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SZANOWNI PAŃSTWO!

serdecznie zapraszamy

Prof. dr hab. n. med. Piotr jankowski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w XV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii  

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2022 - wytyczne, wątpliwości, gorące 

tematy”. To jubileuszowe, piętnaste spotkanie.  

Program tegorocznej konferencji obfituje w szczególnie wiele ciekawych tematów. Ważną pozycję  

w programie mają sesje poświęcone zasadom prowadzenia zdrowego stylu życia. Interesujące i ważne  

z punktu widzenia bieżącej sytuacji są sesje poświęcone otyłości. Dużo emocji wzbudzi z pewnością sesja 

pro-kontra, w czasie której zmierzą się najwybitniejsi eksperci w swoich dziedzinach. Komitet Naukowy 

Konferencji przygotował także wiele innych ciekawych sesji, między innymi sesje na temat nadciśnienia  

tętniczego, hipercholesterolemii, niewydolności serca, choroby wieńcowej oraz leczenia przeciwpłytkowego 

i przeciwzakrzepowego. Ciekawie zapowiadają się też sesje poświęcone kardiologii wieku podeszłego. 

W programie znalazły się  także prezentacje najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych 

i inne doniesienia z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Ze szczególnym zainteresowaniem 

czekamy na organizowaną po raz pierwszy sesję studencką. Zapraszamy też do udziału w licznych sesjach 

dydaktycznych, w tym sesjach wytycznych Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wzorem poprzednich lat do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych polskich wykładowców  

i najwybitniejszych, cieszących się międzynarodowym uznaniem, ekspertów. Po raz piętnasty pozwalamy 

sobie wyrazić nadzieję, że również tegoroczna konferencja okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów. 

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński

Prof. dr hab. n. med. tomasz zdrojewski
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ORGANIZATORZY

Sekcja Prewencji i Epidemiologii, 

Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

firma iwentarium

Patronat Honorowy Dyrektora

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
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KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk
Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Przewodnicząca Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. med. Daniel Śliż
Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii, 
Polskie towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. hab. med. Krzysztof Chlebus
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. hab. med. Marek Klocek
i Klinika Kardiologii i elektrokardiologii interwencyjnej 
oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM

Dr n. hab. med. Magdalena Kozela
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZP UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Aldona Kubica
Katedra Promocji Zdrowia, UMK

Dr n. med. Klaudia Pacia
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Dr n. med. Jerzy Piwoński
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia 
i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM w Lublinie

Dr Wiktoria Niegowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Marcelina Barszczewska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Patryk Gryszkiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Jakub Starownik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Julia Szydlik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP
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RADA NAUKOWA

Dr hab. n. med. Paweł Balsam, prof. WUM 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bała 

Prof. dr hab. n. med. maciej Banach 

dr hab. n. med. Piotr Bandosz 

dr alicja Baska 

dr n. med. agnieszka Bednarek 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska 

Dr n. med. Agata Bogołowska-Stieblich 

Mgr Magdalena Cedzyńska 

Dr hab. n. med. Krzysztof Chlebus, prof. GUM 

Dr n. med. Michał Chudzik 

Dr n. o zdr. Michał Czapla 

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard  

Professor maryna dolzhenko 

Dr hab. Alicja Domagała 

Prof. dr hab. n. med. adrian doroszko 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż 

Prof. dr hab. n. med. wojciech drygas 

Dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk 

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława 

Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ  

Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska 

Prof. dr hab. n. med. robert gajda 

Prof. dr hab. n. med. grzegorz gajos 

dr n. med. agata galas 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior 

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior 

Prof. dr hab. n. med. ryszard gellert 

Prof. dr hab. n. med. robert gil 

Dr hab. n. med. Renata Główczyńska 

Prof. dr hab. n. med. Stanisława Golinowska 

Dr n. med. Sławomir Gołębiewski 

Prof. dr hab. n. med. tomasz grodzicki 

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski 

Prof. dr hab. n. med. Piotr jankowski 

Prof. dr hab. n. med. andrzej januszewicz 

Dr hab. n. med. Ewa Jędzrzejczyk-Patej 

Prof. dr hab. n. med. zbigniew Kalarus 

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński 

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka 

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kępka 

mgr iwona Kibil 

dr hab. n. med. marek Klocek 

Poseł na Sejm RP Ewa Kołodziej 

Dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ 

mgr magdalena Komsta 

Prof. dr hab. n. med. ewa Konduracka 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć 

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ 

dr hab. n. med. magdalena Kozela 

dr n. med. natasza Krauze 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krzesiński 

Dr n. med. Jarosław Krzywański 

Dr n. med. Karolina Kupczyńska 

Dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska 

Dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP 

Prof. dr hab. n. med. marcin Kurzyna 

Dr hab. n. med. Łukasz Kuźma 

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska 

Mgr Adrian Kwaśny 

Prof. dr hab. n. med. jacek legutko 

dr n. o zdr. anna lipert 

Dr Katarzyna Łokieć 

Dr Halina Makała 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki 

Prof. dr hab. n. med. artur mamcarz

Dr hab. n. med. Marta Mańczuk 

dr n. med. agnieszka mawlichanów 

Dr n. med. Błażej Michalski 

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski 

Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski 

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM 
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Dr Jan Pęksa 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas 
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Prof. dr hab. n. med. ryszard Piotrowicz 

Dr n. med. Jerzy Piwoński 

Dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 

Prof. dr hab. n. med. aleksander Prejbisz 

mgr irena Przepiórka 

Dr n. med. Krzysztof Przewoźniak 

Prof. dr hab. n. med. marek rajzer 

dr n. med. maciej rogala 

Prof. dr hab. n. med. Piotr rozentryt 

Dr n. med. Dorota Rożańska 

Dr hab. n. med. Paweł Rubiś, prof. UJ 

Prof. dr hab. n. med. andrzej rynkiewicz 

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński 

Dr hab. med. Krzysztof Smarż, prof. CMKP 

Dr hab. n. med. Edyta Smolis-Bąk 

Dr n. med. Barbara Sosnowska-Pasiarska 

Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof strojek 

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR, FESC 

dr n. med. marek styczkiewicz 

dr magdalena superson 

Prof. dr hab. n. med. andrzej surdacki 

mgr agnieszka szychowska 

Dr n. med. Daniel Śliż 

dr marzena tambor 

Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk 

Dr hab. n. o zdr. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. UJ 

Dr n. med. Roman Topór-Mądry 

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć 

Lek. med. Justyna Tyfel-Paluszek 

Dr n. med. i n. o zdr. Agata Tymińska 

Prof. dr hab. n. o zdr. izabella uchmanowicz 

Dr hab. n. med. Beata Uziębło-Życzkowska 

Dr hab. n. med. Wojciech Wańha 

Dr n. inż. Anna Waśkiewicz 

Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska, prof. UJ 

Dr n. med. Renata Wolfshaut-Wolak 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński 

Prof. dr hab. n. med. tomasz zdrojewski 

Dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska
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Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2022” 

za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej 

/grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - „ESC Preventive Cardiology 2023”/

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. n. med. wojciech drygas

Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2022” 

i Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, 

którego pierwszym autorem jest osoba w wieku ≤35 lat 

/grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - „ESC Preventive Cardiology 2023”/

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard

Dr n. med. Karolina Kupczyńska

Dr n. med. i n. o zdr. Agata Tymińska

Wyróżnienie Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2022”

za studenckie doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski

Dr n. med. Karolina Kupczyńska

Dr n. med. i n. o zdr. Agata Tymińska

Dr hab. n. med. Wojciech Wańha
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Prof. dr hab. n. med. wojciech drygas

dr n. med. zbigniew eysymontt

Prof. dr hab. n. med. maciej haberka

Prof. dr hab. n. med. Piotr jankowski

Prof. dr hab. n. med. anna jegier

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński

dr hab. n. med. marek Klocek

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

dr hab. n. o zdr. magdalena Kozela

Prof. dr hab. n. med. aldona Kubica

Prof. dr hab. n. med. artur mamcarz

dr n. med. agnieszka mawlichanów

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM

Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk

dr n. med. agnieszka sarnecka

Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska, prof. UJ

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

RECENZENCI DONIESIEń ORYGINAlNYCh
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sesja Plenarna

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Przewodniczą:
Zbigniew Gąsior, Janina Stępińska, Andrzej Surdacki

1. Profilaktyka powikłań sercowo-naczyniowych u osób z chorobą nowotworową 
- Marcin Kurzyna
2. Profilaktyka nagłego zgonu sercowego - Ewa Jędrzejczyk-Patej
3. Nadciśnienie płucne - Grzegorz Kopeć
4. Profilaktyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów poddawanych zabiegom 
operacyjnym - Anna Tomaszuk-Kazberuk

SAlA A11:30 - 12:45
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SESJA DONIESIEŃ STUDENCKICH

Przewodniczą: 
Krzysztof Chlebus, Piotr Jankowski, Klaudia Pacia

U01  Związek pomiędzy siłą mięśniową a nasileniem depresji u pacjentów w wieku podeszłym

Julia Szydlik, Wiktoria Niegowska, Marcelina Barszczewska, Olga Grodzka, Katarzyna Januszewska

U02  Charakterystyka kliniczna i rokowanie długoterminowe u pacjentów z niewydolnością serca z poprawioną frakcją   

        wyrzutową

Natalia Kachnic, Aleksandra Karcińska, Michael Platschek, Jakub Furczyński, Konrad Stępień, Karol Nowak

U03  Analiza stosowanych schematów terapii hipolipemizującej u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym w świetle 

        nowych wytycznych esc
Agata Antoniak, Maciej Janiszewski, Dominika Klimczak-Tomaniak, Julia Haponiuk-Skwarlińska, Alicja Skrobucha, Michalina Ciurla,  

Gabriela Makulec, Jakub Jańczak

U04  Związek pomiędzy zespołem kruchości a depresją u pacjentów po 65 r.ż.

Wiktoria Niegowska, Julia Szydlik, Marcelina Barszczewska, Olga Grodzka, Katarzyna Januszewska

U05  Ocena skuteczności osiągania celów lipidowych w OZW w obserwacji 3-miesięcznej - analiza stosowania się  

        do zaleceń terapeutycznych ESC
Alicja Skrobucha, Maciej Janiszewski, Dominika Klimczak-Tomaniak, Michalina Ciurla, Agata Antoniak, Julia Haponiuk-Skwarlińska, 
Gabriela Makulec, Jakub Jańczak

Komisja konkursowa: 
Prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Dr n. med. i n. o zdr. Agata Tymińska
Dr hab. n. med. Wojciech Wańha

SAlA B12:00 - 13:00
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SZKOLENIE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY

Przewodniczą: Magdalena Cedzyńska, Marta Mańczuk, Joanna Pazik, Irena Przepiórka, Krzysztof Przewoźniak

Panel I: Europejski Kodeks Walki z Rakiem (EKWR) – zalecenia profilaktyki pierwotnej nowotworów
- Wprowadzenie: Czy można chronić się przed rakiem?
- Epidemiologia nowotworów w Polsce
- 12 sposobów na zdrowie – zalecenia EKWR
- Ograniczenie częstości palenia jako najważniejsze zalecenia EKWR

Panel II: Dlaczego ograniczenie częstości palenia papierosów jest najważniejszym zaleceniem 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWR)?
- Ograniczenie częstości palenia jako najważniejsze zalecenia EKWR
- Toksykologia dymu tytoniowego
- Schorzenia przyczynowo związane z paleniem tytoniu
- Wielkość szkód zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu w Polsce i na świecie
- Wielkość ekspozycji na dym tytoniowy ludności Polski
- Korzyści zdrowotne z zaprzestania palenia

Panel III: Zespół uzależnienia od tytoniu – charakterystyka, diagnoza i leczenie
- Wprowadzenie: Rola lekarza w leczeniu uzależnienia od tytoniu
A. UZALEŻNIENIE
- Mechanizm uzależnienia od nikotyny (film). Zespół uzależnienia od tytoniu. Objawy abstynencji
- Model zmiany postaw wobec palenia tytoniu
B. DIAGNOSTYKA
- Ocena ekspozycji na dym tytoniowy
- Pomiar uzależnienia od tytoniu
- Ocena faz zaprzestania palenia
- Pomiar motywacji do zaprzestania palenia
- Skala Becka do oceny depresji
- Wywiad diagnostyczny
C. LECZENIE
- Medycyna oparta na dowodach w leczeniu uzależnienia od tytoniu
- Lek roślinny: Cytyzyna
- Nikotynowa Terapia Zastępcza
- Bupropion
- Wareniklina
D. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W LECZENIU UZALEŻNIENIA OD TYTONIU
- Motywacja i wsparcie w leczeniu uzależnienia od tytoniu
- Zasady minimalnej interwencji
- Praca z pacjentami o specjalnych potrzebach (m.in.: chorzy przewlekle, kobiety w ciąży)
F. SPECJALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM RZUCANIA PALENIA
- Żywienie i utrzymanie prawidłowej masy ciała a rzucanie palenia
- Aktywność fizyczna a rzucanie palenia
G. NARZĘDZIA POMOCNE W POMOCY UZALEŻNIONYM PACJENTOM
- Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

SAlA C09:00 - 13:30
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SESJA ZORGANIZOWANA WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM MEDYCYNY STYLU ŻYCIA

Zdrowe serce i zdrowa planeta - dieta w czasach kryzysu klimatycznego

Przewodniczą:
Michał Czapla, Dorota Różańska, Daniel Śliż

1. Kryzys klimatyczny a zdrowie. Dieta planetarna - podwójna wygrana? – Alicja Baska
2. Czy(m) dieta planetarna różni się od diety śródziemnomorskiej i diety bałtyckiej? 
- Katarzyna Łokieć 
3. Dieta planetarna w praktyce - jak wprowadzać zmiany? - Iwona Kibil
4. dyskusja

SAlA D11:00 - 12:00

SESJA ZORGANIZOWANA WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM MEDYCYNY STYLU ŻYCIA

Dookoła snu i czynników ryzyka chorób serca i naczyń

Przewodniczą:
Alicja Baska, Artur Mamcarz, Agnieszka Sarnecka

1. Sen a ryzyko sercowo naczyniowe - Izabella Uchmanowicz
2. Sen a cukrzyca i otyłość – Daniel Śliż
3. Zagrożenia związane z zespołem bezdechu śródsennego. Algorytm postępowania 
- Justyna Tyfel-Paluszek
4. Higiena snu. Co zrobić, by pacjent dobrze spał - Magdalena Komsta

SAlA D12:00 - 13:00
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sesja Plenarna

Pacjent w wieku sędziwym – profilaktyka bez ograniczeń?

Przewodniczą:
Zbigniew Kalarus, Agnieszka Młynarska, Janina Stępińska

1. Możliwości profilaktyki w wieku podeszłym - Tomasz Grodzicki
2. Co ważniejsze dla seniora: jakość czy długość życia? - Marek Klocek
3. Demencja a czynniki ryzyka chorób układu krążenia - Małgorzata Kupisz-Urbańska

SAlA A12:45 - 13:45

sesja POd PatrOnatem firmy BOehringer ingelheim

Niewydolność serca jako epidemia XXI w. – czy i jak możemy jej zapobiec?

Przewodniczą:
Karol Kamiński, Jadwiga Nessler

1. Empagliflozyna w pełnym spektrum niewydolności serca. Co wiemy nowego? - Karol Kamiński
2. Flozyny – personalizacja leczenia pacjenta czyli terapia szyta na miarę - Jadwiga Nessler
dyskusja

SAlA A13:45 - 14:30
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SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczą:
Ewa Jędrzejczyk-Patej, Grzegorz Kopeć, Jerzy Piwoński

U06  Spożywanie margaryn wzbogaconych sterolami i stanolami roślinnymi jako element prozdrowotnego stylu życia  

        w populacji polskiej

Anna Waśkiewicz, Anna Witkowska, Alicja Cicha-Mikołajczyk, Małgorzata Zujko, Wojciech Drygas

U07  trendy czasowe rozkładu fenotypów niewydolności serca i charakterystyki klinicznej wśród hospitalizowanych 
        pacjentów

Agnieszka Doryńska, Anna Drohomirecka, Urszula Cegłowska, Anna Wiśniewska, Roman Topór-Mądry, Hubert Łazarczyk, 
Paula Połaska, Tomasz Zieliński, Tomasz Rywik

U08  Ilu zgonom moglibyśmy zapobiec zmniejszając odsetek osób nieaktywnych fizycznie w populacji Polski?

Piotr Bandosz, Wojciech Drygas, Bogdan Wojtyniak, Tomasz Zdrojewski

U09  Wpływ stanu odżywienia na długość hospitalizacji u pacjentów z migotaniem przedsionków

Michał Czapla, Izabella Uchmanowicz, Raúl Juárez-Vela, Angela Durante, Marta Kałużna-Oleksy, Jacek Smereka

U10  Osiąganie celów w zakresie kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a jakość życia pacjentów

Łukasz Pietrzykowski, Piotr Michalski, Agata Kosobucka, Joanna Siódmiak, Jakub Ratajczak, Michał Kasprzak

U11  Czy zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych? 

       (EP-PARTICLES STUDY)

Michał Święczkowski, Sławomir Dobrzycki, Łukasz Kuźma

Komisja konkursowa: 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas 
Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

SAlA B13:00 - 14:30
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sesja Plenarna

Trudne decyzje w przychodni i na oddziale

Przewodniczą:
Krzysztof Chlebus, Miłosz Jaguszewski, Monika Komar

1. Pacjentka l. 88, z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, przewlekłą chorobą płuc  
i napadowym migotaniem przedsionków – Agata Bogołowska-Stieblich
Dyskusja
2. Pacjentka l. 55 z cukrzycą i niewydolnością serca – Karolina Kupczyńska
Dyskusja
3. Pacjent l. 66 z rozsianą miażdżycą i hipercholesterolemią - Wojciech Wańha
Dyskusja
4. Pacjent l. 34, palacz tytoniu z zawałem serca – Jan Pęksa
Dyskusja

Komentarze: 
Zbigniew Gąsior, Błażej Michalski, Piotr Podolec, Marek Rajzer, Anna Tomaszuk-Kazberuk

SAlA C13:30 - 14:30
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sesja Plenarna

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych a zdrowie publiczne

Przewodniczą:
Magdalena Kozela, Maciej Rogala, Bolesław Samoliński

1. Dobre rządzenie i ekonomia w zdrowiu publicznym – Stanisława Golinowska
2. Podejście populacyjne w prewencji chorób sercowo-naczyniowych - Andrzej Pająk
3. Znaczenie komunikacji zdrowotnej w promocji zdrowia - Mariusz Duplaga
4. Rodzaje bodźców ekonomicznych w prewencji chorób - Marzena Tambor
5. wykorzystanie podatków zdrowotnych w populacyjnej strategii prewencji 
- Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
6. Potencjał kadr zdrowia publicznego w prewencji chorób układu krążenia - Alicja Domagała
7. Podsumowanie - Stanisława Golinowska

SAlA D13:00 - 14:30
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ceremOnia Otwarcia KOnferencji

WYKłAD INAUGURACYJNY

Cardiovascular prevention in the times of war - Prof. Maryna Dolzhenko

SAlA A15:00 - 16:00
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sesja POd PatrOnatem firmy sanOfi

Leczenie hipercholesterolemii u pacjentów najwyższego ryzyka sercowo-naczyniowego
- Piotr Dobrowolski

sesja POd PatrOnatem firmy Bausch health

Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca

Przewodniczą:
Adrian Doroszko, Agnieszka Kapłon-Cieślicka

1. Beta-adrenolityki w terapii NT u pacjenta z chorobami współistniejącymi - przesłanki do 
personalizacji terapii - Adrian Doroszko
2. Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową - optymalizacja terapii w zależności od 
profilu klinicznego - Agnieszka Kapłon-Cieślicka

sesja POd PatrOnatem firmy serVier

Kontinuum kardiometaboliczne – jak zmienić bieg wydarzeń? - Adrian Doroszko

SAlA A

SAlA A

SAlA A

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00
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SESJA KLUBU „30” POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Jak najnowsze badania wpływają na naszą praktykę kliniczną?

Przewodniczą:
Miłosz Jaguszewski, Błażej Michalski, Wojciech Wańha

1. Rano czy wieczorem? Pora podawania leków hipotensyjnych w świetle wyników 
badania TIME - Aleksander Prejbisz
2. Bezobjawowa hiperurykemia jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego 
- leczyć czy nie leczyć? W kontekście badania ALL-HEART - Miłosz Jaguszewski
3. Czy polypill powinien być standardem terapii nie tylko u pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym? Krajobraz po badaniu SECURE - Agata Tymińska
4. Czy warto wykonywać badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia? 
Spojrzenie po badaniu DANCAVAS - Piotr Dobrowolski
5. Kwas acetylosalicylowy czy inhibitor P2Y12 w przewlekłej monoterapii choroby wieńcowej? 
Co wynika z badania PANTHER - Karolina Kupczyńska

SAlA B16:30 - 18:00
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sesja Plenarna

Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami ryzyka i ich konsekwencjami

Przewodniczą:
Piotr Bandosz, Wojciech Drygas, Andrzej Pająk

1. Zdecydowana poprawa kontroli nadciśnienia tętniczego u osób starszych w Polsce 
w latach 2009-2019 – Tomasz Zdrojewski
2. Zmiana pozycji socjoekonomicznej a umieralność i zapadalność z powodu chorób 
układu krążenia. Projekt HAPIEE Kraków – Magdalena Kozela
3. Czynniki związane z długotrwałym występowaniem objawów po infekcji COVID-19 
w obserwacji jednorocznej – Michał Chudzik
4. Wpływ pandemii CoVID-19 na zdrowie psychiczne oraz ryzykowne zachowania wśród 
młodych osób dorosłych. Badanie PaLS – Daniel Śliż
5. Czynniki socjoekonomiczne i środowiskowe a ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności 
serca. Projekt EP-PARTICLES  – Łukasz Kuźma

SAlA C16:30 - 18:00
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sesja zdrOwia PuBlicznegO

Zagrożenia związane z epidemią otyłości

Przewodniczą:
Ryszard Gellert, Iwona Kowalska-Bobko, Artur Mamcarz

1. Skala problemu - Bolesław Samoliński
2. Skuteczne rozwiązania - Piotr Jankowski

dyskusja:
Bartosz Gaca - Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych
Mariusz Gąsior – Kierownik III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Robert Gil – Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ewa Kołodziej – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy
Maciej Miłkowski – Podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia
Przemysław Mitkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Agnieszka Młynarska – Przewodnicząca Sekcji Epidemiologii i Prewencji, Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne
Jarosław Pinkas – Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii
Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

SAlA D16:30 - 18:00
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sesja POd PatrOnatem firmy nOVartis

Im niższe stężenie LDL-C, tym lepiej - lecz czy to wystarczy?

Przewodniczą: 
Robert Gil, Przemysław Mitkowski

1. Niskie stężenie LDL-C na dłużej. Co powstrzymuje lekarzy przed zdecydowanym obniżaniem 
LDL-C? - Jarosław Drożdż
2. Jakie narzędzia pomogą osiągnąć docelowe wartości LDL-C u pacjentów, którzy nie mogą 
czekać? - Przemysław Mitkowski
3. Przed jakimi wyzwaniami stoi pacjent z hipercholesterolemią i ASCVD? - Jacek Legutko

dyskusja

sesja Plenarna

Niewydolność serca, a czynniki ryzyka ChUK

Przewodniczą:
Jarosław Drożdż, Mariusz Gąsior, Robert Gil

1. Algorytm rozpoznawania i leczenia niewydolności serca - Paweł Rubiś
2. Leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i otyłości u osób z niewydolnością serca 
– kiedy zasadne, a kiedy niepotrzebne? – Karol Kamiński

SAlA A

SAlA A

18:15 - 19:15

19:15 - 19:45
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sesja KOmisji infOrmatyKi i telemedycyny Oraz infrastruKtury zg 
POlsKiegO tOwarzystwa KardiOlOgicznegO

Telemedycyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych

Przewodniczą:
Adrian Doroszko, Ryszard Piotrowicz, Paweł Krzesiński

1. Telerehabilitacja niezbędnym elementem profilaktyki wtórnej - Ewa Piotrowicz
2. Teleopieka w prewencji epizodów zaostrzenia niewydolności serca - Paweł Krzesiński
3. Domowe monitorowanie wolemii - nowa opcja zdalnego nadzoru nad chorymi 
z niewydolnością serca - Agata Galas
4. Telemonitoring elektrokardiograficzny a prewencja udaru mózgu - Paweł Balsam
5. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych w trosce o poprawę jakości opieki, komfortu życia 
i rokowania chorych - Przemysław Mitkowski
dyskusja

SAlA B18:15 - 19:45
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sesja Plenarna

Nowe spojrzenie na leczenie cukrzycy

Przewodniczą:
Anna Fijałkowska, Andrzej Wysokiński, Tomasz Zdrojewski

1. Rozpowszechnienie i kontrola cukrzycy w Polsce – Andrzej Pająk
2. Leczenie zaburzeń metabolizmu węglowodanów: glukocentryczne czy „ryzykocentryczne”? 
– Alina Kuryłowicz
3. Co mogą przynieść nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2023 r. 
– Maciej Małecki
4. „Kardiologiczne” czynniki ryzyka u osób z cukrzycą – Artur Mamcarz

SAlA C18:15 - 19:45
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sesja KOnsultantÓw KrajOwych

Pacjent w wieku podeszłym to prawdziwe wyzwanie

Przewodniczą:
Jarosław Pinkas, Piotr Podolec, Marek Styczkiewicz

Współczesne postępowanie w wieku podeszłym u pacjenta z:

1. Nadciśnieniem tętniczym - Andrzej Januszewicz
2. Cukrzycą – Krzysztof Strojek
3. Niewydolnością nerek - Ryszard Gellert
4. Zaburzeniami rytmu – Zbigniew Kalarus

SAlA D18:15 - 19:45
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sesja seKcji KardiOlOgii sPOrtOwej POlsKiegO tOwarzystwa KardiOlOgicznegO

Aktywność sportowa – różne aspekty prewencji

Przewodniczą:
Robert Gajda, Agnieszka Mawlichanów, Anna Turska-Kmieć

1. Czy badania genetyczne mają znaczenie w prewencji nagłego zgonu arytmicznego 
u młodocianych sportowców? - Katarzyna Bieganowska
2. Czy zanieczyszczenie powietrza to już sport ekstremalny? - Renata Główczyńska
3. Czy niescalenie mięśnia sercowego jest czynnikiem ryzyka nagłego zgonu u sportowca 
wyczynowego? - Lidia Ziółkowska
4. Czy przebycie COVID-19 stanowi zagrożenie kardiologiczne u sportowca wyczynowego? 
- Jarosław Krzywański

SAlA A09:00 - 10:15
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sesja Plenarna

Praktyczne aspekty żywienia osób zdrowych i pacjentów z chorobami przewlekłymi

Przewodniczą:
Michał Czapla, Wojciech Drygas, Anna Waśkiewicz

1. Tłuszcze spożywcze - prawda i mity. Normy żywieniowe spożycia i rekomendacje 
- Halina Makała
2. Witamina K2 i jej związek z chorobami sercowo-naczyniowymi - Dorota Różańska
3. Fleksitarianizm i diety roślinne - nowa moda czy konieczność w prewencji kardiologicznej 
- Magdalena Kwaśniewska
4. Czy suplementy diety zawsze są szkodliwe? Zawsze należy odradzać ich stosowanie? 
- Alicja Baska

SAlA B09:00 - 10:15
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SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczą:
Karol Kamiński, Maciej Rogala, Wiktoria Wojciechowska

U12  Ocena związku między zanieczyszczeniem powietrza a występowaniem migotania przedsionków (EP-PARTICLES STUDY)

Anna Kurasz, Sławomir Dobrzycki, Łukasz Kuźma

U13  Czy Choroba Tętnic Obwodowych (ang. Peripheral Artery Disease - PAD) stanowi istotny problem kliniczny wśród   

       pacjentów hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych?

Michał Łuczaj, Bartosz Zambrzycki, Anna Lisowska

U14  Występowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz chorób współistniejących u pacjentów 

       z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym

Łukasz Wilczek, Marcin Waligóra, Barbara Żuławińska, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć

U15  Zespół kruchości jako wskaźnik prognostyczny przeżywalności pacjentów z ciężką stenozą aortalną po zabiegu TAVI

Monika Ryglewicz, Agnieszka Pawlak, Katarzyna Byczkowska

U16  Czy stan przedcukrzycowy zwiększa ryzyko miażdżycy? 
Natalia Zieleniewska, Małgorzata Chlabicz, Jacek Jamiołkowski, Marlena Dubatówka, Anna Szpakowicz, Adam Łukasiewicz, 
Irina Kowalska, Karol Kamiński

Komisja konkursowa:
Prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard
Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Dr n. med. i n. o zdr. Agata Tymińska

SAlA C09:00 - 10:15
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sesja Plenarna

Migotanie przedsionków – „zakrzepowo-zatorowe” dylematy kliniczne

Przewodniczą:
Jarosław Drożdż, Mariusz Gąsior, Paweł Krzesiński

1. Skale oceny ryzyka udaru mózgu – co jest? czego nie ma? a co być powinno? 
- Janina Stępińska
2. Czy niskie ryzyko zakrzepowo-zatorowe wyklucza obecność skrzeplin wewnątrzsercowych? 
– Beata Uziębło-Życzkowska
3. Komu wykonywać echo przezprzełykowe przed kardiowersją mimo stosowania NOAK? 
– Agnieszka Kapłon-Cieślicka
4. Zamknięcie uszka lewego przedsionka ze skrzepliną – kiedy, komu i co dalej? 
- Sławomir Gołębiewski
dyskusja

SAlA D09:00 - 10:15



PROGRAM sobota | 19 listopada 

34 XV kARDIOLOGIA PREWENCYJNA |18-19 listopada 2022

sesja seKcji chOrÓB serca u KOBiet POlsKiegO tOwarzystwa KardiOlOgicznegO

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – istotne aspekty diagnostyki 
i leczenia kobiet

Przewodniczą:
Agnieszka Olszanecka, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wiktoria Wojciechowska

1. Komorowe zaburzenia rytmu serca u kobiet – oblicza problemu w zależności od wieku 
- Agnieszka Bednarek
2. Przed operacją pozasercową – wyzwania w ocenie układu sercowo-naczyniowego u kobiet 
- Marek Klocek
3. Kardioonkologia – coraz szerszy wachlarz kłopotów zdrowotnych kobiety 
- Katarzyna Styczkiewicz
4. Nadciśnienie płucne – cenne wskazówki dla klinicystów - Anna Fijałkowska

SAlA A10:30 - 11:45
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SESJA SEKCJI REHABILITACJI I FIZJOLOGII WYSIŁKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Aktywność fizyczna w każdym wieku

Przewodniczą:
Agnieszka Mawlichanów, Ewa Piotrowicz, Krzysztof Smarż

1. Aktywność fizyczna w chorobach przewlekłych wśród dzieci i młodzieży - Anna Turska-Kmieć
2. Aktywność fizyczna w czasie pandemii - nowe zjawiska w social mediach - Natasza Krauze
3. Aktywność fizyczna i e-Health - czy ten mariaż się uda? - Renata Główczyńska
4. Aktywność fizyczna po 70-tce - czy nie za późno? - Edyta Smolis-Bąk

SAlA B10:30 - 11:45
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sesja Plenarna

Nowe horyzonty w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń lipidowych

Przewodniczą:
Piotr Jankowski, Artur Mamcarz, Andrzej Rynkiewicz

1. Cholesterol LDL – czy samo obniżanie wystarczy? - Krzysztof Chlebus
2. Apolipoproteina B – zbędny koszt czy dodatkowa korzyść? - Piotr Dobrowolski
3. Jakie powinno być docelowe stężenie apolipoproteiny B? - Jakub Morze
4. Lipoproteina(a) – nowy kluczowy gracz wychodzi z cienia? - Maciej Banach

SAlA C10:30 - 11:30
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SESJA PRO-KONTRA

Solić czy nie solić?

Przewodniczą:
Andrzej Pająk, Bolesław Samoliński, Daniel Śliż

1. Podaż sodu i choroby układu krążenia w badaniach populacyjnych – Piotr Bandosz
2. Należy zalecać ograniczenie spożycia sodu
Tak! – Jan Duława
Nie! – Katarzyna Stolarz-Skrzypek
3. Odpowiedzi i kolejne argumenty: Jan Duława i Katarzyna Stolarz-Skrzypek

SAlA D10:30 - 11:45
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Jak leczymy przeciwkrzepliwie – czyli przegląd doniesień dla antykoagulantów

Przewodniczą: 
Paweł Balsam, Janina Stępińska

1. Migotanie przedsionków na świecie – jak leczymy? – Janina Stępińska
2. Polski pacjent z migotaniem przedsionków – czyli co wiemy o antykoagulacji na podstawie 
rejestru craft – Paweł Balsam
3. Dyskusja

SAlA A11:45 - 12:30
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SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczą:
Magdalena Kozela, Magdalena Kwaśniewska, Tomasz Zdrojewski

U17  Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na spożycie alkoholu oraz palenie tytoniu w populacji ogólnej?
Magdalena Chlabicz, Aleksandra Szum-Jakubowska, Paweł Sowa, Marlena Dubatówka, Magda Łapińska, Sebastian Sołomacha, 

Magdalena Zalewska, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Anna Szpakowicz, Anna Moniuszko-Malinowska, Karol Kamiński

U18  Środowiskowe uwarunkowania niewydolności serca (EP-PARTICLES STUDY)
Sylwia Roszkowska, Barbara Kula, Natalia Pawelec, Michał Święczkowski, Anna Tomaszuk-Kazberuk, 
Hanna Bachórzewska-Gajewska,  Sławomir Dobrzycki, Łukasz Kuźma

U19  Związek między narażeniem na dym tytoniowy a stężeniem renalazy we krwi u osób chorujących na nadciśnienie 

        tętnicze
Aleksandra Żórawik, Wojciech Hajdusianek, Agnieszka Kusnerź, Iwona Markiewicz-Górka, Aleksandra Jaremków, 
Helena Martynowicz, Małgorzata Poręba, Krystyna Pawlas, Grzegorz Mazur, Rafał Poręba, Paweł Gać

Komisja konkursowa: 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas 
Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

SAlA B11:45 - 12:30
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sesja Plenarna

Mechanizmy uzależnienia, diagnostyka, leczenie behawioralne i farmakologiczne uzależnienia 
od produktów tytoniowych

Przewodniczą:
Maciej Banach, Jadwiga Nessler, Izabella Uchmanowicz

1. Mechanizm uzależnienia od nikotyny – Krzysztof Przewoźniak
2. Diagnostyka uzależnienia od nikotyny – Irena Przepiórka
3. Schemat leczenia uzależnienia od tytoniu – Piotr Jankowski
4. Wsparcie behawioralne w leczeniu osób uzależnionych od nikotyny – Magdalena Cedzyńska
5. Leczenie farmakologiczne – Małgorzata Bała

SAlA C11:30 - 12:30
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sesja Plenarna

Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej: spersonalizowana prewencja sercowo-naczyniowa 
w XXI wieku – obrazowanie czy biomarkery?

Przewodniczą:
Krzysztof Chlebus, Aleksander Prejbisz, Marek Rajzer

1. Nowe metody obrazowania dają szansę na indywidualizację decyzji diagnostycznych 
i terapeutycznych - Cezary Kępka
2. Nowe biomarkery dają szansę na indywidualizację decyzji diagnostycznych i terapeutycznych 
- Andrzej Rynkiewicz
3. Dyskusja

SAlA D11:45 - 12:30
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SEKCJI

SAlA A12:30 - 13:30
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sesja PlaKatOwa i

moderatorzy: Michał Chudzik, Izabella Uchmanowicz

P01  Ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego związanych z miażdżycą w populacji rekonwalescentów po COVID-19 
Danuta Łoboda, Beata Sarecka-Hujar, Elżbieta Paradowska-Nowakowska, Wioleta Zielińska-Danch, Izabela Szołtysek-Bołdys, 
Jacek Wilczek, Michał Gibiński, Rafał Gardas, Marta Nowacka-Chmielewska, Andrzej Małecki, Krzysztof Gołba

P02  Subiektywna ocena zmiany stylu życia w trakcie pandemii COVID-19 w populacji dzieci urodzonych w latach 

       2005-2012 oraz ich opiekunów – doniesienia wstępne
Alicja Basiak-Rasała, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, 
Jonatan Nowakowski, Katarzyna Zatońska, Tomasz Zatoński

P03  Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji ogólnej?
Małgorzata Chlabicz, Jacek Jamiołkowski, Aleksandra Szum-Jakubowska, Paweł Sowa, Marlena Dubatówka, Magda Łapińska, 
Marcin Kondraciuk, Sebastian Sołomacha, Anna Szpakowicz, Sławomir Ławicki, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, 
Anna Moniuszko-Malinowska, Karol Kamiński

P04  Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki związane ze stylem życia?
Małgorzata Chlabicz, Jacek Jamiołkowski, Aleksandra Szum-Jakubowska, Paweł Sowa, Marlena Dubatówka, Magda Łapińska,  
Sebastian Sołomacha, Magdalena Zalewska, Magdalena Chlabicz, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Anna Szpakowicz, 
Łukasz Kiszkiel, Anna Moniuszko-Malinowska, Karol Kamiński

P05  Wpływ pandemii COVID-19 na częstość występowania chorób w populacji ogólnej
Magdalena Chlabicz, Aleksandra Szum-Jakubowska, Paweł Sowa, Marlena Dubatówka, Magda Łapińska, Sebastian Sołomacha, 
Magdalena Zalewska, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Anna Szpakowicz, Anna Moniuszko-Malinowska, Karol Kamiński

P06  Ocena zależności pomiędzy sposobem żywienia a wskaźnikami metabolicznymi u dorosłych wegetarian i osób  

        spożywających mięso i produkty odzwierzęce
Martyna Mrozik, Oliwia Grygorczuk, Ewa Rębowska, Julia Bachór, Grzegorz Polakowski, Stanisław Łęgocki, Sylwia Kamińska, 
Małgorzata Pikala, Monika Burzyńska, Wojciech Drygas, Magdalena Kwaśniewska

P07  Źródła sodu w diecie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Dariusz Stąpor, Katarzyna Stolarz-Skrzypek

P08  Porównanie nawyków i świadomości żywieniowej osób z niewydolnością serca (HF) i bez obciążenia HF. Analiza  

        kwestionariusza żywieniowego WOBASZ II

Anna Mizerska, Anna Drohomirecka, Tomasz Rywik, Anna Waśkiewicz, Wojciech Drygas, Agnieszka Doryńska

P09  Zwyczaje żywieniowe pacjentów z chorobą wieńcową na przykładzie spożycia źródeł flawonoli – wyniki wstępne
Joanna Popiołek-Kalisz, Piotr Błaszczak

P10  Poziom cholesterolu LDL, HDL i triglicerydów a charakterystyka i skład blaszek miażdżycowych w tętnicach  

       wieńcowych

Anna Oleksiak, Cezary Kępka, Karolina Rucińska, Kamil Marcinkiewicz, Marcin Demkow, Mariusz Kruk

 

hOl przed SAlĄ A12:30 - 13:30



PROGRAM sobota | 19 listopada 

44 XV kARDIOLOGIA PREWENCYJNA |18-19 listopada 2022

sesja PlaKatOwa ii

moderatorzy: Ewa Piotrowicz, Katarzyna Styczkiewicz

P11  Wykorzystanie statyn i ich długoterminowy wpływ u pacjentów z aktywnym procesem nowotworowym po zawale  

       mięśnia sercowego

Grzegorz Horosin, Jarosław Zalewski, Konrad Stępień, Karol Nowak, Aleksandra Karcińska

P12  Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna – opis pacjenta z populacji polskiej
Magdalena Zawada, Barbara Idzior-Waluś, Małgorzata Waluś-Miarka, Maciej Malecki

P13  Znaczenie hemoglobiny w ocenie rokowania pacjentów z chorobą wieńcową w obserwacji odległej
Anna Oleksiak, Cezary Kępka, Karolina Rucińska, Kamil Marcinkiewicz, Marcin Demkow, Mariusz Kruk

P14  Występowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz chorób współistniejących u pacjentów z zespołem 

       eisenmengera
Barbara Żuławińska, Marcin Waligóra, Łukasz Wilczek, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć

P15  Kompleksowa opieka kardiologiczna, ile kosztuje?

Grzegorz Kubielas, Dorota Diakowska, Michał Czapla, Bartosz Uchmanowicz, Jakub Berezowski, Izabella Uchmanowicz

P16  Nowa celowana strategia terapeutyczna uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego - analiza stresu oksydacyjnego 

        na modelu świńskim in vivo
Iwona Bil-Lula, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Wiktor Kuliczkowski, Dominika Stygar, Kornela Hałucha, Anna Krzywonos-Zawadzka, 

Piotr Frydrychowski, Marta Banaszkiewicz

P17  Przydatność indeksowania wartości podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego prawej komory do powierzchni   

       ciała w wykrywaniu zatorowości płucnej i stratyfikacji ryzyka zgonu

Jerzy Wiliński, Anna Skwarek, Radosław Borek, Ositadima Chukwu, Katarzyna Ciuk, Marta Lechowicz-Wilińska

P18  Lęk i depresja w zespole kruchości u pacjentów z migotaniem przedsionków
Karolina Domin, Ewelina Kolarczyk, Agnieszka Młynarska

P19  Funkcjonowanie w chorobie przewlekłej a jakość życia pacjentów - badanie EuroAspire V Primary Care
Piotr Michalski, Łukasz Pietrzykowski, Agata Kosobucka, Michał Kasprzak, Katarzyna Bergmann

P20  Analiza czynników związanych z inicjacją nikotynową wśród młodzieży w badaniu SOPKARD Junior
Marta Miller, Klaudia Suligowska, Tomasz Zdrojewski, Łukasz Balwicki

hOl przed SAlĄ A12:30 - 13:30
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sesja PlaKatOwa iii

moderatorzy: Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Paweł Krzesiński

P21  Ryzyko wystąpienia depresji i lęku a funkcjonowanie w chorobie

Agata Kosobucka, Piotr Michalski, Łukasz Pietrzykowski, Joanna Siódmiak, Jakub Ratajczak, Michał Kasprzak

P22  Stężenie kotyniny we krwi jako biomarker weryfikacji statusu palenia tytoniu w populacji dzieci i dorosłych  

        mieszkańców Wrocławia – doniesienie wstępne
Katarzyna Połtyn-Zaradna, Alicja Basiak-Rasała, Hanna Czapor-Irzabek, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, 

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Jonatan Nowakowski, Katarzyna Zatońska, Tomasz Zatoński

P23  Work life balance a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wśród warszawskich specjalistów, menadżerów  

        oraz przedsiębiorców

Agnieszka Borowiec

P24  Ciężkość objawów związanych z migotaniem przedsionków a jakość życia

Patrycja Bekaluk, Bogusława Banaszak-Żak, Agnieszka Młynarska

P25  Opis przypadku użycia kriosondy do ewakuacji ciała obcego z oskrzeli

Katarzyna Kwapisz

P26  Postępowanie z pacjentem ze zwężeniem zastawki aortalnej niekwalifikowanym do leczenia operacyjnego 

       - możliwości zastosowania Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

Maja Kozdrój

P27  Ocena ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta kwalifikowanego do przeszczepienia wątroby

Marcin Dymkowski, Piotr Domagała

P28  Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zadysponowania w Polsce zespołów ratownictwa medycznego z przyczyn 

        kardiologicznych
Leszek Marzec, Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Janusz Piotr Sikora, Aleksandra Marzec

P29  Związek pomiędzy stanem odżywienia i przedłużoną hospitalizacją u pacjentów z migotaniem przedsionków

Izabella Uchmanowicz, Angela Durante, Marta Kałużna-Oleksy, Jacek Smereka, Raúl Juárez-Vela, Michał Czapla

hOl przed SAlĄ A12:30 - 13:30



PROGRAM sobota | 19 listopada 

46 XV kARDIOLOGIA PREWENCYJNA |18-19 listopada 2022

sesja POd PatrOnatem firmy nOVO nOrdisK

Chory z otyłością u kardiologa

Przewodniczą: 
Grzegorz Gajos, Piotr Rozentryt

1. Chory z otyłością u kardiologa – co możemy zrobić lepiej? - Grzegorz Gajos
2. Nie tylko kardiolog może mieć coś do zrobienia u chorego z chorobą otyłościową 
- Piotr Rozentryt

SAlA A13:30 - 14:30
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sesja Plenarna

Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego - czy nowe wytyczne ESC 2022 pomogą 
nam lepiej zaplanować postępowanie?

Przewodniczą:
Karol Kamiński, Ewa Piotrowicz, Jerzy Piwoński

1. Ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego przed leczeniem onkologicznym? 
– Katarzyna Styczkiewicz
2. Profilaktykę powikłań sercowo-naczyniowych terapii przeciwnowotworowej? 
– Marcin Kurzyna
3. Postępowanie po zakończeniu terapii onkologicznej? - Barbara Sosnowska-Pasiarska

SAlA B13:30 - 14:30
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sesja Plenarna

Aktywność fizyczna, trening sportowy w wieku średnim i podeszłym: korzyści, zagrożenia, 
możliwości optymalizacji, kontrola bezpieczeństwa

Przewodniczą:
Michał Chudzik, Jarosław Krzywański, Agnieszka Mawlichanów

1. Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik w profilaktyce chorób serca, nowotworów 
i chorób metabolicznych: przegląd najnowszych badań epidemiologicznych - Wojciech Drygas
2. Aktywność fizyczna i wybrane zachowania zdrowotne w populacji seniorów w Polsce 
w okresie pandemii COVID-19 - Agnieszka Szychowska
3. Aktywność fizyczna osób z objawami ze strony układu sercowo-naczyniowego i zaburzeniami 
psychicznymi po zakażeniu COVID-19 - Anna Lipert
4. Nowoczesne pulsometry sportowe: kosztowne gadżety czy doskonałe narzędzia ułatwiające 
diagnostykę zaburzeń rytmu serca? - Robert Gajda

SAlA C13:30 - 14:30
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sesja Plenarna

Najnowsze doniesienia z zakresu profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń - co ważne 
w codziennej praktyce? (1)

Przewodniczą:
Andrzej Januszewicz, Janina Stępińska, Wiktoria Wojciechowska

1. Nadciśnienie tętnicze - Aleksander Prejbisz
2. Hipercholesterolemia - Artur Mamcarz
3. Otyłość - Alina Kuryłowicz
4. Cukrzyca - Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

SAlA D13:30 - 14:30
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sesja Plenarna

Wytyczne, stanowiska, opinie ekspertów

Przewodniczą:
Cezary Kępka, Anna Fijałkowska, Małgorzata Kupisz-Urbańska

1. Hipercholesterolemia – algorytm postępowania w ciężkiej hipercholesterolemii 
- Maciej Banach
2. Zespół metaboliczny – czy naprawdę istnieje? - Piotr Dobrowolski
3. Nadciśnienie tętnicze u młodych osób dorosłych – zarys postępowania 
- Agnieszka Olszanecka

SAlA A14:30 - 15:30
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sesja POd PatrOnatem firmy KrKa

3,2,1 – skuteczna terapia NT zawsze ze statyną - Agnieszka Olszanecka

sesja Plenarna

Czy tylko główne czynniki ryzyka są ważne w codziennej praktyce?

Przewodniczą: 
Karol Kamiński, Ewa Konduracka, Barbara Sosnowska-Pasiarska

1. Teoria zapalna miażdżycy i niewydolności serca – czy szczepienia mają działanie ochronne? 
- Andrzej Wysokiński
2. Czynniki środowiskowe a choroby serca i naczyń – na co zwracać uwagę w codziennej 
praktyce? - Łukasz Kuźma

SAlA B

SAlA B

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30
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SEKCJA SEKCJI PIELĘGNIARSTWA I TECHNIKI MEDYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
KardiOlOgicznegO

Rola dietetyka w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych

Przewodniczą:
Alicja Baska, Agnieszka Młynarska, Renata Wolfshaut-Wolak

1. Statyny i dieta - duet idealny? - Adrian Kwaśny
2. Diety alternatywne w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej - czy mają zastosowanie? 
- Katarzyna Łokieć
3. Pacjent z niewydolnością serca - co może wnieść dietetyk? - Michał Czapla
4. Analiza składu ciała metodą BIA u pacjenta z chorobami serca - czy u każdego się sprawdzi? 
- Magdalena Superson

SAlA C14:30 - 15:30
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sesja Plenarna

Najnowsze doniesienia z zakresu profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń - co ważne 
w codziennej praktyce? (2)

Przewodniczą:
Agata Bogołowska-Stieblich, Ryszard Piotrowicz, Lidia Tomkiewicz-Pająk

1. Wyroby zawierające nikotynę - Piotr Jankowski
2. Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe - Janina Stępińska
3. Niewydolność serca - Jadwiga Nessler
4. Przewlekłe zespoły wieńcowe - Zbigniew Gąsior

SAlA D14:30 - 15:30
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ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Przewodniczą:
Piotr Jankowski, Karol Kamiński, Grzegorz Kopeć, Agnieszka Młynarska, Andrzej Pająk, 
Tomasz Zdrojewski

- Najlepsze doniesienia naukowe, najistotniejsze opinie, nierozwiązane kontrowersje w czasie 
Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2022” – Daniel Śliż

- Ogłoszenie autorów prezentacji plakatowych o największej wartości naukowej
- Ogłoszenie zwycięzcy w konkursie o grant „ESC Preventive Cardiology 2023”

SAlA A15:30 - 16:00



ZAPRASZAMY
do udziału w kolejnej 

XVI Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

która odbędzie się

17-18 listopada 2023 r.
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Prezentacja ustnaU01 

ZwiąZek pomiędZy siłą mięśniową a nasileniem depresji u pacjentów w wieku podesZłym 

Julia Szydlik1, Wiktoria Niegowska1, Marcelina Barszczewska1, Olga Grodzka1, Katarzyna Januszewska1

1 - Studenckie Koło Naukowe Gerontokardiologii przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP
Opiekun naukowy: dr Ada Sawicka, Oddział Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

wstęp
Siła mięśniowa jest czynnikiem o udowodnionym wpływie na nasilenie depresji. Celem była ocena związku pomiędzy siłą mięśniową  
a nasileniem depresji oraz stopniem akceptacji choroby u osób w wieku podeszłym.

metody
W badaniu wzięło udział 53 pacjentów (35 K, 18 M; średnia wieku 81,26±7,34 lat) hospitalizowanych z powodów internistycznych. Siła mię-
śniowa została zmierzona przy pomocy dynamometru. Nasilenie depresji mierzono za pomocą ankiet: Geriatrycznej Skali Depresji (GDS) 
oraz Skali Depresji Becka, a stopień akceptacji choroby za pomocą Skali Akceptacji Choroby (AIS). 

wyniki
Stwierdzono związek pomiędzy siłą mięśniową a nasileniem depresji w skali Becka (r=-0.31, p=0,03) przy braku istotnego związku w skali 
GDS. Po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej wieku i płci, a także dodatkowo nadciśnienia tętniczego (NT) i cukrzycy (DM), siła 
mięśniowa nie była niezależnym czynnikiem nasilenia depresji w skali Becka. Stwierdzono korelację siły mięśniowej i akceptacji choroby 
w skali AIS (r=0.32, p=0.02). W badanej grupie stopień akceptacji choroby był najsilniejszym niezależnym czynnikiem nasilenia depresji 
w skali Becka również po uwzględnieniu wpływu wieku, płci, występowania NT oraz DM [standaryzowany współczynnik β =-0.47 (SE=0.15), 
p=0.003].

wniosek
Nie stwierdzono istotnego niezależnego związku pomiędzy siłą mięśniową a nasileniem depresji w skali Becka oraz stopniem akceptacji 
choroby. Stopień akceptacji choroby jest niezależnie związany z nasileniem depresji.
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Prezentacja ustnaU02

charakterystyka klinicZna i rokowanie długoterminowe u pacjentów Z niewydolnością serca Z poprawioną 
frakcją wyrZutową
CLINICAL CHARACTERISTICS AND LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS WITH HEART FAILURE WITH IMPROVED EJECTION FRACTION

Natalia Kachnic1, Aleksandra Karcińska1, Michael Platschek1, Jakub Furczyński1, Konrad Stępień2, Karol Nowak3

1 - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJCM
2 - Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii Uniwersytet 
Jagielloński Collegium Medicum
3 - Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II

wstęp
Niewydolność serca z poprawioną frakcją wyrzutową (HFimpEF) jest nową podgrupą pacjentów z HF wyróżnioną w najnowszych wytycz-
nych ESC. Jednakże ich charakterystyka kliniczna oraz rokowanie długoterminowe, zwłaszcza w populacji polskiej, pozostają niedosta-
tecznie poznane. Celem naszego badania było scharakteryzowanie tej grupy pacjentów w oparciu o rejestr jednoośrodkowy.
materiały i metody
Spośród 1475 pacjentów hospitalizowanych z zaostrzeniem HF w latach 2009-2019 w referencyjnym Regionalnym Centrum Niewydolno-
ści Serca wybrano 450 (30.5%) chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF). W oparciu o kontrolne badania 
echokardiograficzne, zgodnie z nową uniwersalną definicją HF, wyodrębniono grupy pacjentów z HFimpEF (68, 15.1%) oraz z HFnon-impEF 
(382, 84.9%). Zestawiono ich wyjściową charakterystykę kliniczną oraz śmiertelność ogólną w odległej obserwacji.
wyniki
Porównując obie grupy, pacjenci z HFimpEF byli częściej płci żeńskiej (32.3 vs 12.3%, P=0.004), rzadziej mieli zdiagnozowaną cukrzycę (32.4 
vs 49.2%, P=0.01) oraz ciężką niewydolność nerek (0.0 vs 6.8%, P=0.01). Charakteryzowali się wyższymi wartościami LVEF (25 (20-35) vs 20 
(15-25) %, P<0.001), RWT (0.43 (0.32-0.49) vs 0.33 (0.29-0.41), P=0.001) oraz częstszym występowaniem istotnej stenozy aortalnej (6.8 vs 
2.6%, P=0.022). Chorzy ci w momencie wypisu rzadziej przyjmowali diuretyki pętlowe (44.1 vs 66.0%, P<0.001), oszczędzające potas (17.7 vs 
41.4%, P<0.001), kwas acetylosalicylowy (29.4 vs 44.5%, P=0.013), statynę (35.3 vs 53.4%, P=0.004), natomiast częściej B-blokery (100.0 vs 
93.2%, P=0.027). W obserwacji odległej mediana wzrostu LVEF wyniosła 20.5 (17-30) punktów procentowych. Śmiertelność ogólna chorych 
z HFimpEF była istotnie niższa niż HFnon-impEF (P<0.001), HFmrEF (P<0.001), a zbliżona do HFpEF (P=0.98) [Rycina 1]. W analizie regresji 
rozpoznanie HFimpEF (HR 0.59, 95% CI 0.36-0.98) oraz brak wcześniejszego zawału serca (HR 2.46, 95% CI 1.79-3.49), ciężkiej niewydol-
ności nerek (HR 2.75, 95% CI 1.45-5.20), oraz mniejsze wymiary prawej komory (HR 1.03, 95% CI 1.01-1.05) były niezależnymi predyktorami 
korzystniejszego rokowania odległego.
wnioski
Wyjściowa charakterystyka kliniczna pacjentów z HFimpEF jest odmienna od HFnon-impEF. Wystąpienie HFimpEF jest niezależnym czyn-
nikiem poprawiającym rokowanie długoterminowe. W oparciu o dostępne dane z literatury zagranicznej, odnotowaliśmy niższą częstość 
HFimpEF w populacji polskiej.
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Prezentacja ustnaU03

analiZa stosowanych schematów terapii hipolipemiZującej u pacjentów po ostrym Zespole wieńcowym 
w świetle nowych wytycZnych esc
ANALYSIS OF THE HYPOLIPIDAEMIC THERAPY IN THE GROUP OF PATIENTS AFTER ACUTE CORONARY SYNDROME COMPARED TO NEW ESC 

GUIDELINES

Agata Antoniak1, Maciej Janiszewski2, Dominika Klimczak-Tomaniak3, Julia Haponiuk-Skwarlińska4, Alicja Skrobucha1, Michalina Ciurla1,  
Gabriela Makulec1, Jakub Jańczak1

1 - Studenckie Koło Naukowe Kardiologii przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Warszawa
2 - Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3 - Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
4 - Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

wstęp
Według wytycznych ESC kontrolny lipidogram należy wykonać 4-6 tyg. po OZW. Celem jest obniżenie poziomu LDL-C o min. 50% w stosun-
ku do wartości wyjściowej, docelowo <1,4 mmol/l (<55 mg/dl). Wydaje się, że rekomendacje te nie są do końca realizowane w praktyce.

cel
1. Ocena czasu wykonania pierwszego lipidogramu po wypisie.
2. Ocena rodzaju interwencji terapeutycznej podejmowanej w przypadku nieosiągania zakładanych celów terapeutycznych w pierwszym 
lipidogramie po wypisie.

metodyka
Do analizy włączono grupę 92 pacjentów, którzy przy wypisie otrzymali monoterapię statyną i ukończyli ambulatoryjną rehabilitację 
kardiologiczną w ramach programu „KOS-zawał”.

wyniki
U wszystkich badanych było wykonane pierwsze kontrolne badanie lipidogramu. Mediana(Q1,Q3) czasu wynosiła 8 (7,9) tyg.
10 (11%) pacjentów osiągnęło obydwa zdefiniowane przez ESC cele terapeutyczne.

W grupie 82 chorych, którzy ich nie osiągnęli, u 30% pacjentów zintensyfikowano terapię hipolipemizującą (poprzez maksymalizację 
dawki statyny [76%] lub stosując terapię skojarzoną [24%]). Grupa, w której zintensyfikowano terapię, cechowała się wyższymi stężeniami 
LDL-C: [81 mg/dl (72,91) vs. 68 mg/dl (54,76), p<0,001]. Kontrolny lipidogram do 10 tyg. od poprzedniego badania wykonano u 7% pacjentów.

wnioski
1. Wytyczne ESC są wciąż w sposób niepełny wdrażane w praktyce klinicznej.
2. Zbyt rzadko w praktyce przestrzegany jest schemat regularnej kontroli i intensyfikacji terapii hipolipemizującej po OZW.
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Prezentacja ustnaU04

ZwiąZek pomiędZy Zespołem kruchości a depresją u pacjentów po 65 r.ż.

Wiktoria Niegowska1, Julia Szydlik1, Marcelina Barszczewska1, Olga Grodzka1, Katarzyna Januszewska1

1 - Studenckie Koło Naukowe Gerontokardiologii przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP
Opiekun naukowy: dr Ada Sawicka, Oddział Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

wstęp
Zespół kruchości (FS) to stan występujący u pacjentów w podeszłym wieku charakteryzujący się utratą zdolności do przeciwdziałania 
czynnikom stresowym. Celem badania była analiza związku pomiędzy zespołem kruchości a depresją u pacjentów po 65 roku życia.

metody
U 60 pacjentów (średnia wieku 81,3±7,4; 38 kobiet) hospitalizowanych z powodów internistycznych oceniono występowanie FS za pomocą 
kryteriów L. Fried, Skali Kruchości Edmonton (EFS) i Wskaźnika Słabowitości Tilburga (TFI). Występowanie depresji oceniono za pomocą 
Skali Depresji Becka (BDI) i Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (GDS).

wyniki
Stwierdzono istotną korelację pomiędzy depresją ocenioną za pomocą BDI a FS ocenionym za pomocą kryteriów L. Fried (r=0,50, p<0,05), 
EFS (r=0,61, p<0,05) i TFI (r=0,52, p<0,05) oraz depresją ocenioną za pomocą GDS a FS ocenionym za pomocą EFS (r=0,44, p<0,05) i TFI 
(r=0,52, p<0,05), ale nie w przypadku kryteriów L. Fried. W analizie wieloczynnikowej z uwzględnieniem płci, wieku, obecności cukrzycy 
oraz nadciśnienia tętniczego stwierdzono istotny związek pomiędzy BDI a EFS (β=0,49, SE=0,21; p=0,027) oraz pomiędzy GDS a EFS (β=0,45, 
SE=0,22; p=0,048) i TFI (β=0,50, SE=0,17; p=0,006). 

wnioski
Nasilenie depresji ocenione w skali BDI koreluje z nasileniem zespołu kruchości w każdej ocenianej skali, ale jest w sposób niezależny 
związane jedynie ze skalą EFS. Nasilenie depresji oceniane w skali GDS jest niezależnie związane z zespołem kruchości w skalach TFI  
i EFS. 
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Prezentacja ustnaU05

ocena skutecZności osiągania celów lipidowych w oZw w obserwacji 3-miesięcZnej- analiZa stosowania się 
do Zaleceń terapeutycZnych esc
EVALUATION OF LIPID TARGETS ACHIEVEMENT EFFICIENCY IN PATIENTS WITH 3 MONTHS POST-ACS OBSERVATION- REVIEW OF ESC GUIDE-

LINES ADHERENCE

Alicja Skrobucha1, Maciej Janiszewski2, Dominika Klimczak-Tomaniak3, Michalina Ciurla1, Agata Antoniak1, Julia Haponiuk-Skwarlińska4, 
Gabriela Makulec1, Jakub Jańczak1

1 - Studenckie Koło Naukowe Kardiologii przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
3 - Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital 
Bródnowski
4 - Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

wprowadZenie
Aktualne wytyczne ESC dotyczące postępowania w dyslipidemiach u pacjentów z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym zalecają 
w profilaktyce wtórnej zmniejszenie stężenia LDLC o ≥50% w stosunku do wartości wyjściowej i osiągnięcie wartości <55 mg/dl, a w ra- 
mach celów drugorzędowych dążenie do stężeń nieHDLC <85 mg/dl.

cel badania
Celem badania była ocena skuteczności osiągania celów lipidowych u pacjentów z OZW w obserwacji 3 miesięcznej.

metodyka
Badaniem objęto 92 pacjentów, którzy przy wypisie otrzymali monoterapię statyną i ukończyli ambulatoryjną rehabilitację kardiologicz-
ną. Analizy statystycznej dokonano w programie Statistica. Przyjęto poziom istotności statystycznej p= 0,05.

wyniki
10 pacjentów (11%) osiągnęło cel dla LDL-C. Pacjenci ci w porównaniu z grupą, która celu nie osiągnęła, mieli istotnie niższy wyjściowy 
poziom HDL-C wynoszący 33 mg/dl (31,41) vs 41 mg/dl (34,50) (p=0,04). 35 pacjentów (38%) osiągnęło cel terapeutyczny dla nie-HDL-C. 
Pacjenci Ci mieli wyjściowo istotnie niższy poziom LDL-C 92 mg/dl (68,118) vs 122 ±35 mg/dl (p<0,05), nie-HDL-C 121±34 mg/dl vs. 158 mg/
dl (112, 178) (p<0,05) i TC 162±37 mg/dl vs. 194±41 mg/dl (p<0,05), w porównaniu z grupą, która celu nie osiągnęła. Wszyscy pacjenci, którzy 
osiągnęli cel dla LDL-C osiągnęli również cel dla nie-HDL-C.

wnioski
Relatywnie mała grupa pacjentów osiąga rekomendowane cele terapeutyczne dla LDL-C i nie-HDL-C po 3 miesiącach od OZW.
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Prezentacja ustnaU06

spożywanie margaryn wZbogaconych sterolami i stanolami roślinnymi jako element proZdrowotnego 
stylu życia w populacji polskiej
MARGARINES ENRICHED WITH PLANT STEROLS AND STANOLS AS AN ELEMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE POLISH POPULATION

Anna Waśkiewicz1, Anna Witkowska2, Alicja Cicha-Mikołajczyk1, Małgorzata Zujko2, Wojciech Drygas3,1

1 - Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
2 - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Uniwersytet Medyczny, Łódź

Rekomendacje ESC i EAS dotyczące dyslipidemii zalecają stosowanie żywności wzbogaconej fitosterolami.

cel 
Ustalenie, czy konsumpcja margaryn ze sterolami i stanolami roślinnymi (MS) wiąże się ze zdrowszym żywieniem i stylem życia.

metody
W projekcie WOBASZ II oceniono zachowania zdrowotne 5690 osób. Pobranie fitosteroli wyliczono na podstawie wielkości spożycia 
żywności (w tym MS) oraz ich zawartości w produktach. W analizach uwzględniono 108 osób deklarujących konsumpcję MS oraz grupę 
kontrolną 896 osób, dobraną na podstawie wieku, płci i wykształcenia.

wyniki 
Średnia zawartość fitosteroli w diecie grupy MS wyniosła 405mg (w tym 95mg z MS), a w grupie kontrolnej 274mg. Nie zanotowano różnic 
w częstości występowania ChUK, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz zespołu metabolicznego pomiędzy analizowanymi grupami. 
Udział osób z hipercholesterolemią był wyższy w grupie MS (83%) w odniesieniu do kontrolnej (74%), co może być związane z częstszym 
spożyciem tych produktów przez osoby z hipercholesterolemią (12%) niż w grupie kontrolnej (7%). Dieta osób MS w porównaniu do grupy 
kontrolnej charakteryzowała się lepszym wskaźnikiem jakości diety (3,8 vs 3,2) i korzystniejszym wyborem produktów (g/dzień) tj: wyż-
szym spożyciem tłuszczów roślinnych (34 vs 19); ryb (34 vs 20), pełnoziarnistego pieczywa (48 vs 32), warzyw (306 vs 242), owoców (266 
vs 210), a niższym tłuszczów zwierzęcych (14 vs 21) oraz czerwonego mięsa (72 vs 113).

wnioski 
Konsumpcji MS towarzyszy lepsza jakość żywienia.
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Prezentacja ustnaU07

trendy cZasowe roZkładu fenotypów niewydolności serca i charakterystyki klinicZnej wśród 
hospitaliZowanych pacjentów
TEMPORAL TRENDS IN THE DISTRIBUTION OF HEART FAILURE PHENOTYPES AND CLINICAL PROFILES AMONG HOSPITALIZED PATIENTS

Agnieszka Doryńska1,2, Anna Drohomirecka3, Urszula Cegłowska4, Anna Wiśniewska4, Roman Topór-Mądry1,2, Hubert Łazarczyk4, 
Paula Połaska3, Tomasz Zieliński3, Tomasz Rywik3

1 - Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
2 - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa
3 - Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
4 - Dział Systemów Informatycznych, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

Dane dotyczące udziału poszczególnych fenotypów niewydolności serca (HF) w Polsce wskazują, że większość przypadków stanowią 
chorzy HF z obniżoną frakcją wyrzutową (EF). Brak doniesień na temat zmian udziału fenotypów HF w czasie oraz ich związku z innymi 
czynnikami.

Do analizy włączono 2601 pacjentów z Narodowego Instytutu Kardiologii hospitalizowanych z powodu HF w latach 2014-2019, uwzględ-
niając tylko pierwsze hospitalizacje HF. Fenotyp HF określono na podstawie wartości EF: z obniżoną EF (HFrEF) dla EF <40%; z łagodnie 
obniżoną EF (HFmrEF) dla EF=40-49%; z zachowaną EF (HFpEF) dla EF≥50%. Informacje dotyczące HF oraz chorób współistniejących 
uzyskano z dokumentacji medycznej i uzupełniono danymi z bazy Narodowego Funduszu Zdrowia.

W analizowanym czasie zmniejszył się udział pacjentów z HFrEF, a zwiększył z HFpEF i HFmrEF. Szansa występowania wyższego fenotypu 
HF w kolejnych latach była większa o 53%. Wynik różnicowało występowanie chorób współistniejących: w porównaniu do pacjentów 
nimi nieobciążonych, większą szansę wyższego fenotypu HF stwierdzono u osób z niewydolnością nerek (NN) (2,15 razy), niewydolnością 
wątroby (NW) (1,43 razy), przebytym udarem (1,33) i stenozą aortalną (SA) (1,23). Występowanie anemii i POChP/astmy było związane  
z niższą szansą występowania wyższego fenotypu HF (odpowiednio 0,85 i 0,91 razy).

Podsumowując: obserwowana zmiana udziału fenotypów HF wśród pacjentów była związana z występowaniem chorób współistnieją-
cych, takich jak NN, NW, SA i udar.
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Prezentacja ustnaU08

ilu Zgonom moglibyśmy Zapobiec ZmniejsZając odsetek osób nieaktywnych fiZycZnie w populacji polski?

Piotr Bandosz1, Wojciech Drygas2, Bogdan Wojtyniak3, Tomasz Zdrojewski1

1 - Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy 
Instytut Badawczy
3 - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

cel pracy
W niniejszej analizie oceniono liczbę zgonów możliwych do uniknięcia w przypadku zmniejszenia się liczby nieaktywnych fizycznie osób 
dorosłych w Polsce.

metoda
Analizowano dwa scenariusze, odpowiadające zmniejszeniu się odsetka osób nieaktywnych fizycznie relatywnie o 10% i 30%. W tym celu 
obliczono proporcję przypisaną dla populacji (Population Attributable Fraction, PAF) dla aktualnego rozkładu aktywności fizycznej (AF) 
w Polsce oraz hipotetycznych rozkładów, odpowiadających analizowanym scenariuszom. Dane dotyczące rozpowszechnienia AF w kraju 
pochodziły z badania EHIS (European Health Interview Survey). Użyte wartości ryzyka względnego zgonu w zależności od poziomu AF po-
chodziły z dużego badania obserwacyjnego. Oceniono niepewność związaną z parametrami wejściowymi przy pomocy probabilistycznej 
analizy wiarygodności.

wyniki
W przypadku zmniejszenia się liczby osób nieaktywnych fizycznie o 10% szacowne zmniejszenie się liczby zgonów wyniosłoby 6,2 tys. 
rocznie (3,3 tys. i 2,9 tys. odpowiednio wśród kobiet i mężczyzn), co odpowiada redukcji umieralności całkowitej o 1,5%. Zmniejszenie od-
setka nieaktywnych o 30% mogłoby skutkować liczbą zgonów mniejszą o 19,7 tys.  (10,6 tys. i 9,1 tys. odpowiednio wśród kobiet i mężczyzn), 
co odpowiadałoby redukcji umieralności o 4,8%.

wnioski
Nawet stosunkowo niewielkie zmniejszenie odsetka osób nieaktywnych fizycznie może skutkować wymiernymi korzyściami w zakresie 
trwania życia w Polsce.
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Prezentacja ustnaU09

wpływ stanu odżywienia na długość hospitaliZacji u pacjentów Z migotaniem prZedsionków
RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND LENGTH OF HOSPITAL STAY AMONG PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION

Michał Czapla1,2,3, Izabella Uchmanowicz4, Raúl Juárez-Vela2, Angela Durante2, Marta Kałużna-Oleksy5, Jacek Smereka6

1 - Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
3 - Group of Research in Care (GRUPAC), Faculty of Nursing, University of La Rioja
4 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
5 - I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
6 - Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

wstęp
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym występującym zaburzeniem rytmu serca na świecie. W przypadku gdy u pacjenta wy-
stępuję stan niedożywienia zwiększa się ryzyko powikłań, zmniejsza skuteczność leczenia, wydłuża hospitalizacja i wzrastają koszty 
leczenia. Dlatego ważne jest aby prawidłowo ocenić stan odżywienia pacjenta przy przyjęciu do szpitala. Celem niniejszego badania jest 
ocena wpływu stanu odżywienia przy przyjęciu do szpitala, na długość hospitalizacji pacjentów z migotaniem przedsionków.

materiały i metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 1601 pacjentów przyjętych w trybie nagłym z powodu AF (ICD10: I48) 
do Instytutu Chorób Serca (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu) pomiędzy styczniem 2017 roku a czerwcem 2021 roku. Analiza 
dokumentacji została wykonana u wszystkich pacjentów którzy spełnili kryteria włączenia tj. rozpoznanie AF, wiek ≥18 oraz obecność 
wyniku Nutritional Risk Score 2002 (NRS 2002) w dokumentacji medycznej. Pacjentów podzielono na dwie grupy według wyniku NRS 2002 
tj. < 3 pkt i ≥3. Wynik ≥3 oznaczał ryzyko niedożywienia i wskazania do wdrożenia leczenia żywieniowego. Analizę statystyczną wykonano 
za pomocą programu Statistica 13.1.

wyniki
1. Charakterystyka grupy wg wyniku NRS2002
Na podstawie wyniku NRS 2002 wyszczególniono 2 grupy: NRS<3 i ≥3. Różnice istotne statystycznie stwierdzono w zależności od wieku, 
płci, długości hospitalizacji, BMI, stężenia: TG, CRP, albumin oraz występowania chorób współistniejących: przewlekłą chorobą nerek oraz 
nadciśnienia. Uczestnicy badania z NRS≥3 stanowili starszą grupę (M=76,3 lat), z dłużnym średnim czasem hospitalizacji (M= 4.44 dni), 
niższym wynikiem BMI (M=24,49 kg/m2), niższym stężeniem TG (M=112,2 mg/dl) oraz albumin (M=3,09 g/dl) oraz wyższym CRP (M=15,35 
mg/l). W tej grupie stwierdzono również wyższy odsetek kobiet (72%) oraz osób z BMI z przedziału 18.5-24.9 kg/m2 (59%). Dodatkowo 
w tej grupie zaobserwowano niższy odsetek osób z nadciśnieniem (44%).

2. Analiza jedno i wieloczynnikowa
Analiza regresji liniowej w modelu jednoczynnikowym wykazała wpływ wieku (B= 0,04, p<0,001), stężenia LDL (B= -0,01, p<0,001), HDL (B= 
-0,04, p<0,001), TC (B= -0,01, p<0,001), CRP (B= 0,03, p<0,001), tranferyny (B= -1,23, p=0,032), limfocytów (B= -0,09, p<0,001), Na (B= -0,13, 
p<0,001)oraz HbA1c (B= 0,27, p=0,015) na długość hospitalizacji.

Ponadto wpływ mały również czynniki takie jak: NRS (ref. <3, B= 0,46, p=0,005), występowanie cukrzycy typu 2 (ref. no; B= -0,32, p=0,001), 
udar w przeszłości (ref. no; B= -0,61, p<0,001), nadciśnienie tętnicze (ref. no; B= -0,63, p<0,001), LDL (ref. <70; 70–116 mg/dl: B= 0,35, p<0,002; 
>116 mg/dl: B= -0,90, p<0,001) oraz HDL (ref. < 40 mg/dl; B= -0,62, p<0,001). W modelu wieloczynnikowym potwierdzono zmienne takie jak: 
wiek, stężenie LDL (mg/dl), HDL (mg/dl), Na, K, występowanie udaru w przeszłości oraz nadciśnienie tętnicze.

wnioski
Stan odżywienia pacjentów z AF ma wpływ na ryzyko wydłużenia hospitalizacji. Zarówno pacjenci z ryzykiem chorób układu sercowo
-naczyniowego jak i z rozpoznanym AF powinni być edukowani w zakresie prawidłowego stanu odżywienia. Dalsze badania są konieczne 
w celu ustalenia dokładnego wpływu stanu odżywienia na ryzyko przedłużonej hospitalizacji.
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osiąganie celów w Zakresie kontroli cZynników ryZyka sercowo-nacZyniowego a jakość życia pacjentów
ACHIEVING GOALS IN THE CONTROL OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND PATIENTS’ QUALITY OF LIFE

Łukasz Pietrzykowski1, Piotr Michalski1, Agata Kosobucka1, Joanna Siódmiak2, Jakub Ratajczak1, Michał Kasprzak3

1 - Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
2 - Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
3 - Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

wstęp
Eliminacja lub zmniejszenie nasilenia modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) stanowi podstawę pre-
wencji.

cel
Celem badania była ocena wpływu osiągania celów w zakresie kontroli czynników ryzyka CVD i podejmowanych zachowań zdrowotnych 
na jakość życia w grupie pacjentów bez miażdżycowej CVD w wywiadzie.

metody
Do badania włączono 200 pacjentów z polskiego ramienia badania Euroaspire V. Średnia wieku wynosiła 51,6 ± 13,6 lat. Oceniono czynniki 
ryzyka: ciśnienie tętnicze, BMI, obwód talii, aktywność fizyczna, palenie tytoniu, stężenie cholesterolu LDL, trójglicerydów oraz glukozy. 
Ryzyko CVD oceniono skalą SCORE. Podejmowane zachowania zdrowotne w okresie 3 lat przed włączeniem do badania oceniono na pod-
stawie deklaracji pacjentów. Jakość życia zbadano za pomocą kwestionariusza HeartQoL. Czynnik ryzyka w zakresie którego osiągnięto 
cel terapeutyczny określano jako kontrolowany czynnik ryzyka.

wyniki
Mediana liczby kontrolowanych czynników ryzyka wynosiła 4,0 (IQR 3,0-5,0), a podejmowanych zachowań zdrowotnych 3,0 (IQR 2,0-4,0). 
Wraz ze wzrostem liczby kontrolowanych czynników ryzyka wzrastała jakość życia badanych w obu podskalach kwestionariusza Hear-
tQoL (Emotional p=0,0018, Physical p=0,0004) i w zakresie wyniku ogólnego (Global p=0,0001). Osoby z niskim ryzykiem incydentu CVD 
w porównaniu do osób z ryzykiem umiarkowanym, dużym i bardzo dużym ocenianym w skali SCORE miały istotnie wyższą jakość życia 
(Emotional p=0,0001, Physical p<0,0001, Global p<0,0001). Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, obwodu talii i utrzymywanie 
regularnej aktywności fizycznej niezależnie wpływały na wyższą jakość życia.

wnioski
Kontrolowanie podstawowych czynników ryzyka CVD korzystnie wpływa na jakość życia pacjentów bez miażdżycowej CVD w wywiadzie.
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Prezentacja ustnaU11

cZy ZaniecZysZcZenia powietrZa mają wpływ na śmiertelność Z powodu chorób sercowo-nacZyniowych? 
(ep-particles study)
DOES AIR POLLUTION HAVE AN IMPACT ON MORTALITY DUE TO CARDIOVASCULAR DISEASES? (EP-PARTICLES STUDY)

Michał Święczkowski1, Sławomir Dobrzycki1, Łukasz Kuźma1 

1 - Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

wstęp
Obszar Polski Wschodniej to tereny objęte występowaniem „polskiego smogu” - zanieczyszczenia powietrza wywołującego niekorzystne 
efekty sercowo-naczyniowe.

cel
Ocena wpływu polskiego smogu na śmiertelność z powodu ostrych zespołów wieńcowych (ACS) i udarów niedokrwiennych mózgu (IS).

metody
Badaniem objęto lata 2016-2020, łącznie 6 milionów osobo-lat z 5 wojewódzkich miast Polski Wschodniej. Oceniono wpływ pyłów zawie-
szonych (PM) oraz NO2 jako głównych składników polskiego smogu. Wykorzystano metodę badania kliniczno-kontrolnego przemiennego. 
Projekt sfinansowano ze środków NCN (UMO-2021/41/B/NZ7/03716).

wyniki
Odnotowano 87990 zgonów, z czego 9688 i 3776 z powodu ACS i IS. W ogólnej populacji, wzrost o 10 μg/m3polutantów powodował wzrost 
ilości zgonów w wyniku ACS (PM2.5 OR=1.029, 95%CI 1.011-1.047, p=0.002; PM10OR=1.015, 95%CI 1-1.029, p=0.049) w dniu narażenia. W 1 dniu 
po ekspozycji zanotowano wzrost ilości zgonów z powodu IS (PM2.5 OR=1.03, 95%CI 1.001-1.058, p=0.04), jak również ACS (PM2.5 OR=1.028, 
95%CI 1.01-1.047, p=0.003; PM10 OR=1.026, 95%CI 1.011-1.041, p=0.001; NO2 OR=1.036, 95%CI 1.003-1.07, p=0.04). Nie odnotowano różnic we 
wpływie PM na śmiertelność z powodu ACS i IS. Efekt PMów, szczególnie w 1 dniu po narażeniu, był najbardziej wyrażony w grupie kobiet 
(ACS: PM2.5 OR=1.032, 95%CI 1.006-1.058, p=0.01; PM10 OR=1.028, 95%CI 1.008-1.05, p=0.01) i osób powyżej 65 rż. (ACS: PM2.5 OR=1.03, 95%CI 
1.01-1.05, p=0.003; PM10 OR=1.027, 95% CI 1.011-1.043, p<0.001 oraz IS: PM2.5 OR=1.037, 95%CI 1.007-1.069, p=0.01; PM10 OR=1.025, 95%CI 1.001-
1.05, p=0.04).

wnioski
Negatywny wpływ PMów dotyczy śmiertelności zarówno z powodu ACS oraz IS. NO2 jest dodatkowym polutantem wpływającym na 
śmiertelność z powodu ACS. Efekty te są szczególnie zauważalne w 1 dniu po ekspozycji. Grupą najbardziej narażoną na toksyczne efekty 
polskiego smogu są kobiety w wieku powyżej 65 roku życia.
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ocena ZwiąZku międZy ZaniecZysZcZeniem powietrZa a występowaniem migotania prZedsionków 
(ep-particles study)
THE ASSOCIATION BETWEEN AIR POLLUTION AND THE OCCURRENCE OF ATRIAL FIBRILLATION (EP-PARTICLES STUDY)

Anna Kurasz1, Sławomir Dobrzycki1, Łukasz Kuźma1

1 - Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok

wstęp
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą arytmią a warunki środowiskowe są jednym z czynników ryzyka tej choroby. Występujący 
na terenach Polski Wschodniej „polski smog” - ze względu na skład oraz warunki, w których powstaje charakteryzuje się wyjątkowo 
niekorzystnymi efektami zdrowotnymi.

cel
Ocena związku między polskim smogiem a występowaniem epizodów AF.

materiał i metody
Badany teren objął miasta Polski Wschodniej: Kielce, Lublin i Rzeszów. Dane odnośnie hospitalizacji z lat 2016-2020 pozyskano z re-
gionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. W analizie statystycznej wykorzystano metodę badania kliniczno-kontrolnego 
przemiennego (CCO). Projekt został sfinansowany ze środków NCN (UMO-2021/41/B/NZ7/03716).

wyniki
W analizowanym okresie odnotowano 18140 nagłych hospitalizacji z powodu AF. Najmniejszy współczynnik przyjęć odnotowano  
w Kielcach a największy w Lublinie (standaryzowany współczynnik hospitalizacji (SHR) 222,5/100000/rok vs. 769,1/100000/rok, P<0,001). 
Najgorszą jakość powietrza zaobserwowano w Lublinie [59% dni z przekroczonymi normami Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów 
zawieszonych (PM)]. W Rzeszowie wzrost stężenia PM2.5 o 10 μg/m3 (OR=1,04, 95% CI 1,01–1,08; P=0,02) oraz PM10 (OR=1,03, 95%CI 1,01–1,07; 
P=0,02) skutkował wzrostem nagłych hospitalizacji z powodu AF. Efekt ten był bardziej wyrażony w populacji osób >65 roku życia oraz 
w sezonie grzewczym (P<0,001). Głównym zanieczyszczeniem powietrza wpływającym na wzrost nagłych hospitalizacji z powodu AF  
w Lublinie był NO2 (OR dla wzrostu i 10 μg/m3 – 1,05, 95%CI 1,02–1,07; P<0,001). Analogiczny efekt odnotowano w populacji mieszkańców 
Kielc (OR=1,09, 95%CI 1,001–1,018; P=0.048).

wnioski
Zmiany poziomu zanieczyszczeń powietrza mogą zwiększać ryzyko nagłych epizodów AF, zwłaszcza u osób starszych. Bardziej wyrażone 
skutki zdrowotne odnotowane w sezonie grzewczym wiążemy ze szczególnym, toksycznym działaniem polskiego smogu.
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Prezentacja ustnaU13

cZy choroba tętnic obwodowych (ang. peripheral artery disease - pad) stanowi istotny problem klinicZny 
wśród pacjentów hospitaliZowanych Z prZycZyn kardiologicZnych?
IS PERIPHERAL ARTERY DISEASE (PAD) A SIGNIFICANT CLINICAL PROBLEM AMONG PATIENTS HOSPITALIZED FOR CARDIOLOGICAL REASONS?

Michał Łuczaj1, Bartosz Zambrzycki1, Anna Lisowska1

1 - Klinika Kardiologii UMB, Białystok

wprowadZenie
Pacjenci z chorobą tętnic obwodowych (PAD) mają zmniejszoną perfuzję tętniczą kończyn dolnych, może to powodować ból uda lub łydki 
podczas chodzenia z powodu przejściowego niedokrwienia mięśni nóg podczas wysiłku. Ponad 50% pacjentów z PAD nie ma żadnych 
objawów.

cel badań
Celem badania było sprawdzenie, w jakiej subpopulacji pacjentów hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych, wskaźnik kostka-ra-
mię (Ankle-Brachial Index - ABI) może być oceniany.

materiał i metody
Grupę badaną stanowili kolejni pacjenci hospitalizowani od marca 2021 do marca 2022 roku w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku. Przeprowadzono ankietę dotyczącą zarówno świadomości, jak i rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób układu 
krążenia. Ponadto u wszystkich pacjentów wykonano pomiar wskaźnika ABI w obu kończynach dolnych.

wyniki i dyskusja
Łącznie przebadano 396 osób. 219 (55,3%) stanowili mężczyźni, śr. wiek 69,8±10,4. 14% było czynnymi palaczami. Średnia wartość ABI wy-
nosiła 1,12(±0,12) dla lewej i 1,13(±0,14) dla prawej kończyny dolnej. U 5,3% pacjentów stwierdzono ABI≤0,9. Pacjenci ci mieli istotnie niższą 
frakcję wyrzutową LV (42% vs 49%, p=0,02) oraz istotnie wyższe stężenie kreatyniny. Dodatni wywiad w kierunku zawału serca (p=0,00), 
miażdżycy tętnic szyjnych (p<0,0001), niewydolności serca (p=0,02), przewlekłej choroby nerek (p<0,0001), hipercholesterolemii (p=0,03) 
oraz epizodów ostrego niedokrwienia kończyn (p<0,001) był istotnie częstszy w tej grupie chorych. Pacjenci ci również częściej mieli 
zdiagnozowanego tętniaka aorty (p<0,001). Zaobserwowano istotną różnicę w codziennej aktywności fizycznej u pacjentów z i bez PAD 
(3,9% vs 96%, p=0,001). Z kolei, ABI≤0,9 nie miało związku z wykształceniem pacjenta, wykonywanym zawodem i rodzajem diety.

wnioski
Pacjenci z chorobą tętnic obwodowych (PAD) mają istotnie wyższą częstość występowania innych chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Rutynowe badanie ABI powinno być zatem rozważone u pacjentów hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych w celu 
wykrycia bezobjawowej PAD.
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występowanie cZynników ryZyka chorób układu krążenia oraZ chorób współistniejących u pacjentów  
Z idiopatycZnym tętnicZym nadciśnieniem płucnym

Łukasz Wilczek1, Marcin Waligóra1, Barbara Żuławińska1, Piotr Podolec1, Grzegorz Kopeć1

1 - Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM

wstęp
W ciągu ostatnich dekad średnia długość życia pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym (IPAH) uległa wydłużeniu 
dlatego mogą być oni narażeni na inne choroby układu krążenia (ChUK) oraz ich czynniki ryzyka.

cel
Określenie występowania  czynników ryzyka ChUK u pacjentów z  IPAH.

metodyka
Włączono kolejnych pacjentów z IPAH leczonych i w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II od 2018 roku.

wyniki
W badaniu wzięło udział 111 pacjentów w tym 75 kobiet i 36 mężczyzn w wieku odpowiednio 56,2 ± 19,5  i 58,4 ± 17,6  lat (p=0,55).

Wśród kobiet występowały: nadciśnienie tętnicze (n=34, 45,3%), cukrzyca typu 2 (n=22, 29,3%), palenie papierosów (n=14, 18,7%), przewlekła 
obturacyjna choroba płuc (n=2, 2,7%) oraz astma oskrzelowa (n=2, 2,7%). U 8 pacjentów (10,7%) rozpoznano chorobę wieńcową, a 3 (4,00%) 
pacjentów  przebyło zawał serca.

Wśród mężczyzn dominującymi czynnikami ryzyka było: nadciśnienie tętnicze (n=19, 52,8%), palenie papierosów (n=19, 52,8%), cukrzyca 
typu 2 (n=13, 36,1%), przewlekła obturacyjna choroba płuc (n=5, 13,9%) oraz astma oskrzelowa (n=3, 8,3%). Ponadto u 11 (30,56%) rozpozna-
no chorobę wieńcową, a 3(8,3%) przebyło zawał serca.

U mężczyzn w porównaniu do kobiet częściej występowało palenie papierosów (p=0,0002), oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(p=0,02). 

wnioski
Z uwagi na częste występowanie, konieczne jest monitorowania czynników ryzyka ChUK oraz chorób współistniejących u pacjentów  
z IPAH.
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Zespół kruchości jako wskaźnik prognostycZny prZeżywalności pacjentów Z ciężką stenoZą aortalną 
po Zabiegu taVi
FRAILTY SYNDROME AS A PROGNOSTIC FACTOR FOR SURVIVAL IN PATIENTS WITH SEVERE AORTIC STENOSIS UNDERGOING TAVI

Monika Ryglewicz1, Agnieszka Pawlak2, Katarzyna Byczkowska3

1 - Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akadamia Nauk, Warszawa 
3 - Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

wprowadZenie
Zespół kruchości to częste schorzenie pacjentów w podeszłym wieku z ciężką stenozą aortalną. Uważamy, że kluczowe do oceny ryzyka 
przed zabiegiem TAVI, jest uznanie zespołu kruchości jako czynnika prognostycznego.

cel badania
Najnowsze badania wykazują wyższą śmiertelność u pacjentów po zabiegu TAVI z współwystępującym zespołem kruchości. Celem na-
szego badania była ocena wartości prognostycznej występującego zespołu kruchości u pacjentów poddanych zabiegowi TAVI.

materiały i metody
Jednoośrodkowe badanie obejmujące grupę n=110 pacjentów z ciężką stenozą aortalną u których wykonana została przezskórna wymia-
na zastawki aortalnej (TAVI). U wszystkich pacjentów potwierdzono współistnienie zespołu kruchości na podstawie skali Katza (u 48% 
wysokiego stopnia).

wyniki
Okres obserwacji po zabiegu trwał 365 dni. Zaobserwowano różnicę w przeżywalności pacjentów po zabiegu TAVI w zależności od stopnia 
zaawansowania ich zespołu kruchości przed zabiegiem. Pacjenci z zespołem kruchości średniego i wysokiego stopnia mieli 3,28 większe 
ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych niż ci niskiego stopnia. Śmiertelność w grupie pacjentów średniego i wysokiego stopnia 
wyniosła 30% natomiast w grupie niskiego stopnia 3%.

wnioski
Stopień zespołu kruchości, określonych na podstawie skali Katza, jest istotnym czynnik prognostyczny u pacjentów z ciężką stenozą 
aortalną wymagających zabiegu TAVI. Zwłaszcza u pacjentów średniego i wysokiego stopnia wiąże się z większym ryzykiem zgonu.
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cZy stan prZedcukrZycowy ZwięksZa ryZyko miażdżycy? 
DOES PREDIABETES INCREASE A RISK OF ATHEROSCLEROSIS? 

Natalia Zieleniewska1,2, Małgorzata Chlabicz1,3, Jacek Jamiołkowski1, Marlena Dubatówka1, Anna Szpakowicz2,1, Adam Łukasiewicz4, 
Irina Kowalska5, Karol Kamiński1,2

1 - Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4 -  Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

wstęp
Stan przedcukrzycowy (preDM) jest stanem metabolicznym wysokiego ryzyka wystąpienia cukrzycy. Związek między preDM a ryzykiem 
chorób sercowo-naczyniowych stały się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania.
metody
Do analizy włączono 1095 uczestników badania populacyjnego Białystok PLUS. Na podstawie wywiadu oraz przyjmowanych leków wykluczo-
no uczestników z cukrzycą. Zaburzenia metabolizmu glukozy ustalono na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego  
z 2021r. 1095 uczestników przydzielono do odpowiednich kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego (CVR) na podstawie najnowszych wytycz-
nych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021r. W celu oceny wczesnej postaci miażdżycy wykonano USG tętnic szyjnych.
wyniki
PreDM istotnie statystycznie częściej występuje w wyższych kategoriach ryzyka sercowo-naczyniowego. W niskiej do umiarkowanej 
kategorii CVR występowanie jakichkolwiek blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych u osób z preDM w porównaniu do osób bez 
zaburzeń metabolizmu glukozy różni się istotnie (p<0.001).
wnioski
PreDM koreluje z wystąpieniem miażdżycy przedklinicznej w niskiej do umiarkowanej kategorii CVR. Zidentyfikowanie tej grupy w popu-
lacji pozornie niskiego ryzyka może pomóc we wdrożeniu wczesnej interwencji w celu prewencji incydentów sercowo-naczyniowych.

Kategorie ryzyka sercowo-
-naczyniowego wg wytycznych 

ESC 2021r.
Stan metabolizmu węglowodanów

Występowanie jakichkolwiek blaszek 
miażdżycowych w tętnicach szyjnych Ogółem p*

Brak Obecność

1 – niskie do umiarkowanego

Populacja bez stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy 395 (83.9%) 76 (16.1%) 471

0,000

Populacja z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG) 120 (73.6%) 43 (26.4%) 163

Populacja z nieprawidłową tolerancją glukozy (IGT) 33 (75.0%) 11 (25.0%) 44

Populacja z igf+igt 28 (62.2%) 17 (37.8%) 45

ogółem 576 (79.7%) 147 (20.3%) 723

2 - wysokie

Populacja bez stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy 25 (34.2%) 48 (65.8%) 73

0,255

Populacja z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG) 19 (25.7%) 55 (74.3%) 74

Populacja z nieprawidłową tolerancją glukozy (IGT) 3 (13.6%) 19 (86.4%) 22

Populacja z igf+igt 15 (25.4%) 44 (74.6%) 59

ogółem 62 (27.2%) 166 (72.8%) 228

3 – bardzo wysokie

Populacja bez stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy 5 (14.7%) 29 (85.3%) 34

0,281

Populacja z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG) 8 (16.7%) 40 (83.3%) 48

Populacja z nieprawidłową tolerancją glukozy (IGT) 2 (12.5%) 14 (87.5%) 16

Populacja z igf+igt 2 (4.3%) 44 (95.7%) 46

ogółem 17 (11.8%) 127 (88.2%) 144

Wszystkie kategorie ryzyka 
sercowo-naczyniowego

Populacja bez stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy 425 (73.5%) 153 (26.5%) 578

0,000

Populacja z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG) 147 (51.6%) 138 (48.4%) 285

Populacja z nieprawidłową tolerancją glukozy (IGT) 38 (46.3%) 44 (53.7%) 82

Populacja z igf+igt 45 (30.0%) 105 (70.0%) 150

ogółem 655 (59.8%) 440 (40.2%) 1095

Tabela 1. Występowanie stanów przedcukrzycowych w populacji ogólnej z podziałem na kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego wg wytycznych ESC z 2021 r. oraz występowanie blaszek 
miażdżycowych w tętnicach szyjnych.
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cZy pandemia coVid-19 wpłynęła na spożycie alkoholu oraZ palenie tytoniu w populacji ogólnej?
HAS THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTED TOBACCO AND ALCOHOL CONSUMPTION IN THE GENERAL POPULATION?

Magdalena Chlabicz1, Aleksandra Szum-Jakubowska1, Paweł Sowa1, Marlena Dubatówka1, Magda Łapińska1, Sebastian Sołomacha1, 
Magdalena Zalewska1, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska2, Anna Szpakowicz2, Anna Moniuszko-Malinowska3, Karol Kamiński1

1 - Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

celem badania była ocena wpływu pandemii COVID-19 na palenie tytoniu i spożycie alkoholu w populacji ogólnej. Badanie przeprowa-
dzono w latach 2018-2022 na próbie ochotników w wieku 20-79 lat. Przebadano 713 probantów przed pandemią i 509 w trakcie pandemii. 
18 marca 2020 roku uznano za początek pandemii COVID-19 w Polsce. Zwyczaje dotyczące stylu życia uczestników badania zebrano na 
podstawie kwestionariuszy samoopisowych. Do oceny stopnia uzależnienia od alkoholu wykorzystano AUDIT. Do oceny stopnia uzależ-
nienia od nikotyny użyto FTND. 
wyniki
Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie nawyków picia alkoholu i wyniku AUDIT. Natomiast w populacji w trakcie trwania pande-
mii COVID-19 liczba papierosów wypalanych w ciągu dnia była niższa, a liczba osób planujących rzucenie palenia w ciągu najbliższych  
6 miesięcy wyższa, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach FTND. W populacji w czasie pandemii wynik FTND był istotnie statystycznie 
niższy niż w populacji przed pandemią. 
wnioski
Pandemia COVID-19 miała wpływ jedynie na nawyki palenia tytoniu poprzez zmniejszenie liczby wypalanych papierosów w ciągu dnia oraz 
zwiększenie chęci rzucenia palenia.

Tabela 1. Zachowanie populacji przed pandemią COVID-19 i w trakcie pandemii COVID-19, zmienne porównawcze między podgrupami.

nawyki stylu życia
Populacja przed 

pandemią coVid-19 
 n = 713

Populacja w trakcie 
pandemii  coVid-19 

 n = 509
P

Papierosy palone kiedykolwiek 402 (56.4) 289 (56.8) 0.998

Palący obecnie 136 (19.1) 94 (18.5) 0.795

liczba wypalanych papierosów w ciągu dnia 14.0±9.1 10.7±7.1 0.005

Najwyższa liczba wypalanych papierosów w ciągu dnia 20.7±10.6 16.7±7.4 0.117

Częstość palenia 0.598

Osoby planujące rzucenie palenia w ciągu najbliższych 6 miesięcy 46 (33.8) 37 (39.4) 0.049

Fagerström Test for Nicotine Dependence wynik 3.2±2.3 2.4±2.2 0.007

Picie wyrobów alkoholowych w przeciągu ostatnich 30 dni 512 (71.8) 361 (70.9) 0.564

Picie piwa w przeciągu ostatnich 30 dni 326 (45.7) 195 (38.3) 0.404

Picie alkoholu wysokoprocentowego w przeciągu ostatnich 30 dni 232 (32.5) 147 (28.9) 0.930

Picie drinków, likierów w przeciągu ostatnich 30 dni 115 (16.1) 70 (13.8) 0.808

Picie wina w przeciągu ostatnich 30 dni 222 (31.1) 152 (29.9) 0.300

Częstotliwość picia piwa w przeciągu ostatnich 30 dni 5.9±6.7 9.6±5.4 0.908

Ilość piwa w mililitach wypijanego w przeciągu ostatnich 30 dni 2243.5±3221.5 1327.8±1337.2 0.991

Częstotliwość picia alkoholu wysokoprocentowego w przeciągu ostatnich 30 dni 2.7±2.5 3.0±3.7 0.720

Ilość alkoholu wysokoprocentowego w mililitach wypijanego w przeciągu ostatnich 30 dni 331.9±417.9 324.2±364.4 0.4366

Częstotliwość picia likierów, drinków w przeciągu ostatnich 30 dni 2.9±2.7 2.3±2.3 0.018

Ilość likierów, drinków w mililitach wypijanego w przeciągu ostatnich 30 dni 195.8±282.2 339.9±449.5 0.052

Częstotliwość picia wina w przeciągu ostatnich 30 dni 4.9±4.1 2.6±2.2 0.153

Ilość wina w mililitach wypijanego w przeciągu ostatnich 30 dni 343.7±427 389.4±403.7 0.144

Alcohol Use Disorders Identification Test wynik 4±3.7 3.6±3 0.329

       Dane przedstawione jako n (%), średnia ± SD.
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środowiskowe uwarunkowania niewydolności serca (ep-particles study)
ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF HEART FAILURE (EP-PARTICLES STUDY)

Sylwia Roszkowska1, Barbara Kula1, Natalia Pawelec1, Michał Święczkowski2, Anna Tomaszuk-Kazberuk3, Hanna Bachórzewska-Gajewska2,  
Sławomir Dobrzycki2, Łukasz Kuźma2

1 - Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz
2 - Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Kardiologii UMB, Białystok

wstęp
W Polsce ponad 1,5 mln osób cierpi na niewydolność serca (HF).

cel
Ocena wpływu czynników środowiskowych na częstość hospitalizacji z powodu HF.

materiał i metody
Dane dotyczące chorobowości szpitalnej pochodzą z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Pozostałe dane uzyskano z Głównego 
Urzędu Statystycznego i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W analizie statystycznej wykorzystano metody regresji panelowej. 
Projekt sfinansowano ze środków NCN (UMO-2021/41/B/NZ7/03716).

wyniki
W latach 2012-19 w Polsce odnotowano 1 618 734 hospitalizacji z powodu HF (51,3% mężczyzn, 82,6% >65 lat) z rosnącym trendem na 
przestrzeni lat (max - 102% w woj. podlaskim). Najmniejszą częstość hospitalizacji stwierdzono w woj. pomorskim w przeciwieństwie do 
woj. łódzkiego (300- vs. 700- /100 tys. mieszkańców/rok, P<0,001). Najgorszą jakość powietrza odnotowano w woj. małopolskim średnie 
roczne stężenie PM2.5 30,2 μg/m3(SD=4,4) w opozycji do woj. warmińsko-mazurskiego [PM2.5 16,1 μg/m3 (SD=1,3)]. Wzrost stężenia PM2,5 
i PM10 o 10 μg/m3 powodował wzrost liczby hospitalizacji odpowiednio o 8% (95%CI 0,013–0,14, P=0,02) i 6% (95%CI 0,01–0,11, P=0,02). Nie 
odnotowano wpływu stężenia NO2, jednakże wzrost liczby pojazdów o 1 na 1000 mieszkańców wiązał się ze wzrostem hospitalizacji o 6% 
(95%CI 0,01–0,12, P=0,03). Ponadto zwiększenie odsetka terenów zielonych o 1 punkt procentowy powodował spadek hospitalizacji o 2,7% 
(95%CI -0,04 – -0,01, P=0,049).

wnioski
W ostatniej dekadzie wzrasta liczba hospitalizacji z powodu HF a jakość powietrza jest jednym z czynników determinujących ten stan. 
Zmiany środowiskowe mogą skutkować nie mniej pozytywnymi efektami zdrowotnymi niż samo stosowanie narzędzi opieki zdrowotnej.
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ZwiąZek międZy narażeniem na dym tytoniowy a stężeniem renalaZy we krwi u osób chorujących 
na nadciśnienie tętnicZe
RELATIONSHIP BETWEEN EXPOSURE TO TOBACCO SMOKE AND RENALASE BLOOD CONCENTRATION IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION

Aleksandra Żórawik1, Wojciech Hajdusianek1, Agnieszka Kusnerź1, Iwona Markiewicz-Górka1, Aleksandra Jaremków1, Helena Martynowicz2, 
Małgorzata Poręba3, Krystyna Pawlas1, Grzegorz Mazur2, Rafał Poręba2, Paweł Gać1

1 - Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3 - Zakład Sportu Paraolimpijskiego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Celem pracy była ocena związku pomiędzy narażeniem na dym tytoniowy (ETS) a stężeniem renalazy we krwi u pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym (AH).

Do badania zakwalifikowano grupę 109 pacjentów z AH (średnia wieku: 49,74 ± 14,73 lat). ETS oceniano niezależnie na podstawie stężenia 
kotyniny we krwi oraz na podstawie odpowiedzi zadeklarowanych w kwestionariuszu. Zgodnie z zadeklarowanymi odpowiedziami w an-
kiecie pacjenci zostali podzieleni na następujące podgrupy: podgrupa A – palenie czynne, podgrupa B – niepalący środowiskowo narażeni 
na dym tytoniowy (bierne palenie), podgrupa C – niepalący nienarażeni na dym tytoniowy w otoczeniu. Tych samych pacjentów podzie-
lono na podstawie stężenia kotyniny na następujące podgrupy: podgrupa D – palący aktywnie, podgrupa E – niepalący środowiskowo 
narażeni na działanie dymu tytoniowego (bierne palenie) i podgrupa F – niepalący nienarażeni na dym tytoniowy z otoczenia. Stężenie 
kotyniny we krwi i stężenie renalazy we krwi oznaczano za pomocą testów ELISA.

W całej grupie badanej średnie stężenie kotyniny we krwi wynosiło 16,42 ± 10,43 ng/ml, a średnie stężenie renalazy we krwi - 189,73±214,8 
ng/ml. Stężenie renalazy we krwi było istotnie statystycznie większe w podgrupie C niż w podgrupach A i B oraz w podgrupach E i F niż 
w D. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy stężeniem kotyniny we krwi a stężeniem renalazy we krwi (r= -0,41, p<0,05). Analiza regresji 
wykazała, że większe BMI, wyższe wartości rozkurczowego ciśnienia krwi, choroba niedokrwienna serca i większe stężenie kotyniny we 
krwi są niezależnymi czynnikami niższego stężenia renalazy we krwi.

Reasumując, badanie wykazało niezależny związek między narażeniem na dym tytoniowy a mniejszym stężeniem renalazy we krwi.
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ryZyko chorób układu sercowo-nacZyniowego ZwiąZanych Z miażdżycą w populacji rekonwalescentów 
po coVid-19
ATHEROSCLEROTIC CARDIOVASCULAR RISK OF CONVALESCENTS AFTER COVID-19

Danuta Łoboda1,2, Beata Sarecka-Hujar3, Elżbieta Paradowska-Nowakowska4, Wioleta Zielińska-Danch5, Izabela Szołtysek-Bołdys5, 
Jacek Wilczek1,2, Michał Gibiński1,2, Rafał Gardas1,2, Marta Nowacka-Chmielewska6, Andrzej Małecki6, Krzysztof Gołba1,2

1 - Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Katedry Elektrokardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4 - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A w Ustroniu
5 - Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6 - Laboratorium Biologii Molekularnej, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

wstęp
Pandemia choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) przyniosła niekorzystne zmiany stylu życia oraz ograniczenia w procedurach profi-
laktycznych i diagnostycznych mogące zwiększać indywidualne ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związanych z miażdżycą (ASCVD).

celem badania była ocena 10-letniego ryzyka zakończonych i niezakończonych zgonem zdarzeń sercowo-naczyniowych u rekonwale-
scentów.

metody
Grupę badaną stanowiło 233 pacjentów (59,32 lat [SD 8,18], 56,7% kobiet), uczestniczących w programie rehabilitacji po COVID-19 Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Oceniono wiek, płeć, palenie tytoniu, skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) oraz stężenie cholesterolu nie-HDL 
(non-HDL-C).

wyniki
Odsetek rozpoznanych ASCVD w grupach wiekowych 40–49, 50–69 oraz ≥70 lat wynosił 0,0%, 13,6% i 27,8%. Średnie SBP wynosiło odpo-
wiednio 128,52 (17,05), 132,27 (18,59) i 143,28 (22,04) mmHg; a nie-HDL-C 160,83 (45,23), 167,05 (51,30) i 146,08 (46,64) mg/dl. Odsetek osób 
palących wynosił 25,8%, 8,7% i 0,0%. Mediana ryzyka według algorytmu Systemic Coronary Risk Estimation 2 (SCORE2) oraz SCORE2-Older 
Persons u pozornie zdrowych osób była wysoka w grupie wiekowej 40–49 (3,0%, IQR 2,0–4,0) i 50–69 lat (8,0%, 5,3–10,0) oraz bardzo wysoka 
w grupie ≥70 lat (20,0%, 15,5–37,0).

wnioski
Wysokie ryzyko ASCVD w polskiej populacji po COVID determinuje potrzebę intensyfikacji profilaktyki pierwotnej i wtórnej w celu popra-
wy rokowania odległego.
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subiektywna ocena Zmiany stylu życia w trakcie pandemii coVid-19 w populacji dZieci urodZonych w latach 
2005-2012 oraZ ich opiekunów – doniesienia wstępne
SUBJECTIVE ASSESSMENT OF LIFESTYLE CHANGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN A POPULATION OF CHILDREN BORN BETWEEN 2005 

AND 2012 AND THEIR PARENTS - PRELIMINARY REPORT

Alicja Basiak-Rasała1, Katarzyna Połtyn-Zaradna1, Agnieszka Matera-Witkiewicz2, Dagmara Gaweł-Dąbrowska3, Katarzyna Kiliś-Pstrusiń-
ska4, Jonatan Nowakowski5, Katarzyna Zatońska1, Tomasz Zatoński6

1 - Zakład Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Katedra Zdrowia Populacyjnego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu
3 - Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Zdrowia Populacyjnego Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5 - Studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6 - Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

wstęp
Pandemia COVID-19 poza globalnymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz ekonomicznymi, miała także wpływ na zmianę stylu życia. Celem 
badania ankietowego była analiza zmiany stylu życia uczestników badania PICTURE w trakcie pandemii.

materiał i metoda
Zaprezentowane dane dotyczą 63 osób (w tym 50,8% dzieci) uczestniczących zarówno w 2019, jak i w 2022 roku we wrocławskim badaniu 
kohortowym „Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym (ur. 2005-2012) oraz ich opiekunów - PICTURE”. Przeprowadzono badanie ankie-
towe dotyczące zmiany stylu życia oraz masy ciała w trakcie pandemii COVID-19. Badanie jest kontynuowane. Badanie jest realizowane 
w ramach zadania SUBK.E260.22.019.

wyniki
Blisko jedna trzecia badanych (27%) zadeklarowała zmianę nawyków żywieniowych w trakcie pandemii COVID-19. 28,6% badanych zade-
klarowało częstsze spożywanie przekąsek między posiłkami. 30,2% badanych zwiększyło w trakcie pandemii spożycie słodyczy, natomiast 
12,7% zwiększyło spożycie słodzonych napojów. 42,9% badanych zwiększyło spożycie suplementów diety. 65,1% badanych deklarowało 
wydłużenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej, natomiast 54% zmniejszenie aktywności fizycznej w czasie wolnym. 41,2% badanych 
deklarowała zwiększenie się masy ciała w trakcie pandemii.

wnioski
Deklarowany przez uczestników wzrost masy ciała, zmniejszenie aktywności fizycznej oraz zmiana nawyków żywieniowych mogą wiązać 
się z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.
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cZy pandemia coVid-19 wpłynęła na ryZyko sercowo-nacZyniowe w populacji ogólnej?
HAS THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTED CARDIOVASCULAR RISK IN THE GENERAL POPULATION?

Małgorzata Chlabicz1, Jacek Jamiołkowski1, Aleksandra Szum-Jakubowska1, Paweł Sowa1, Marlena Dubatówka1, Magda Łapińska1, 
Marcin Kondraciuk1, Sebastian Sołomacha1, Anna Szpakowicz1,2, Sławomir Ławicki1, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska2, 
Anna Moniuszko-Malinowska3, Karol Kamiński1,2

1 - Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

celem badania była ocena wpływu pandemii COVID-19 na ryzyko sercowo-naczyniowe (CV) w populacji ogólnej.

metody
Badanie Białystok Plus przeprowadzono w latach 2017-2021 na grupie mieszkańców Białegostoku w wieku 20-79 lat. Analizowaną grupę 
podzielono na dwie populacje: przed pandemią (518 probantów) oraz w trakcie pandemii COVID-19 (136 probantów). 18 marca 2020r. uzna-
no za początek pandemii COVID-19 w Polsce. Do szacowania ryzyka CV w prewencji pierwotnej wykorzystano Systematic Coronary Risk 
Estimation Polish version (Pol-SCORE), Systematic Coronary Risk Estimation 2 and Systematic Coronary Risk Estimation 2-Older Persons 
risk (SCORE 2OP), Framingham Risk Score (FRS) oraz  LIFEtime-perspective model for individualizing CardioVascular Disease prevention 
strategies in apparently healthy people (LIFE-CVD). Populacje zostały również podzielone na klasy ryzyka sercowo-naczyniowego. 

wyniki
W analizie ryzyka CV oszacowanego wg skal stosowanych w prewencji pierwotnej nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między 
populacjami przed i w trakcie pandemii COVID-19, jak również w klasach ryzyka CV.

wnioski
Obecnie ryzyko CV  nie wzrosło w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19.

Zmienna Populacja przed
pandemią COVID-19

Populacja w trakcie 
pandemii COVID-19 P

Pol-SCORE,% 4.0±4.6 4.0±4.7 0.686

SCORE 2OP 5.1±4.4 4.5±3.7 0.403

FRS-lipids 12.1±9.4 12.1±9.7 0.868

FRS-BMI 15.5±10.4 15.8±10.9 0.918

lIFE-CVD 10-year risk 5.0±4.4 4.1±2.6 0.407

lIFE-CVD lifetime risk 17.5±8.7 15.6±8.0 0.101

Niskie ryzyko sercowo-naczyniowe* 234 (46.2) 65 (51.5) 0.257

Umiarkowane ryzyko sercowo-naczyniowe* 127 (25.0) 22 (17.5)

Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe* 71 (14.0) 22 (17.5)

Bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe* 75 (14.8) 17 (13.5)
Dane przedstawiono jako n (%), średnia ± SD; CVD: choroby sercowo-naczyniowe; FRS: Framingham Risk Score; LIFE-CVD: LIFEtime-perspective model for in-
dividualizing CardioVascular Disease prevention strategies in apparently healthy people; SCORE: Systematic Coronary Risk Estimation; SCORE 2OP: Systematic 
Coronary Risk Estimation 2 and Systematic Coronary Risk Estimation 2-Older Persons risk; SD: odchylenie standardowe. * Populacje zostały podzielone na 
klasy ryzyka sercowo-naczyniowego wg “2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk”.

Tabela 1. Różne metody predykcji ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji przed pandemią COVID-19 i w trakcie pandemii COVID-19.
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cZy pandemia coVid-19 wpłynęła na nawyki ZwiąZane Ze stylem życia?
HAS THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTED LIFESTYLE HABITS?

Małgorzata Chlabicz1,2, Jacek Jamiołkowski1, Aleksandra Szum-Jakubowska1, Paweł Sowa1, Marlena Dubatówka1, Magda Łapińska1,  
Sebastian Sołomacha1, Magdalena Zalewska1, Magdalena Chlabicz1, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska3, Anna Szpakowicz3, 
Łukasz Kiszkiel4, Anna Moniuszko-Malinowska5, Karol Kamiński1

1 - Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4 - Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
5 - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

celem pracy była ocena wpływu pandemii COVID-19 na nawyki związane ze stylem życia w populacji ogólnej. Badanie przeprowadzono  
w latach 2017-2021 na grupie mieszkańców Białegostoku w wieku 20-79 lat. Do grupy przed pandemią COVID-19 zakwalifikowano 518 
probantów, natomiast 136 probantów włączono do grupy w trakcie pandemii. Drugą analizowaną populację stanowili pacjenci hospi-
talizowani lub będący pod opieką poradni z powodu infekcji COVID-19 (107 osób). Wywiad dotyczący stylu życia zebrano za pomocą 
kwestionariuszy. 
wyniki
Przeprowadzona analiza nie wykazała różnic w czasie spędzanym na oglądaniu telewizji oraz w nawykach żywieniowych w obu analizo-
wanych grupach. Intensywna i umiarkowana aktywność fizyczna była istotnie niższa w populacji w czasie trwania pandemii w porów-
naniu z populacją przed pandemią. Wzrosła natomiast częstość spacerów rekreacyjnych w populacji w czasie pandemii. W populacji 
ozdrowieńców mniej czasu poświęcano na umiarkowaną aktywność fizyczną. 
wnioski
Pandemia COVID-19 miała umiarkowany wpływ na zwyczaje związane ze stylem życia poprzez zmniejszenie czasu poświęcanego na 
intensywny lub umiarkowany wysiłek fizyczny.

Tabela 1. Nawyki ziązane ze stylem życia w populacji przed pandemią COVID-19 vs w trakcie pandemii COVID-19 oraz w populacji po przebyciu infekcji COVID-19 
vs grupa kontrolna przed pandemią COVID-19.

Nawyki związane ze stylem życia

Populacja 
przed pande-
mią COVID-19 

 N = 518

Populacja 
w trakcie 
pandemii 
COVID-19 
 N = 136

P

Populacja 
po przebyciu 

infekcji 
COVID-19 
 N = 107

Grupa kon-
trolna przed 
pandemią 
COVID-19 
 N = 107

P

liczba dni w tygodniu, podczas których wykonywany 
był intensywny wysiłek fizyczny 0.2±0.9 0.1±0.2 0.002 0.1±0.4 0.2±0.6 0.139

Czas poświęcony na intensywny wysiłek fizyczny (h) 2.2±2.1 1.2±2.4 0.029 0.4±0.4 1.7±2.4 1.157

liczba dni w tygodniu, podczas których wykonywany 
był umiarkowany wysiłek fizyczny 0.7±1.5 0.8±1.5 0.274 0.9±1.6 0.8±1.6 0.096

Czas poświęcony na umiarkowany wysiłek fizyczny (h) 1.7±1.3 1.1±1.4 <0.001 1.0±1.0 1.4±1.1 0.041

liczba dni w tygodniu, w których jednorazowo cho-
dzono co najmniej 10 minut  w ramach czasu wolnego 2.3±2.6 2.7±2.5 0.029 2.9±2.7 2.4±2.6 0.165

Czas spędzony na chodzeniu (h) 0.9±0.9 1.1±3.0 0.622 1.3±4.6 1.0±1.0 0.933

Czas wolny spędzony na oglądaniu telewizji (n, %) 307 (65.0) 80 (61.1) 0.401 79 (76.7) 73 (74.5) 0.715

liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia - - 2.6±0.7 2.6±0.8 0.169

2 lub mniej 15 (3.7) 4 (3.2) - -

3 136 (33.6) 52 (40.9) 0.142 - -

4 181 (44.7) 54 (42.5) - -

5 lub więcej 73 (18.2) 17 (13.4) - -

Posiłki spożywane nieregularnie 108 (26.4) 33 (25.2) 0.725 24 (25.8) 29 (29.3) 0.589

Dane przedstawiono jako n (%), średnia ± SD. h: godzina;



79XV kARDIOLOGIA PREWENCYJNA |18-19 listopada 2022

Prezentacja plakatowaP05
wpływ pandemii coVid-19 na cZęstość występowania chorób w populacji ogólnej
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON INCIDENCE OF DISEASES IN THE GENERAL POPULATION

Magdalena Chlabicz1, Aleksandra Szum-Jakubowska1, Paweł Sowa1, Marlena Dubatówka1, Magda Łapińska1, Sebastian Sołomacha1, 
Magdalena Zalewska1, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska2, Anna Szpakowicz2, Anna Moniuszko-Malinowska3, Karol Kamiński1

1 - Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

celem badania była ocena wpływu pandemii COVID-19 na rozpowszechnienie jednostek chorobowych w populacji ogólnej. Badanie 
przeprowadzono w latach 2018-2022 na grupie mieszkańców Białegostoku w wieku 20-79 lat. Do grupy przed pandemią zakwalifikowano 
713 probantów, a w trakcie pandemii przeanalizowano 509 probantów. Historia medyczna uczestników została zebrana na podstawie 
kwestionariuszy samoopisowych. U wszystkich uczestników badania przeprowadzono badania laboratoryjne, spirometrię oraz pomiar 
tlenku azotu (NO) w wydychanym powietrzu (wydychany tlenek azotu, FeNO). 
wyniki
W populacji w czasie pandemii liczba zgłaszanych chorób, takich jak astma, zapalenie zatok, świadomość hipercholesterolemii i wady wzroku 
była większa w porównaniu z populacją przed pandemią. Natomiast w populacji w czasie pandemii w badaniach laboratoryjnych stwierdzo-
no wyższe stężenie hs-CRP, FeNO oraz niższe stężenie HDL-C i LDL-C. W parametrach spirometrycznych nie zaobserwowano istotnych zmian. 
wnioski
Pandemia COVID-19 miała wpływ na wzrost zachorowalności na choroby związane z astmą i zaburzeniami widzenia. Ponadto miała 
pozytywny wpływ na świadomość zaburzeń lipidowych.

Tabela 1.  Występowanie chorób w populacji ogólnej przed pandemią COVID-19 i w trakcie pandemii COVID-19.

Zmienna populacja przed pandemią coVid-19 
 n = 713

populacja w trakcie pandemii  coVid-19 
 n = 509 P

                                            Choroby
Endokrynne 222 (31.1) 159 (31.2) 0.901
Układu mięśniowo-szkieletowego 314 (44.0) 211 (18.5) 0.369
Układu nerwowego 120 (16.8) 80 (15.7) 0.636
Nowotwór 53 (7.4) 28 (5.5) 0.184
Układu oddechowego 341 (47.8) 236 (46.4) 0.623
Alergie 168 (23.6) 116 (22.8) 0.042
Astma 21 (2.9) 32 (6.3) <0.001
Zapalenie zatok 171 (24.0) 125 (24.6) 0.006
Przewlekła obturacyjna choroba płuc 41 (5.8) 14 (2.8) 0.076
Kaszel 23 (3.2) 19 (3.7) 0.223
Układu sercowo-naczyniowego 389 (54.6) 294 (57.8) 0.262
Nadciśnienie 199 (27.9) 141 (27.7) 0.469
Podwyższony cholesterol 198 (27.8) 170 (33.4) 0.001
Układu moczowego 273 (38.3) 196 (38.5) 0.941
Cukrzyca 39 (5.5) 28 (5.5) 0.168
Układu pokarmowego 340 (47.7) 257 (50.5) 0.270
Dermatologiczne 285 (40.0) 193 (37.9) 0.506
Wady wzroku 413 (57.9) 346 (68.0) <0.001
                               Parametry laboratoryjne
hsCRP, mg/l 1,5±3.6 1.7±3.1 0.001
Cholesterol całkowity, mg/dl 191.6±41.2 189.5±40.9 0.392
Triglicerydy, mg/dl 113.2±70.7 114.1±84.1 0.644
hDl-C, mg/dl 62.9±17.2 59.9±16.3 0.002
lDl-C, mg/dl 125±37.4 117.7±36.1 <0.001
FeNO, ppb 18.7±15.4 21.3±18.8 <0.001
                                           Spirometria
FVC, l 4.3±1.2 4.3±1.1 0.678
FEV1/FEV6, % 80.8±6.5 81±6.2 0.910
FEV1/FVC, % 79.1±6.9 78.9±6.6 0.302
Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, mmhg 124.9±17.7 123±16.7 0.102
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi, mmhg 102.9±13.1 100.8±12.3 0.017

Dane przedstawiono jako n (%), średnia ± SD. hDl-C: lipoproteina o dużej gęstości; hs-CRP: białko C-reaktywne o wysokiej czułości; lDl-C: lipoproteina o małej gęstości; mmhg, 
milimetry rtęci; ppb: części na miliard; mg/l: miligramy na litr; mg/dl: miligramy na decylitr, FVC: natężona pojemność życiowa; FEV1: natężona objętość wydechowa w ciągu 1 sekundy, 
FEV6: natężona objętość wydechowa w ciągu 6 sekund.
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ocena Zależności pomiędZy sposobem żywienia a wskaźnikami metabolicZnymi u dorosłych wegetarian oraZ 
osób spożywających mięso i produkty odZwierZęce
ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIET AND METABOLIC RATES IN ADULT VEGETARIANS AND OMNIVORES

Martyna Mrozik1, Oliwia Grygorczuk1, Ewa Rębowska1, Julia Bachór1, Grzegorz Polakowski2, Stanisław Łęgocki1, Sylwia Kamińska1, 
Małgorzata Pikala3, Monika Burzyńska3, Wojciech Drygas1, Magdalena Kwaśniewska1

1 - Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

wstęp
Celem badania jest ocena zależności pomiędzy sposobem żywienia a wskaźnikami ryzyka kardiometabolicznego dorosłych wegetarian 
oraz osób spożywających mięso i produkty odzwierzęce. 

materiał i metody
W analizie porównawczej wzięły udział 283 osoby dorosłe (64% kobiet, śr. wieku 34,9±9,4 lat), w tym 140 wegetarian i wegan stosujących 
dietę bezmięsną od min. 12 miesięcy oraz 143 osoby spożywające zwyczajowo mięso i produkty odzwierzęce. Przeprowadzono wywiad 
kwestionariuszowy (w tym szczegółowy wywiad żywieniowy), badania antropometryczne, pomiar ciśnienia tętniczego i badania bioche-
miczne krwi (profil lipidowy, glukoza, hsCRP).  

wyniki
W badanej grupie wegetarian i wegan odnotowano istotnie statystycznie niższe BMI (p<0,001), obwód talii (p<0,001), stężenie glukozy 
(p<0,001), triglicerydów (p<0,001) i wyższe stężenie HDL-C (p<0,001) w porównaniu do grupy osób spożywających tradycyjną dietę. Nie 
stwierdzono istotnych różnic w zakresie LDL-C, a hipercholesterolemia dotyczyła około 1/3 badanych w obu grupach. Wśród wegetarian 
istotnie rzadziej rozpoznano otyłość brzuszną (13% vs 51,3%), nieprawidłową glikemię na czczo (1,4% vs 19,6%). Zespół metaboliczny od-
notowano u 2,1% wegetarian. 

wnioski
Uzyskane wyniki wykazały, że w porównaniu do tradycyjnej diety zawierającej mięso i produkty odzwierzęce spożywanie diety we-
getariańskiej może korzystnie wpływać na większość wskaźników ryzyka kardiometabolicznego. Jednakże relatywnie wysoki odsetek 
hipercholesterolemii wśród wegetarian wymaga dalszych badań i pogłębionej oceny jakości sposobu żywienia.
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źródła sodu w diecie pacjentów Z nadciśnieniem tętnicZym
SODIUM SOURCES IN THE DIET OF PATIENTS WITH HYPERTENSION

Dariusz Stąpor1, Katarzyna Stolarz-Skrzypek2

1 - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
2 - I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

wstęp
Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) stanowią najistotniejszą przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie. Do głównych 
czynników ryzyka CVD należy nadciśnienie tętnicze. Farmakoterapia jest główną formą leczenia nadciśnienia tętniczego jednak istotny 
element stanowi również postępowanie niefarmakologiczne.

cel
Praca miała na celu ocenę spożycia sodu wraz z dietą przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Celem drugorzędnym badania była 
ocena częstości spożycia produktów żywieniowych zawierających sód przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

metody i materiały
Do badania zrekrutowano 60 stałych pacjentów Poradni nadciśnienia tętniczego I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej 
oraz Nadciśnienia Tętniczego UJCM. Do badania byli włączani pacjenci z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 40 do 80 lat.

wyniki
W badaniu uczestniczyło 23 mężczyzn oraz 37 kobiet. Wśród ankietowanych średnie spożycie soli w całej grupie bez podziału na płeć 
wynosiło 4739,45 mg/dobę. Wśród produktów zawierających sód pacjenci najczęściej sięgali po pizzę, raz w miesiącu lub częściej spoży-
wało ją aż 76,67% badanych. Najczęściej używaną przyprawą była sól, stosowało ją aż 95% ankietowanych.

wnioski
Leczeni przewlekle pacjenci z nadciśnieniem tętniczym nie uzyskują poziomu ograniczenia sodu w diecie do wartości zalecanych  
w wytycznych towarzystw naukowych. Źródłem sodu w diecie tych pacjentów są produkty przetworzone oraz sól kuchenna stosowana 
jako przyprawa.

zmienna Średnia Wartość p

Wiek 
(Podzielone)

<60 r.ż. 4587,8
p=0,458

≥60 r.ż. 4847,8

Płeć
Kobieta 4294,3

p=0,011
Mężczyzna 5455,5

BMI 
(Podzielone)

<25 5043,4

p=0,523>25 4633,5

>30 4780

Wykształcenie

Podstawowe 3183

p=0,101
zawodowe 5452,6

Średnie 4963,5

Wyższe 4401,8

Zamieszkanie

Wieś 5087,1

p=0,503Miasto małe (<100tyś) 5115,1

Miasto DUŻE (>100tyś) 4531,6

Ogółem 4739,45
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porównanie nawyków i świadomości żywieniowej osób Z niewydolnością serca (hf) i beZ obciążenia hf. 
analiZa kwestionariusZa żywieniowego wobasZ ii
COMPARISON OF EATING HABITS AND CONSCIOUSNESS OF HF AND HF-FREE PARTICIPANTS. ANALYSIS OF THE WOBASZ II NUTRITIONAL 

QUESTIONNAIRE

Anna Mizerska1, Anna Drohomirecka2, Tomasz Rywik2, Anna Waśkiewicz1, Wojciech Drygas1, Agnieszka Doryńska1

1 - Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
2 - Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

Wiedza na temat sposobu żywienia osób z niewydolnością serca (HF) w porównaniu z osobami nie obciążonymi tą chorobą w Polsce 
jest skromna.

Celem pracy było porównanie nawyków i świadomości żywieniowej osób hospitalizowanych z powodu HF z dopasowaną próbą osób nie 
obciążonych HF.

Spośród respondentów II Wieloośrodkowego Badania Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II wyodrębniono osoby, które zadeklarowały  
w wywiadzie hospitalizację z powodu HF (202 respondentów). Dopasowano do nich według płci i wieku uczestników nigdy nie hospitalizo-
wanych z powodu HF. Uwzględniono dane dotyczące czynników socjoekonomicznych, stosowania specjalnej diety, częstości spożywania 
produktów spożywczych, chorób współistniejących i poradnictwa żywieniowego.

Porównywane grupy nie różniły się w zakresie czynników socjoekonomicznych. Osoby hospitalizowane z powodu HF częściej deklaro-
wały stosowanie specjalnej diety (28,2% i 13,4%; p=0,001) oraz częściej udzielano im porad żywieniowych (52,0% i 39,2%; p=0,019). Nie 
wykazano różnic w częstości spożywania produktów, za wyjątkiem produktów drobiowych spożywanych częściej przez respondentów 
z HF (p=0,014). Respondenci z HF częściej byli obciążeni chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami nerek, cukrzycą, nadciśnieniem 
tętniczym, nadwagą i otyłością.

Osoby hospitalizowane z powodu HF pomimo większego obciążenia chorobami współistniejącymi, częstszego korzystania z porad żywie-
niowych i stosowania diety nie różniły się od osób bez HF częstością spożywania produktów.
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ZwycZaje żywieniowe pacjentów Z chorobą wieńcową na prZykładZie spożycia źródeł flawonoli – wyniki 
wstępne
DIETARY HABITS OF CORONARY ARTERY DISEASE PATIENTS AS EXEMPLIFIED BY CONSUMPTION OF FLAVONOLS’ SOURCES – PRELIMINARY 

RESULTS

Joanna Popiołek-Kalisz1,2, Piotr Błaszczak2

1 - Uniwersytet Medyczny w Lublinie Pracownia Dietetyki Klinicznej, Lublin
2 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego i Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej

Styl życia jest uznanym czynnikiem wpływającym na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego. Wytyczne ESC dotyczące prewencji 
chorób układu sercowo-naczyniowego wprowadzają ogólne zalecenia dietetyczne, które nie obejmują jednak poszczególnych produk-
tów. Dotychczasowe badania wskazują jednocześnie na potencjalny rolę spożycia wybranych flawonoli - związków o właściwościach 
antyoksydantów w prewencji sercowo-naczyniowej. Celem przedstawionego badania była ocena zwyczajów żywieniowych pacjentów  
z chorobą wieńcową w zakresie źródeł pokarmowych spożycia flawonoli.

35 pacjentów z chorobą wieńcową i 35 zdrowych ochotników wypełniło dedykowany kwestionariusz spożycia żywności. Na jego podsta-
wie oceniono średnie zwyczajowe spożycie głównych grup i podgrup produktów będących źródłami flawonoli.

Analiza wykazała istotne statystycznie różnice w zakresie spożycia soków (p=0,01), orzechów i nasion (p<0,001), sosów (p<0,001) oraz 
kakao (p=0,001) pomiędzy pacjentami z chorobą wieńcową a osobami zdrowymi. W przypadku podgrup produktów istotne statystycznie 
różnice obejmowały spożycie warzyw psiankowatych (p=0,001), korzeniowych (p=0,01), liściastych (p=0,01), papryki (p=0,001), kiełków 
(p=0,01), owoców lokalnych (p=0,03), egzotycznych (p=0,003) oraz wina (p=0,04).

Ogólny model żywienia pacjentów z chorobą wieńcową istotnie różni się od modelu żywienia osób zdrowych w aspekcie spożycia źródeł 
flawonoli i wymaga jego modyfikacji poprzez wysiłek edukacyjny środowiska medycznego.
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poZiom cholesterolu ldl, hdl i triglicerydów a charakterystyka i skład blasZek miażdżycowych 
w tętnicach wieńcowych
CHOLESTEROL LDL, HDL AND TRIGLYCERIDES VERSUS THE CHARACTERISTICS AND COMPOSITION OF CORONARY ATHEROSCLEROTIC PLAQUES

Anna Oleksiak1, Cezary Kępka2, Karolina Rucińska3, Kamil Marcinkiewicz1, Marcin Demkow2, Mariusz Kruk2

1 - Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
2 - Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
3 - Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

wstęp
Wytyczne rekomendują LDL jako cel prewencji. Rola HDL i triglicerydów (TG) w aterogenezie nie jest dostatecznie poznana.

cel
Ocena związku pomiędzy LDL, HDL i TG a miażdżycą.

metody
Włączono prospektywnie kolejnych pacjentów z ≥50% zwężeniem w ≥1 t. wieńcowej w angio-TK. Oceniono obecność blaszek wysokiego 
ryzyka (HRP, high-risk plaque): blaszka o niskiej atenuacji (LAP), napkin-ring sign (NRS), dodatnia przebudowa (PR) i zwapnienia (SC) oraz 
ich skład (zwapniałe, włókniste, włóknisto-tłuszczowe, rdzeń martwiczy, QAngioCT). Badanie finansowało NCN, 2016/21/N/NZ5/01450.

wyniki
Spośród 300 pacjentów [191 mężczyzn, 62 ±23 lata], 66% przyjmowała leczenie hipolipemizujące (Ryc. 1). HRP stwierdzono u 69% pacjen-
tów. Nie było związku między LDL, składem blaszek i HRP. Pacjenci z wyższym HDL mieli mniej składnika włóknisto-tłuszczowego i rdzenia 
martwiczego (p=0.0002, p=0.0009). Pacjenci z wyższymi TG mieli więcej rdzenia martwiczego (p=0.038). Poziom HDL i TG różnił się u osób 
z/bez NRS (p=0.0002, p=0.02). Analizę regresji przedstawiono na Ryc. 1.

wnioski
Niższy HDL i wyższe TG korelują z większym rdzeniem martwiczym w blaszkach miażdżycowych. HDL jest niezależnym predyktorem NRS.
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wykorZystanie statyn i ich długoterminowy wpływ u pacjentów Z aktywnym procesem nowotworowym 
po Zawale mięśnia sercowego
STATINS USE IN CANCER PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND ITS IMPACT ON LONG-TERM MORTALITY

Grzegorz Horosin1, Jarosław Zalewski1, Konrad Stępień1, Karol Nowak2, Aleksandra Karcińska1

1 - Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii UJ CM
2 - Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, UJ CM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków 

Wykorzystanie statyn i ich długoterminowy wpływ u pacjentów z aktywną chorobą nowotworową po zawale mięśnia sercowego (MI), 
wciąż pozostają niedostatecznie poznane. Spośród 1011 pacjentów po MI z wykonaną koronarografią w latach 2012-2017 pozostających 
pod obserwacją długoterminową, aktywny proces nowotworowy został stwierdzony u 134.

Przy wypisie, statyny były rzadziej stosowane u pacjentów z aktywną chorobą nowotworową, w porównaniu do grupy kontrolnej (79.9% vs. 
91.4%, p < 0.001). Najczęściej przepisywana w obu grupach była atorwastatyna. Długoterminowa śmiertelność była wyższa u pacjentów 
z MI nieleczonych statynami, w odniesieniu do tych którzy podlegali leczeniu, zarówno w populacji z rakiem (53.9%/rok vs. 24.9%/rok,  
p < 0.05), jak i bez (29.5%/rok vs. 6.7%/rok, p < 0.001). Brak statyn przy wypisie (HR 2.13, 95% CI 1.61–2.78, p < 0.001) stanowił niezależny 
czynnik predykcyjny śmiertelności długoterminowej.



IX
 K

86 XV kARDIOLOGIA PREWENCYJNA |18-19 listopada 2022

Prezentacja plakatowaP12

rodZinna hipercholesterolemia homoZygotycZna – opis pacjenta Z populacji polskiej
HOMOZYGOUS FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLAEMIA - DESCRIPTION OF A PATIENT FROM THE POLISH POPULATION

Magdalena Zawada1, Barbara Idzior-Waluś1, Małgorzata Waluś-Miarka1, Maciej Malecki1

1 - Szpital Uniwersytecki, Śniadeckich Kraków

Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna (hoRH) cechuje się bardzo wysokim stężeniem cholesterolu LDL oraz bardzo wysokim 
ryzykiem przedwczesnej choroby niedokrwiennej serca. Wczesne rozpoznanie i leczenie istotnie zmniejsza to ryzyko.

W abstrakcie przedstawiono pacjenta, lat 20, z hoRH z mutacją w egzonie 2 receptora LDL. Hipercholesterolemia została wykryta w 4 rż. 
ze względu na obecność zółtaków okolicy kolan, które ustąpiły po leczeniu hipolipemicznym. Maksymalne stężenia lipidów (mmol/L)  
i apolipoprotein wynosiły: cholesterol 11.59, HDL-C 0,76, LDL-C 10,41, triglicerydy 0,92, lipoproteina(a) 0,97 g/l, apoB 1,64 g/l, apoA I 0,89g/L. 
Badaniem genetycznym techniką NGS stwierdzono, że pacjent jest homozygotą w zakresie wariantu c.100T>G(;) 100T>G, p.( Cys34Gly)(;) 
(Cys 34Gly) w egzonie 2 genu receptora LDL. Mutacja segreguje u członków rodziny. U pacjenta stwierdzono rąbek starczy, żółtaki ścięgna 
Achillesa, pogrubienie brzegu płatka prawowieńcowego zastawki aorty.

Pacjent jest leczony rosuwastatyną 40 mg i ezetymibem 10 mg, najniższy poziom LDL-C wynosił 5,2mmol/l. Dostępna terapia obejmuje 
także mipomersen i lomitapid oraz aferezę LDL. Inhibitory PCSK9 są skuteczne u osób z hoRH, ewolokumab jest wymieniany przez EMA 
jako lek do stosowania u osób z hoRH.

Wobec wzrastającej dostępności diagnostyki genetycznej i możliwości wykrywania zmian homozygotycznych osób z RH, wypracowanie 
modelu postępowania w tej grupie chorych stanowi ważne zadanie dla kardiologii prewencyjnej.
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ZnacZenie hemoglobiny w ocenie rokowania pacjentów Z chorobą wieńcową w obserwacji odległej
THE IMPORTANCE OF HEMOGLOBIN IN THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN A LONG-TERM FOLLOW-UP

Anna Oleksiak1, Cezary Kępka2, Karolina Rucińska3, Kamil Marcinkiewicz1, Marcin Demkow2, Mariusz Kruk2

1 - Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
2 - Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Narodowy Instytut Kardiologii
3 - Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

wstęp
Niedokrwistość bywa niedocenianym problemem klinicznym u pacjentów z chorobą wieńcową (ChNS) i może nasilać objawy dławicowe.

cel
Ocena znaczenia hemoglobiny (Hb) w ocenie rokowania pacjentów z ChNS.

metody
Włączono prospektywnie kolejnych pacjentów z ≥50% zwężeniem w ≥1 t. wieńcowej w angio-TK. Oceniono skład blaszek miażdżycowych 
(zwapniał; włókniste; włóknisto-tłuszczowe i rdzeń martwiczy analizowane jako składnik ranliwy (NCP, non-calcified plaque), QAngioCT). 
Złożony punkt końcowy (MACE) obejmował zgon, zawał serca niezakończony zgonem i rewaskularyzację z powodu progresji ChNS. Bada-
nie finansowało NCN, 2016/21/N/NZ5/01450.

wyniki
Spośród 300 pacjentów (191 mężczyzn, 62 ±23 lata), 34 (11,3%) miało niedokrwistość. Niedobór/nadmiar wit. B12 miało 18/13, kw. foliowego 
56/15, żelaza 5/4 pacjentów. Okres obserwacji wyniósł 3,2 (3,0–3,4) lata. MACE wystąpił u 29 pacjentów (19 zgonów, 4 zawały serca, 7 re-
waskularyzacji). 1 pacjent miał 2 zdarzenia. W analizie regresji COX predyktorami MACE była Hb (HR 0,69, p=0,003), NCP (HR 0,96, p=0,03), 
składnik włóknisty (HR 0,94, p=0,01) i zwapniały (HR 1,03, p=0,01). Płeć, wiek, czynniki ryzyka ChNS nie były predyktorami MACE. W analizie 
wieloczynnikowej, poziom Hb był niezależnym predyktorem MACE (HR 0,73, p=0,03). Wyznaczono próg odcięcia Hb ≤13,3 mg/dl (AUC 0,625, 
p=0,04). Krzywa Kaplana-Meiera wykazała gorsze rokowanie pacjentów z Hb ≤13,3 mg/dl (p=0,002).

wnioski
Poziom Hb jest niezależnym predyktorem MACE u pacjentów z ChNS.
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występowanie cZynników ryZyka chorób układu krążenia oraZ chorób współistniejących u pacjentów  
Z Zespołem eisenmengera

Barbara Żuławińska1, Marcin Waligóra1, Łukasz Wilczek1, Piotr Podolec1, Grzegorz Kopeć1

1 - Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego, Klinika Chorób Serca i Naczyń IK UJ CM

wstęp
Zespół Eisenmengera (ZE) to postać tętniczego nadciśnienia płucnego wtórna do wrodzonej wady serca. Postępy w diagnostyce i terapii 
ZE skutkują wydłużeniem długości życia tych chorych. 

cel
Określenie częstości występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób współistniejących u pacjentów z ZE. 

metodyka
Włączono kolejnych pacjentów z ZE leczonych i w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II od 2018 roku.

wyniki
W badaniu wzięło udział 55 pacjentów z ZE, w tym 29 (52,73%) kobiet i 26 (47,27%) mężczyzn, w wieku odpowiednio 39,6±14,0 i 38,4±12,1 
(p=0,75) lat. 

U kobiet występowały: hipercholesterolemia (n=9, 36%), otyłość (n=3, 10,3%), nadciśnienie (n=2, 6,1%), palenie papierosów (n=1, 3,5%)  
i astma (n=1, 3,5%). Jedna pacjentka przebyła zawał serca (3,45%). U żadnej nie stwierdzono cukrzycy, choroby wieńcowej ani POChP.  
W grupie mężczyzn występowały: hipercholesterolemia (n=5, 20,8%), palenie papierosów (n=5, 19,3%), nadciśnienie (n=3, 11,54%), otyłość 
(n=1, 3,85%) i POChP (n=1, 3,85%). U żadnego nie stwierdzono cukrzycy, choroby wieńcowej ani astmy. 

Poziom LDL był wyższy (p=0,02) u kobiet (2,86±0,53 mmol/l) niż u mężczyzn (2,40±0,83mmol/l). Nie stwierdzono różnic w częstości wystę-
powania innych czynników ryzyka w zależności od płci.

wnioski
Istotna część pacjentów z ZE jest obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia i chorobami współistniejącymi. Dlatego powinny 
być one uwzględnione w diagnostyce i leczeniu tych chorych. 
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kompleksowa opieka kardiologicZna, ile kosZtuje?
COMPREHENSIVE CARDIAC CARE, HOW MUCH DOES IT COST?

Grzegorz Kubielas1,2, Dorota Diakowska3, Michał Czapla4,5,6, Bartosz Uchmanowicz7, Jakub Berezowski8, Izabella Uchmanowicz1,5

1  - Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrala w Warszawie
3 - Zakład Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
4 - Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
5 - Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
6 - Grupa ‘Research in Care (GRUPAC)’, Wydział Pielęgniarstwa, Uniwersytet La Rioja, Hiszpania
7 - Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
8 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

wstęp
Program opieki koordynowanej po zawale mięśnia sercowego znany jako KOS-Zawał został wprowadzony w celu poprawy opieki nad 
pacjentami po ostrym zespole wieńcowym (OZW) poprzez zapewnienie kompleksowej opieki i wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. 
Głównymi celami KOS-Zawał jest skrócenie czasu hospitalizacji oraz czasu oczekiwania na poszpitalną konsultację kardiologiczną  
i rehabilitację kardiologiczną. Celem pracy była analiza kosztów KOS-Zawał w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji kardiologicznej 
poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

metody
Do analizy włączono dane, które obejmowały okres od 01.10.2017 r. do 31.03.2020 r. i pochodziły od 274 283 pacjentów, u których rozpo-
znano pierwszy lub nawracający zawał mięśnia sercowego, a także dane dotyczące 27 050 pacjentów leczonych w tym okresie w ramach 
KOS-Zawał.

wyniki
Wykazano, że średnie koszty leczenia pacjentów objętych pełnym zakresem KOS-Zawał były wyższe niż koszty leczenia pacjentów poza 
programem (3 113,74 EUR/osobę vs. 2 238,08 EUR/osobę). Analiza przeżycia wykazała niższe prawdopodobieństwo zgonu (p<0,0001)  
w grupie pacjentów objętych KOS-Zawał w porównaniu z grupą nieobjętą programem. Analiza efektywności kosztowej NFZ dla modułu 
I została przeprowadzona na grupie 23 724 pacjentów objętych KOS-Zawał (analiza kosztów). Wykazano, że najdroższą metodą leczenia 
była CABG (7 084 EUR/osobę), a najniższe koszty stanowiło leczenie zachowawcze (1 364 EUR/osobę).

wnioski
Program opieki koordynowanej KOS-Zawał u pacjentów po zawale mięśnia sercowego jest droższy niż opieka nad pacjentami, którzy nie 
uczestniczą w programie. Korzyści płynące z KOS-Zawał przewyższają koszty, w tym odnotowane we wcześniejszych badaniach zmniej-
szenie rocznej śmiertelności wśród chorych o 29%.



IX
 K

90 XV kARDIOLOGIA PREWENCYJNA |18-19 listopada 2022

Prezentacja plakatowaP16

nowa celowana strategia terapeutycZna usZkodZenia niedokrwienno-reperfuZyjnego-analiZa stresu 
oksydacyjnego na modelu świńskim in ViVo
A NEW TARGETED THERAPEUTIC STRATEGY FOR ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY - ANALYSIS OF OXIDATIVE STRESS IN AN IN VIVO PIG MODEL

Iwona Bil-Lula1, Agnieszka Noszczyk-Nowak2, Wiktor Kuliczkowski3,4, Dominika Stygar5, Kornela Hałucha1, Anna Krzywonos-Zawadzka1, 
Piotr Frydrychowski2, Marta Banaszkiewicz1

1 - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Zakład Medycyny Translacyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu
3 - Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
4 - Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
5 - Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

wstęp
Przywrócenie krążenia w niedokrwionym miokardium indukuje uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne (IRI), a w konsekwencji zabu-
rzenia metaboliczne, morfologiczne i czynnościowe.
cel badań
Ocena skuteczności mieszaniny (MIX) inhibitorów MMP (doksycykliny), MLCK (ML-7) oraz iNOS (L-NAME) w niskich dawkach, podawanych 
bezpośrednio do naczynia dozawałowego, jako środków stabilizujących bilans oksydacyjny podczas IRI w sercu.
materiał i metody
12 świń rasy Polska Biała Zwisłoucha (16-20 tyg.), premedykowano, znieczulono, zaintubowano i poddano MI, poprzez zamknięcie LAD balo-
nem wieńcowym na 30 min. Podczas reperfuzji (15 min) przez centralne światło balonu podano dowieńcowo MIX (grupa badana) lub 0,9% 
NaCl (kontrola). Monitorowano parametry hemodynamiczne, oddech, saturację, HR, EKG. Po zabiegu zwierzęta obudzono i obserwowano 
przez kolejne 14 dni. Następnie poddano je eutanazji, pobrano wycinki tkanek z obszaru MI i kontrolnego do analizy: TOS, OSI, MDA, TAC, 
jako markerów stresu oksydacyjnego.
wyniki
MI prowadziło do wzrostu całkowitego statusu oksydacyjnego-TOS (p<0.001), wskaźnika stresu oksydacyjnego-OSI (<0.001) oraz dial-
dehydu malonowego (MDA) p<0.001 w grupie MI. Podaż MIX prowadziła do redukcji (p<0.001): TOS (53,3%), OSI (68,1%) oraz MDA (57,8%) 
w regionie zawałowym oraz TOS (83,3%), OSI (73,7%) oraz MDA (50%) w regionie zdrowej tkanki, w porównaniu do grupy bez mieszaniny. 
Ponadto, donaczyniowa infuzja MIX prowadziła do znaczącego wzrostu całkowitej aktywności antyoksydacyjnej (TAC) o 56,3% w regionie 
MI oraz o 83,3% w tkance zdrowej (p<0.001).
wnioski
Infuzja dowieńcowa mieszaniny inhibitorów MMP, MLCK i iNOS może mieć funkcję kardioprotekcyjną poprzez osłabienie systemu pro-  
i wzmocnienie systemu antyoksydacyjnego w sercu.

Ryc.1. Wpływ podaży MIX do naczynia dozawałowego na zmiany statusu pro- i antyoksydacyjnego w sercu. TOS – całkowity status oksydacyjny; OSI – wskaźnik 
stresu oksydacyjnego [TOS/TAC], MDA – aldehyd malonowy; TAC – całkowita zdolność antyoksydacyjna; MIX- mieszanina doksycykliny, ML-7, L-NAME.
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prZydatność indeksowania wartości podłużnego odksZtałcenia mięśnia sercowego prawej komory do 
powierZchni ciała w wykrywaniu Zatorowości płucnej i stratyfikacji ryZyka Zgonu
UTILITY OF INDEXING OF MYOCARDIAL LONGITUDINAL STRAIN VALUES OF RIGHT VENTRICLE TO BODY SURFACE AREA IN THE DETECTION 

OF PULMONARY EMBOLISM AND MORTALITY RISK STRATIFICATION

Jerzy Wiliński1, Anna Skwarek1, Radosław Borek1, Ositadima Chukwu2, Katarzyna Ciuk2, Marta Lechowicz-Wilińska3

1 - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, Szpital Powiatowy im. Marty Wieckiej w Bochni
2 - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
3 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Kraków

cel
Celem pracy była ocena przydatności indeksowania wartości odkształcenia podłużnego (LS) mięśnia sercowego prawej komory (RV) do 
powierzchni ciała (BSA) w wykrywaniu ostrej zatorowości płucnej (PE) i stratyfikacji ryzyka zgonu.
metody
Grupę badaną stanowiło 167 kolejnych pacjentów (76 mężczyzn, 45,5%) w wieku 69,5 ± 15,3 lat, skierowanych do angiografii tętnic płucnych 
metodą tomografii komputerowej. U pacjentów wykonywano przezklatkowe badanie echokardiograficzne (TTE) w ciągu 24 godzin od 
przyjęcia do oddziału szpitalnego. Do analizy włączono RV LS i ich pochodne indeksowane do BSA.
wyniki
PE potwierdzono u 88 chorych, natomiast u 79 chorych nie stwierdzono radiologicznych cech PE. Jedynymi parametrami TTE, które różni-
ły podgrupy, były akceleracja przepływu płucnego, objaw McConnella, wartość LS segmentu środkowego wolnej ściany RV i jej pochodna 
indeksowana do BSA. W ciągu 30-dniowej obserwacji podgrupy osób z PE zmarło 12 pacjentów. Zmienne predykcyjne przedstawiono  
w Tabeli.
wnioski
Parametry TTE są mało skuteczne w wykrywaniu PE i jego rokowaniu. Indeksacja wartości LS względem BSA nie zwiększa ich ogólnej 
czułości i swoistości.

Tabela 1. Nawyki ziązane ze stylem życia w populacji przed pandemią COVID-19 vs w trakcie pandemii COVID-19 oraz w populacji po przebyciu infekcji COVID-19 
vs grupa kontrolna przed pandemią COVID-19.

Zmienna auc P punkt odcięcia 
metodą youdena czułość swoistość

Wiek [lata] 0.74 (0.61-0.87) 0.004 66 1 (0.74-1) 0.49 (0.37-0.6)

Częstotliwość rytmu serca [x/min] 0.74 (0.57-0.91) 0.005 94 0.73 (0.39-0.94) 0.77 (0.66-0.86)

Indeks masy ciała BMI [kg/m2] 0.63 (0.54-0.72) 0.002 24.7 0.82 (0.72-0.89) 0.44 (0.33-0.56)

skala PESI [punkty] 0.88 (0.80-0.96) <0.001 100 1 (0.74-1) 0.7 (0.59-0.8)

d-dimery [pg/ml] 0.66 (0.57-0.75) <0.001 3559 0.7 (0.58-0.79) 0.6 (0.48-0.71)

troponina T [ng/ml] 0.78 (0.60-0.95) 0.005 66 0.62 (0.24-0.91) 0.88 (0.78-0.94)

NT-proBNP [pg/ml] 0.75 (0.58-0.92) 0.007 1120 0.89 (0.52-1) 0.62 (0.5-0.73)

lS segmentu podstawnego wolnej 
ściany RV [%] 0.70 (0.54-0.86) 0.015 -14 0.58 (0.28-0.85) 0.78 (0.67-0.86)

lS segmentu podstawnego przegrody 
międzykomorowej [%] 0.68 (0.49-0.86) 0.02 -15 0.5 (0.21-0.79) 0.67 (0.55-0.77)

lS segmentu środkowego wolnej 
ściany RV [%] 0.60 (0.51-0.69) 0.01 -21 0.61 (0.5-0.72) 0.54 (0.43-0.66)

lS segment środkowego wolnej ściany 
indeksowana do BSA [%/m2] 0.62 (0.54-0.71) 0.003 -14 0.84 (0.75-0.91) 0.39 (0.28-0.51)

Act [ms] 0.67 (0.59-0.75) <0.001 67 0.48 (0.37-0.59) 0.82 (0.72-0.9)
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lęk i depresja w Zespole kruchości u pacjentów Z migotaniem prZedsionków
ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH FRAILTY SYNDROME AND ATRIAL FIBRILLATION

Karolina Domin, Ewelina Kolarczyk1, Agnieszka Młynarska1

1 - Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu

wstęp
Pacjenci geriatryczni dodatkowo narażeni są na występowanie zespołu słabości, który przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania  
w czynnościach życia codziennego oraz zmniejszenia odporności na sytuacje stresogenne.

cel
Ocena wpływu zespołu kruchości u pacjentów z migotaniem przedsionków na występowanie lęku i depresji w tej grupie chorych.

materiał i metody
Badaniem objęto 98 pacjentów (64 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat z zdiagnozowanym migotaniem przedsionków.W badaniu 
zastosowano wskaźnik słabości Tilburga (TFI) oraz skalę lęku i depresji - HADS.

wyniki
Zespół kruchości rozpoznano u 96,94% badanych (TFI≥5).Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami lęku a składni-
kami fizycznymi zespołu kruchości (r=0,16 ; p=0,00) oraz całkowitym wynikiem zespołu kruchości (r=0,16 ; p=0,01); im większe nasilenie 
zespołu kruchości tym większe nasilenie objawów lęku. Wykazano także zależność pomiędzy objawami depresji a składnikiem fizycznym 
zespołu kruchości (r=0,18 ; p=0,03).

wnioski 
Występowanie zespołu kruchości oraz składników fizycznych zespołu kruchości wpływa na nasilenie objawów lęku i depresji pacjentów 
z migotaniem przedsionków.
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funkcjonowanie w chorobie prZewlekłej a jakość życia pacjentów - badanie euroaspire V primary care
FUNCTIONING IN CHRONIC DISEASE AND PATIENTS’ QUALITY OF LIFE - EUROASPIRE V PRIMARY CARE STUDY

Piotr Michalski1, Łukasz Pietrzykowski1, Agata Kosobucka1, Michał Kasprzak1, Katarzyna Bergmann1

1 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia

wstęp
Kompleksowa ocena funkcjonowania pacjenta w chorobie obejmująca sferę fizyczną, emocjonalną i społeczną stanowi istotny czynnik 
wpływający na wybór strategii terapeutycznej.

cel
Celem badania była ocena jakości życia badanych w odniesieniu do poziomu ich funkcjonowania w chorobie.

materiał i metody
Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne przeprowadzono w grupie 200 osób polskiej kohorty badania EuroAspire V ramię Primary Care. 
Funkcjonowanie w chorobie oceniano z użyciem kwestionariusza The Functioning in Chronic Illness Scale (FCIS), a jakość życia stosując 
Heart Quality Of Life (HeartQoL).

wyniki
Średni wynik FCIS w badanej populacji wyniósł 98.32±13.89pkt, a HeartQoL 2.65±0.49pkt. Wyższe wyniki oceny jakości życia wiązały się 
z wyższym poziomem funkcjonowania w chorobie przewlekłej. Podobne zależności uzyskano odnosząc wyniki HeartQoL do wyników 
wszystkich podskal FCIS. Potwierdziła to także dodatnia korelacja pomiędzy wynikami HeartQoL a FCIS (R=0.487; p=0.0001).

wnioski
Istnieje zależność (dodatnia zależność) pomiędzy jakością życia ocenianą w sferze emocjonalnej i fizycznej w oparciu o skalę HeartQoL 
a wieloaspektowym funkcjonowaniem w chorobie ocenianym skalą FCIS.

Tabela 1. Odniesienie wyników jakości życia (HeartQoL) do funkcjonowania w chorobie przewlekłej (FCIS).

The Functioning in Chronic 
Illness Scale (FCIS)

heartQol  Emotional heartQol Physical heartQol General

n Średnia ± SD p Średnia ± SD p Średnia ± SD p

FCIS 1 Wpływ choroby na odczucia pacjenta

Poziom niski 14 1.80±0.73

0.
00

01

1.91±0.75

0.
00

01

1.88±0.80

0.
00

01

Poziom średni 60 2.25±0.71 2.64±0.49 2.53±0.49

Poziom wysoki 126 2.58±0.57 2.88±0.32 2.79±0.33

FCIS 2 Przekonania pacjenta o możliwości wpływu na przebieg choroby 

Poziom niski 23 2.18±0.72

0.
00

6

2.48±0.70

0.
00

16

2.40±0.64

0.
00

04

Poziom średni 71 2.32±0.66 2.71±0.45 2.60±0.41

Poziom wysoki 106 2.55±0.63 2.81±0.47 2.74±0.48

FCIS 3 Wpływ choroby na postawy pacjenta

Poziom niski 27 1.91±0.76

0.
00

01

2.24±0.82

0.
00

01

2.14±0.73

0.
00

01

Poziom średni 70 2.37±0.58 2.77±0.40 2.65±0.39

Poziom wysoki 103 2.61±0.62 2.85±0.36 2.78±0.38

FCIS Wynik ogólny

Poziom niski 20 1.91±0.92

0.
00

01

2.08±0.91

0.
00

01

2.04±0.82

0.
00

01

Poziom średni 51 2.64±0.49 2.65±0.42 2.51±0.44

Poziom wysoki 129 2.88±0.32 2.88±0.33 2.80±0.33
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analiZa cZynników ZwiąZanych Z inicjacją nikotynową wśród młodZieży w badaniu sopkard junior
ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH NICOTINE INITIATION AMONG ADOLESCENTS IN THE SOPKARD JUNIOR STUDY

Marta Miller1, Klaudia Suligowska2, Tomasz Zdrojewski2, Łukasz Balwicki3

1 - Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Prewencji i Dydaktyki, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
3 - Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

wstęp
Zarówno palenie tytoniu jak i używanie e-papierosów ma negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

cel
Badanie ma na celu analizę czynników powiązanych z inicjacją nikotynową wśród młodzieży.

metody
Dane do analizy pochodzą z ankietowego badania przekrojowego wykonanego w 2021 wśród uczniów 8 klas szkół podstawowych  
w ramach interdyscyplinarnego programu SOPKARD Junior. Narzędziem badawczym był zestaw 27 pytań oparty na kwestionariuszu GYTS. 
Tematyka dotyczyła czynników związanych z używaniem wyrobów tytoniowych w środowisku domowym i szkolnym. Korelację o wartości 
p<0,05 uznawano za statystycznie istotną.

wynik
Spośród 262 uczniów, którzy wzięli udział w badaniu 16,5% chłopców oraz 8,5% dziewczynek zadeklarowało uprzednią inicjację nikotyno-
wą. Najczęstszym wiekiem inicjacji było 14 lat (53%). Zaobserwowano korelację (p<0,001) między równoległym używaniem przez palącą 
młodzież tradycyjnych oraz elektronicznych papierosów. Istnieje związek między częstym zauważaniem przez nastolatków reklam wyro-
bów tytoniowych w sklepach, a chęcią skorzystania z propozycji zapalenia papierosa oferowanego przez rówieśnika (p<0,05).

wnioski
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych są narażeni zarówno na palenie jak i równoczesne korzystanie z e-papierosów. Oprócz 
prowadzenia edukacji zdrowotnej należy ograniczyć styczność nieletnich z reklamą wyrobów tytoniowych.
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ryZyko wystąpienia depresji i lęku a funkcjonowanie w chorobie
THE RISK OF DEPRESSION AND ANXIETY AND FUNCTIONING IN THE DISEASE

Agata Kosobucka1, Piotr Michalski1, Łukasz Pietrzykowski1, Joanna Siódmiak2, Jakub Ratajczak1, Michał Kasprzak3

1 - Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
2 - Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
3 - Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Zaburzenia lękowe i depresja są niezależnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego oraz przyczyną obniżonej jakości życia pacjen-
tów. Niewiele wiadomo na temat wpływu tych czynników na funkcjonowanie w chorobie przewlekłej w aspekcie fizycznym, psychicznym 
i społecznym.

Celem badania była ocena wpływu poziomu lęku i depresji na funkcjonowanie w chorobie przewlekłej u osób z czynnikami ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych, ale bez objawów choroby.

Do badania włączono 200 osób (66,5% kobiet i 33,5% mężczyzn) w wieku 51,6 ±13,6 lat z polskiego ramienia badania Euroaspire V. Poziom 
leku i depresji oceniano za pomocą skali The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), zaś funkcjonowanie pacjenta w chorobie 
przewlekłej skalą The Functioning in Chronic Illness Scale (FCIS).

W badanej populacji uzyskano następujące wyniki: dla podskali HADS-depression 3.20±2.979 pkt; dla podskali HADS-anxiety 4.34±3.414 
pkt; dla FCIS: 98.32±13.89 pkt. Niższy poziom depresji i lęku wiązał się z lepszym funkcjonowaniem w chorobie (tabela 1). Obserwację po-
twierdziły ujemne korelacje R Spermann’a pomiędzy wynikami FCIS (wynik całkowity) a HADS Depression i Anxiety (R= -0.5884; p<0.0001  
i R = -0.3969; p<0.0001). Tą zależność implikują wyniki uzyskane w dwóch podskalach FCIS (tabela 1): wpływ choroby na odczucia pacjenta 
(FCIS 1), wpływ choroby na zachowania pacjenta (FCIS 3); ale nie w podskali: przekonania pacjenta o możliwości wpływu na przebieg 
choroby (FCIS 2).

Wraz ze wzrostem nasilenia lęku i depresji obniża się poziom funkcjonowania w chorobie w przewlekłej.

Tabela 1. Odniesienie wyników oceny poziomu lęku i depresji (skala HADS) do poziomu funkcjonowania w chorobie przewlekłej (skala FCIS).

hADS FCIS 1 FCIS 2 FCIS 3 FCIS total

ANXIETY n mean±sd p mean±sd p mean±sd p mean±sd p

normal 161 35.47±5.22

<0
.0

00
1 31.21±5.39

0.
03

36

34.45±4.87

0.
00

8

101.12±13.00

<0
.0

00
1

Borderline 26 31.35±6.17 28.50±4.49 31.19±5.25 91.04±12.06

abnormal 13 27.23±8.72 29.54±5.22 29.23±7.05 86.00±16.21

DEPRESSION n mean±sd p mean±sd p mean±sd p mean±sd p

normal 181 35.39±5.04

<0
.0

00
1 30.96±5.36

0.
07

10

34.48±4.63

<0
.0

00
1 100.82±12.59

<0
.0

00
1

Borderline 13 27.69±6.28 27.38±4.07 27.31±4.64 82.38±11.80

abnormal 6 19.00±4.27 31.67±5.43 23.67±6.89 74.33±8.73
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stężenie kotyniny we krwi jako biomarker weryfikacji statusu palenia tytoniu w populacji dZieci 
i dorosłych miesZkańców wrocławia – doniesienie wstępne
BLOOD COTININE CONCENTRATION AS A BIOMARKER OF SMOKING STATUS IN THE POPULATION OF CHILDREN AND ADULTS FROM WROCŁAW 

- PRELIMINARY REPORT

Katarzyna Połtyn-Zaradna1, Alicja Basiak-Rasała1, Hanna Czapor-Irzabek2, Agnieszka Matera-Witkiewicz3, Dagmara Gaweł-Dąbrowska4, 
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska5, Jonatan Nowakowski6, Katarzyna Zatońska1, Tomasz Zatoński7

1 - Zakład Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Katedra Zdrowia Populacyjnego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
3 - Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Uniwersytet Medyczny
4 - Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Zdrowia Populacyjnego Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6 - Studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
7 - Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytet Medyczy we Wrocławiu 

wstęp
Na świecie około 40% dzieci jest narażonych na bierne palenie, a 65 tysięcy rocznie umiera z powodu chorób związanych z biernym 
paleniem. Większość ekspozycji następuje w domu i jest wynikiem palenia tytoniu w obecności dziecka.

cel
Wstępna ocena ekspozycji na dym tytoniowy we wrocławskiej populacji dzieci i dorosłych oraz obiektywna ocena rozpowszechnienia 
palenia tytoniu przy wykorzystaniu oznaczenia stężenia kotyniny w surowicy.

materiał i metoda
Dane dotyczą 190 dzieci i 193 dorosłych (69,1% kobiet) uczestniczących w badaniu „PICTURE- Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym 
(ur.2005-2012) oraz ich opiekunów” od marca do czerwca 2021 roku, u których oznaczono poziom kotyniny we krwi. Status palenia tytoniu 
został również oceniony przy użyciu ankiety. Badanie sfinansowano w ramach zadań SUB.C300.21.009, SUBZ.E260.22.074 i środków Urzędu 
Miasta Wrocław(BW-77/2019).

wyniki
U 93,7% dzieci i 80,8% dorosłych nie stwierdzono obecności kotyniny we krwi. Wysokie narażenie na bierne palenie (poziom kotyniny 
w surowicy >3≤12,0 ng/ml) stwierdzono u 2,6% dzieci i 4,7% dorosłych, a 11,9% dorosłych i 1,1% dzieci to osoby palące. Żadne dziecko 
nie zadeklarowało palenia tytoniu. Odsetek dorosłych deklarujących palenie tytoniu jest równy zweryfikowanemu poziomem kotyniny.

wnioski
Szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów szkół ponadpodstawowych w grupie których stwierdzono palenie tytoniu. Większość palą-
cych obecnie rodziców chroni swoje dzieci przed bierną ekspozycją na dym tytoniowy.
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work life balance a cZynniki ryZyka chorób sercowo-nacZyniowych wśród warsZawskich specjalistów, 
menadżerów oraZ prZedsiębiorców
WORK LIFE BALANCE AND BEHAVIORAL RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG WARSAW SPECIALISTS, MANAGERS AND 

ENTREPRENEURS

Agnieszka Borowiec1

1 - Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa 

Work-life balance (WLB) równowaga praca-życie może być definiowana jako relacja między rolami społecznymi pełnionymi w pracy 
zawodowej oraz życiu osobistym, którą jednostka ocenia jako satysfakcjonującą, bezkonfliktową oraz pozwalającą na efektywne funk-
cjonowanie w obu sferach. Wiele badań pokazało, że osoby z niższym WLB mają niższą samoocenę stanu zdrowia, częściej raportują 
różne dolegliwości oraz częściej mają podwyższony poziom cholesterolu, wyższe BMI oraz nadciśnienie tętnicze. Wyjaśnieniem może być 
większa częstość behawioralnych czynników ryzyka chorób wśród osób z niskim WLB.

Celem analizy jest określenie związku pomiędzy niską WLB a behawioralnymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Po-
stawiono hipotezę, że im większa WLB, tym większa aktywność fizyczna, zdrowsza dieta, rzadsze palenie tytoniu i picie alkoholu oraz 
częstsze kontrole stanu zdrowia.

Analizowano dane z badań przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego w latach 2003 i 2013 na 500 osobowych próbach 
kwotowych warszawskich przedsiębiorców, specjalistów oraz kierowników. Do pomiaru WLB zastosowano skalę Likert’a składającą się 
z 4 stwierdzeń dotyczących godzenia pracy z innymi sferami życia. Analizy wykonano metodą regresji liniowej wielokrotnej i regresji 
logistycznej.

Stwierdzono, że w 2003 roku wyższa WLB związana była negatywnie z niezdrową dietą, a w 2013 roku pozytywnie - ze zdrową dietą, 
częstszą aktywnością fizyczną oraz mniejszą liczbą papierosów wypalanych przez palaczy.
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ASTA - jakość życia [punkty]

EhRA

PEhRA: 1 
- A (N=5)

EhRA: 2a 
- B (N=18)

EhRA: 2b 
– C (N=50)

EhRA: 3 
- D (N=18)

Domena fizyczna

śr±SD 12,38±17,69 33,6±18 35,24±22,52 55,82±22,14 p<0,001 *

mediana 0 35,71 33,33 57,14

Kwartyle 0 - 23,81 19,05 - 46,43 19,05 - 47,62 52,38 - 66,67 C>A   D>B,C,A

Domena 
psychologiczna

śr±SD 14,44±16,48 32,41±14,29 35,11±18,36 52,16±18,78 p<0,001 *

mediana 11,11 33,33 33,33 50

Kwartyle 0 - 22,22 23,61 - 44,44 22,22 – 50 40,28 - 59,72 C>A   D>C,B,A

Łączna jakość życia

śr±SD 13,41±16,9 33±14,76 35,17±18,2 53,99±18,67 p<0,001 *

mediana 5,56 34,13 32,74 58,33

Kwartyle 0 - 23,02 19,74 - 43,95 22,02 - 46,73 49,5 - 60,32 C>A   D>B,C,A

ciężkość objawów ZwiąZanych Z migotaniem prZedsionków a jakość życia
SEVERITY OF SYMPTOMS RELATED TO ATRIAL FIBRILLATION AND QUALITY OF LIFE

Patrycja Bekaluk1, Bogusława Banaszak-Żak2, Agnieszka Młynarska2

1 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek Pielęgniarstwo, Studia II stopnia
2 - Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

W ostatnich dwóch dekadach migotanie przedsionków stało się jednym z poważniejszych problemów zdrowia publicznego. Objawy mi-
gotania przedsionków dla pacjentów mogą być uciążliwe i przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu.

celem pracy była ocena wpływu objawów migotania przedsionków na jakość życia.

materiał i metoda
Do badania zostało włączonych 91 pacjentów, w tym 39 kobiet (42,86%) i 52 mężczyzn (57,14%) w wieku od 24 do 78 lat. Średni wiek bada-
nych osób wynosił średnio 59,36 ± 13,99 lat. Nasilenie objawów migotania przedsionków oceniono za pomocą skali EHRA, do oceny jakości 
życia zastosowano skalę ASTA (Arrhythmia-Specific Questionnaire in Tachycardia and Arrythmia).

wyniki
Jakość życia w domenie fizycznej wynosiła średnio 37,73 pkt ± 23,49 punktu i wahała się od 0 do 100 pkt. Jakość życia w domenie psycho-
logicznej wynosiła średnio 36,81 pkt ± 19,52 punktu i wahała się od 0 do 100 pkt. Ograniczenia każdym z obszarów były istotnie większe 
w grupie z EHRA 3 niż w pozostałych grupach, a ponadto w grupie z EHRA 2b były istotnie większe niż w grupie z EHRA 1. Szczególy 
przedstawiono w tabeli.

wnioski
Na jakość życia pacjentów wpływa nasilenie objawów migotania przedsionków.
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opis prZypadku użycia kriosondy do ewakuacji ciała obcego Z oskrZeli
REMOVAL OF AN ASPIRATED FOREIGN BODY FROM THE BRONCHUS USING CRYOPROBE: A CASE REPORT

Katarzyna Kwapisz1

1 - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krioterapia bronchoskopowa jest procedurą, którą wykorzystuje się przede wszystkim jako metodę pobierania fragmentów tkanek do 
badań histopatologicznych. Rozprężanie gazu na końcu kriosondy gwałtownie obniża jej temperaturę i umożliwia przylgnięcie do niej 
zamrożonej tkanki organicznej.

W pracy przedstawiono przypadek rzadkiego wykorzystania krioterapii jako metody ewakuacji twardego ciała obcego (zęba trzonowego) 
z oskrzela. Procedura została wykonana u 70-letniego chorego, który doznał urazu wielonarządowego podczas upadku z wysokości. Pa-
cjent pozostawał w stanie wegetatywnym (GCS 5), oddychając przez wytworzoną tracheostomię. U chorego utrzymywały się nawracają-
ce stany gorączkowe, fluktuujące wykładniki stanu zapalnego oraz przewlekła niewydolność oddechowa. Kilkukrotnie, po ustabilizowaniu 
parametrów życiowych, chory był wypisywany ze szpitala do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a następnie ponownie przyjmowany celem 
hospitalizacji, z powodu nawracających objawów zapalenia płuc. Wobec nasilenia niewydolności oddechowej i podwyższonego stężenia 
D-dimerów, wykonano badanie angio-TK, które uwidoczniło hiperdensyjne ciało obce w oskrzelu do płata dolnego płuca prawego. Po 
kilku nieskutecznych próbach ewakuacji materiału zatorowego przy użyciu klasycznych metod tj. m.in. kleszczyków, podjęto próbę wyko-
nania krioadhezji. Pokrycie materiału nieorganicznego niewielką warstwą płynu umożliwiło przymarznięcie sondy do ciała obcego oraz 
jego ekstrakcję przy pomocy bronchofiberoskopu.
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postępowanie Z pacjentem Ze Zwężeniem Zastawki aortalnej niekwalifikowanym do lecZenia operacyjnego
- możliwości Zastosowania transcatheter aortic ValVe implantation (taVi)
MANAGEMENT OF A PATIENT WITH AORTIC STENOSIS NOT QUALIFIED FOR SURGICAL TREATMENT - POSSIBLE APPLICATIONS OF TRANSCATHETER 

AORTIC VALVE IMPLANTATION (TAVI)

Maja Kozdrój1

1 - Studentka pielęgniarstwa studiów II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Obecnie mamy starzejące się społeczeństwo, przez co osób starszych i chorych przybywa. 

Popularnym schorzeniem występujących u seniorów jest zwężenie zastawki aortalnej. Dzięki zabiegowi Transcatheter Aortic Valve Im-
plantation (TAVI), który polega na przezcewnikowym wszczepieniu zastawki aortalnej medycy są w stanie zaoferować alternatywę me-
todę leczenia dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do dotychczasowego leczenia chirurgicznego, polegającego na otwarciu mostka. 
Zastawkę można wszczepiać z dostępu przez tętnicę udową oraz przez koniuszek serca, a także przez tętnicę pachową lub podobojczy-
kową. 

Chciałabym przedstawić Państwu case report pacjenta, u którego został wykonany zabieg TAVI z dostępu przezkoniuszkowego, gdzie 
podczas zabiegu zachodzi konieczność wykonania minitorakotomii lewostronnej. Będzie mi niezmiernie miło wystąpić przed Państwem 
przedstawiając analizę przypadku oraz korzyści z zastosowania Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI).
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ocena ryZyka powikłań sercowo-nacZyniowych u pacjenta kwalifikowanego do prZesZcZepienia wątroby
CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT OF A PATIENT UNDER QUALIFICATION FOR LIVER TRANSPLANTATION

Marcin Dymkowski1, Piotr Domagała1

1 - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawa

Ortotopowe przeszczepienie wątroby jest złotym standardem leczenia schyłkowej niewydolności wątroby. Zabieg ten według wytycznych 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego obarczony jest wysokim (>5%) ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. W trakcie kwa-
lifikacji pacjenci mają wykonywane badania oceniające ryzyko sercowo-naczyniowe.

W pracy przedstawiamy przypadek 61-letniego pacjenta z alkoholową marskością wątroby, powikłaną żylakami dna żołądka, z licznymi 
obciążeniami internistycznymi. Miesiąc po wstępnej kwalifikacji, pacjent zgłosił się na SOR z krwawieniem z żylaków przełyku, które 
zaopatrzono poprzez zabieg obliteracji klejem tkankowym. Około dwa miesiące później pacjent został planowo przyjęty do szpitala 
celem wykonania badań kwalifikacyjnych, w tym wykluczenia choroby wieńcowej. W koronarografii stwierdzono balotujące ciało obce 
w rzucie prawych jam serca, które uwidoczniono również w echokardiografii i tomografii komputerowej, będące najprawdopodobniej 
klejem tkankowym. W związku z nasilającą się niewydolnością wątroby i dyskwalifikacją z interwencji kardiochirurgicznej pacjent został 
zakwalifikowany do pilnego przeszczepienia wątroby, mimo, że ryzyko związane z operacją oceniono na znacznie przewyższające ryzyko 
standardowe dla tego typu operacji. Po 17 dniach przeprowadzono udany zabieg transplantacji wątroby, a pacjent został wypisany  
i wstępnie zakwalifikowany do leczenia kardiochirurgicznego po ustabilizowaniu się stanu ogólnego.
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wpływ pandemii sars-coV-2 na Zadysponowania w polsce Zespołów ratownictwa medycZnego Z prZycZyn 
kardiologicZnych
THE IMPACT OF SARS-COV-2 PANDEMIC ON EMERGENCY MEDICAL TEAMS DISPATCHING IN POLAND DUE TO CARDIAC CAUSES

Leszek Marzec1,2, Grażyna Skotnicka-Klonowicz3, Janusz Piotr Sikora2, Aleksandra Marzec1

1 - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
2 - Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci, II Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 - Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

cel pracy
Analiza wpływu pandemii SARS-CoV-2 na wyjazdy ZRM z przyczyn kardiologicznych. 
materiał i metody
Analizowano dane Systemu Wspomagania Decyzji Państwowego Ratownictwa Medycznego dotyczące wyjazdów ZRM z przyczyn kar-
diologicznych w okresie 1.03 - 31.12.2020r. Uzyskane dane rozpatrywano w rozkładzie wg miesięcy, województw i porównano z danymi 
za okres 1.03-31.12.2019r. Wyniki:  ZRM zrealizowały z przyczyn kardiologicznych w 2019 roku 31% wszystkich  zleceń - 1026464 spośród 
3345625, a w 2020 roku 33% - 995610 z 3021109. Przyczynami wszystkich wyjazdów kardiologicznych była duszność: w 2019r. - 24% (2020r.- 
30%), zasłabnięcie: 2019r. - 24% (2020r.- 19%), ból w kl. piersiowej: w 2019r. - 20% (2020r.- 19%), problemy kardiologiczne (nadciśnienie 
tętnicze, kołatanie serca itp.) w 2019r.- 20% (2020r.- 18%), paraliż/bełkotliwa mowa: w 2019r. - 8% (2020r.- 9%) i NZK w 2019r. - 2% (2020r.- 
3%). Najwięcej zleceń wykazano w 2019r. w marcu - 10% (2020r. w listopadzie - 13%). Najczęściej interweniowano z powodu bólu w kl. 
piersiowej w 2019r. w marcu - 11% (2020r. w październiku - 11%), duszności w 2019r. w marcu - 11% (2020r. w listopadzie - 18%), problemów 
kardiologicznych w 2019r. w marcu - 11% (2020r. w grudniu - 11%), NZK w 2019r. w grudniu – 12% (2020r. w listopadzie - 14%), paraliżu/beł-
kotliwej mowy w 2019r. w grudniu – 11% (2020r. w październiku - 11%), zasłabnięcia w 2019r. w czerwcu - 13% (2020r. w październiku - 12%). 
Rozkład terytorialny wykazał: Największy odsetek zleceń z powodu bólu w kl. piersiowej wykazano w 2019r. jak i w 2020r. w woj. łódzkim 
- 24% vs 20%, duszności w 2019r. w podkarpackim – 27%, a w 2020r. w lubuskim – 32%, NZK zarówno w 2019r. jak i w 2020r. w łódzkim – 4% 
vs 5%, paraliżu/bełkotliwej mowy w opolskim w 2019r. – 11% i w 2020r.– 12%, problemów kard. w lubelskim w 2019r. – 26%, a w 2020r. – 24%, 
zasłabnięcia w mazowieckim w 2019r. – 28%, a w 2020r.– 23%.
wnioski
1. W okresie pandemii 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost wyjazdów ZRM z przyczyn kardiologicznych.
2. W rozpatrzeniu miesięcznym i terytorialnym główną przyczynę wyjazdów stanowiła duszność, natomiast zmniejszył się odsetek wy-
jazdów z powodu zasłabnięcia.

Tab. Wyniki badania własnego

Wyjazdy ZRM

Analizowane kryterium
3-12.2019 3-12.2020

n (%) n (%)
liczba wszystkich wyjazdów 3345625 3021109
wyjazdy z przyczyn kardiologicznych 1026464 (31%) 995610 (33%)
Przyczyny wyjazdów kardiologicznych
duszność 252121 (24%) 298201 (30%)
zasłabnięcie 246588 (24%) 191289 (19%)
ból w kl. piersiowej 212070 (20%) 193709 (19%)
problemy kardiologiczne 203406 (20%) 185797 (18%)
paraliż/bełkotliwa mowa 86516 (8%) 94940 (9%)
nagłe zatrzymanie krążenia 25763 (2%) 31674 (3%)
Największa liczba zleceń z przyczyn kardiologicznych w miesiącu marzec 109623 (10%) listopad 127401 (13%)
Wyjazdy z przyczyn kardiologicznych wg najczęstszych przyczyn i miesięcy
ból w kl. piersiowej marzec 22824 (11%) październik 20475 (11%)
duszność marzec 28902 (11%)  listopad 54448 (18%)
problemy kardiologiczne marzec 22657 (11%) grudzień 20861 (11%)
nagłe zatrzymanie krążenia grudzień 3047 (12%) listopad 4471 (14%)
paraliż/bełkotliwa mowa grudzień 9256 (11%) październik 10512 (11%)
zasłabnięcie czerwiec 31315 (13%) październik 22342 (12%)
Województwo z największym odsetkiem zleceń wg przyczyn
ból w kl. piersiowej łódzkie 19195 (24%) łódzkie 18073 (20%)
duszność podkarpackie 12744 (27%) lubuskie 8298 (32%)
problemy kardiologiczne lubelskie 14309 (26%) lubelskie 12290 (24%)
nagłe zatrzymanie krążenia łódzkie 2944 (4%) łódzkie 3773 (5%)
paraliż/bełkotliwa mowa opolskie 2602 (11%) opolskie 2877 (12%)
zasłabnięcie mazowieckie 38392 (28%) mazowieckie 29044 (23%)
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ZwiąZek pomiędZy stanem odżywienia i prZedłużoną hospitaliZacją u pacjentów Z migotaniem prZedsionków
THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND PROLONGED LENGTH OF HOSPITAL STAY OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
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5 - Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

wstęp
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą arytmią serca i częstą przyczyną hospitalizacji. W roku 2017 odnotowano aż 37,6 mln 
przypadków AF, a w ramach projektu Global Burden of Disease oszacowano, że wielkość populacji chorych z AF w 2016 wynosiła 46,3 mln 
osób. Badania wskazują, że częstość występowania migotania przedsionków wzrosła 3-krotnie w ciągu ostatnich 50 lat. Wcześniej prze-
prowadzone badania wskazują również, że w przypadkach nowego rozpoznania AF z czasem wzrastała częstość występowania chorób 
współistniejących, w tym choroby otyłościowej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i przewlekłej choroby płuc

celem niniejszego badania jest ocena wpływu stanu odżywienia przy przyjęciu do szpitala, na ryzyko wydłużonej hospitalizacji.

materiały i metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 1601 pacjentów przyjętych w trybie nagłym z powodu AF (ICD10: I48) do 
Instytutu Chorób Serca (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu) pomiędzy styczniem 2017 roku a czerwcem 2021 roku. Analiza doku-
mentacji została wykonana u wszystkich pacjentów którzy spełnili kryteria włączenia tj. rozpoznanie AF oraz wiek ≥18. Pacjentów podzielono 
na dwie grupy według długość hospitalizacji <5 dni oraz ≥5 (≥75th centyl). Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica 13.1.

wyniki
• charakterystyka grupy oraz porównanie względem długości hospitalizacji
Charakterystykę całej grupy oraz porównanie tych cech pomiędzy grupą osób, którzy byli hospitalizowani <5 dni oraz ≥5 dni przedstawia 
tabela 1 (zmienne jakościowe i ilościowe). Łącznie 1813 osób włączono do analizy. Średnia długość hospitalizacji w całej grupie wynosiła 
3,53±3,41 dni. Istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami odnotowano w porównaniu względem płci, typu AF, skali EHRA, wyniki 
NRS2002, cukrzycy typu 2, udaru mózgu w przeszłości, nadciśnienia, stężenia LDL czy HDL. Pacjenci, którzy byli dłużej hospitalizowani 
mieli istotnie statystycznie częściej:, klasę EHRA III (64 % vs. 48 %; p<0,001), NRS≥3 (10 % vs. 6 %; p=0,028), brak stwierdzonej: DM (82 % vs. 
78 %; p=0,037), CS (93 % vs. 87 %; p=0,001) czy HT (56 % vs. 39 %; p<0,001). Ponadto zaobserwowano wyższy procent osób dłużej hospita-
lizowanych, u których stężenie LDL było poniżej 70 mg/dl (28 % vs. 21 %; p<0,001) oraz, u których HDL ≥40 mg/dl (35 % vs. 23 %; p<0,001). 
W przypadku zmiennych ilościowych wiek pacjentów hospitalizowanych ≥5 dni był istotnie statystycznie wyższy, ponadto w tej grupie 
odnotowano istotne statystycznie wyższe wyniki parametrów takich jak: CRP, HbA1c. Istotnie statystycznie niższe wyniki w tej grupie 
dotyczyły zmiennych takich jak: LDL, HDL, TC, limfocytów, K i Na.
• Analiza regresji logistycznej
Wykonano ocenę wpływu wybranych parametrów na długość hospitalizacji (<5 vs. ≥5 dni)(model jednoczynnikowy i wieloczynnikowy pre-
dykatorów uwzględnionych w analizie regresji logistycznej). Analiza regresji logistycznej w modelu jednoczynnikowym wykazała wpływ 
wieku (OR=1,04, p<0,001), stężenia LDL (OR= 0,99, p<0,001), HDL (OR= 0,98, p<0,001), TC (OR= 0,996, p<0,001), CRP (OR= 1,02, p<0,001), limfo-
cytów (OR= 0,97, p=0,008), BNP (OR= 0,00, p<0,001), K (OR= 0,70, p=0,002), Na (OR=0,93, p<0,001) oraz HbA1c (OR= 1,16, p=0,027) na długość 
hospitalizacji. Ponadto wpływ mały również czynniki takie jak: płeć ref. płeć męska (OR= 1,34, p=0,006), ryzyko niedożywienia wg. NRS 
2002 (ref. <3, OR= 1,55, p=0,029), cukrzyca typu 2 (ref. no; OR= 0,75, p=0,038), udar mózgu w przeszłości (ref. brak; OR= 0,55, p=0,002), nad-
ciśnienie (ref. brak; OR= 0,50, p<0,001), stężenie LDL (ref. <70; >116 mg/dl: OR= 0,49, p<0,001) oraz HDL (ref. < 40 mg/dl; OR= 0,56, p<0,001). 
W modelu wieloczynnikowym zostały potwierdzone takie zmienne jak wiek, HDL (mg/dl) oraz nadciśnienie.

wnioski
W kontekście stanu odżywienia czynnikami wskazującymi na ryzyko dłuższej hospitalizacji u pacjentów z migotaniem przedsionków są 
niedożywienie, niższe stężania LDL, HDL, potasu oraz sodu w surowicy oznaczane w chwili przyjęcia do oddziału kardiologii. Ocena stanu 
odżywienia u pacjentów z AF jest ważna zarówno w kontekście oceny otyłości, jak i stanu niedożywienia, gdyż oba te stany mogą zmie-
niać rokowanie chorych. Dalsze badania są konieczne w celu ustalenia dokładnego wpływu wyżej wymienionych na ryzyko wydłużonej 
hospitalizacji. W dalszym ciągu należy dbać o prawidłową edukację pacjentów zarówno z grupy ryzyka chorób sercowo naczyniowych jak 
i już chorujących w zakresie prawidłowego stylu życia.
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