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Pacjent z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST 
P. Balsam

Otyły 55-letni pacjent (wzrost 174 cm, masa ciała 98 kg, BMI 32,3 kg/m2) został 
przyjęty do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej promieniującego do lewego 
barku. Chory negował zawroty głowy, nudności i wymioty, gorączkę, uczucie kołata-
nia serca, kaszel, bóle brzucha. W trakcie transportu do szpitala otrzymał doustnie 
nasycającą dawkę klopidogrelu (600 mg) i nasycającą dawkę kwasu acetylosalicylo-
wego (300 mg) oraz dożylnie heparynę niefrakcjonowaną w dawce 100 IU/kg mc. 
i 4 mg morfiny. W zapisie EKG z izby przyjęć obserwowano rytm zatokowy mia-
rowy 86/min oraz uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach V1–V5 maksymalnie 
o 5 mm (ryc. 1). W wywiadzie pacjent podawał nadciśnienie tętnicze rozpoznane 5 
lat temu, leczone przez 3 miesiące ramiprilem. Chory odstawił lek z powodu nasi-

EKG, przesuw 25 mm/s.
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Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca 
P. Balsam

Oznaczenie (jednostka) Wynik Norma
Krew
hemoglobina (g/dl) 14,5 14–18
hematokryt (%) 44,0 42–52
potas (mmol/l) 4,4 3,6–5,6
glukoza (mg/dl) 104 60–99
kwas moczowy (mg/dl) 4,2 2,8–7,0
kreatynina (mg/dl) 0,61 0,5–1,1
eGFR (ml/min/1,73 m2) >60 ≥60
Cholesterol całkowity (mg/dl) 257 120–200

Cholesterol frakcji LDL (mg/dl) 183
≤130 pacjenci z przeciętnym ryzykiem; 
≤100 pacjenci z wysokim ryzykiem

Cholesterol frakcji HDL (mg/dl) 33
≥40 pacjenci z przeciętnym ryzykiem; 
≥45 pacjenci z wysokim ryzykiem

Triglicerydy (mg/dl) 156 50–150
Sód (mmol/l) 139,4 137–149
Potas (mmol/l) 4,13 3,6–5,0
NT-proBNP (pg/ml) 5353 <125
AspAT (IU/l) 60 5–40
AlAT (IU/l) 24 7–56
Troponina I (ng/ml) 14 0–0,056
CK-MB masa (ng/ml) 19,6 0–3,6

eGFR – współczynnik filtracji kłębuszkowej; NT-proBNP – N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B; AsT – amino-
transferaza asparaginianowa; AlT – aminotransferaza alaninowa.

lającego się kaszlu, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. 
Od tego czasu nie przyjmował żadnych leków. Pacjent podał, 
że w pomiarach ciśnienia tętniczego w warunkach domowych 
obserwował wysokie wartości w godzinach wieczornych oraz 

porannych. Ze względu na objawy występujące u chorego 
i zmiany w EKG, bezpośrednio z izby przyjęć trafił on do pra-
cowni hemodynamiki. 

ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST w od-
prowadzeniach znad ściany przedniej i bocznej.

W koronarografii wykonanej z dostępu promieniowego stwier-
dzono ostrą okluzję w segmencie 7. gałęzi przedniej zstępują-
cej z balotującą skrzepliną. Następnie w osłonie z eptifibatydu 
wykonano angioplastykę naczynia z implantacją stentu uwal-
niającego syrolimus. Uzyskano bardzo dobry efekt angiogra-
ficzny – TIMI 3 (ryc. 2). 
Po zabiegu pacjent został przeniesiony na oddział intensywnej 
opieki kardiologicznej (OIOK). Przy przyjęciu na OIOK był 
w stanie ogólnym dobrym, bez bólu w klatce piersiowej, czyn-
ność serca była miarowa 70/min, BP 170/95 mmHg, bez cech 
zastoju w krążeniu płucnym, bez szmerów patologicznych nad 
sercem, bez obrzęków podudzi. Badanie echokardiograficzne 

Wyniki badań laboratoryjnych przy przyjęciu do szpitala (z wyjątkiem lipidogramu 
oznaczonego w drugiej dobie, na czczo).

TABELA 1

A) ostra okluzja w segmencie 7. gałęzi przedniej zstępującej.  
B) gałąź przednia zstępująca po angioplastyce z implantacją stentu.

RYCINA 2

A)

B)
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wykazało: hipokinetyczny segment podstawny i środkowy oraz 
akinetyczny segment koniuszkowy ściany przedniej, hipokine-
tyczny segment środkowy i koniuszkowy przegrody między-
komorowej, małą niedomykalność zastawki mitralnej, frakcję 
wyrzutową 39%. Wyniki badań laboratoryjnych umieszczono 
w tabeli 1. Na podstawie podwyższonych markerów uszkodze-
nia miokardium u pacjenta rozpoznano zawał serca z uniesie-
niem odcinka ST [1]. W pierwszej dobie do leczenia włączo-
no metoprolol w dawce 3 × 12,5 mg, walsartan w dawce 2 × 
40 mg (ze względu na wcześniejszą nietolerancję inhibitorów 
konwertazy angiotensyny – ACE-I, angiotensin-converting-en-
zyme inhibitor), eplerenon w dawce 1 × 25 mg, atorwastaty-
nę w dawce 1 × 40 mg. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
postępowania z pacjentami z zawałem serca z przetrwałym 
uniesieniem odcinka ST walsartan jest lekiem alternatywnym 
dla ACE-I zwłaszcza u chorych, którzy ich nie tolerują [2]. 
Zgodnie z wynikami badania VALIANT, na podstawie którego 
walsartan został umieszczony w wytycznych, lek był tak samo 
skuteczny jak kaptopril wśród pacjentów z wysokim ryzykiem 
sercowo-naczyniowym po zawale serca. Pacjent podawał pod-
wyższone wartości ciśnienia w godzinach wieczornych i po-
rannych, podczas gdy walsartan zgodnie z wynikami badania 
przeprowadzonego przez Hermida i wsp. jest lekiem, który 
pozwala uzyskać nocny spadek ciśnienia tętniczego, co może 
wpływać na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego [3].
W drugiej dobie zawału serca pacjent został uruchomiony, jed-
nocześnie zlecono rehabilitację ruchową. Utrzymano podwój-
ne leczenie przeciwpłytkowe: kwas acetylosalicylowy w dawce 
1 × 75 mg oraz klopidogrel w dawce 1 × 75 mg. Zmieniono β-
adrenolityk na metoprolol o przedłużonym uwalnianiu w daw-
ce 1 × 50 mg. W trzeciej dobie pacjent został przeniesiony na 
oddział kardiologii ogólnej, gdzie ze względu na utrzymujące 
się podwyższone ciśnienie tętnicze zwiększono dawkę wal-
sartanu do 2 × 80 mg, oraz zlecono automatyczną rejestrację 
ciśnienia tętniczego (ABPM, ambulatory blood pressure mea-
surement). Średnia wartość BP z całej doby wyniosła 141/91 
mmHg, wartość z dnia 143/94 mmHg, a z nocy 138/88 mmHg. 
W ABPM nie zaobserwowano u pacjenta nocnego spadku BP 
o co najmniej 10%. 

ROZPOZNANIE OSTATECZNE:
Zawał serca ściany przedniej z uniesieniem odcinka ST 
leczony angioplastyką gałęzi przedniej zstępującej z im-
plantacją stentu uwalniającego syrolimus; nadciśnienie 
tętnicze, otyłość i dyslipidemia.

Pacjent został wypisany z oddziału w 5. dobie po zawale ser-
ca, z następującymi zaleceniami zgodnie z wytycznymi postę-

powania z pacjentami z zawałem serca z uniesieniem odcinka 
ST [2]:
1. Zalecenia dotyczące diety:

a)  Spożywanie różnorodnych produktów żywnościowych.
b)  Właściwe dobieranie wartości energetycznej pożywienia 

w celu unikania otyłości.
c)  Zwiększenie spożycia owoców i warzyw, a także pełnoziar-

nistych produktów zbożowych i pieczywa, ryb (zwłaszcza 
tłustych), chudego mięsa oraz ubogotłuszczowych pro-
duktów 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 (wśród których tłuszcze na-
sycone 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.
2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej:

a)  30 minut umiarkowanie intensywnych ćwiczeń (spacery, 
pływanie, taniec) co najmniej 5 razy w tygodniu.

3. Kontrola ciśnienia tętniczego:
a) Zalecane są wartości poniżej 140/90 mmHg.
b) Wykonanie kontrolnego badania ABPM za 8 tygodni.

4. Rehabilitacja kardiologiczna:
a) Pacjent został umówiony na elektrokardiograficzny test 

wysiłkowy kwalifikujący do rehabilitacji kardiologicznej 
4 tygodnie po zawale. Udział w rehabilitacji pozwala skon-
trolować dawki leków przyjmowanych przez pacjenta oraz 
modyfikować styl życia w celu redukcji ryzyka kolejnego 
zawału serca.

5. Leki:
a) Kwas acetylosalicylowy oraz klopidogrel w dawkach 1 × 

75 mg dziennie przez 12 miesięcy.
b) Metoprolol o przedłużonym uwalnianiu w dawce 1 × 50 

mg dziennie.
c) Walsartan w dawce 2 × 80 mg.
d) Atorwastatyna w dawce 1 × 40 mg dziennie. Należy roz-

ważyć ponowną ocenę stężenia cholesterolu we frakcji 
LDL po 4–6 tygodniach w celu upewnienia się, że osiąg-
nięto wartości docelowe ≤ 1,8 mmol/l (70 mg/dl). 

e) Eplerenon w dawce 1 × 25 mg dziennie.

Wynik badania ABPM wykonanego 8 tygodni po hospitaliza-
cji wykazał normalizację ciśnienia tętniczego zgodną z zale-
ceniami Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
[4]: średnia wartość dobowa wyniosła 128/72 mmHg, wartość 
w ciągu dnia 132/79 mmHg, a w nocy 114/68 mmHg.
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