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NiewydolnoNiewydolnośćść serca serca -- definicjadefinicja

Przewlekła niewydolność serca to 

stan, w którym wskutek trwałej 

dysfunkcji serca pojemność

minutowa serca jest zmniejszona 

w stosunku do zapotrzebowania 

metabolicznego tkanek, co 

powoduje wystąpienie objawów 

podmiotowych, bądź właściwa 

pojemność minutowa 

utrzymywana jest kosztem 

podwyŜszonego ciśnienia 

napełniania lewej komory.



NiewNiewyydolnodolnośćść sercaserca

Manifestacją kliniczną niewydolności 
serca jest męczenie się i duszność.

Dochodzi do retencji płynów z zastojem 
w płucach i obrzękami obwodowymi. 

Ograniczeniu ulega aktywność fizyczna i 
jakość Ŝycia.



NiewydolnoNiewydolnośćść serca serca 
kryteria rozpoznaniakryteria rozpoznania



1. W USA zmniejsza się zapadalność i umieralność w wyniku 
choroby wieńcowej i udaru mózgu, natomiast liczba 
hospitalizacji z powodu niewydolności serca zwiększyła się
ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat.

2. Niewydolność serca jest przede wszystkim chorobą wieku 
podeszłego. Cierpi na nią 6-10% ludzi po 65 roku Ŝycia. Wśród 
chorych leczonych w szpitalu z powodu niewydolności serca 
około 80% ma ponad 65 lat

3. Częstość niewydolności serca zwiększa się z wiekiem, średni 
wiek chorych z NS wynosi w Europie 74 lata.

4. Szacunkowa liczba chorych wynosi ok. 700 000, a roczna 
zapadalność ok. 55 000. W Polsce średni wiek pacjentów z NS 
wynosi 68 lat.

5.5. ŚŚmiertelnomiertelnośćść w okresie 5 lat siw okresie 5 lat sięęga blisko 50% (wyga blisko 50% (wyŜŜsza od sza od 
śśmiertelnomiertelnośści z powodu wielu nowotworci z powodu wielu nowotworóów zw złłoośśliwych!)liwych!)

NiewydolnoNiewydolnośćść serca serca 
epidemiologiaepidemiologia



Niewydolność serca - podziały

Przewlekła vs. ostra

Skurczowa vs. rozkurczowa

Prawokomorowa vs. lewokomorowa



Najczęstszą przyczyną niewydolności serca 
jest choroba niedokrwienna sercachoroba niedokrwienna serca

(2/3 przypadków)

Inne przyczyny to: nadciśnienie tętnicze, zapalenie 
mięśnia sercowego, wady zastawkowe, 

kardiomiopatie pierwotne, alkohol, nadczynność
tarczycy, leki cytostatyczne...

NiewydolnoNiewydolnośćść serca serca 
etiologiaetiologia



PozasercowePozasercowe przyczyny przyczyny 
niewydolnoniewydolnośści krci krąŜąŜeniaenia

• Retencja sodu i wody

• Wstrząs hipowolemiczny

• Głęboka niedokrwistość

• Choroba beri-beri

• Schorzenia przebiegające z duŜą
objętością minutową



HistoriaHistoria naturalnanaturalna
rozwoju niewydolnorozwoju niewydolnośści sercaci serca

Oporna NS

Objawowa NS

Bezobjawowa NS

Wysokie ryzyko NS
Nadciśnienie tętnicze, Choroba wieńcowa, cukrzyca
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NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca

Nie ma jednego prostego testu 
diagnostycznego umoŜliwiającego 
jednoznaczne rozpoznanie NS

Rozpoznanie stawia lekarz w oparciu 
o wywiad i badanie fizykalne
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Objawy podmiotoweObjawy podmiotowe

1.Zmniejszona tolerancja wysiłku

2.Duszność (spoczynkowa, wysiłkowa, orthopnoe, 
napadowa duszność nocna)

3.Kaszel

4.Nykturia

5.Objawy retencji płynów (obrzęki okołokostkowe, 
okolicy lędźwiowo-krzyŜowej)

6.Zmniejszenie apetytu (zaburzenia wchłaniania), 
zaparcia
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Objawy pObjawy przedrzedmiotowemiotowe
1. Bladość i ochłodzenie skóry kończyn, wzmoŜona 

potliwość, sinica obwodowa

2. Tachykardia spoczynkowa, III, czasem IV ton

3. Zmniejszenie amplitudy ciśnienie tętniczego

4. Przepełnienie Ŝył szyjnych, objaw wątrobowo-
szyjny, objaw Kussmaula

5. Trzeszczenia nad płucami

6. Powiększenie wątroby

7. Hydrothorax

8. Wodobrzusze

9. Objawy hipoperfuzji OUN



NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca

Badania laboratoryjneBadania laboratoryjne

BNP i NT-proBNP

morfologia

elektrolity

kreatynina

transaminazy, bilirubina, LDH

gazometria



Wytyczne ESC 2001
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Badania dodatkoweBadania dodatkowe

1.EKG
2.RTG klatki piersiowej
3.Echokardiografia



Wytyczne ESC 2001



• W kaŜdym przypadku rozpoznania niewydolności 

serca naleŜy ustalić jej przyczynę

• Trzeba ocenić stopień zaawansowania zmian 

strukturalnych (w sercu i innych narządach)

• NaleŜy zdiagnozować choroby współistniejące

• PoniewaŜ najczęstszą przyczyną niewydolności 

serca jest choroba wieńcowa, trzeba ustalić

stopień jej zaawansowania i moŜliwość

rewaskularyzacji.
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• waga

• wypełnienie Ŝył szyjnych 
(refluks wątrobowo-szyjny)

• hepatomegalia

• obrzęki

• zastój w płucach

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca

Jak oceniJak ocenićć retencje pretencje płłynynóów?w?



Niewydolność serca - podziały

Przewlekła vs. ostra

Skurczowa vs. rozkurczowa

Prawokomorowa vs. lewokomorowa



nadciśnienie

cukrzyca

miaŜdŜyca

przerost lewej 

komory

dysfunkcja rozkurczowa

dysfunkcja skurczowa 

lewej komory

niewydolność serca

zgon

zawał serca

remodeling

rozstrzeń lewej 

komory
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Marchel M. Kardiologia po Dyplomie 2004

„„Continuum sercowoContinuum sercowo--naczyniowenaczyniowe””
NiewydolnoNiewydolnośćść serca serca –– ostatnie ogniwoostatnie ogniwo



ZwiZwiąązek mizek mięędzy przetrwadzy przetrwałąłą funkcja skurczowfunkcja skurczowąą lewej lewej 
komory, zaburzonkomory, zaburzonąą funkcjfunkcjąą rozkurczowrozkurczowąą a a rozkurczowrozkurczowąą

niewydolnoniewydolnośściciąą sercaserca
Zmodyfikowano Zmodyfikowano wgwg. . SwedbergSwedberg K. K. www.escardio.orgwww.escardio.org

Zaburzona funkcja 
rozkurczowa

Przetrwała funkcja 
skurczowa LK

(PLVEF)

objawowa rozkurczowa 
niewydolność serca

kobiety

podeszły wiek

nadciśnienie tętnicze

niedokrwienie

przerost LK

Marchel M. Kardiologia po Dyplomie 2006
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RemodelingRemodeling == niekorzystna przebudowaniekorzystna przebudowa

NEJM 2004



NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca -- stratyfikacja ryzykastratyfikacja ryzyka





Niewydolność serca -postępowanie

1. Niefarmakologiczne

2. Farmakologiczne

3. Inwazyjne

4. Rehabilitacja
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Niewydolność serca 
Postępowanie niefarmakologiczne

1. W przypadku retencji płynów – ograniczenie 
podaŜy sodu do 2g/d i podaŜy płynów do 1,5-
2l/d

2. Redukcja masy ciała u pacjentów otyłych

3. Poprawa stanu odŜywienia u pacjentów z 
cechami wyniszczenia

4. Regularna kontrola masy ciała

5. Ograniczenia spoŜycia alkoholu

6. Całkowity zakaz palenia tytoniu

7. Unikania leków nasilających niewydolność serca

8. Szczepienia przeciw grypie i pneumokokom



Niewydolność serca -postępowanie

1. Niefarmakologiczne

2. Farmakologiczne

3. Inwazyjne

4. Rehabilitacja



• inhibitory ACE
• leki moczopędne
• beta-adrenolityki
• antagoniści aldosteronu
• antagoniści receptorów angiotensyny II
• glikozydy nasercowe
• leki rozszerzające naczynia 
(azotany/hydralazyna)

• leki o dodatnim działaniu inotropowym
• leczenie przeciwzakrzepowe
• leki antyarytmiczne
• tlen

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
Leczenie farmakologiczneLeczenie farmakologiczne



NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
Inhibitory ACEInhibitory ACE
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betabeta--adrenolitykiadrenolityki

antagoniantagoniśści receptorci receptoróów angiotensyny II  w angiotensyny II  -- sartanysartany
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WybWybóór leczenia farmakologicznegor leczenia farmakologicznego



Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Glikokortykosteroidy

Leki antyarytmiczne (klasy Ia i Ic)

Antagoniści wapnia (poza III 
generacją pochodnych 
dihydropirydynowych)

Trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne

Związki litu

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
Leki, ktLeki, któóre mogre mogąą nasilanasilaćć wystwystąąpienie objawpienie objawóóww



Niewydolność serca -postępowanie

1. Niefarmakologiczne

2. Farmakologiczne

3. Inwazyjne

4. Rehabilitacja



• Rewaskularyzacja

• Stymulacja resynchronizująca

• Implantowane kardiowertery-defibrylatory

• Operacje naprawcze lewej komory

• Urządzenia wspomagające pracę komór

• Transplantacja serca

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
MoMoŜŜliwoliwośści postci postęępowania inwazyjnegopowania inwazyjnego



• Implantacja ICD jest zalecana w 
prewencji wtórnej NZK oraz w 
prewencji pierwotnej NZK u 
chorych z utrwalonymi 
częstoskurczami komorowymi, źle 
tolerowanymi bądź z 
towarzyszącym upośledzeniem 
funkcji skurczowej lewej komory

• Implantacja ICD jest uzasadniona u 
wybranych objawowych chorych z 
EF< 30-35%, nie wcześniej niŜ 40 
dni po ewentualnym przebytym ZS, 
optymalnie leczonych, z 
zastosowaniem inhibitora ACE, 
sartanu, beta-adrenolityku i 
antagonisty aldosteronu

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
MoMoŜŜliwoliwośści postci postęępowania inwazyjnego powania inwazyjnego -- ICDICD



• CRT moŜna rozwaŜyć u chorych z 
obniŜoną frakcją wyrzutową lewej 
komory, dyssynchronią skurczową
lewej komory (QRS > 120msec), 
którzy pozostają objawowi pomimo 
zastosowania optymalnego 
leczenia farmakologicznego

• Implantację złoŜonego układu 
resynchronizującego (CRT) z opcją
kardiowertera-defibrylatora (ICD) 
moŜna rozwaŜyć u objawowych 
pacjentów z cięŜką niewydolnością
serca w klasie III i IV wg. NYHA, 
frakcją wyrzutową lewej komory <= 
35% i szerokością zespołów QRS > 
120msec

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
MoMoŜŜliwoliwośści postci postęępowania inwazyjnego powania inwazyjnego -- CRTCRT
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Niewydolność serca -postępowanie

1. Niefarmakologiczne

2. Farmakologiczne

3. Inwazyjne

4. Rehabilitacja



Wytyczne ESC 2001



Postacie ostrej niewydolności serca

1.Ostra zdekompensowana
niewydolność serca 

2.Ostra niewydolność serca 
przebiegająca ze wzrostem ciśnienia 
tętniczego

3.Obrzęk płuc
4.Wstrząs kardiogenny
5.Niewydolność serca z wysokim 
rzutem

6.Niewydolność prawokomorowa



Ostra lewokomorowa niewydolność serca

Stan bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia

Cewnik do pęcherza

NTG wlew iv

Furosemid 40-80mg iv

Morfina 2,5 – 5 mg iv

Zapewnić dostęp doŜylny

Tlen do oddychania

Posadzić pacjenta

OBRZĘK PŁUC



Ostra niewydolność serca
Jakie badania laboratoryjne w pierwszej kolejności?



Ostra niewydolność serca
Zasady stosowania leków inotropowych



Wytyczne ESC 2001

NiewydolnoNiewydolnośćść sercaserca
Lista zagadnieLista zagadnieńń, kt, któóre nalere naleŜŜy omy omóówiwićć z pacjentemz pacjentem

i z jego rodzini z jego rodzinąą



Niewydolność serca

1. narastający problem

2. złe rokowanie

3. trudności diagnostyczne

4. moŜliwości terapeutyczne

5. nie tylko leki!



ZgonZgon

ObjawyObjawy

Bez objawBez objawóóww

Mniejsza liczba hospitalizacjiMniejsza liczba hospitalizacji

JakoJakośćść ŜŜycia a dycia a dłługougośćść ŜŜycia?ycia?



W celu otrzymania slajdW celu otrzymania slajdóów proszw proszęę o wiadomoo wiadomośćść::

michal.marchel@amwaw.edu.plmichal.marchel@amwaw.edu.pl


