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ZAWAŁ SERCA

O

stry zespół wieńcowy (OZW), potocznie nazywany zawałem serca, to stan zagrożenia życia, w którym przepływ krwi do serca zostaje zatrzymany bądź znacznie
zmniejszony. Dopływ krwi oraz transportowanego przez nią tlenu do komórek tworzących mięsień sercowy zapewniają dwie tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty
(głównej tętnicy w ciele ludzkim). Najczęstszą przyczyną zawału serca jest pęknięcie
blaszki miażdżycowej w tętnicy, wskutek czego dochodzi do powstania skrzepliny, która uniemożliwia lub istotnie upośledza przepływ krwi, a to z kolei prowadzi do niedotlenienia i śmierci komórek mięśnia sercowego. Leczenie, o ile odpowiednio wcześnie
przeprowadzone, umożliwia przywrócenie przepływu krwi oraz ograniczenie rozmiarów
zawału i zmniejszenie ryzyka wynikających z niego powikłań. By niezwłocznie wdrożyć
terapię, niezbędne są szybka diagnoza i reakcja w chwili pojawienia się objawów.
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OBJAWY ZAWAŁU SERCA

N

ajczęstszym objawem zawału serca jest silny ból o charakterze ucisku, dyskomfortu i pieczenia, zlokalizowany w klatce piersiowej, za mostkiem, mogący promieniować do kończyn górnych, szyi lub pleców. Ból może wystąpić w trakcie wysiłku
lub w sytuacji stresu, jak również pojawić się w stanie spoczynku. Dolegliwości trwają
ponad 20 minut i nie ustępują po zaprzestaniu wysiłku ani po przyjęciu nitrogliceryny
i jej pochodnych. U części pacjentów objawy zawału mogą przypominać dolegliwości
trawienne, takie jak nudności, wymioty i ból brzucha – to tzw. maska brzuszna zawału serca. U chorych na cukrzycę ból może nie występować lub być miernie nasilony.
U osób z rozległym zawałem serca pierwszym objawem może być utrata przytomności.
Bólowi w klatce piersiowej mogą towarzyszyć inne symptomy, takie jak: duszność,
zlewne poty, uczucie lęku oraz bladość.
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
OBJAWÓW ZAWAŁU SERCA

W

przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy wezwać
pogotowie ratunkowe. Wczesne rozpoznanie OZW pozwoli na szybkie wdrożenie
leczenia przedszpitalnego, a co najważniejsze – na jak najszybsze przewiezienie chorego
do szpitala w celu przeprowadzenia terapii przyczynowej zawału.
Do zadań zespołu pogotowia ratunkowego należą:
• wykonanie EKG (ocena funkcji elektrycznej serca)
• wstępne potwierdzenie rozpoznania zawału
na podstawie otrzymanego zapisu EKG
• wybór odpowiednio wyposażonego szpitala,
w którym zostanie zastosowane nowoczesne leczenie.
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LECZENIE ZAWAŁU SERCA

W

spółcześnie standardem leczenia zawału serca jest udrożnienie zamkniętego naczynia za pomocą specjalnych urządzeń (takich jak balony i stenty), które lekarz wprowadza do tętnicy wieńcowej przez nakłucie na przedramieniu lub w pachwinie.
Najpierw, by zobrazować naczynia wieńcowe, lekarz wykonuje koronarografię, która polega na ocenie światła naczyń w promieniach rentgenowskich. Badanie to odbywa się
w pracowniach kardiologii interwencyjnej (zwanych pracowniami hemodynamicznymi).
Kardiolog interwencyjny w znieczuleniu miejscowym nakłuwa igłą tętnicę promieniową (na
przedramieniu) lub udową (w pachwinie) i za ich pośrednictwem przechodzi w okolicę ujść
tętnic wieńcowych, do których następnie podaje kontrast widoczny w promieniach rentgenowskich.
Jeśli zostaną stwierdzone istotne zwężenia lub zamknięcia naczynia, lekarz poszerza naczynie za pomocą specjalnych baloników, a następnie zabezpiecza zwężenia wprowadzanym
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na baloniku stentem (metalowym rusztowaniem mającym utrzymać drożność naczynia) –
procedura ta nosi nazwę angioplastyki wieńcowej.
Gdy zajęte jest więcej niż jedno naczynie lub uwidocznione zmiany są poza technicznym
zasięgiem kardiologa interwencyjnego, wykonuje się pomostowanie aortalno-wieńcowe
(tzw. by-passy), które polega na ominięciu zwężenia przez doszycie do serca dodatkowego
naczynia. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, wymaga on otwarcia części lub
całej klatki piersiowej, pobrania tętnicy z przedniej ściany klatki piersiowej lub kończyny górnej
albo żyły z kończyny dolnej oraz doszycia jej do naczynia wieńcowego za miejscem zamknięcia.
Jeśli w danym szpitalu nie można przeprowadzić angioplastyki wieńcowej, alternatywą jest
podanie dożylne leku mającego rozpuścić skrzeplinę powstałą w naczyniu. Obecnie leczenie
to, zwane fibrynolizą, jest rzadko stosowane w Polsce ze względu na dobrze rozwiniętą sieć
pracowni kardiologii inwazyjnej.
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LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

P

oza leczeniem przyczynowym, takim jak angioplastyka wieńcowa, równie istotna
jest terapia farmakologiczna w okresie przedszpitalnym, w trakcie hospitalizacji
i po wypisie pacjenta ze szpitala.
Przed dotarciem do pracowni kardiologii inwazyjnej pracownicy pogotowia ratunkowego mogą podać choremu z podejrzeniem zawału serca:
• kwas acetylosalicylowy
• lek zapobiegający tworzeniu się skrzeplin w naczyniu wieńcowym
• lek przeciwbólowy
• tlen
• lek poszerzający naczynia.
Po wyjściu ze szpitala niezwykle ważne są stosowanie się do zaleceń lekarza i przyjmowanie przepisanych przez niego leków. Pacjenci po najgroźniejszym typie zawału –
tzw. zawale serca z uniesieniem odcinka ST (dotyczy to zmian obserwowanych w zapisie
EKG) leczonym angioplastyką wieńcową – powinni przyjmować następujące leki:
• kwas acetylosalicylowy do końca życia
• tzw. lek przeciwpłytkowy przez 12 miesięcy
• beta-bloker, inhibitor konwertazy angiotensyny i statynę do końca życia.
Stosowane leki mają na celu:
• utrzymanie drożności stentu implantowanego do naczynia
• zmniejszenie ryzyka kolejnego zawału serca
• redukcję ryzyka rozwoju niewydolności serca
• obniżenie ryzyka śmierci.
Wszelkie modyfikacje w zakresie terapii koniecznie należy skonsultować z lekarzem.
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CZYNNIKI RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAWAŁU SERCA

I

stnieje szereg czynników ryzyka wystąpienia OZW oraz miażdżycy, będącej najczęstszą
przyczyną zawału serca. Miażdżyca to proces chorobowy polegający na przebudowie
i zwyrodnieniu tętnic, zaistniały wskutek m.in. odkładania się i utleniania tłuszczów/cholesterolu. Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy można podzielić na niezależne od nas (niemodyfikowalne) i takie, które możemy zmienić (modyfikowalne) (tab. 1).

Tabela 1. Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy
Niemodyfikowalne
• wiek
• płeć męska
• zaburzenia genetyczne
• występowanie chorób
sercowo-naczyniowych
w rodzinie

Modyfikowalne
• hipercholesterolemia (zwiększone
stężenie cholesterolu, przede wszystkim
tzw. frakcji LDL)
• palenie tytoniu
• nadciśnienie tętnicze (zwłaszcza źle
kontrolowane)
• cukrzyca (zwłaszcza źle kontrolowana)
• otyłość (szczególnie brzuszna)
• brak aktywności fizycznej
• wysoki poziom stresu

Wiele istotnych czynników ryzyka wystąpienia zawału serca zależy od nas samych.
Uważa się, że ponad 60% czynników wpływających na stan naszego zdrowia wynika
z tzw. stylu życia, czyli nawyków żywieniowych, nałogów i aktywności fizycznej.
9

JAK ZAPOBIEGAĆ WYSTĄPIENIU ZAWAŁU SERCA

P
•
•
•
•
•
•
•
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rofilaktyka zawału serca polega przede wszystkim na kontroli wymienionych
czynników ryzyka (patrz str. 9) i obejmuje takie działania, jak:
eliminacja narażenia na dym tytoniowy
modyfikacja diety
regularna aktywność fizyczna
utrzymywanie odpowiedniego wskaźnika masy ciała
kontrola ciśnienia tętniczego
kontrola lipidogramu (stężenia cholesterolu we krwi)
kontrola cukrzycy.

Narażenie na dym tytoniowy

Z

aprzestanie palenia tytoniu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie ryzyka zawału serca i wielu innych chorób, przede wszystkim nowotworowych
i chorób płuc. Przerwanie palenia może zmniejszyć ryzyko śmierci o ponad 40%, a ryzyko wystąpienia zawału o ponad 25%. W przypadku silnego uzależnienia i trudności
z rzuceniem palenia, gdy poradnictwo okazuje się niewystarczającą metodą, wskazane jest wdrożenie terapii nikotynozastępczej (gumy nikotynowe, plastry przezskórne,
spray donosowy, inhalator, tabletki podjęzykowe) lub zastosowanie takich preparatów
jak bupropion lub wareniklina (przyjmowanie leków należy skonsultować z lekarzem).
Korzyści wynikające z zaprzestania palenia tytoniu są stałe, duże i niezależne od wieku,
płci oraz czasu trwania nałogu.

11

Dieta

N

awyki żywieniowe zmieniają ryzyko sercowo-naczyniowe.
Sposób odżywiania wpływa na stężenie cholesterolu, skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego i cukrzycy oraz zmiany
masy ciała. W przypadku tłuszczów najważniejsza jest nie tyle
ich ilość przyjmowana z pokarmem, ile rodzaj. Najlepsze z punktu widzenia kardiologii są wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
zawarte w olejach roślinnych oraz tłuszczach pochodzenia rybnego, a najbardziej szkodliwe – tzw. kwasy tłuszczowe trans,
zawarte np. w margarynie, produktach cukierniczych, żywności typu fast food; nadmierne (powyżej 10%) spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych również jest niezdrowe. Zaleca się
ograniczenie ilości soli w diecie do 5 g dziennie (1 łyżeczka do
herbaty). Błonnik – najlepiej pochodzący z produktów pełnoziarnistych (30–45 g dziennie), owoców (ponad 200 g dziennie; np. 2 jabłka), warzyw (ponad 200 g dziennie; np. 4 średnie
marchewki lub 1 cukinia), a także niesolonych orzechów (30 g
dziennie) – jest z kolei jak najbardziej wskazany. Spożycie alkoholu należy ograniczyć do 2 porcji dziennie u mężczyzn i 1 porcji dziennie u kobiet (1 porcja alkoholu to np. 40 ml wódki lub
500 ml piwa bądź 250 ml wina). Niewskazane są bezalkoholowe napoje słodzone cukrem. Chorzy na cukrzycę powinni pamiętać, że cukry proste, zawarte np. w owocach i miodzie, są
szybko wchłaniane przez organizm i podnoszą stężenie cukru
we krwi. Także alkohol, który zaburza produkcję i uwalnianie
glukozy z wątroby, może prowadzić do znacznych wahań poziomu cukru we krwi.
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Aktywność fizyczna i masa ciała

A

ktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia. Zaleca się
co najmniej 150 min umiarkowanego lub 75 min intensywnego wysiłku fizycznego
w tygodniu, co przekłada się na 5 treningów w tygodniu trwających po 30 min (umiarkowany wysiłek) lub 15 min (intensywne ćwiczenia). Uprawianie sportu nie tylko korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy czy funkcjonowanie układu ruchu oraz
na sprawność i samodzielność, lecz także poprawia samopoczucie i jakość snu. Każdy,
nawet najmniejszy wysiłek daje pozytywne efekty. Najbardziej zalecany jest trening
tlenowy, tzw. aerobowy (bieganie, pływanie, taniec, nordic walking), a od czasu do czasu wskazane są ćwiczenia oporowe. Bezpieczny trening powinien składać się z trzech
faz: rozgrzewki, właściwych ćwiczeń i fazy wyciszenia. W przypadku niekorzystnych
warunków pogodowych warto rozważyć ćwiczenia w domu lub na siłowni.
Wskaźnik masy ciała (BMI) określa się
na podstawie masy ciała i wzrostu:

BMI:

masa ciała [kg]
wzrost2 [m2]

Optymalna wartość BMI mieści się w przedziale 20–25 kg/m2.
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Leki

W

szystkie wymienione czynniki i modyfikacje stylu życia wpływają na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Nie mniej istotne są interwencje farmakologiczne podejmowane przez lekarza POZ lub kardiologa, które mają na celu skuteczne leczenie takich chorób jak hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.
Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych (w tym przyjmowanie przepisanych leków)
jest niezwykle ważne zwłaszcza u osób po zawale serca, u których ryzyko kolejnego
incydentu pozostaje bardzo wysokie.
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Hipercholesterolemia –
wysokie stężenie cholesterolu

U

dowodniono, że podwyższone stężenie cholesterolu odgrywa kluczową rolę w rozwoju miażdżycy. Tłuszcze, w tym cholesterol, krążą we krwi w połączeniu z białkami, tworząc lipoproteiny. Stężenie frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (tzw. cholesterolu LDL) – jednego z głównych przenośników cholesterolu – ma najsilniejszy wpływ na
postępowanie miażdżycy. Co więcej, badania naukowe dowiodły, że obniżenie stężenia cholesterolu LDL istotnie zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. U wszystkich osób
z podwyższonym stężeniem cholesterolu zaleca się zmianę stylu życia i diety.
Docelowe wartości terapii hipercholesterolemii zależą od ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego danego pacjenta, które wyliczane jest na podstawie tabel SCORE (tab. 2).
Tabela 2. Cele terapeutyczne hipercholesterolemii w zależności od ryzyka
sercowo-naczyniowego

Ryzyko sercowo-naczyniowe

Docelowe stężenie LDL

Bardzo wysokie

< 70 mg/dl

Wysokie

< 100 mg/dl

Niskie do umiarkowanego

< 115 mg/dl

U pacjentów po zawale serca stężenie cholesterolu we frakcji LDL powinno wynosić
poniżej 70 mg/dl.
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Cukrzyca typu 2

C

ukrzyca typu 2 średnio podwaja ryzyko sercowo-naczyniowe. Poza modyfikacją stylu życia i kontrolą masy ciała bardzo ważne jest zapobieganie epizodom hiperglikemii (podwyższone stężenie cukru we krwi), które zwiększają ryzyko powikłań cukrzycy
i ryzyko sercowo-naczyniowe. Duża część diabetyków jest otyła, co dodatkowo utrudnia kontrolę poziomu cukru. Badania wskazują, że u pacjentów z niedawno rozpoznaną
cukrzycą typu 2 restrykcyjna dieta pod kontrolą specjalisty może doprowadzić do całkowitego wycofania się choroby.
Ogólne wytyczne związane z postępowaniem dietetycznym u chorych na cukrzycę
obejmują zalecenia dotyczące zarówno sposobu odżywiania, jak i wysiłku fizycznego. Pacjenci powinni stosować dietę z przewagą warzyw, pełnoziarnistych płatków
i niskotłuszczowych źródeł białka. Wskazane jest ograniczenie soli. Zaleca się dokładne monitorowanie ilości spożywanych cukrów i błonnika. Aerobowa aktywność fizyczna, poza wieloma innymi korzyściami, może dodatkowo pomóc w utracie masy ciała.
Pozostałe zasady postępowania są podobne jak u osób bez cukrzycy, ze szczególnym
naciskiem na odpowiednią kontrolę wartości ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu frakcji LDL.
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Nadciśnienie tętnicze

W

ysokie ciśnienie tętnicze jest przyczyną milionów zgonów rocznie na całym
świecie. Niekontrolowane nadciśnienie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy,
zawałów serca, niewydolności serca czy udarów mózgu. U większości pacjentów
w początkowej fazie nadciśnienia tętniczego nie występują żadne objawy, dlatego
bardzo ważna jest okresowa kontrola wartości ciśnienia, np. podczas wizyty u lekarza POZ czy w aptece. Wartości ciśnienia powyżej 140/90 mmHg w co najmniej
2 pomiarach w trakcie 2 osobnych wizyt uprawniają lekarza do rozpoznania nadciś
nienia tętniczego oraz wdrożenia (w zależności od ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego) zaleceń dotyczących modyfikacji stylu życia i/lub do włączenia farmakoterapii. Większość pacjentów ostatecznie wymaga leczenia więcej niż jednym
preparatem. Wynika to z odmiennego oddziaływania różnych leków na różne mechanizmy regulacji ciśnienia oraz z lepszego efektu łączenia kilku różnych preparatów w małych dawkach bez większego ryzyka działań niepożądanych.
Jeśli u chorego zostanie rozpoznane nadciśnienie i wdrożone leczenie,
wskazane jest prowadzenie regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego
i tętna w celu oceny skuteczności
terapii. Wartości ciśnienia mierzone
w warunkach domowych nie powinny przekraczać 135/85 mmHg. U pacjentów powyżej 60. roku życia można rozważyć mniej rygorystyczne cele
leczenia.
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA PO ZAWALE SERCA

W

momencie wystąpienia objawów OZW, przed wdrożeniem terapii i w pierwszych godzinach po leczeniu zawału serca wysiłek fizyczny jest niewskazany.
Natomiast w kolejnych dobach można zacząć stopniowo podejmować wysiłek (na początku zgodnie z zaleceniami lekarza), aktywność fizyczna jest wówczas wręcz pożądana. Już podczas hospitalizacji wdrażana jest rehabilitacja, a po wyjściu ze szpitala chory
powinien kontynuować udział w programie rehabilitacji kardiologicznej (w formie ambulatoryjnej albo podczas hospitalizacji na oddziale rehabilitacji kardiologicznej). Zwykle po niepowikłanym, skutecznie leczonym zawale serca pacjent powinien rozpocząć
rehabilitację w ciągu 30 dni od wypisu ze szpitala. W ramach programu rehabilitacji
kardiologicznej:
• analizowane są czynniki ryzyka
• oceniana jest skuteczność farmakoterapii
• przeprowadzana jest edukacja prozdrowotna
• ustalany jest schemat optymalnych ćwiczeń fizycznych.
Początkowo wszystkie ćwiczenia odbywają się pod okiem fizjoterapeutów i lekarzy
oraz pod kontrolą parametrów EKG, ciśnienia tętniczego i saturacji krwi tętniczej tlenem. Po 4–6 tygodniach od niepowikłanego, skutecznie leczonego zawału, o ile nie ma
innych przeciwwskazań, możliwy jest powrót do pełnej aktywności fizycznej, pacjent
może też powrócić do pracy lub obowiązków domowych.
Regularny wysiłek jest istotnym elementem zapobiegania kolejnym incydentom
sercowo-naczyniowym. Najbardziej korzystny dla zdrowia jest tzw. trening aerobowy
(nazywany inaczej tlenowym), który poprawia ogólną wytrzymałość oraz wydolność
organizmu. Marsz, jazda na rowerku stacjonarnym, bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy ćwiczenia ogólnousprawniające – to szczególnie polecane formy aktywności
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fizycznej. Jeśli zawód wykonywany przez pacjenta wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem
fizycznym, o powrocie do pracy decyduje opinia lekarza. Także w przypadku chorych po
powikłanym zawale, np. z pozawałowym upośledzeniem funkcji serca, wskazane jest
indywidualne ustalenie z lekarzem dozwolonych form wysiłku.
Nawet po niepowikłanym zawale należy pamiętać o objawach, które powinny zaniepokoić w trakcie uprawiania sportu:
• bardzo szybki wzrost tętna lub ciśnienia tętniczego
• zaburzenia rytmu, uczucie nierównego bicia serca
• zmęczenie, które pojawia się przy mniejszym natężeniu wysiłku niż dotychczas
• ból w klatce piersiowej.
Jeśli pacjent odczuje powyższe dolegliwości, wskazana jest konsultacja z lekarzem.
W przypadku wystąpienia takich objawów, jak: ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy lub zasłabnięcie, należy natychmiast przerwać wysiłek i pilnie skontaktować się z lekarzem.
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ZALETY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

R

ehabilitacja kardiologiczna dzieli się na dwa etapy: w trakcie hospitalizacji i po wyjściu ze szpitala. Do najważniejszych celów rehabilitacji prowadzonej od chwili ustąpienia zagrożenia życia z powodu zawału serca należą:
• przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia (takim jak zatory w naczyniach,
infekcje, zaburzenia motoryki jelit)
• przywrócenie samodzielności
• wsparcie psychiczne
• edukacja prozdrowotna.

Rehabilitacja obejmuje więc nie tylko ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty, lecz także zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia, optymalne leczenie farmakologiczne
i porady psychologiczne. Udowodniono, że dobrze przeprowadzona rehabilitacja kardiologiczna u odpowiednio zmotywowanego i zaangażowanego pacjenta wpływa na
zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.
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AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA PO ZAWALE

S

eks jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Zawał serca w przeszłości nie
jest przeciwwskazaniem do kontynuowania życia intymnego. Powrót do normalnej
aktywności fizycznej jest możliwy po upływie 4–6 tygodni od niepowikłanego zawału –
odnosi się to również do współżycia. Zbliżenie seksualne porównywane jest do aktywności wymaganej np. podczas pokonania kilometrowego dystansu szybkim marszem.
Jeżeli w okresie 4–6 tygodni po zawale taki wysiłek nie wywołuje dolegliwości i nie
istnieją inne przeciwwskazania – uprawianie seksu powinno być bezpieczne.
Stosunek, jak każdy trening, warto podzielić na 3 fazy: przedłużona gra wstępna, zbliżenie, chwila odpoczynku (wyciszenie). Faza wstępna pozwoli na stopniowy wzrost częstości akcji serca oraz ciśnienia tętniczego i przygotuje organizm do zbliżenia. W razie
wystąpienia silnego bólu w klatce piersiowej, duszności i uczucia nierównego bicia serca
wskazane są natychmiastowe przerwanie stosunku i kontakt z lekarzem. Nie należy jednak powstrzymywać się od aktywności seksualnej, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań,
ryzyko wystąpienia groźnych następstw w trakcie zbliżenia jest bowiem niskie.
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FARMAKOTERAPIA PO ZAWALE – PO CO? JAK?

L

eczenie farmakologiczne po zawale serca ma kluczowe znaczenie. Dokładne działanie leków stosowanych po zawale przedstawiono poniżej.

Kwas acetylosalicylowy i lek przeciwpłytkowy mają za zadanie przede wszystkim
utrzymać drożność stentu, który został wszczepiony w trakcie zabiegu angioplastyki.
Zanim organizm pokryje stent (będący przecież ciałem obcym) warstwą śródbłonka,
istnieje ryzyko powstania skrzepliny w miejscu kontaktu krwi i stentu. Skrzep najczęściej powstaje na bazie elementów krwi nazywanych płytkami – stąd nazwa: leki
przeciwpłytkowe. Zwykle po wszczepieniu stentu pacjent przyjmuje kwas acetylosalicylowy do końca życia i drugi lek przez 12 miesięcy. Czasami drugi preparat może być
podawany dłużej lub krócej – o tym decyduje lekarz. Również po zawałach serca leczonych zachowawczo stosuje się wspomniane leki.
Statyny działają na dwa sposoby: po pierwsze zmniejszają stężenie cholesterolu
(zarówno całkowitego, jak i jego frakcji LDL mającej najsilniejszy związek z ryzykiem
sercowo-naczyniowym), a po drugie stabilizują blaszki miażdżycowe w tętnicach wieńcowych. Zawał serca najczęściej jest spowodowany pęknięciem blaszki miażdżycowej
w naczyniu wieńcowym (najbardziej podatne na pęknięcie są blaszki o dużej zawartości tłuszczów). Statyny powodują włóknienie blaszek miażdżycowych, zmniejszenie zawartości lipidów i tym samym ich stabilizację. To obniża ryzyko pęknięcia blaszki i wystąpienia OZW. Z tego względu preparaty z tej grupy są zalecane u wszystkich chorych
po zawale, niezależnie od stężenia cholesterolu. Nawet po osiągnięciu optymalnych
wartości lipidogramu niewskazane jest odstawianie leków. Statyny poprzez działanie
przeciwzapalne dodatkowo wpływają na stabilizację blaszki miażdżycowej.
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Inhibitory konwertazy angiotensyny obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Są zalecane
u osób po zawale serca, nawet jeśli wartości ciśnienia są prawidłowe. Wynika to z udowodnionego wpływu tych preparatów na poprawę przeżycia po zawale, zwłaszcza
u osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca lub niewydolnością
nerek.
Beta-blokery zwalniają pracę serca, zmniejszają ryzyko wystąpienia arytmii (nieprawidłowego rytmu pracy serca) i obniżają ciśnienie krwi. Ich stosowanie wiąże się także
z poprawą rokowania po zawale. Potencjalnym działaniem niepożądanym tych leków
jest zbyt wolna praca serca, wówczas konieczne może być zmniejszenie dawki po konsultacji z lekarzem.
By ułatwić regularne i stałe przyjmowanie leków, zalecane są preparaty złożone zawierające więcej niż jeden lek o udowodnionej skuteczności u chorych po zawale serca.
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W ramach serwisu edukacyjnego Servier, dla pacjentów dostępne są
poradniki, dzienniczki oraz aplikacje z zakresu diabetologii, hipertensjologii,
kardiologii, psychiatrii przygotowane przez ekspertów medycznych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony dla pacjentów
www.servier.pl/content/dla-pacjenta w celu pobrania poradników.
Zeskanuj aparatem telefonu, pobierz i dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat:
chorób serca i naczyń,
ich profilaktyki, czynników ryzyka:
www.dbajoserce.pl
fb.com/dbajoserce
instagram.com/dbajoserce
nadciśnienia tętniczego:
www.bojatakmowie.pl
fb.com/bojatakmowie
depresji, gdzie szukać pomocy:
www.forumprzeciwdepresji.pl
fb.com/forumprzeciwdepresji
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profilaktyki przeciwnowotworowej:
www.wylaczraka.pl
fb.com/wylaczraka

