obraz kliniczny i wyniki badań dodatkowych potwierdziły wstępne rozpoznanie de-
kompensacji krążenia u osoby z kardiomiopatią niedokrwienną, nadciśnieniem tęt-
niczym oraz infekcją układu oddechowego. Rozpoczęto leczenie: zastosowano tleno-
terapię, furosemid i spironolakton dożylnie, zredukowano dawkę bisoprololu do 2,5 

ABSTRACT
Patients with chronic heart failure, particularly with impaired left ventricular systolic function 
benefit from the reduction of the resting heart rate below 70/min., which has been proven 
in numerous clinical studies. SHIFT study has shown that adding ivabradine to the therapy 
of patients with difficulties in obtaining resting heart rate control despite of usage of beta-
blockers in the maximum dose, or if the increase of β-blocker dose is contraindicated. The pa-
per presents two clinical cases of patients receiving ivabradine that effectively reduced rest-
ing heart rate. In the first case, 73-year-old woman with chronic ischemic heart failure with 
impaired systolic function of the left ventricle (EF   30%) receiving β-blockers at the maximum 
dose did not achieve the desired release of the heart rate and adding ivabradine to the therapy 
allowed to gain the expected clinical effect. In the second case of 64-year-old woman also with 
ischemic chronic heart failure, obesity and COPD, not tolerating high doses of β-blocker use of 
ivabradine was associated with effective decrease of the heart rate. 
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mg/24 h. Uzyskano stopniową poprawę stanu ogólnego, ustąpie-
nie duszności, istotną redukcję obrzęków obwodowych i ustą-
pienie zastoju w krążeniu płucnym. Następnie po wyrównaniu 
jawnej niewydolności serca rozpoczęto leczenie doustnym 
preparatem spironolaktonu w dawce 25 mg/24 h i furosemidu 
w dawce 40 mg/24 h, co pozwoliło na utrzymanie wyrównania 
parametrów krążeniowych i normalizację podwyższonego przy 
przyjęciu ciśnienia tętniczego. Z uwagi na wywiad infekcji dróg 
oddechowych przed hospitalizacją, utrzymujący się kaszel pro-
duktywny i obraz radiologiczny sugerujący prawostronne zapa-
lenie płuc pacjentce podano również empirycznie antybiotyk 
(ceftriakson dożylnie przez 10 dni). W kontrolnie wykonanym 
badaniu radiologicznym płuc odnotowano istotną redukcję 
zastoju w krążeniu płucnym i ustąpienie zmian miąższowych 
w prawym płucu. Nie zaobserwowano nadmiernej retencji po-
tasu po włączeniu do leczenia spironolaktonu (stężenie potasu 
w dniu wypisu wynosiło 4,4 mmol/l) ani wzrostu kreatynine-
mii (1,0 mg/dl), niemniej jednak zalecono okresową kontrolę 
parametrów w warunkach laboratoryjnych. Po wyrównaniu 

funkcji układu krążenia normalizacji uległy również aktyw-
ność transaminaz i parametry krzepnięcia. Stężenie kreatyniny 
przed wypisem wynosiło 1,1 mg/dl. Zdecydowano o zamianie 
simwastatyny na atorwastatynę w dawce 20 mg/24 h (dotych-
czasowe leczenie bez osiągnięcia celu terapeutycznego) i kon-
trolę lipidogramu oraz aktywności transaminaz mniej więcej za 
4 tygodnie. 
W trakcie leczenia w szpitalu uwagę zwracała częstość rytmu 
serca wynosząca średnio ok. 70–80/min pomimo poprawy 
funkcji układu krążenia i wydolności fizycznej oraz ustąpienia 
duszności. Zadecydowano o zwiększeniu dawki bisoprololu do 
dawki, jaką chora przyjmowała przed hospitalizacją, tj. 5 mg/
24  h, z zaleceniem zwiększenia dawki β-adrenolityku w celu 
utrzymania częstości rytmu serca poniżej 70/min.
Pacjentkę w stanie ogólnym dobrym, bez cech jawnej niewy-
dolności serca, bez dolegliwości dławicowych, z prawidłowymi 
wartościami ciśnienia tętniczego, wypisano do domu. 
Około 2 miesięcy później pacjentka zgłosiła się do poradni kar-
diologicznej. Od kilku tygodni zgodnie z zaleceniami lekarza 

Wyniki badań laboratoryjnych.
TABELA 1

Oznaczenie (jednostka) Wynik Norma
Leukocyty (G/l) 12,5 4–10
Erytrocyty (T/l) 4,1 4,6–6,2
Hemoglobina (g/dl) 12,9 12–16
Hematokryt (%) 42 42–52
Płytki krwi (G/l) 389 110–400
CRP (mg/l) 22 < 10
Sód (mmol/l) 139 137–145
Potas (mmol/l) 3,9 3,5–5,1
Glukoza (mg/dl) 154
Mocznik (mmol/l) 73 15–43
Kreatynina (mg/dl) 1,4 0,5–1,3
eGFR (ml/min/1,73 m2) 58 > 90
NT pro-BNP (pg/ml) 3869 < 250
AST (UI/l) 76 14–36
ALT (UI/l) 120 9–52
APTT (s) 48 23–37
INR 1,4 0,8–1,2
Cholesterol całkowity (mg/dl) 196 120–200
Cholesterol LDL (mg/dl) 129 > 140
Cholesterol HDL (mg/dl) 51 35–60
Triglicerydy (mg/dl) 130 36–165
TSH 0,653 0,47–4,49
Mocz badanie ogólne glukoza (-), bilirubina (-), ciała ketonowe – ślad, c. wł. – 1,030 kg/l, krew (-), pH – 6,0, białko (-), urobilinogen – 0,2 EU/dl, azotyny (-), bar-

wa – jasnożółta, nabłonki wielokątne – nieliczne wpw, bakterie – skąpe, leukocyty – 3–5 wpw, erytrocyty – 1–2 wpw
Gazometria pH – 7,35, pCO2– 42 mmHg, pO2 – 63 mmHg, HCO3

- – 16,5 mmol/l, BE – -10,2 mmol/l, O2Sat – 95,5%
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pierwszego kontaktu przyjmowała bisoprolol w dawce 10 mg/24 
h. W trakcie wizyty w poradni kardiologicznej nie stwierdzono 
cech zastoju w krążeniu płucnym ani obrzęków obwodowych, 
ciśnienie tętnicze wynosiło 110/70 mmHg, ale czynność serca 
utrzymywała się na poziomie 70–80/min. Zapis EKG był po-
równywalny z poprzednimi rejestracjami. Istotnej poprawie ule-
gły parametry gospodarki lipidowej. Stężenia kreatyniny i pota-
su utrzymywały się w granicach normy. Z uwagi na to, że chora 
otrzymywała maksymalną dobrze tolerowaną (bez hipotonii) 
dobową dawkę β-adrenolityku i równocześnie przyjmowała 
ACEI oraz antagonistę receptora aldosteronowego, do leczenia 
dołączono iwabradynę w dawce 5 mg dwa razy na dobę. Po bli-
sko 4 tygodniach leczenia wykonano chorej 24-godzinny zapis 
EKG metodą Holtera i stwierdzono, że średnia częstość rytmu 
wynosiła 64/min, z minimalną częstością w godzinach nocnych 
(58/min), bez wydłużenia odstępu PQ. Nie stwierdzono zaha-
mowań zatokowych. Utrzymano zaleconą terapię. 
Chora pozostaje pod opieką poradni kardiologicznej. Stopień 
niewydolności serca określany wg klasyfikacji NYHA utrzymuje 
się na poziomie NYHA II, bez objawów zaostrzenia niewydol-

ności serca od ostatniej wizyty. W celu oceny stopnia miażdżycy 
tętnic wieńcowych zaplanowano badanie angiograficzne chorej.

PRZYPADEK 2.
Do kliniki kardiologii została przyjęta 64-letnia pacjentka z roz-
poznaniem zaostrzenia niewydolności serca, z otyłością (BMI 
35), paląca przed laty papierosy, po przebytym ok. 8 miesięcy 
temu zawale serca ściany przedniej leczonym angioplastyką 
GPZ z implantacją DES, z przewlekłą niewydolnością serca 
NYHA II, z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią mieszaną, 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą typu 2 leczoną 
insuliną, po cholecystektomii przed laty. W wywiadzie infor-
mowała o postępującym od kilku tygodni istotnym pogorsze-
niu wydolności wysiłkowej i duszności wysiłkowej. W ostatnim 
czasie duszność pojawiła się przy wejściu na 1. piętro. Negowa-
ła bóle w klatce piersiowej. 
Dotychczas chora otrzymywała: ramipryl 5 mg, torasemid 
5 mg, bisoprolol 5 mg, atorwastatynę 40 mg, klopidogrel 75 mg 
i kwas acetylosalicylowy – raz na dobę oraz budezonid i bro-
mek ipratropium wziewnie. Od ok. 2 lat przyjmuje insulinę 

Oznaczenie (jednostka) Wynik Norma
Leukocyty (G/l) 6,0 4–10
Erytrocyty (T/l) 4,98 4,6–6,2
Hemoglobina (g/dl) 15,0 12–16
Hematokryt (%) 49 42–52
Płytki krwi (G/l) 161 110–400
CRP 2 < 10
Sód (mmol/l) 142 137–145
Potas (mmol/l) 3,5 3,5–5,1
Glukoza (mg/dl) 239 < 99
Mocznik (mmol/l) 76 15–43
Kreatynina (mg/dl) 1,2 0,5–1,3
eGFR (ml/min/1,73 m2) 65 > 90
NT pro-BNP (pg/ml) 1297 < 248
AST (UI/l) 29 14–36
ALT (UI/l) 32 9–52
APTT (s) 29 23–37
INR 1,0 0,8–1,2
Cholesterol całkowity (mg/dl) 203 120–200
Cholesterol LDL (mg/dl) 135 > 140
Cholesterol HDL (mg/dl) 42 35–60
Triglicerydy (mg/dl) 189 36–165
TSH 1,18 0,47–4,49
Mocz badanie ogólne glukoza (-), bilirubina (-), ciała ketonowe – ślad, c. wł. – 1,02 kg/l, krew (-), pH – 6,0, białko (-), urobilinogen – 0,2 EU/dl, azotyny (-), barwa 

– jasnożółta, nabłonki wielokątne – nieliczne wpw, bakterie – liczne, leukocyty – 2–5 wpw, erytrocyty – 0–1 wpw
Gazometria pH – 7,30, pCO2 – 48,8 mmHg, pO2 – 59,8 mmHg, HCO3

- – 16,5 mmol/l, BE – -11,6 mmol/l, O2Sat – 94,5%

Wyniki badań laboratoryjnych.
TABELA 2
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w schemacie 4 wstrzyknięcia, łączne dobowe zapotrzebowanie 
na insulinę wynosi ok. 38 jednostek na dobę. W badaniu przed-
miotowym lekarz nie stwierdził klinicznych cech zastoju w krą-
żeniu płucnym ani obrzęków obwodowych. Natomiast osłu-
chowo nad polami płucnymi stwierdził liczne świsty i furczenia 
obustronnie. Tętno przy przyjęciu – 90/min, ciśnienie tętnicze 
– 130/80 mmHg, saturacja – 94%.
Badanie RTG klatki piersiowej wykazało cechy niewielkiego, 
przewlekłego zastoju w krążeniu płucnym, wzmożenie rysun-
ku zrębu w nadprzeponowych częściach obu płuc i zgrubienia 
okołooskrzelowe obustronnie, bez ogniskowych zmian miąż-
szowych. 
Zapis EKG był porównywalny z rejestracjami z poprzedniej ho-
spitalizacji po leczeniu STEMI i przedstawiał: RZM – 90/min, 
sinistrogram, zespół Q-S w odprowadzeniach V1–V4. 
Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w tabeli 2.
Rozpoznano wstępnie nieinfekcyjne zaostrzenie przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc. Do leczenia włączono tlen, począt-
kowo glikokortykosteroid dożylnie (hydrokortyzon), a następ-
nie w nebulizacjach (budezonid), a także bromek ipratropium. 
W pierwszych dobach chora wymagała podania SABA (salmo-
terol). Po ustąpieniu cech obturacji była leczona LABA + GKS 
i tiotropium z inhalatorów typu DPI, z dobrym efektem. Z uwa-
gi na nieprawidłowy profil glikemii dobowej zmodyfikowano 
dawki insulin i pouczono chorą o konieczności przestrzegania 
diety cukrzycowej.
W badaniu echokardiograficznym stwierdzono: powiększone 
jamy serca prawego i lewego (LVD = 5,0 cm, RVd = 3,3 cm, LA 
= 4,6 cm), grubość mięśnia lewej komory w normie, umiarko-
waną niedomykalność mitralną, umiarkowaną/dużą niedomy-
kalność trójdzielną (TRPG = 58 mm). Żyła główna dolna była 
poszerzona do 29 mm. Pień płucny nieposzerzony, AccT – 78 
ms. Akineza w obrębie przypodstawnych fragmentów PMK 
i ściany przedniej. EF – ok. 30%. Profil napływu mitralnego 
o cechach upośledzonej relaksacji. Bez płynu w osierdziu. Wy-
nik badania porównywalny z wynikiem badania wykonanego 
tuż po STEMI przed ośmioma miesiącami. 
Z uwagi na cechy przewlekłego zastoju w krążeniu płucnym 
zwiększono dawkę przyjmowanego wcześniej torasemidu do 10 
mg, zwiększono dawkę ACEI (ramipryl 10 mg). Chora otrzy-
mywała również spironolakton w dawce 25 mg/24 h. Pomimo 
poprawy wydolności fizycznej, ustąpienia duszności, poprawy 
funkcji układu oddechowego oraz przyjmowania przez cho-
rą bisoprololu w dawce 5 mg/24 h nadal obserwowano u niej 
tendencję do przyśpieszonego tętna, średnio ok. 90/min. Próba 
zwiększenia dawki bisoprololu powodowała nawrót obturacji 
dróg oddechowych, dlatego podjęto decyzję o pozostawieniu 
dawki bisoprololu 5 mg i rozpoczęciu leczenia iwabradyną. Lek 
podano w dawce 2 × 5 mg, preparat był przez chorą dobrze 
tolerowany, dość szybko uzyskano zwolnienie czynności serca 

do ok. 70/min. Pacjentka została skierowana do w poradni kar-
diologicznej w celu dalszej obserwacji pod kątem zwiększenia 
dawki iwabradyny do 2 × 7,5 mg/24 h. 

KOMENTARZ
Niewydolność serca pomimo znacznego postępu, jaki dokonał 
się w medycynie w ostatnich dziesięcioleciach, nadal stanowi 
szczególne wyzwanie terapeutyczne, zwłaszcza w przypad-
ku pacjentów z istotnie upośledzoną funkcją skurczową lewej 
komory. Pomimo opracowania coraz nowszych algorytmów 
leczenia tych chorych, wprowadzenia różnych metod elektro-
terapii, w tym kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów 
serca z funkcją resynchronizacji, nadal wiemy, że niewydol-
ność serca z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory jest 
chorobą nieuleczalną i postępującą. Dlatego metody wpływają-
ce na hamowanie postępu tego schorzenia, zmniejszenie liczby 
hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca oraz 
zmniejszenie śmiertelności stanowią główny cel dzisiejszej 
kardiologii. 
W oparciu o szereg badań klinicznych udowodniono, że nieza-
leżnym predyktorem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczy-
niowych jest przyspieszona spoczynkowa czynność serca [1–3]. 
Szybsza czynność serca ma związek zarówno z promowaniem 
progresji miażdżycy, niedokrwienia miokardium, niekorzystnej 
przebudowy naczyń i mięśnia sercowego, jak również wpływa 
na zwiększenie ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-na-
czyniowych u osób z zaawansowaną niewydolnością serca, 
co potwierdziło badanie SHIFT [4–6]. Zgodnie z protokołem 
badania analizowano wpływ spoczynkowej częstości serca na 
wystąpienie punktu końcowego (zgonu z przyczyn sercowo-
naczyniowych, hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydol-
ności serca) u pacjentów z niewydolnością serca i upośledzoną 
funkcją skurczową lewej komory (EF  < 35%), którzy w ciągu 
ostatniego roku przed badaniem byli hospitalizowani z powo-
du zaostrzenia niewydolności serca, z wyjściową spoczynkową 
czynnością serca większą niż 70/min i otrzymujących optymal-
ne leczenie zachowawcze, w tym β-adrenolityk. Chorzy byli lo-
sowo przydzielani do grupy placebo (n = 3264) i grupy kontrol-
nej otrzymującej iwabradynę (n = 3241). Po prawie dwuletnim 
okresie obserwacji stwierdzono zdecydowanie większą reduk-
cję tętna w grupie otrzymującej iwabradynę (w dawce 5–7,5 mg 
2 razy na dobę) niż w grupie kontrolnej, odpowiednio: 67/min 
i 75/min. W grupie otrzymującej iwabradynę stwierdzono rów-
nież zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczynio-
wych i hospitalizacji z powodu zaostrzenia PNS ocenianych 
łącznie (-18%), zgonu z powodu przewlekłej niewydolności 
serca (-26%), hospitalizacji z powodu zaostrzenia PNS (-26%), 
hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (-15%) i ho-
spitalizacji dowolnej przyczyny (-11%) przy większym ryzyku 
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bradykardii i przejściowych zaburzeń widzenia. Chociaż w ko-
mentarzach do badania sugerowano, że ponad połowa pacjen-
tów analizowanych w badaniu nie przyjmowała β-adrenolityku 
w maksymalnej dawce i być może teoretycznie zwiększenie tej 
dawki do maksymalnej wyrównałoby różnice w częstości serca 
w obydwu grupach, to nie można pominąć faktu, że w praktyce 
klinicznej pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, którzy 
przyjmują równocześnie szereg leków, w tym ACEI (lub ARB), 
antagonistę aldosteronu, nie tolerują maksymalnych dawek β-
adrenolityków z uwagi na działania niepożądane, zwykle hipo-
tonię. Sukces iwabradyny w badaniu SHIFT może być związany 
z mechanizmem jej działania, który opiera się na wybiórczym 
hamowaniu prądu If (prąd rozrusznikowy) w węźle zatokowym, 
wobec czego wywołuje istotny efekt chronotropowo ujemny 
bez wpływu na ciśnienie tętnicze czy inotropizm miokardium. 
Sugeruje się, że efekt działania iwabradyny może sięgać wyłącz-
nie poza wpływ chronotropowo ujemny, w badaniach na mo-
delu zwierzęcym zaobserwowano bowiem wpływ na poprawę 
funkcji skurczowej mięśnia sercowego u szczurów z niewy-
dolnością serca wtórną do jego niedokrwienia, niezależnie od 
stopnia redukcji czynności serca w porównaniu z β-adrenoli-
tykiem (atenolol) [7]. Ocena efektów iwabradyny u ludzi w od-
niesieniu do innych ewentualnych mechanizmów działania wy-
maga dalszych badań klinicznych. Niewątpliwie korzystny 
wpływ iwabradyny na rokowanie pacjentów z niewydolnością 
serca z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory został 
uznany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, które 
umieściło iwabradynę w najnowszych wytycznych postępowa-
nia w przewlekłej niewydolności serca. Zalecono, aby rozważyć 
dołączenie iwabradyny u chorych z PNS i EF < 35% leczonych 
optymalnie (ACEI/ARB, antagonista aldosteronu, β-adreno-
lityk), jeżeli pomimo tego leczenia nie uzyskano skutecznej 
redukcji HR < 70/min lub przy równoczesnej nietolerancji β-
adrenolityków [8]. Trzeba pamiętać, że iwabradyna przezna-
czona jest wyłącznie dla pacjentów z rytmem zatokowym, gdyż 

w przypadku wystąpienia migotania/trzepotania przedsionków 
z uwagi na brak wpływu na przewodzenie w węźle AV i rów-
noczesne hamowanie prądu rozrusznikowego zwiększa ryzyko 
szybkiego rytmu komór. 

OMÓWIENIE
Przedstawione opisy przypadków potwierdzają, że problem 
utrzymania pożądanej częstości rytmu serca u pacjentów 
z przewlekłą niewydolnością serca niekoniecznie jest łatwy do 
rozwiązania. W pierwszym przypadku pomimo zwiększania 
dawki β-adrenolityku do maksymalnej nie osiągnięto zwolnie-
nia spoczynkowej czynności serca < 70/min. Udało się to do-
piero przy zastosowaniu iwabradyny w dawce 2 × 5 mg. Oprócz 
cytowanego już wcześniej badania SHIFT warto przytoczyć 
badanie prowadzone przez polską grupę badaczy, a zatem 
bardziej reprezentatywne dla polskiej populacji, o akronimie 
DATA-HELP [9]. Badanie objęło 3620 chorych ze skurczową 
niewydolnością serca (EF ≤ 45%) przyjmujących różne β-adre-
nolityki w różnych dawkach. Okazało się, że większość chorych 
leczonych pozaszpitalnie stosowała niskie dawki β-adrenolity-
ków i nie osiągała pożądanego zwolnienia spoczynkowej czyn-
ności serca. Ponadto nie stwierdzono związku między dawką 
β-adrenolityku (z wyjątkiem karwedilolu) a skuteczną kontrolą 
częstości serca. Autorzy tego badania we wnioskach podkreślili 
potrzebę leczenia alternatywnego lub addytywnego – na przy-
kład z zastosowaniem iwabradyny. 
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