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Na oddział kardiologii przyjęto 66-letniego mężczyznę z powodu wzrostu ciśnienia 
tętniczego do 220/100 mmHg, bez bólu w klatce piersiowej, z uczuciem duszności od 
2 dni oraz ze spadkiem tolerancji wysiłku w ciągu ostatniego tygodnia. Przed 4 tygo-
dniami lekarz rodzinny rozpoznał nadciśnienie tętnicze i włączył do leczenia enala-
pril w dawce 10 mg. Wartości ciśnienia przed włączeniem leczenia wynosiły średnio 
170/105 mmHg. Po tygodniu przyjmowania enalaprilu pacjent odstawił lek z powo-
du uporczywego kaszlu oraz wysypki na ciele, o czym nie poinformował lekarza ro-
dzinnego.
Przy przyjęciu na oddział intensywnej opieki kardiologicznej pacjent był w stanie 
ogólnym średnim, z dusznością i bez bólu w klatce piersiowej. Masa ciała pacjen-
ta wynosi 90 kg, wzrost 174  cm, BMI 29,8 kg/m2, obwód talii 94 cm. W badaniu 
przedmiotowym czynność serca miarowa (80/min), BP 220/100 mmHg, trzeszczenia 
u podstawy obu płuc, bez szmerów nad sercem, miernie nasilone obrzęki podudzi. 
Poza tym bez innych istotnych patologii w badaniu przedmiotowym. W zapisie EKG 
stwierdzono rytm zatokowy miarowy (90/min), brak zmian odcinka ST i cechy prze-
rostu lewej komory. W RTG klatki piersiowej stwierdzono cechy zastoju w płatach 
dolnych płuca lewego i prawego. W tabeli 1 zamieszczono wyniki gazometrii tętni-

PRZYPADKI KLINICZNE

STRESZCZENIE
Opis obejmuje postępowanie z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym i zaostrzeniem niewy-
dolności serca, który nie toleruje inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę.
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ABSTRACT
The presented case shows the management with patient with hypertension and excerebration 
of heart failure who does not tolerate the angiotensin converting enzyme. 
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czej oraz badań laboratoryjnych. Ze względu na duszność oraz 
obniżenie  saturacji (SpO2 = 79%) i ciśnienia parcjalnego tlenu 
(pO2 = 75 mmHg) włączono suplementację tlenem. 
Z powodu zastoju w krążeniu płucnym przebiegającego z wy-
sokim ciśnieniem tętniczym zastosowano furosemid w bolusie 
40 mg dożylnie oraz wlew nitrogliceryny w przepływie 40 μg/
min. Po ok. 30 minutach powtórzono dawkę 40 mg furosemi-
du. Pacjenta zacewnikowano oraz zlecono ocenę bilansu pły-
nów. Po ok. 2 godzinach uzyskano poprawę stanu pacjenta 
z redukcją duszności, wzrostem saturacji do 90% oraz ciśnienia 
parcjalnego tlenu do 85 mmHg. W ciągu pierwszej doby od-
notowano ujemny bilans z redukcją objętości płynów o 2 l. Ze 
względu na unieruchomienie pacjenta oraz brak przeciwwska-
zań do leczenia przeciwzakrzepowego zastosowano daltepary-
nę w dawce 5000 IU podskórnie. Schemat 1 przedstawia spo-
sób postępowania z pacjentem z ostrą niewydolnością serca.

W badaniu echokardiograficznym stwierdzono: uogólnione za-
burzenia kurczliwości z frakcją wyrzucania 38%, brak odcinko-
wych zaburzeń kurczliwości, pogrubienie ścian lewej komory 
serca, cechy zaburzonej relaksacji (współczynnik E/e’ = 16, E/A 
= 0,8) i brak wad zastawkowych. 
Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego rozpoznano niewydolność serca z obniżoną frakcją 
wyrzutową na podstawie objawów podmiotowych, przedmio-
towych oraz zmniejszonej frakcji w badaniu echokardiogra-
ficznym [1]. 
W drugim dniu hospitalizacji pacjent był w stanie ogólnym 
dobrym, bez duszności spoczynkowej i bez suplementacji 
tlenem. W badaniu przedmiotowym: bez zastoju w krążeniu 
płucnym oraz bez obrzęków podudzi. Chorego uruchomiono 
i zlecono mu rehabilitację kardiologiczną. Do leczenia włączo-
no bisoprolol w dawce 1 × 2,5 mg na dobę, walsartan w dawce 

NTG – nitrogliceryna, SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze.

Hipoksemia – podaż 
tlenu

Dożylny bolus diurety-
ku pętlowego

Nasilony niepokój/stres 
– podaż opioidów

Obrzęk płuc/zastój 
w krążeniu płucnym

Pomiar ciśnienia 
tętniczego

SBP 85–110 mmHgSBP <85 mmHg SBP >110 mmHg

Dodać lek inotro-
powy pozbawiony 
działania naczy-

niorozkurczowego

Bez dodatkowego 
leczenia do 

czasu uzyskania 
poprawy

Rozważyć lek 
naczynioroz- 

kurczowy  
(np. NTG)

Oznaczenie (jednostka) Wynik Norma
Badania laboratoryjne
Hemoglobina (g/dl) 14,1 14–18
Hematokryt (%) 43 42–52
Potas (mmol/l) 4,1 3,6–5,6
Glukoza (mg/dl) 110 60–99
Kwas moczowy (mg/dl) 4,4 2,8–7,0
Kreatynina (mg/dl) 0,78 0,5–1,1
eGFR (ml/min/1,73 m2) >60 ≥60
Cholesterol całkowity (mg/dl) 222 120–200

Cholesterol frakcji LDL (mg/dl) 177
≤130 – pacjenci z przeciętnym ryzykiem;  
≤100 – pacjenci z wysokim ryzykiem

Cholesterol frakcji HDL (mg/dl) 37
≥40 – pacjenci z przeciętnym ryzykiem; 
≥45 – pacjenci z wysokim ryzykiem

Triglicerydy (mg/dl) 151 50–150
Sód (mmol/l) 144,4 137–149
Potas (mmol/l) 4,56 3,6–5,0
NT-proBNP (pg/ml) 1523 <125
AspAT (IU/I) 34 5–40
AlAT (IU/l) 55 7–56
Troponina I (ng/ml) 0,003 0–0,056
CK-MB masa (ng/ml) 2,1 0–3,6
TSH (IU/l) 0,55 0,27–4,2
Bilirubina (mg/dl) 1,22 1–1,3
Gazometria tętnicza
pH 7,34 7,35–7,45 
pCO2 (mmHg) 35 35–45 
pO2 (mmHg) 75 83–108 
Mleczany (mmol/l) 3,2 0,5–1,6 
sO2 (%) 79 95–99

Badania laboratoryjne i gazometria tętnicza.
TABELA 1

Schemat postępowania z pacjentem z ostrym obrzękiem płuc lub zastojem  
w krążeniu płucnym na podst. [1].
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2 × 40 mg na dobę, eplerenon w dawce 1 × 25 mg, torasemid 
w dawce 1  × 10 mg, atorwastatynę w dawce 20 mg oraz, ze 
względu na współistnienie nadciśnienia tętniczego z chorobą 
układu sercowo-naczyniowego, kwas acetylosalicylowy w daw-
ce 1 × 75 mg na dobę  [2]. Ze względu na znaczne wahania 
ciśnienia tętniczego (>30 mmHg) w pomiarach w trakcie dnia, 
zlecono całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego. 
Stwierdzono w nim brak nocnego spadku ciśnienia oraz jego 
nadmierny poranny wzrost. Średnia dobowa wartość ciśnie-
nia tętniczego wyniosła 155/92 mmHg, średnia z dnia 161/96 
mmHg, a średnia z nocy 152/90 mmHg.
Mimo terapii β-adrenolitykiem i ARB, wartości ciśnienia tętni-
czego utrzymywały się na poziomie 160/95 mmHg. W związku 
z tym oraz faktem braku nocnego spadku ciśnienia tętniczego 
w 3. dobie zwiększono dawkowanie walsartanu do 2 × 80 mg. 
Stan pacjenta był stabilny, chory nie odczuwał duszności, po-
dawał poprawę wydolności fizycznej. Po wstępnym odwodnie-
niu masa ciała pacjenta ustabilizowała się na poziomie 87 kg 
i utrzymywała się do wypisu ze szpitala. W teście 6-minuto-
wego marszu chory przeszedł 420 m, co jest wynikiem wska-
zującym na prawidłową wydolność fizyczną. W dniu wypisu 
średnia z 3 pomiarów ciśnienia tętniczego wyniosła 138/89 
mmHg, a częstość rytmu serca 66/min.
Pacjent został wypisany po 6 dobach z następującymi zalecenia-
mi:
1. Regularna kontrola ciśnienia tętniczego: prawidłowe 

wartości powinny być poniżej 140/80 mmHg.
2. Regularna kontrola masy ciała: przy zwiększeniu masy 

ciała o 2 kg w ciągu 3 dni należy przyjąć dodatkową dawkę 
torasemidu i zgłosić się do lekarza rodzinnego.

3. Dieta: 
a) Spożywanie różnorodnych produktów żywnościowych.
b) Odpowiednie dobieranie wartości energetycznej poży-

wienia w celu unikania otyłości.
c) Zwiększone spożycie owoców i warzyw, a także peł-

noziarnistych produktów zbożowych i pieczywa, ryb 
(zwłaszcza tłustych), chudego mięsa oraz ubogotłuszczo-
wych produktów mlecznych.

d) Zastępowanie tłuszczów nasyconych i tłuszczów z grupy 
trans tłuszczami jedno- i wielonienasyconymi pochodzą-
cymi z roślin i produktów morza, a także zmniejszenie 
łącznego spożycia tłuszczów (spośród których tłuszcze 
nasycone powinny stanowić mniej niż 1/3) do mniej niż 
30% łącznej wartości energetycznej pożywienia.

e) Zmniejszenie spożycia soli, jeżeli ciśnienie tętnicze jest 
podwyższone.

f ) Redukcja masy ciała.
4. Kontrola lipidogramu, aktywności enzymów wątrobowych 

(AspAT i AlAT) za 8 tygodni oraz parametrów nerkowych 
(eGFR, kreatynina, mocznik, stężenie sodu i potasu) za ty-
dzień. 

5. Kontrolne badanie echokardiograficzne za 2 miesiące po 
optymalizacji farmakoterapii i ocena wskazań do koronaro-
grafii.

6. Leki:
– bisoprolol w dawce  1 × 2,5 mg rano
– walsartan w dawce  2 × 80 mg rano i wieczorem
– eplerenon w dawce  1 × 25 mg rano
– torasemid w dawce  1 × 10 mg rano
– atorwastatyna w dawce  1 × 20 mg rano
– kwas acetylosalicylowy w dawce 1 × 75 mg rano.

Wynik kontrolnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia 
tętniczego wykonanego 8 tygodni po wypisie wykazał norma-
lizację dobowego rytmu ciśnienia oraz: średnie wartości z ca-
łej doby 129/77 mmHg, średnie wartości z dnia 133/81 mmHg 
i średnie wartości z nocy 119/70 mmHg. Oznacza to, że dzięki 
zastosowanemu leczeniu pacjent osiągnął wartości ciśnienia 
tętniczego zgodne z aktualnymi wytycznymi [2].

Adres do korespondencji
dr n. med. Paweł Balsam

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

e-mail: pawel@balsam.com.pl

Piśmiennictwo
1.  McMurray J.J., Adamopoulos S., Anker S.D. et al.: ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The 

Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in 
collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European journal of heart failure 2012; 14(8): 803-69. 

2. Widecka K., Grodzicki T., Narkiewicz K. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze 2011; 15(2): 55-82.


