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SZANOWNI PAŃSTWO!

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w XIII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2020 - wytyczne, wątpliwości, gorące
tematy”. Ponownie zmierzymy się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnej kardiologii prewencyjnej.
Program tegorocznej konferencji obfituje w wiele ciekawych tematów. Ważną pozycję w programie
mają sesje poświęcone różnym aspektom pandemii COVID-19. Szczególnie interesująca i ważna z punktu
widzenia bieżącej sytuacji jest sesja poświęcona profilaktyce i leczeniu chorób niezakaźnych w dobie
pandemii. Dużo emocje wzbudzi z pewnością sesja poświęcona teleporadom, która została zaprojektowana
jako sesja pro-kontra. Komitet Naukowy konferencji przygotował także wiele innych interesujących sesji,
między innymi sesje na temat nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, niewydolności serca, choroby
wieńcowej oraz leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego. Ciekawie zapowiadają się też sesje
poświęcone wpływowi chorób układu krążenia na przebieg i wyniki leczenia COVID-19, kompleksowej opiece
nad pacjentami z otyłością, czy profilaktyce udaru mózgu. W programie znalazły się też prezentacje
najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych i inne doniesienia z krajowych i zagranicznych
ośrodków naukowych. Zapraszamy też do udziału w licznych sesjach dydaktycznych, w tym sesji wytycznych
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz w czterech sesjach z udziałem przedstawicieli europejskich
towarzystw naukowych.
Wzorem poprzednich lat do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych polskich wykładowców
i najwybitniejszych, cieszących się międzynarodowym uznaniem, ekspertów. Pozwalamy sobie wyrazić
nadzieję, że również tegoroczna konferencja okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów.

Serdecznie zapraszamy
Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski

Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska

Dr hab. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ

Dr med. Roman Topór-Mądry
Prof. dr hab. Aldona Kubica

ORGANIZATORZY

Sekcja Prewencji i Epidemiologii
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
I Klinika Kardiologii
i Elektrokardiologii Interwencyjnej
o

oraz Nadciśnienia Tętniczego
m

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

IX K

Firma Iwentarium
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KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM
Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologicznego
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Przewodnicząca-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Dr med. Roman Topór-Mądry
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologicznego
Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Dr n. med. Agnieszka Doryńska
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZP UJ CM
Prof. IK dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii
Prof. dr hab. med. Karol Kamiński
Klinika Kardiologii, UMB
Dr hab. med. Marek Klocek
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM
Dr med. Magdalena Kozela
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZP UJ CM
Prof. dr hab. med. Aldona Kubica
Katedra Promocji Zdrowia, UMK
Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM
Dr med. Jerzy Piwoński
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie
Dr med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM
Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM
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RADA NAUKOWA

IX K

Professor Ana Abreu
Professor Roland Asmar
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Dr n. med. Łukasz Balwicki
Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Lek. med. Alicja Baska
Professor Grzegorz Bilo
Dr n. med. Iwona Boniecka
Dr n. med. Magdalena Cedzynska
Dr hab. n. med. Krzysztof Chlebus
Prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska
Dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek
Mgr Krystyna Czapla
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
Professor Paul Dendale
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz
Prof. nadz. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
Dr n. med. Andrzej Folga
Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Dr hab. n. med. Renata Główczyńska
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Dr hab. n. med. Maciej Haberka
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Doctor Ed Harding
Mgr Piotr Hetman
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Prof. GUM, dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska		
Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak
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. Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
Dr hab. n. med. Marek Klocek
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
Dr n. med. Łukasz Kołtowski
Dr n. med. Marcin Konopka
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kosior
Dr n. med. Magdalena Kozela
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
Prof. dr hab. n. med. Aldona Kubica
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska
Dr n. med. Tomasz Latos
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
Dr n. med. Bartosz Łoza
Dr n. med. Beata Małecka-Libera
Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Dr hab. n. med. Łukasz Małek
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Professor Pedro Marques-Vidal
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Mastalerz-Migas
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
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Dr n. med. Błażej Michalski
Dr n. med. Anna Mierzyńska
Dr n. med. Marcin Mikos
Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Musiałek
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień
Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Mgr Dorota Ołowska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk
Professor Gianfranco Parati
Dr n. med. Joanna Pazik
Prof. UJ, dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski
Dr n. med. Ewa Piotrowicz
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Jerzy Piwoński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Dr n. med. Irena Przepiorka
Dr n. med. Krzysztof Przewoźniak
Prof. UJ, dr hab. n. med. Marek Rajzer
Dr Anna Ratajska
Dr n. med. Maciej Rogala
Dr n. med. Marcin Rutkowski
Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
Professor Yuriy Sirenko
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
Dr n. med. Adam Staroń
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska- Migaj
Professor Harry Struijker-Boudier
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Dr n. med. Daniel Śliż
Professor Nebojsa Tasic
Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
Prof. UMW, dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz
Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Professor Charalambos Vlachopoulos
Dr n. med. Wojciech Wańha
Professor Thomas Weber
Dr n. med. Marcin Wełnicki
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wojtyniak
Dr hab. n. med. Jacek Wolf
Dr n.med. Renata Wolfshaut-Wolak
Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
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Recenzenci doniesień oryginalnych

Dr hab. n. med.Paweł Balsam
Dr n. med. Piotr Bandosz
Dr hab. n. med. Renata Główczyńska
Dr hab. n. med. Maciej Haberka
Prof. dr hab. 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 n. med. 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. UJ, dr hab. n. med. Marek Rajzer
Dr n. med. Agnieszka Sarnecka

IX K

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
„KARDIOLOGIA PRWENCYJNA 2020” W INTERNECIE

STUDIO A

STUDIO B
ŚRODA | 18 listopada

18:00
18:30
SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRAZENECA

Forxiga – pierwsza flozyna w leczeniu
niewydolności serca

19:00
19:30
20:00

CZWARTEK | 19 listopada
14:00
14:30
SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

15:00

U01 - U06
SESSION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR VASCULAR
HEALTH

15:30

Hypertension and cardiovascular prevention

16:00
16:30

SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

U07 - U12

17:00

SESJA WSPÓLNA SEKCJI PREWENCJI I EPIDEMIOLOGII, SEKCJI
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I FIZJOLOGII WYSIŁKU ORAZ
SEKCJI KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK

17:30

Gorące tematy w 2020 roku - czego można
dowiedzieć się z Biuletynu 3 Sekcji PTK?

18:00
SESJA INAUGURACYJNA

18:30

Hypertension diagnosis and management in the
XXI century - Gianfranco Parati

20:00
20:30
21:00

Nadciśnienie tętnicze / Dławica piersiowa
SESJA POD PATRONATEM FIRMY POLPHARMA

Niewydolność serca u progu kolejnej pandemii?

19:00
19:30

SESJA POD PATRONATEM FIRMY BERLIN-CHEMIE

SESJA PLENARNA

Profilaktyka chorób niezakaźnych w dobie
COVID-19

SESJA PLENARNA

Czy ryzyko wystąpienia udaru mózgu można
zmniejszyć do zera?

STUDIO C

STUDIO A

STUDIO B
PIĄTEK | 20 listopada

STUDIO C

15:30
16:00
16:30

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami
ryzyka i ich konsekwencjami

Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego

SESJA WSPÓLNA Z POLSKIM TOWARZYSTWEM DIABETOLOGICZNYM

SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS

KURS POSTEPOWANIA W ZESPOLE UZALEŻNIENIA OD TYTONIU

17:00
17:30

Cukrzyca a prewencja chorób serca i naczyń

Pacjenci z nietolerancją statyn

SESJA SEKCJI KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK

SESJA POD PATRONATEM FIRMY SERVIER

18:00
18:30
19:00

Kardiologia sportowa 2020 - nowe spojrzenie na
aktywność fizyczną

SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS

Sakubitryl/walsartan 2020

19:30
20:00

ACEI, sartany i COVID-19

SESJA PLENARNA

SESJA FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM

Czy teleporada ratuje pacjentów?

Wyzwania w kardiologii prewencyjnej – migotanie
przedsionków i niewydolność serca

20:30
21:00

SOBOTA | 21 listopada
09:00
09:30
10:00
10:30

SESJA SEKCJI REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I FIZJOLOGII
WYSIŁKU PTK

SESJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY STYLU ŻYCIA

PLENARY SESSION

Medycyna stylu życia w służbie pacjentowi

From prevention to rehabilitation

SESJA PLENARNA

SESJA POD PATRONATEM FIRMY KRKA

PLENARY SESSION

Rehabilitacja kardiologiczna w czasie dwóch
pandemii: chorób układu sercowo- naczyniowego
i COVID-19

Profilaktyka chorób układu krążenia w dobie
pandemii COVID-19

11:00
11:30
12:00

Gdy klasyka łączy się z nowoczesnością

Blood pressure research for clinicians

SESJA POD PATRONATEM FIRMY SANOFI PASTEUR

Grypa - nie tylko układ oddechowy
SESJA KLUBU „30” PTK

Kompleksowa opieka specjalistyczna nad
pacjentami z otyłością

SESJA POD PATRONATEM FIRMY AMGEN

Nowe możliwości terapeutyczne PCSK9i

PLENARY SESSION

Secondary prevention of myocardial infarction
and stroke

SESJA POD PATRONATEM FIRMY PFIZER

12:30

Apiksaban w leczeniu MP i ChNS

13:00
13:30

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

Wpływ chorób układu krążenia na ryzyko
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i przebieg
kliniczny COVID-19

Farmakoterapia w pigułce – najnowsze
doniesienia

Algorytmy postępowania w codziennej praktyce

SESJA SEKCJI PIELĘGNIARSTWA I TECHNIKI MEDYCZNEJ

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca
w czasach pandemii

Diagnostyka i leczenie pacjentów o dużym ryzyku
sercowo-naczyniowym. Przypadki i komentarze

Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami
ryzyka i ich konsekwencjami (2)

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

SESJA POD PATRONATEM FIRMY ZENTIVA

Pacjent po OZW

PROGRAM

18:30 - 19:30

środa | 18 listopada

STUDIO B

SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRAZENECA
Forxiga – pierwsza flozyna w leczeniu niewydolności serca

Przewodniczy: Małgorzata Lelonek
Wykładowcy: Ewa Jankowska, Andrzej Gackowski
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PROGRAM

14:30 - 16:00

czwartek | 19 listopada

STUDIO A

SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH
Przewodniczą: Miłosz Jaguszewski, Błażej Michalski
U01 Poziom żelaza we krwi a rodzaj i skład blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych
- A. Oleksiak, M. Kruk, K. Rucińska, K. Marcinkiewicz, M. Demkow, C. Kępka
U02 Ochronny wpływ białka Klotho na funkcje mechaniczne i kurczliwość serca poddanego uszkodzeniu I/R - A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula
U03 Niekorzystny wpływ na rokowanie odległe zwolnionego przepływu w tętnicach wieńcowych
w zespole takotsubo - A. Stępień, J. Nessler, J. Zalewski
U04 Prewencja wtórna u pacjentów z chorobą wieńcową w latach 2011-2013 oraz 2016-2017
- J. Pęksa, P. Jankowski, P. Kozieł, P. Bogacki, P. Gomuła, E. Mirek-Bryniarska, J. Nessler, P. Podolec,
A. Wiśniewski, D. Czarnecka, M. Rajzer, A. Pająk
U05 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na śmiertelność sercowo-naczyniową. 4.500.000 osobo-lat
obserwacji w północnej-wschodniej Polsce (PL-PARTICLES) - Ł. Kuźma, A. Kurasz, E. Dąbrowski,
H. Bachórzewska-Gajewska, S. Dobrzycki
U06 Rola Zespołu Sercowego (Heart Team-HT) w optymalnym postępowaniu terapeutycznym
u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej (SA). Charakterystyka kliniczna i krótkoterminowe
wyniki leczenia w referencyjnym ośrodku akademickim - S. Jonik, M. Marchel, E. Pędzich-Placha,
A. Rdzanek, A. Pietrasik, Ł. Kołtowski, Z. Huczek, J. Kochman, R. Piątkowski, M. Budnik,
J. Kochanowski, P. Czub, R. Wilimski, F. Majstrak, P. Hendzel, M. Grabowski, K. Filipiak, G. Opolski,
T. Mazurek
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PROGRAM

czwartek | 19 listopada

15:00 - 16:00

STUDIO B

SESSION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR VASCULAR HEALTH
Hypertension and cardiovascular prevention
Chairpersons: Piotr Jankowski, Jacek Wolf
1. Hypertension guidelines history in a nutshell - Roland Asmar
2. Resistant and refractory hypertension - Yuriy Sirenko
3. Targeting heart rate in the treatment of hypertension - Harry Struijker-Boudier
4. Cardiovascular prevention: not only blood pressure - Nebojsa Tasic
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PROGRAM

czwartek | 19 listopada

16:15 - 17:45

STUDIO A

SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH
Przewodniczą: Wojciech Drygas, Maciej Rogala
U07 Używanie nikotyny przez młodzież w Polsce – wstępne wyniki badania PolNicoYouth
- Ł. Balwicki, D. Kaleta, M. Goniewicz, G. Juszczyk, A. Dela
U08 Spożycie magnezu w diecie i jego dobowe wydalanie z moczem a parametry struktury
i funkcji serca oraz naczyń tętniczych - A. Skrzek, P. Wójcik-Kosicka, A. Bednarski, A. Olszanecka,
W. Wojciechowska, D. Czarnecka, M. Rajzer, K. Stolarz-Skrzypek
U09 Zmniejszenie potencjału antyoksydacyjnego warunkowane mniejszym stężeniem selenu
we krwi jako mechanizm pogrubienia kompleksu intima media tętnic szyjnych w ocenie ultrasonograficznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym - P. Gać, M. Poręba, A. Prokopowicz,
L. Januszewska, K. Pawlas, G. Mazur, R. Poręba
U10 Determinanty i kliniczne implikacje zwiększonej sztywności naczyń w grupie pacjentów
z zwężeniem zastawki aortalnej - J. Baran, P. Kleczyński, Ł. Niewiara, T. Przewłocki, J. Podolec,
R. Badacz, A. Gackowski, P. Odrowąż-Pieniążek, J. Legutko,
K. Żmudka, A. Kabłak-Ziembicka
U11 Porównanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na częstość występowania ostrych zespołów
wieńcowych w Białymstoku oraz Katowicach (ACS - Air Pollution Study) - Ł. Kuźma, W. Wańha,
P. Kralisz, M. Kazimierski, H. Bachórzewska-Gajewska, W. Wojakowski, S. Dobrzycki
U12 Zmiany częstości rzucania palenia u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową – wyniki
wieloośrodkowego badania POLASPIRE - P. Kozieł, P. Jankowski, M. Haberka, Z. Gąsior,
K. Szóstak-Janiak, K. Kamiński, P. Sowa, E. Sawicka, D. A. Kosior, A. Krzykwa, M. Setny, M. Rajzer,
D. Czarnecka, A. Pająk
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PROGRAM

czwartek | 19 listopada

16:30 - 17:45

STUDIO B

SESJA WSPÓLNA SEKCJI PREWENCJI I EPIDEMIOLOGII, SEKCJI REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
I FIZJOLOGII WYSIŁKU ORAZ SEKCJI KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK
Gorące tematy w 2020 roku - czego można dowiedzieć się z Biuletynu 3 Sekcji PTK?
Przewodniczą: Tomasz Zdrojewski, Anna Turska-Kmieć, Anna Jegier
1. Stan po Covid -19 - bezpieczny powrót do sportu - Łukasz Małek
Komentarz - Anna Turska-Kmieć, Maria Miszczak-Knecht
2. Co nowego w epidemiologii i prewencji kardiologicznej w 2020? - Karol Kamiński
Komentarz - Tomasz Zdrojewski, Agnieszka Młynarska
3. Najciekawsze doniesienia w rehabilitacji kardiologicznej w 2020r. - Agnieszka Mawlichanów
Komentarz - Anna Jegier
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PROGRAM

czwartek | 19 listopada

18:00 - 19:00

STUDIO A

SESJA INAUGURACYJNA
Hypertension diagnosis and management in the XXI century - Gianfranco Parati

18-21 listopada | w internecie
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PROGRAM

18:00 - 18:30

czwartek | 19 listopada

STUDIO B

SESJA POD PATRONATEM FIRMY BERLIN-CHEMIE
Przewodniczy: Jacek Legutko
1. Pozycja leków złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle Wytycznych ESC/ESH
2018 i PTNT 2019 - Marek Rajzer
2. Dławica piersiowa spowodowana dysfunkcją mikrokrążenia wieńcowego. Jak diagnozować
i leczyć? - Jacek Legutko

18:30 - 19:00

SESJA POD PATRONATEM FIRMY Polpharma
Niewydolność serca u progu kolejnej pandemii?
Wykładowcy: Piotr Dobrowolski, Aleksander Prejbisz

17

PROGRAM

19:15 - 20:45

czwartek | 19 listopada

STUDIO A

SESJA PLENARNA
Profilaktyka chorób niezakaźnych w dobie COVID-19
Przewodniczą: Piotr Jankowski, Andrzej Pająk, Tomasz Zdrojewski
1. Przyczyny zgonów Polaków w 2020 r. - Bogdan Wojtyniak
2. Zdrowie publiczne w czasie i po pandemii - Tomasz Zdrojewski
Dyskusja z udziałem:
Małgorzata Gałązka-Sobotka - Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Tomasz Latos - Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP
Beata Małecka-Libera - Przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu RP
Adam Witkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

18-21 listopada | w internecie
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czwartek | 19 listopada

19:15 - 20:15

STUDIO B

SESJA PLENARNA
Czy ryzyko wystąpienia udaru mózgu można zmniejszyć do zera?
Przewodniczą: Piotr Musiałek, Rafał Dąbrowski
1. Dzięki zdrowemu stylowi życia? - Artur Mamcarz
2. Dzięki skutecznemu leczeniu nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii? - Rafał Dąbrowski
3. Dzięki lekom przeciwpłytkowym? - Jacek Kubica
4. Dzięki lekom przeciwzakrzepowym? - Anetta Undas

19

PROGRAM

piątek | 20 listopada

16:00 - 17:00

STUDIO A

SESJA PLENARNA
Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami ryzyka i ich konsekwencjami
Przewodniczą: Anna Fijałkowska, Zbigniew Gąsior, Agnieszka Młynarska
1. Zmiany w kontroli nadciśnienia tętniczego w Polsce u osób
w wieku podeszłym. Badanie PolSenior 2 – Tomasz Zdrojewski
2. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w populacjach Europy Środkowej i Wschodniej
- Andrzej Pająk
3. Wyniki programu interwencyjnego „Teraz ja” - Anna Fijałkowska
4. Leczenie pacjentów z niewydolnością serca na Śląsku w czasie pandemii COVID-19
- Mariusz Gąsior

18-21 listopada | w internecie
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16:00 - 17:00

piątek | 20 listopada

STUDIO B

SESJA PLENARNA
Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodniczą: Piotr Podolec, Lidia Tomkiewicz-Pająk
1. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków - Przemysław Mitkowski
2. Wytyczne ESC dotyczące kardiologii sportowej i aktywności fizycznej u chorych z chorobami
sercowo-naczyniowymi - Renata Główczyńska
3. Wytyczne ESC dotyczące ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
- Jacek Legutko
4. Wytyczne ESC dotyczące postępowania we wrodzonych wadach serca u dorosłych
- Lidia Tomkiewicz-Pająk
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piątek | 20 listopada

16:00 - 20:00

STUDIO C

KURS POSTĘPOWANIA W ZESPOLE UZALEŻNIENIA OD TYTONIU
Zespół szkolący: Joanna Pazik, Magdalena Cedzynska, Irena Przepiorka, Dorota Ołowska,
Krzysztof Przewoźniak
PANEL I: Dlaczego leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu jest ważnym elementem postępowania lekarskiego?
Wprowadzenie: Tytoń albo zdrowie
- Toksykologia dymu tytoniowego
- Wielkość szkód zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu w Polsce
- Wielkość ekspozycji na dym tytoniowy ludności Polski
- Korzyści zdrowotne z zaprzestania palenia
PANEL II: 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 JP
- Schorzenia przyczynowo związane z paleniem tytoniu
- 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
E. SPECJALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANYCH Z PROCESEM RZUCANIA PALENIA
- Żywienie a rzucanie palenia
- Aktywność fizyczna a rzucanie palenia
F. NARZĘDZIA POMOCNE W POMOCY UZALEŻNIONYM PACJENTOM
- Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
PYTANIA I ODPOWIEDZI

18-21 listopada | w internecie
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piątek | 20 listopada

17:15 - 18:15

STUDIO A

SESJA WSPÓLNA Z POLSKIM TOWARZYSTWEM DIABETOLOGICZNYM
Cukrzyca a prewencja chorób serca i naczyń
Przewodniczą: Maciej Małecki, Andrzej Pająk
1. Zmiany w występowaniu cukrzycy w Polsce. Wyniki badań WOBASZ - Marcin Rutkowski
2. Koszty cukrzycy w Polsce. Projekt Economedica - Tomasz Zdrojewski
3. Wysiłek fizyczny i sport w prewencji sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą - Tomasz
Klupa
4. Nowy algorytm postępowania w cukrzycy typu 2 a profilaktyka zdarzeń CV - ewaluacja przyspiesza - Maciej Małecki

23
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piątek | 20 listopada

17:15 - 17:45

STUDIO B

SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS
Pacjenci z nietolerancją statyn częściową i całkowitą. Miejsce leczenia skojarzonego?
Dlaczego wczesna interwencja jest krytyczna? Jak skutecznie leczyć - znaczenie inhibitorów
PCSK9 (najnowsze wytyczne ILEP 2020) - Maciej Banach

18-21 listopada | w internecie
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18:30 - 19:30

piątek | 20 listopada

STUDIO A

SESJA SEKCJI KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK
Kardiologia sportowa 2020 - nowe spojrzenie na aktywność fizyczną
Przewodniczą: Renata Główczyńska, Anna Turska-Kmieć
1. Miejsce i rola kardiologii sportowej we współczesnej kardiologii w świetle wytycznych ESC
z 2020 roku – Anna Turska-Kmieć
2. Wytyczne ESC 2020 - Aktywność fizyczna w tachyarytmiach nadkomorowych – Renata
Główczyńska
3. Wytyczne ESC 2020 – Prewencja nagłego zgonu podczas aktywności fizycznej w patologiach
zastawki dwudzielnej - Marcin Konopka
4.Gorące tematy - Powrót do aktywności sportowej po przerwie - czego nauczyła nas pandemia
– Andrzej Folga
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piątek | 20 listopada

18:30 - 19:00

STUDIO B

SESJA POD PATRONATEM FIRMY SERVIER
ACEI i sartany – sprawdzamy fakty i mity, także w dobie COVID-19
- Adrian Doroszko

19:00 - 19:30

SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS
Sakubitryl/walsartan 2020 - jak optymalnie wykorzystać potencjał ARNI?
- Jarosław D. Kasprzak

18-21 listopada | w internecie

26

PROGRAM

piątek | 20 listopada

19:45 - 20:45

STUDIO A

SESJA PLENARNA
Czy teleporada ratuje pacjentów?
Przewodniczą: Maciej Banach, Piotr Jankowski, Jarosław Kaźmierczak
Diagnostykę i leczenie mogę planować w oparciu o teleporadę
Tak - Agnieszka Mastalerz-Migas
Nie - Krzysztof Chlebus
Telefoniczną poradę warto wzbogacić o nowe technologie - Paweł Balsam
Dyskusja z udziałem:
Szymon Chrostowski - prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, ekspert ds. zdrowia przy Parlamencie
Europejskim
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii
Marcin Mikos - Prezes Fundacji Zdrowia Publicznego
Przemysław Mitkowski - Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
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19:45 - 21:00

piątek | 20 listopada

STUDIO B

SESJA FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM
Wyzwania w kardiologii prewencyjnej – migotanie przedsionków i niewydolność serca
Przewodniczą: Jadwiga Nessler
1. Diagnostyka migotania przedsionków w zaleceniach ESC 2020 - Zbigniew Kalarus
2. Skuteczność i bezpieczeństwo leków z grupy NOAC na podstawie danych z codziennej praktyki klinicznej - Marcin Grabowski
3. Nowe terapie w niewydolności serca – rola inhibitorów SGLT2 - Jadwiga Nessler
4. Kiedy i jak kardiolog rozpoczyna terapię cukrzycy typu drugiego? - Beata Wożakowska-Kapłon
5. Pytania i dyskusja

18-21 listopada | w internecie
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sobota | 21 listopada

09:00 - 10:00

STUDIO A

SESJA SEKCJI REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I FIZJOLOGII WYSIŁKU PTK
Rehabilitacja kardiologiczna w czasie dwóch pandemii: chorób układu sercowo-naczyniowego
i COVID-19
Przewodniczą: Anna Jegier, Agnieszka Mawlichanów, Ewa Straburzyńska-Migaj
1. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jako podstawa prewencji wtórnej w 2020 roku
- stanowisko Sekcji Prewencji Wtórnej i Rehabilitacji EAPC - Anna Jegier
2. Ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu w chorobie wieńcowej- wytyczne ESC 2020 - Ewa
Straburzyńska-Migaj
3. Rehabilitacja kardiologiczna w Polsce w czasie pandemii COVID-19 - Dominika Szalewska
4. Polska Szkoła Rehabilitacji w Arabii Saudyjskiej - Jadwiga Wolszakiewicz, Adam Staroń
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09:00 - 10:00

STUDIO B

SESJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY STYLU ŻYCIA
Medycyna stylu życia w służbie pacjentowi
Przewodniczą: Artur Mamcarz, Daniel Śliż
1. Dlaczego warto spać? - Bartosz Łoza
2. Czy będziemy mieli gdzie dłużej żyć? - Alicja Baska
3. Wierzyć czy nie? - Marcin Wełnicki
4. Harmonizacja opieki nad pacjentem w medycynie stylu życia - Daniel Śliż

18-21 listopada | w internecie
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09:00 - 10:00

sobota | 21 listopada

STUDIO C

PLENARY SESSION
From prevention to rehabilitation
Chairpersons: Wojciech Drygas, Ewa Piotrowicz
1. Prevention from cradle to grave - Paul Dendale
2. Determinants of health, diseases, and deaths in European populations - Pedro Marques-Vidal
3. Standardization of cardiac rehabilitation in Europe - Ana Abreu
4. How to increase the uptake of cardiac rehabilitation - Piotr Jankowski
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sobota | 21 listopada

10:15 - 11:15

STUDIO A

SESJA plenarna
Profilaktyka chorób układu krążenia w dobie pandemii COVID-19
Przewodniczą: Dariusz Kosior, Wiktoria Wojciechowska
1. mHealth i inne nowoczesne technologie w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego - Paweł
Balsam
2. Telerehabilitacja w niewydolności serca - Ewa Piotrowicz
3. Czy da się utrzymać wysoką częstość realizacji zaleceń lekarzy w czasie pandemii? – Aldona
Kubica
4. Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemię w czasie pandemii?
– Marek Klocek

18-21 listopada | w internecie
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10:15 - 10:45

STUDIO B

SESJA POD PATRONATEM FIRMY KRKA
Gdy klasyka łączy się z nowoczesnością - Katarzyna Stolarz-Skrzypek

10:45 - 11:15

SESJA POD PATRONATEM FIRMY SANOFI PASTEUR
Grypa - nie tylko układ oddechowy - kardiologiczny punkt widzenia - Artur Mamcarz
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10:15 - 11:15

STUDIO C

PLENARY SESSION
Blood pressure research for clinicians
Chairpersons: Piotr Jankowski, Aleksander Prejbisz
1. Circadian rhythms in the function of human circulation - Thomas Weber
2. Blood pressure variability and cardiovascular risk – Grzegorz Bilo
3. Combination pharmacotherapy in hypertensive patients - Charalambos Vlachopoulos

18-21 listopada | w internecie
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11:30 - 12:45

STUDIO A

SESJA KLUBU „30” PTK
Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentami z otyłością
Przewodniczą: Miłosz Jaguszewski, Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Panel: Błażej Michalski, Wojciech Wańha
Epidemiologia otyłości i chorób współistniejących w populacji aktywnych zawodowo Polaków
- badanie POL-O-CARIA 2020 - Justyna Domienik-Karłowicz
Krok 1 - Aktywność fizyczna u pacjenta z otyłością - Łukasz Małek
Krok 2 – Dieta u pacjenta z otyłością - Iwona Boniecka
Krok 3 – Leczenie farmakologiczne - Renata Główczyńska
Krok 4 – Chirurgiczne leczenie otyłości – wskazania i wyniki - Wojciech Lisik
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11:30 - 12:00

STUDIO B

SESJA POD PATRONATEM FIRMY AMGEN
Nowe możliwości terapeutyczne PCSK9i dla pacjentów bardzo wysokiego ryzyka
sercowo-naczyniowego
1. Sukces polskiej kardiologii – zrefundowana nowa grupa leków - Jarosław Kaźmierczak
2. Jaki pacjent skorzysta z nowego programu lekowego? - Adam Witkowski

12:15 - 12:45

SESJA POD PATRONATEM FIRMY PFIZER
Apiksaban w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków i chorobą wieńcową
- Waldemar Banasiak

18-21 listopada | w internecie
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11:30 - 12:30

STUDIO C

PLENARY SESSION
Secondary prevention of myocardial infarction and stroke
Chairpersons: Piotr Jankowski, Ryszard Piotrowicz
1. Recommendations on secondary prevention of stroke - Dariusz Gąsecki
2. Recommendations on secondary prevention of myocardial infarction - Łukasz Kołtowski
3. Secondary prevention of heart attack and stroke in Europe – a consensus report
- Ed Harding
4. Discussion: Andrzej Pająk, Zbigniew Gąsior, Jarosław Drożdż
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13:00 - 14:00

sobota | 21 listopada

STUDIO A

SESJA PLENARNA
Wpływ chorób układu krążenia na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i przebieg kliniczny
COVID-19
Przewodniczą: Karol Kamiński, Andrzej Pająk, Agnieszka Sarnecka
1. Wyroby tytoniowe oraz tzw. „produkty innowacyjne” - Łukasz Balwicki
2. Nadciśnienie tętnicze - Aleksander Prejbisz
3. Otyłość i cukrzyca - Katarzyna Cyganek
4. Niewydolność serca i choroba wieńcowa - Karol Kamiński

18-21 listopada | w internecie
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13:00 - 14:00

sobota | 21 listopada

STUDIO B

SESJA PLENARNA
Farmakoterapia w pigułce – najnowsze doniesienia
Przewodniczą: Danuta Czarnecka, Bogusław Okopień
1. Leki hipotensyjne - Jacek Wolf
2. Leki hipolipemizujące - Barbara Cybulska
3. Leki przeciwpłytkowe - Rafał Dąbrowski
4. Leki przeciwzakrzepowe - Danuta Czarnecka
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13:00 - 14:00

sobota | 21 listopada

STUDIO C

SESJA PLENARNA
Algorytmy postępowania w codziennej praktyce
Przewodniczą: Grzegorz Gajos, Marcin Grabowski
1. Hipercholesterolemia - Maciej Banach
2. Cukrzyca - Tomasz Klupa
3. Niewydolność serca - Andrzej Gackowski
4. Migotanie przedsionków - Marcin Grabowski

18-21 listopada | w internecie
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14:15 - 15:15

STUDIO A

SESJA SEKCJI PIELĘGNIARSTWA I TECHNIKI MEDYCZNEJ
Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca w czasach pandemii
Przewodniczą: Piotr Hetman, Agnieszka Młynarska, Renata Wolfshaut-Wolak
1. Edukacja w niewydolności serca - Izabella Uchmanowicz
2. Pacjent z urządzeniem wszczepialnym – zagrożenia - Agnieszka Młynarska
3. Psychologiczne problemy pacjentów - jak wspierać? - Anna Mierzyńska
4. Komunikacja z Pacjentami - Anna Ratajska
5. Rola pielęgniarki w leczeniu niewydolności serca - doświadczenia własne - Krystyna Czapla
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14:15 - 15:15

STUDIO B

SESJA PLENARNA
Diagnostyka i leczenie pacjentów o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym.
Przypadki i komentarze
Przewodniczą: Zbigniew Gąsior, Grzegorz Kopeć
1. Palacz z nadciśnieniem tętniczym - Marek Klocek
Komentarz - Łukasz Balwicki
2. Pacjentka z dyslipidemią, otyłością i cukrzycą - Maciej Haberka
Komentarz - Bogusław Okopień
3. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią - Piotr Dobrowolski
Komentarz - Aleksander Prejbisz
4. Pacjentka z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca - Agnieszka Olszanecka
Komentarz - Marek Rajzer

17:45 - 18:15

SESJA POD PATRONATEM FIRMY ZENTIVA
Czy i jakie wątpliwości pojawiają się w terapii pacjentów po OZW? - Dariusz Dudek

18-21 listopada | w internecie
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14:15 - 15:15

STUDIO C

SESJA PLENARNA
Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami ryzyka i ich konsekwencjami (2)
Przewodniczą: Aldona Kubica, Maciej Rogala
1. Prewencja w polskiej kardiologii w badaniu GBD 2019 – braki czy szanse - Roman Topór-Mądry
2. Zdrowy styl życia. Zmiany w Polsce w okresie 10 lat. Badania WOBASZ - Magdalena Kwaśniewska
3. Alkohol a nadciśnienie tętnicze - Maria Olszowska
4. Zmiany w nasileniu objawów depresji i poczucia kontroli w 15-letniej obserwacji mieszkańców
Krakowa. Badanie HAPIEE - Magdalena Kozela
5. Choroby sercowo-naczyniowe a objawy depresji. Wyniki badań WOBASZ i NATPOL - Jerzy
Piwoński
6. „Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia” w Polsce - wyniki kampanii 2017-2018 - Jacek Jóźwiak
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U01

Prezentacja ustna

Poziom żelaza we krwi a rodzaj i skład blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych
Blood iron level and the type and composition of coronary atherosclerotic plaques
Anna Oleksiak 1, Mariusz Kruk 2, Karolina Rucińska 3, Kamil Marcinkiewicz 1, Marcin Demkow 2, Cezary Kępka 2
1

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii, Alpejska 42 Warszawa

2

Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Alpejska 42 Warszawa

3 Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, Żwirki i Wigury 61 Warszawa

Wstęp
Żelazo (Fe) katalizuje powstawanie wolnych rodników peroksydujących lipidy. Kumulacja ox-LDL w makrofagach to istotny etap aterogenezy. Celem pracy było zbadanie związku Fe z rodzajem i składem blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

METODY
U 200 pacjentów z ≥1 zwężeniem ≥50% w t. wieńcowej w angio-TK oceniono: poziom Fe, obecność zmian podwyższonego ryzyka: low
-attenuation plaque (LAP), napkin-ring sign (NRS), positive remodeling (PR) i spotty calcium (SC), rodzaj blaszek (uwapniona, mieszana, nieuwapniona) oraz ich skład (uwapnione, włókniste, włóknisto-lipidowe, rdzeń martwiczy) (QAngioCT). Badanie finansowało NCN
(2016/21/N/NZ5/01450).

WYNIKI
Spośród 200 pacjentów (125 mężczyzn, 66±10 lat) średni poziom Fe ( g/dl) wyniósł 91±30 u kobiet i 103±33 u mężczyzn (p=0,5). Stwierdzono 815 zwapniałych, 344 niezwapniałe oraz 438 mieszanych blaszek. U 56 pacjentów wykryto LAP, u 83 NRS, u 132 PR, u 125 SC. Pacjenci
z LAP mieli wyższy poziom Fe (113 vs 93 g/dl; p<0,001). Nie było związku Fe z NRS, PR i SC (p>0,05). W regresji predyktorami LAP były
Fe (p<0,001) i płeć męska (p=0,01). W analizie wieloczynnikowej Fe było niezależnym predyktorem LAP (p<0,001; OR 1,02; 95%CI 1,01-1,03).
Wyższy poziom Fe korelował z większą komponentą ranliwą: włóknisto-lipidową (p=0,009) i rdzeniem martwiczym (p=0,02); mniejszą
uwapnioną (p=0,04); bez związku z włóknistą (p=0,9).

WNIOSKI
Wyższemu poziomowi żelaza częściej towarzyszy LAP oraz większa komponenta ranliwa blaszek miażdżycowych.
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Ochronny wpływ białka Klotho na funkcje mechaniczne i kurczliwość serca poddanego uszkodzeniu I/R
Protective effect of Klotho protein on mechanical function and contractility of heart subjected to I/R injury
Agnieszka Olejnik 1, Anna Krzywonos-Zawadzka 1, Marta Banaszkiewicz 1, Iwona Bil-Lula 1
1

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wstęp i cel
Klotho (KL) jest białkiem transbłonowym, uwalnianym do płynów ustrojowych. Celem pracy była ocena wpływu białka KL na funkcje
mechaniczne i kurczliwość serca poddanego uszkodzeniu niedokrwienno/reperfuzyjnemu (IRI).

Materiały i metody
Wyizolowane serca szczurze oraz izolowane kardiomiocyty szczurze poddano uszkodzeniu I/R z podażą lub nie białka KL. Grupę kontrolną
stanowiły serca/komórki utrzymywane w warunkach tlenowych. Analizowano parametry pracy mięśnia sercowego, stopień uszkodzenia,
degradację białek kurczliwych serca oraz kurczliwość komórek.

Wyniki

Wnioski

IX K

Aktywność markerów uszkodzenia (LDH, cytotoksyczność) była istotnie wyższa w grupie I/R w porównaniu do kontroli tlenowej. Podaż
KL znacząco zredukowała uszkodzenie serc poddanych I/R (p<0.05). Odzysk mechanicznej funkcji serc poddanych I/R był istotnie niższy
w porównaniu do grupy tlenowej. KL istotnie zwiększyło funkcje mechaniczne serc (p<0.05). Stężenie metaloproteinaz (MMP-2, MMP-9)
w sercach oraz ilość zdegradowanych białek kurczliwych (łańcuchy lekkie miozyny MLC1, troponiny I TnI) były istotnie wyższe w grupie
I/R. Podaż KL podczas I/R istotnie ograniczyła stężenie MMP i degradację MLC1 i TnI (p<0.05). IRI osłabiło kurczliwość izolowanych kardiomiocytów, a KL poprawiło kurczliwość komórek (p<0.05).

KL zapewniło zachowanie funkcji mechanicznych i kurczliwości serc poddanych uszkodzeniu, sugerując działanie kardioprotekcyjne.
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki [2019/33/N/NZ3/01649].
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Niekorzystny wpływ na rokowanie odległe zwolnionego przepływu w tętnicach wieńcowych w zespole
takotsubo
Niekorzystny wpływ na rokowanie odległe zwolnionego przepływu w tętnicach wieńcowych w zespole takotsubo
Adam Stępień 1, Jadwiga Nessler 1, Jarosław Zalewski 1
1

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, UJCM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Tło
Pacjenci z zespołem takotsubo (ZT) charakteryzują się zwolnionym przepływem wieńcowym (ZPW) w ostrej fazie choroby. Jednakże jego
wpływ na rokowanie odległe nie został dokładnie poznany.

Metody
Spośród 8022 pacjentów z zawałem serca hospitalizowanych w latach 2012-2019, zostało zidentyfikowanych 82 (1.02%) pacjentów z ZT
z wykonaną koronarografią. Przepływ wieńcowy określono ilościowo za pomocą TIMI Frame Count (TFC), z kolei perfuzja mięśnia sercowego została wyrażona TIMI Myocardial Perfusion Grade (TMPG).

Wyniki
ZPW (TIMI 2) wykryto u 33 (40.2%) pacjentów z ZT. Pacjentów ZPW-ZT charakteryzował wyższy TFC oraz bardziej upośledzony TMPG
w każdym analizowanym naczyniu wieńcowym. ZPW został stwierdzony w gałęzi LAD u każdego pacjenta, w 78.8% w LCx i w 33.3% w RCA.
W grupie ZPW-ZT zostały stwierdzone niższe wartości frakcji wyrzutowej przy przyjęciu (33.5 (25-40) vs 40 (35-45)%, P=0.019), częstszy
śródkomorowy typ ZT (27.3 vs 8.2%, P=0.020), większy odsetek tętnic o zwężeniu <30% (75.8 vs 49.0%, P=0.015), jak również współwystępowanie fizycznych i emocjonalnych czynników wyzwalających (9.1 vs 0%, P=0.032). Po 55-miesięcznej obserwacji wyższa całkowita śmiertelność została stwierdzona w grupie ZPW-ZT (30.3 vs 10.2%, P=0.024). ZPW został określony jako niezależny predyktor długoterminowej
śmiertelności za pomocą modeli proporcjonalnego hazardu Coxa (P<0.001).

Wnioski
U wysokiego odsetka pacjentów z ZT zostały stwierdzone cechy ZPW, co wiąże się z niekorzystnym rokowaniem długoterminowym.
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Prewencja wtórna u pacjentów z chorobą wieńcową w latach 2011-2013 oraz 2016-2017
Secondary prevention in patients with established coronary artery disease in 2016-2017 vs. 2011-2013
Jan Pęksa 1, Piotr Jankowski 1, Paweł Kozieł 1, Piotr Bogacki 2, Piotr Gomuła 3, Ewa Mirek-Bryniarska 4, Jadwiga Nessler 5, Piotr Podolec 6,
Andrzej Wiśniewski 7, Danuta Czarnecka 1, Marek Rajzer 1, Andrzej Pająk 8
1

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJCM, Kraków

2

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Os. Złotej Jesieni 1 Kraków

3 Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37 Kraków
4 Oddział Kardiologii, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 1 Kraków
5 Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, UJCM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 Kraków
6 Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 Kraków
7 II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Kraków
8 Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20 Kraków

Wprowadzenie
Pacjenci z przewlekłymi zespołami wieńcowymi są narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Cel
Porównanie kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia (ChUK) u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi w Krakowie
w latach 2016–2017 vs 2011–2013.

Pacjenci i metody

Wyniki

IX K

Do badania kwalifikowano pacjentów hospitalizowanych w pięciu szpitalach z powodu ostrego zespołu wieńcowego lub w celu wykonania rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Nasilenie czynników ryzyka oceniano w 6–18 miesięcy po hospitalizacji. Badania realizowano
w latach 2011–2013 (n=616) i 2016–2017 (n=388).

Odsetek osób z za wysokim stężeniem cholesterolu LDL (≥1,8 mmol/l) zmniejszył się z 71,9% w latach 2011–2013 do 60,3% w 2016–2017
(p<0,001). Nie stwierdzono istotnej różnicy pod względem odsetka osób palących tytoń: 16,2% vs 19,0% (p=0,26), z za wysokim ciśnieniem
tętniczym (≥140/90 mmHg): 39,2% vs 43,0% (p=0,24), stężeniem glukozy na czczo ≥7,0 mmol/l: 20,2% vs 15,9% (p=0,09), ani nadwagą (BMI
≥25 kg/m2): 83,4% vs 81,2% (p=0,37). Odsetek pacjentów stosujących leki przeciwpłytkowe wzrósł z 90,3% do 96,1% (p<0,001), β-blokery
z 80,8% do 90,5% (p<0,001), inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę lub sartany z 76,8% do 88,2% (p<0.001), a leki hipolipemizujące
z 84,1% do 90,8% (p<0,01).

Wnioski
Oprócz kontroli poziomu cholesterolu LDL kontrola innych czynników ryzyka ChUK nie uległa poprawie w latach 2016–2017 w porównaniu
z 2011–2013.
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Wpływ zanieczyszczeń powietrza na śmiertelność sercowo-naczyniową. 4.500.000 osobo-lat obserwacji
w północnej-wschodniej Polsce (PL-PARTICLES)
Association between air pollution and cardiovascular mortality. 4,500,000 person-years of follow-up in north-eastern
Poland (PL-PARTICLES)
Łukasz Kuźma 1, Anna Kurasz 2, Emil Dąbrowski 2, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1,3, Sławomir Dobrzycki 1
1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytecki Szpital Klinicznych, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A BIałystok
2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 Zakład Medycyny Klinicznej. Uniwersytet Medyczny w Białysmstoku

Background
Recent studies have reported associations between air pollution and daily mortality. The majority of them are conducted in highly
polluted areas. Taking into consideration the scarce number of surveys from cities with moderate air quality we decided to conduct a
study in this type of region.

Aim
To assess the short-term impact of air pollution on cardiovascular (CVD) mortality.

Methods
The analysis with almost 4,500,000 person-years of follow-up with a time-stratified bidirectional case-crossover design was performed.
Results are reported as odds ratio (OR) associated with an increase in interquartile range (IQR).

Results
IQR increase in PM2.5 (OR 1.044, 95% CI 1.020 – 1.068, P=0.010) and PM10 (OR 1.035, 95% CI 1.017 – 1.054, P<0.001) was associated increased CVD
mortality on the day of exposure. The influence of PM2.5 persisted on previous day (OR 1.033, 95% CI 1.010–1.057, P=0.005). The impact of
PM2.5 was highest in Lomza (OR 1.083, 95% CI 1.016 – 1.117, P=0.015) and it was also the city with highest concentrations of air pollutants and
CVD SDR ratio. The effect of NO2 (OR 1.020, 95% CI 1.001–1.039, P=0.046) and CO (OR 1.035, 95% CI 1.010–1.062, P=0.007) was noted on lag 1.

Conclusions
In the studied region besides PMs, the influence of NO2 and CO on CVD mortality was observed and the effect was more pronounced
in the city with the worst air quality. Residents of chronically highly polluted cities are more susceptible to short-term pollution peaks.
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Rola Zespołu Sercowego (Heart Team-HT) w optymalnym postępowaniu terapeutycznym u pacjentów ze
zwężeniem zastawki aortalnej (SA). Charakterystyka kliniczna i krótkoterminowe wyniki leczenia w referencyjnym ośrodku akademickim
The role of Heart Team (HT) for optimal management of patients with aortic stenosis (SA). Baseline patient characteristics
and short-term outcomes from tertiary cardiovascular care center
1

1

1

1

1

1

1

Szymon Jonik , Michał Marchel , Ewa Pędzich-Placha , Adam Rdzanek , Arkadiusz Pietrasik , Łukasz Kołtowski , Zenon Huczek ,
1
1
1
1
1
1
Janusz Kochman , Radosław Piątkowski , Monika Budnik , Janusz Kochanowski , Paweł Czub , Radosław Wilimski ,
1
1
1
1
1
1
Franciszek Majstrak , Piotr Hendzel , Marcin Grabowski , Krzysztof Filipiak , Grzegorz Opolski , Tomasz Mazurek
1

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

Cel i metody pracy
Celem tego badania była ocena charakterystyki klinicznej i rokowania krótkoterminowego (30 dni) pacjentów z SA, u których decyzja
dotycząca metody postępowania – optymalnej terapii farmakologicznej (OTF), leczenia przezskórnego (TAVI- przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej) lub kardiochirurgicznego (SAVR-chirurgiczna wymiana lub plastyka zastawki aortalnej) została wybrana przez HT.

Wyniki

Wnioski

IX K

W latach 2017-2019 odbyło się 146 posiedzeń HT, podczas których podjęto decyzje terapeutyczne u 452 pacjentów z SA (średni wiek=76,7
lat, 48,8%-mężczyźni). Ostatecznie, wybraną metodę leczenia – OTF, TAVI lub SAVR wdrożono w 92,9% przypadków (odpowiednio u 74, 261
i 85 chorych). Ryzyko okołooperacyjne oceniane według skali EuroSCORE II wynosiło odpowiednio 4,70%, 4,40 % i 2,39 % dla OTF, TAVI i SAVR
(p<0,05). W obserwacji 30-dniowej wdrożenie TAVI lub OTF było związane z mniejszą śmiertelnością ogólną niż SAVR (p<0,05), natomiast
OTF z mniejszą ilością zdarzeń sercowo-naczyniowych (CV) w porównaniu z TAVI i SAVR (p<0,05). Ponadto, TAVI cechowało się mniejszą
liczbą zgonów z przyczyn CV niż SAVR (p<0,05). OTF, TAVI i SAVR nie różniły się istotnie w liczbie zawałów serca i udarów mózgu (p>0,05).
Okołozabiegowa implantacja układu stymulującego serce nie różniła się dla TAVI i SAVR (p>0,05).

W doświadczeniu Naszego ośrodka funkcjonowanie HT jest kluczowe dla optymalnego leczenia chorych z SA. Uzyskane wyniki wymagają
potwierdzenia w obserwacji odległej.
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Używanie nikotyny przez młodzież w Polsce – wstępne wyniki badania PolNicoYouth
Nicotine use among youth in Poland – preliminary results from PolNicoYouth study
Łukasz Balwicki 1, Dorota Kaleta 2, Maciej Goniewicz 3, Grzegorz Juszczyk 4, Anna Dela 4
1
2
3
4

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Department of Health Behavior, Roswell Park Comprehensive Cancer Centre
Narody Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wcześniejsze badania prowadzone w wybranych grupach wykazały, że odsetek używania e-papierosów wśród młodzieży w Polsce należy
do najwyższych na świecie. Zjawisko to budzi obawy co do możliwej roli elektronicznego papierosa w strategii redukcji szkód spowodowanych paleniem. Chcieliśmy potwierdzić trendy stosowania nikotyny, przeprowadzając badanie na reprezentatywnej próbie młodzieży.
Szkolne, przekrojowe badanie ankietowe zostało przeprowadzone metodą CAWI w 2020 roku w losowo wybranych wszystkich typach
szkół średnich w Polsce. Po zważeniu bazy danych analizowana próba liczyła 16712 uczniów w wieku 14-18 lat.
Inicjacja nikotynowa u 32,3% uczniów dokonuje się przy użyciu e-papierosa. E-papieros marki Juul wprowadzony na Polski rynek jesienią
2019 roku spróbowało 12,8% młodzieży. E-papierosy są bardziej rozpowszechnione (29,5%) niż papierosy tytoniowe (26,2%). Użytkownicy
e-papierosów najczęściej (78,0%) używają płynów o smaku owocowym lub słodkim. Prawie połowa z nich (46,4%) przyznaje się do samodzielnego przygotowywania płynów. Tylko 5,5% miało problemy z zakupem płynów z powodu nieletniego wieku. Niektórzy (14,1%) używali
e-papierosów do wdychania substancji psychoaktywnych, takich jak kannabinoidy, metamfetamina, mefedron, kokaina i heroina.
Używanie papierosów elektronicznych przewyższa częstością palenie tytoniu wśród młodzieży w Polsce. Wysokie rozpowszechnienie
używania nikotyny, samodzielnego przygotowania płynów, używanie e-papierosów do wdychania substancji psychoaktywnych stwarza
ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
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Spożycie magnezu w diecie i jego dobowe wydalanie z moczem a parametry struktury i funkcji serca oraz
naczyń tętniczych
Relationship between magnesium parameters of body supply and the structure and function of the heart and arteries

Agnieszka Skrzek 1, Paulina Wójcik-Kosicka 2, Adam Bednarski 1, Agnieszka Olszanecka 1, Wiktoria Wojciechowska 1, Danuta Czarnecka 1,
Marek Rajzer 1, Katarzyna Stolarz-Skrzypek 1
1

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Jakubowskiego 2 Kraków

2 Wydział Lekarski, CMUJ, Św. Anny 12 Kraków

Celem badania była ocena spożycia magnezu (Mg) w diecie (program DietaPro) oraz wykazanie związku między dobowym wydalaniem
Mg z moczem a parametrami struktury i funkcji serca oraz naczyń tętniczych (CTK w ABPM, ECHO, USG tętnic szyjnych, PWV, ABI). Do badania włączono 173 osoby z rodzin dwupokoleniowych, w tym 80 osób z pokolenia rodziców w wieku 66,8 ± 8,3 lat i 93 potomków w wieku
41,1 ± 9,0 lat. W badanej populacji średnie spożycie Mg w diecie wynosiło 319,1 mg u kobiet oraz 357,6 mg u mężczyzn i było istotnie niższe
u rodziców niż potomków (313,4 ± 111,1 vs 358,4 ± 139,5 mg/dobę; p=0,02), ale porównywalne u obu płci w obrębie każdego pokolenia.

IX K

Średnie wydalanie Mg z moczem wynosiło 2,85 mmol/dobę i było wyższe u mężczyzn w porównaniu do kobiet w każdej grupie pokoleniowej (rodzice: 3,53 ± 1,14 vs 2,58 ± 1,41 mmol/dobę; p=0,0019; potomkowie: 3,14 ± 1,52 vs 2,30 ± 1,12 mmol/dobę; p=0,004). Nie stwierdzono
zależności pomiędzy wielkością spożycia Mg w diecie a ocenianymi parametrami. Stwierdzono natomiast negatywną zależność między
wielkością dobowego wydalania Mg z moczem a wartościami skurczowego CTK w ABPM (β -1,504; p=0,02) oraz ABI (β -0,031; p=0,01). Dieta
badanej populacji jest uboga w Mg. Dobowe wydalanie Mg z moczem to istotny parametrem oceny gospodarki Mg w organizmie – wyższe
wartości wiążą się z niższymi wartościami skurczowego CTK i ABI. Wskazuje to na udział Mg w regulacji profilu dobowego ciśnienia
tętniczego i możliwy wpływ pierwiastka na sztywność naczyń.
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Zmniejszenie potencjału antyoksydacyjnego warunkowane mniejszym stężeniem selenu we krwi jako
mechanizm pogrubienia kompleksu intima media tętnic szyjnych w ocenie ultrasonograficznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym
Reduction of the antioxidant potential conditioned by a lower blood selenium concentration as a mechanism of the
carotid arteries intima media complex thickening in the ultrasound assessment in patients with arterial hypertension
Paweł Gać 1, Małgorzata Poręba 2, Adam Prokopowicz, Lidia Januszewska, Krystyna Pawlas, Grzegorz Mazur 3, Rafał Poręba 3
1 Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Mikulicza-Radeckiego 7 Wrocław
2 Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Marcinkowskiego 1 Wrocław
3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Borowska 213 Wrocław

Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy stężeniem selenu w surowicy (Se-S), całkowitym potencjałem antyoksydacyjnym (TAS)
a grubością kompleksu intima media tętnic szyjnych (cIMT) w ocenie ultrasonograficznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Do badań zakwalifikowano grupę 76 osób chorujących na nadciśnienie tętnicze (53,48 ± 12,78 lat). U wszystkich badanych wykonano
oznaczenie Se-S oraz TAS. Se-S oznaczano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej w połączeniu z techniką generowania lotnych
wodorków. Potencjał antyoksydacyjny oceniano metodą immunoenzymatyczną. Ponadto wykonano badanie ultrasonograficzne tętnic
szyjnych i zmierzono cIMT.
Grubość cIMT była znamiennie większa u chorych z nadciśnieniem tętniczym z Se-S <mediany w zestawieniu z chorymi z nadciśnieniem
tętniczym z Se-S ≥mediany, a także u chorych z nadciśnieniem tętniczym z TAS <mediany niż u chorych z nadciśnieniem tętniczym z TAS
≥mediany. W analizie regresji starszy wiek, większe BMI, palenie tytoniu i niższe stężenie selenu w surowicy były niezależnie powiązane
z większą grubością cIMT. Większe BMI i palenie tytoniu były niezależnymi czynnikami ryzyka mniejszego TAS, a stosowanie ACE inhibitorów, β-blokerów i większe Se-S niezależnymi czynnikami protekcji przed mniejszym TAS.
U chorych z nadciśnieniem tętniczym mniejszy całkowity potencjał antyoksydacyjny warunkowany niższymi stężeniami selenu w surowicy można powiązać z pogrubieniem kompleksu intima media w tętnicach szyjnych.
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U10

Determinanty i kliniczne implikacje zwiększonej sztywności naczyń w grupie pacjentów z zwężeniem
zastawki aortalnej
Determinants and clinical consequence of increased arterial stiffness in patients with degenerative aortic stenosis
Jakub Baran 1, Paweł Kleczyński 1, Łukasz Niewiara 1, Tadeusz Przewłocki 1,2, Jakub Podolec 1, Rafał Badacz 1, Andrzej Gackowski 1,3,
Piotr Odrowąż-Pieniążek 1,2, Jacek Legutko 1, Krzysztof Żmudka 1, Anna Kabłak-Ziembicka 1
1

Klinika Kardiologii Interwencyjnej IK UJ CM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,, Prądnicka 80 Kraków

2 Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Prądnicka 80 Kraków
3 Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ. Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II

Wraz z wiekiem, obecnością czynników ryzyka miażdzycy i schorzeniami sercowo-naczyniowymi postępuje spadek podatności naczyń
tętniczych. Również u osób z degeneracyjną stenozą zastawki aortalnej (DAS) obserwuje się zwiększony indeks oporowy (RI) i pulsacyjny
(PI). Jednakże brak danych w jakim stopniu DAS przyczynia się do wzrostu RI i PI, oraz czy ma to znaczenie rokownicze dla śmiertelności
sercowo-naczyniowej (CVD).

Cel - Celem badania było określenie stopnia sztywności tętnic szyjnych i kręgowych u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz
ocena wpływu RI i PI na śmiertelność sercowo-naczyniową.

Metodyka - Na podstawie parametrów przepływu w tętnicach szyjnych i kręgowych wyliczono średni PI i RI w grupie 258 pacjentów
z DAS (powierzchnia zastawki < 1.5cm2) oraz porównano z wartościami RI I PI w grupie kontrolnej 85 pacjentów z prawidłową zastawką
aortalną. Obie grupy podano 3-letniej ocenie występowania CVD. Za pomocą krzywych ROC i C statystyki określono związek pomiędzy DAS
a RI i PI. Metodą regresji Coxa określono parametry związane z występowaniem CVD.

IX K

Wyniki - Pacjenci z DAS cechowali się wyższymi średnimi wartości RI (0.73±0.07 vs 0.63±0.05, p<0.001) oraz PI (1.45±0.23 vs 1.11±0.16, p<0.001)
w porównaniu do grupy kontrolnej. Krzywe ROC wyznaczyły wartości RI ≥ 0,7 oraz PI ≥ 1,3 jako najlepiej cechujace sztywność naczyń
w grupie z DAS. Uwzględnienie w analizie DAS jako zmiennej identyfikujących chorych z wysoką sztywnością naczyń znamiennie zwiększało predykcyjność modelu (dla RI: AUC: 0.836 vs 0.778, p=0.001; PI ≥ 1,3 AUC: 0.888 vs 0.789; p<0.001) w porównaniu do pacjentów jedynie
z czynnikami ryzyka miażdżycy (Rycina 1). Wiek, płeć żeńska, DAS, RI ≥ 0.7 oraz PI ≥ 1.3 wykazały związek z CVD w modelu jednoczynnikowej
regresji Cox’a. Po standaryzacji do wieku i płaci, w wieloczynnikowym modelu Cox’a, związek z CVD został utrzymany dla PI ≥ 1.3 (HR 13.3,
95%CI 1.33–132.3, P = 0.028) oraz wieku (HR 3.21, 95% CI1.59–6.48, P = 0.001).
Wnioski - U pacjentów z DAS stwierdza się wyższe parametry sztywności naczyń w porównaniu do chorych z jedynie czynnikami ryzyka
miażdżycy 2) u chorych z DAS, wartość indeksu pulsacyjnego ≥ 1.3 może posłużyć do stratyfikacji ryzyka śmiertelności sercowo-naczyniowej.
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Porównanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na częstość występowania ostrych zespołów wieńcowych w Białymstoku oraz Katowicach (ACS - Air Pollution Study)
Impact of short-term air pollution exposure on acute coronary syndrome in two cohorts of Białystok and Katowice
(ACS - Air Pollution Study)

Łukasz Kuźma 1, Wojciech Wańha 2, Paweł Kralisz 3, Maciej Kazimierski 2, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1,4, Wojciech Wojakowski 2,
Sławomir Dobrzycki 5
1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytecki Szpital Klinicznych, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A BIałystok
2 III Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ziołowa 45/47 Katowice
3 Katedra i Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, M. Skłodowskiej-Curie 24A Białystok
4 Zakład Medycyny Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Szpitalna 37 Białystok
5 Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB, Skłodowskiej 24a Białystok

Background
There is a lack of data on the effect of air pollution on acute coronary syndrome (ACS) in industrial and non-industrial areas.

Objectives
A comparison of association of air pollution exposure with ACS in two cohorts of industrially different areas.

Materials and methods
The study covered 6,000,000 person-years of follow-up between 2008-17. A time series regression analysis with 7-lag was used

Results

In Bialystok, an increase of 10 µg/m3 of NO2 concentration (Relative Risk (RR)=1.126, 95%CI=1.009–1.257;P=0.034, lag-0) was associated
with increase in number of hospitalization due to NSTEMI (for Katowice increase of 10 µg/m3 in NO2 (RR=1.062, 95%CI=1.020–1.094;P=0.005,
lag-0), SO2 (RR=1.061, 95%CI=1.010–1.116;P=0.018, lag-4), PM10 (RR=1.010, 95%CI=1.001–1.030;P=0.047, lag-6). In STEMI in Katowice increased
hospitalization was found to be associated an increase of 10 µg/m3 in SO2 (RR=1.094, 95%CI=1.030–1.162;P=0.002, lag-1), PM2.5 (RR=1.041,
95%CI=1.020–1.073;P<0.001, lag-1), PM10 (RR=1.030, 95%CI=1.010–1.051;P<0.001, lag-1). No effects of air pollution due to STEMI were noted
in Bialystok.

Conclusion
The effect of NO2 on incidence of NSTEMI was observed in both areas. In Katowice the effect of PMs and SO2 on NSTEMI and STEMI were
also observed. Chronic exposure to air pollution causes destabilization of atheroscleroticplaque and may underlie the differences in the
short-term effect between particulate air pollution impact on the incidence of STEMI.
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Zmiany częstości rzucania palenia u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową – wyniki wieloośrodkowego badania POLASPIRE

Paweł Kozieł 1, Piotr Jankowski 1, Maciej Haberka 2, Zbigniew Gąsior 2, Karolina Szóstak-Janiak 2, Karol Kamiński 3, Paweł Sowa 3,
Emilia Sawicka 3, Dariusz A. Kosior 4, Agnieszka Krzykwa 4, Małgorzata Setny 4, Marek Rajzer 1, Danuta Czarnecka 1, Andrzej Pająk 5
1 I Klinika Kardiologii i Elektroterapii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2 Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4 Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Warszawie
5 Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wstęp
Palenie jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca (CHD) i główną przyczyną zgonów.

Cel
Ocena wskaźnika zaprzestania palenia tytoniu u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca.

MATERIAŁ I METODY

Wyniki

IX K

Badanie POLASPIRE było wieloośrodkowym badaniem, do którego włączono pacjentów w wieku <81 lat, hospitalizowanych w 14 oddziałach kardiologicznych z powodu ostrego zespołu wieńcowego lub planowej rewaskularyzacji (PCI lub CABG). W 6-18 po hospitalizacji
oceniono częstość palenia tytoniu oraz leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Aktualny status palenia deklarowany przez pacjentów
był weryfikowany za pomocą analizatora mierzącego zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

W analizie uwzględniono dane 1034 uczestników. Średnio 6-18 miesięcy po zdarzeniu kwalifikującym 54% pacjentów nie zaprzestało
palenia, a 17% wszystkich pacjentów stanowili palacze. W momencie przeprowadzania badania żaden z palaczy nie stosował nikotynowej
terapii zastępczej, bupropionu ani warenikliny. Czynnikami istotnie związanymi z zaprzestaniem palenia tytoniu w okresie po hospitalizacji były: wiek, narażenie na palenie bierne, czas trwania nałogu, konsultacja z kardiologiem oraz udział w programie rehabilitacji
kardiologicznej.

Wnioski
Połowa pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca kontynuuje palenie papierosów po 6-18 miesiącach od wypisu ze szpitala.
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Związek pomiędzy spożyciem czerwonego mięsa a wybranymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia
w populacji wielkomiejskiej
Relationship between red meat consumption and selected risk factors for cardiovascular disease in the urban population

Zuzanna Pazera 1, Urszula Stepaniak 1, Andrzej Pająk 1
1 Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Grzegórzecka 20 Kraków

Wstęp
Spożycie czerwonego mięsa (CzM) zwiększa ryzyko chorób układu krążenia (ChUK). Z najnowszych badań wynika jednak, że ilościowa
ocena związku pomiędzy nadmiernym spożyciem CzM a ChUK nie jest jednoznaczna oraz nie wiadomo w jakim stopniu ten związek jest
wynikiem wpływu występowania innych czynników ryzyka.

Cel pracy
Celem pracy była ocena związku pomiędzy spożyciem CzM a NT (nadciśnienie tętnicze), nadwagą i otyłością (BMI≥25 kg/m2), podwyższonym stężeniem: TC, LDL, TG.

Materiał i metody
Po wykluczeniu braków danych, do analizy włączono 9 114 osób w wieku 45-69 lat, mieszkańców Krakowa, uczestników badania HAPIEE
(Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe). Zgłaszalność wynosiła 61%. Dane o spożyciu CzM zostały zebrane przy
pomocy 147 punktowego kwestionariusza FFQ (Food Frequency Questionnaire).

Wyniki
Mediana spożycia CzM wynosiła 83,3 g/dzień. Wysokie spożycie CzM zwiększało szansę NT o 19% (OR q4 vs q1=1.19; 95% CI: 1.01-1.39) oraz
nadmiernej masy ciała o 53% (OR q4 vs q1=1.53; 95% CI: 1.29-1.80). Nie wykazano istotnej zależności pomiędzy spożyciem CzM a TC, LDL, TG.

Wnioski
Wysokie spożycie CzM wiązało się z częstszym występowaniem NT oraz nadwagi i otyłości.
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Białko Klotho ogranicza stres oksydacyjny i wspomaga funkcje metaboliczne kardiomiocytów podczas
ostrego niedokrwienia z następczą reperfuzją
Klotho protein decreases oxidative stress and supports metabolic functions of cardiomyocytes during I/R injury
Agnieszka Olejnik 1, Marta Banaszkiewicz 1, Anna Krzywonos-Zawadzka 1, Iwona Bil-Lula 1
1 Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wstęp i cel
Klotho (KL) jest białkiem transbłonowym, produkowanym m.in. w nerkach, mózgu i sercu. Celem pracy była ocena wpływu białka KL na
stres oksydacyjny i funkcje metaboliczne kardiomiocytów podczas uszkodzenia niedokrwienno/reperfuzyjnego (IRI).

Materiały i metody
Zastosowano linię ludzkich kardiomiocytów (HCM, ScienCell). Grupę kontrolną stanowiły HCM utrzymywane w warunkach tlenowych, grupę badaną HCM poddane I/R in vitro inkubowane lub nie z białkiem KL. Analizowano stopień uszkodzenia, nasilenie stresu oksydacyjnego
oraz funkcje metaboliczne HCM.

Wyniki

IX K

Aktywność LDH (marker uszkodzenia) i ilość reaktywnych form tlenu i azotu (ROS/RNS) były istotnie wyższe (p<0.05) w grupie I/R
w porównaniu do kontroli tlenowej. Inkubacja HCM z KL znacząco obniżyła aktywność LDH i produkcję ROS/RNS podczas I/R (p<0.05).
Ekspresja indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) była istotnie wyższa w HCM poddanych I/R, a KL zredukowało ekspresję iNOS (p<0.05).
Wykazano obniżony wychwyt glukozy i zwiększoną produkcję mleczanów przez HCM podczas I/R(p<0.05). Wychwyt glukozy ujemnie korelował z aktywnością LDH (p<0.05, r=-0.65), a produkcja mleczanów dodatnio korelowała z aktywnością LDH (p<0.05, r=0.39) i ilością
ROS/RNS (p<0.05, r=0.64). Inkubacja HCM z KL ustabilizowała wychwyt glukozy i ograniczyła produkcję mleczanów w warunkach I/R (p<0.05).
Wnioski: Wykazano ograniczenie uszkodzenia, stresu oksydacyjnego i zaburzeń metabolicznych w HCM po zastosowaniu KL podczas IRI,
wskazując na funkcje kardioprotekcyjne KL.
Finansowanie: MNiSW, „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, RID.Z501.19.010.
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Skład ciała a dobrostan psychiczny oceniany za pomocą skal SWLS, EQ-VAS i BDI w populacji bez otyłości:
Wyniki badania Białystok PLUS
Body composition and subjective well-being using SWLS, EQ-VAS and BDI scales in non-obese individuals: The result from
Polish longitudinal study Białystok PLUS

Małgorzata Chlabicz 1,2, Marlena Paniczko 1, Jacek Jamiołkowski 1, Paweł Sowa 3, Malgorzata Szpakowicz 3, Magda Łapińska 1,
Natalia Jurczuk 1, Natalia Drobek 1, Magdalena Zalewska 1, Andrzej Raczkowski 3, Napoleon Waszkiewicz 4, Karol Kamiński 1,5
1

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, J. Waszyngtona 13A Białystok

2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Kardiologii Inwazyjnej, M. Skłodowskiej-Curie 24A Białystok
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Waszyngtona 13a Białystok
4 Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pl. Brodowicza 1 Choroszcz
5 Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Skłodowskiej 24A Białystok

Wstęp
Ostatnie dowody przemawiają za faktem, że nie tylko występowania otyłości ale również dystrybucja tkanki tłuszczowej mają wpływ na
zdrowie i kondycję społeczeństwa.

Materiał i metody
Skład ciała oceniano metodą absorpcjometrii rentgenowskiej. Dobrostan psychiczny oceniano za pomocą Skali Satysfakcji z Życia
(SWLS), Wizualnej Analogowej Skali Jakości Życia (EQ-VAS) i Skali Depresji Becka (BDI).

Wyniki
Do badania włączono 726 osób bez otyłości w wieku 20-79 lat, średnia wieku 46.8 ± 15.4 lat. 42.1% stanowili mężczyźni. Nie stwierdzono
różnicy między kobietami a mężczyznami w odniesieniu do skali SWLS, natomiast w grupie mężczyzn odnotowano wyższą wartość EQ-VAS
(P<0.001), a BDI w grupie kobiet (P<0.001). WHR miał najsilniejszy negatywny wpływ na satysfakcję z życia. Na jakość życia negatywny
wpływ miała androidalna dystrybucja tkanki tłuszczowej, natomiast pozytywny większa masa mięśniowa i większy obwód uda. Nasilenie
depresji negatywnie korelowało z masą mięśniową i obwodem uda. Dobrostan kobiet głównie jest związany z rozmieszczeniem tkanki
tłuszczowej, a szczególnie niekorzystny wpływ ma dystrybucja tłuszczu w jamie brzusznej. Natomiast samopoczucie mężczyzn zależy
głównie od masy mięśniowej. Największy pozytywny związek odnotowano przy beztłuszczowej masie i obwodzie uda poniżej fałdu pośladkowego.

Wniosek
Skład ciała ma istotny związek z dobrostan psychiczny populacji bez otyłości. Może mieć to związek ze stylem życia, a w szczególności
aktywnością fizyczną.
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Ryzyko sercowo-naczyniowe (SN) oraz predykcja skuteczności różnych modeli prewencji: Wyniki badania Białystok PLUS
Cardiovascular risk classes stratification and prediction for preventive strategies: The result from Polish longitudinal
study Białystok PLUS

Małgorzata Chlabicz 1,2, Jacek Jamiołkowski 1, Wojciech Łaguna 3, Paweł Sowa 4, Marlena Paniczko 1, Malgorzata Szpakowicz 4,
Magda Łapińska 1, Natalia Jurczuk 1, Natalia Drobek 1, Magdalena Zalewska 1, Andrzej Raczkowski 4, Karol Kamiński 1,5
1

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, J. Waszyngtona 13A Białystok

2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Kardiologii Inwazyjnej, M. Skłodowskiej-Curie 24A Białystok
3 Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka, Wiejska 45A Białystok
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Waszyngtona 13a Białystok
5 Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Skłodowskiej 24A Białystok

Celem badania było określenie ryzyka SN lokalnej populacji zgodnie z wytycznymi ESC/EAS z 2019 r. oraz predykcja zmniejszenia ryzyka
SN przy założeniu różnych strategii prewencji. Do udziału w badaniu zaproszono 2449 losowo wybranych mieszkańców Białegostoku. Do
grupy badawczej włączono 931 osób, średni wiek 49,1±15,5 lat. Do oceny 10-letniego ryzyka zgonu SN wykorzystano Pol-SCORE. Model 1
prewencji zakładał osiągniecie docelowych wartości zgodnie z wytycznymi. Model 2 zakładał obniżenie ciśnienia tętniczego o 10 mmHg,
gdy jest ono powyżej 140 mmHg, obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego o 25%, gdy jest powyżej 190mg%, redukcja BMI < 30. Model
3 zakładał dla całej populacji, obniżenie całkowitego cholesterolu i LDL o 10%, ciśnienia skurczowego o 5 mmHg, BMI o 5%, zaprzestanie
palenia (co można uzyskać zmieniając tryb życia). Wyniki zaprezentowano na Rycinie 1.

IX K

Wnioski: Strategia minimalnej prewencji (Model 3) zastosowana w całej populacji może być bardziej skuteczna niż strategia umiarkowanej prewencji (obniżenie stężenia cholesterolu i ciśnienia tętniczego za pomocą przeciętnej dawki powszechnie stosowanych leków)
zastosowana dopiero u osób nieprawidłowościami (Model 2).
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Ochrona serca przed stresem oksydacyjnym za pomocą MMP-2 siRNA
Heart protection against oxidative stress with the use of MMP-2 siRNA

Marta Banaszkiewicz 1, Agnieszka Olejnik 1, Anna Krzywonos-Zawadzka 1, Iwona Bil-Lula 1
1 Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp
Stres oksydacyjny podczas uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego (IRI) serca przyczynia się do wzrostu aktywności metaloproteinazy 2 (MMP-2). MMP-2 degraduje białka kurczliwe, powodując pogorszenie funkcji serca. Celem pracy było zbadanie, czy podanie
MMP-2 siRNA zadziała na serce ochronnie w trakcie uszkodzenia.

Metody
Izolowane serca szczurze, perfundowane metodą Langendorffa, poddano niedokrwieniu i reperfuzji w obecności lub przy braku MMP-2
siRNA. Zmierzono parametry hemodynamiczne serca i oceniono aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w perfuzatach serc.
Aktywność MMP-2 w homogenatach serc oceniono metodą zymografii, a w perfuzatach oznaczono stężenie troponin I (TnI).

Wyniki
Aktywność MMP-2 w sercach poddanych I/R w obecności MMP-2 siRNA, uległa zahamowaniu (p<0.05). Efektem zahamowania aktywności
MMP-2 było zmniejszenie uszkodzenia serca, objawiające się zredukowanym uwalnianiem TnI (p<0.05) oraz LDH (p<0.05) z komórek.
Podaż MMP-2 siRNA i zmniejszone uszkodzenie wpłynęły znacząco na poprawę funkcji mechanicznej serca po I/R (p<0.05).
Powyższe badanie dowodzi, iż MMP-2 siRNA może działać kardioprotekcyjnie na serce poddane I/R i może wesprzeć standardową strategię leczenia ostrych zespołów wieńcowych.
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki [UMO-2016/23/B/NZ3/03151].
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Trans Δ⁹-THC zmniejsza uszkodzenie i poprawia funkcję skurczową kardiomiocytów podczas niedokrwienia i reperfuzji
Trans Δ⁹-THC reduces injury and improves contractility of cardiomiocytes subjected to ischemia and reperfusion

Iwona Bil-Lula 1, Marta Banaszkiewicz 1, Agnieszka Olejnik 1, Anna Krzywonos-Zawadzka 1
1 Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp
Kannabinoidy, w tym trans Δ⁹-THC, oddziałując na CB2R, wpływają na metabolizm katecholaminowy w komórkach serca. Ponieważ kannabinoidy modulują szlaki MAPK, c-Jun, cyklazę adenylynową, JAK1 i kaspazy, celem projektu była ocena wpływu Δ⁹-THC na uszkodzenie
kardiomiocytów podczas stresu oksydacyjnego.

Metody
Ludzkie kardiomiocyty (HCM) poddano chemicznemu (NaCN+2-deoksyglukoza) niedokrwieniu/reperfuzji (I/R), z lub bez Δ⁹-THC (10 µM).
Oznaczono: LDH (marker uszkodzenia), śmiertelność komórek (DAPI) i ich aktywność metaboliczną (FDA). Kurczliwość zmierzono w systemie ION OPTIX a morfologię HCM oceniono w mikroskopie 3DCellExplorer.

Wyniki

Wnioski

IX K

I/R prowadziły do uszkodzenia, obniżonej aktywności metabolicznej, spadku kurczliwości i wzmożonej śmiertelności HCM. Δ⁹-THC wpłynęło na ograniczenie uszkodzenia (p=0.019), poprawę metabolizmu (p=0.040) oraz zmniejszenie śmiertelności HCM. Δ⁹-THC wpłynął
również na poprawę funkcji skurczowej HCM (p=0.037). Zaobserwowano zmniejszony obrzęk komórek i mitochondriów oraz ograniczoną
fragmentację organelli pod wpływem Δ⁹-THC (Ryc.1.)

Trans Δ⁹-THC zmniejsza uszkodzenie kardiomiocytów podczas I/R, przez co może pełnić funkcję protekcyjną.
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Zmiany w aparacie kurczliwym serca pod wpływem stresu oksydacyjnego
Changes in heart contractile apparatus under the influence of oxidative stress

Marta Banaszkiewicz 1, Agnieszka Olejnik 1, Anna Krzywonos-Zawadzka 1, Iwona Bil-Lula 1
1 Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp
Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne (IRI) serca jest wynikiem wzmożonego stresu oksydacyjnego. Zwiększone uwalnianie i aktywacja enzymów proteolitycznych przyczynia się do zwiększonej degradacji białek kurczliwych, w tym komorowych łańcuchów lekkich
miozyny (VLC1). Celem pracy była ocena reekspresji przedsionkowo-płodowej formy łańcuchów lekkich (ALC1) w komorach serca.

Materiały i metody
Izolowane serca szczurze, perfundowane metodą Langendorffa, poddano niedokrwieniu i reperfuzji. Zmierzono parametry hemodynamiczne serca oraz wykonano fluorescencyjny pomiar reaktywnych form tlenu (ROS) w perfuzatach serc. Oceniono aktywność metaloproteinazy 2 (MMP-2) w homogenatach serc metodą zymografii żelatynowej. Zmierzono ekspresję genów oraz zawartość białek ALC1
i VLC1 w sercach za pomocą RQ-PCR oraz testów ELISA.

Wyniki
Obniżony odzysk funkcji mechanicznej serca w grupie I/R (p<0.05) oraz zwiększone stężenie ROS w perfuzatach serc (p<0.05) poddanych I/R potwierdziły ROS-zależne uszkodzenie i zaburzenie funkcji skurczowej serca. Zaobserwowano zwiększoną aktywność MMP-2
w grupie I/R (p<0.05), co wiązało się ze wzmożonym uwalnianiem VLC1 do przestrzeni pozakomórkowej (p<0.05). W homogenatach serc
I/R wykazano wzmożoną ekspresję genu oraz wzrost zawartości białka ALC1 (p<0.05). Reekspresja ALC1 na skutek zwiększonego stresu
oksydacyjnego może stanowić mechanizm adaptacyjny do zmienionych warunków.
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki [UMO-2016/23/B/NZ3/03151].
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Ochronny wpływ doksycykliny na płytki krwi w chemicznym niedokrwieniu i reperfuzji in vitro – badania
wstępne
Protective effect of doxycycline on platelets in chemical ischemia and reperfusion in vitro - preliminary research

Kornela Hałucha 1, Aneta Wrzyszcz 1, Alina Rak-Pasikowska 1, Marta Banaszkiewicz 1, Iwona Bil-Lula 1, Aneta Wrzyszcz 1
1

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wstęp i cel
Doksycyklina chroni kardiomiocyty przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym (N/R) przez hamowanie aktywności metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-2 (MMP-2). Przypuszcza się, że MMP-2, uwolnione z zaktywowanych płytek krwi, aktywuje kolejne
płytki krwi oraz ma właściwości proagregacyjne, jednak wpływ doksycykliny na aktywację płytek poddanych N/R nie został poznany.
Celem pracy było zbadanie wpływu doksycykliny na aktywację płytek krwi poddanych N/R in vitro.

Metody
Materiał do badań stanowiły płytki krwi wyizolowane z cytrynianowej krwi żylnej pobranej od zdrowych ochotników. Płytki krwi poddano
N/R składającej się z 3 etapów: stabilizacji, hipoksji, reoksygenacji. Badanie obejmowało płytki krwi nie poddane N/R (AERO), poddane
N/R (N/R) oraz z dodatkiem doksycyliny (30 µM) poddane N/R (N/R+D). Na każdym etapie płytki krwi zawieszone były w buforze HEPES.
Hipoksję wywołano dodatkiem 0,4 mmol/L cyjanku sodu- inhibitora oddychania tlenowego oraz 4,4 mmol/L 2-deoksyglukozy- inhibitora
glikolizy. Ekspresję trzech markerów aktywacji: aktywowanej GPIIb/IIIa, CD62P oraz CD63 na powierzchni płytek krwi zbadano cytometrycznie.

Wyniki

IX K

Ekspresja GPIIb/IIIa (p<0,05) oraz CD62P (p<0,05) uległa obniżeniu w serii z doksycykliną (N/R+D) w porównaniu do płytek poddanych
hipoksji (N/R). Zauważono tendencję do niższej ekspresji CD63 w serii N/R+D niż w serii N/R. Dokscycyklina chroni płytki krwi przed
aktywacją wywołaną N/R in vitro. Finansowanie grant STM.D010.20.130.
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Wpływ akceptacji choroby na poziom lęku i depresji u chorych z migotaniem przedsionków
The impact of the acceptance of illness on the level of anxiety and depression in patients with atrial fibrillation

Agnieszka Młynarska 1, Natalia Świątoniowska-Lonc 2, Rafał Młynarski 1, Beata Jankowska-Polańska 2
1

Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń, Ziołowa 45/47 Katowice

2 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Bartla 5 Wrocław

Migotanie przedsionków (AF) jest chorobą przewlekłą, której objawy somatyczne wywołują u pacjentów uczucie lęku. Akceptacja choroby jest szeroko opisywana w literaturze, natomiast nie wiadomo, w jaki sposób akceptacja choroby wpływa na stan psychiczny pacjentów z AF.

Celem badania była ocena wpływu akceptacji choroby na poziom lęku i depresji u chorych z migotaniem przedsionków.
Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano 204 pacjentów (w tym 96 mężczyzn) z AF leczonych w oddziale elektrokardiologicznym. W badaniu zastosowano standaryzowane kwestionariusze: Skala Akceptacji Choroby (AIS) oraz Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (HADS). Dane socjokliniczne
zaczerpnięto z dokumentacji medycznej.

Wyniki
Średni wynik akceptacji choroby (AIS) wynosił 31,15±4,96 pkt. 71,57% badanych miało wysoki, 25,98% średni, a 2,45% niski poziom AIS.
Pacjenci z niskim stopniem AIS chorowali dłużej (29,31% vs. 13,01%), częściej mieli kołatanie serca (82,76% vs. 72,06%), częściej byli hospitalizowani (8,62% vs. 1,37%), rzadziej kontrolowali INR (60,34% vs. 78,77%), rzadziej miała kardiowersję elektryczną (34,48% vs. 52,05%) oraz
byli gorzej wyedukowani (48,28% vs. 65,75%) w porównaniu do osób z wysokim stopniem AIS. Pacjenci z niskim i średnim poziomem AIS
częściej mieli wyraźne zaburzenia lękowe i depresyjne (stosownie: 50% vs. 18,49%; 39,66% vs. 25,34%) w porównaniu do osób z wysokim
poziomem AIS. W analizie korelacji AIS miała istotny wpływ na nasilenie zaburzeń lękowych (r=-0,483; p<0,05) i depresyjnych (r=-0,409;
p<0,05), a im wyższy wynik AIS tym mniejsze nasilenie tych zaburzeń. W analizie wieloczynnikowej niezależnym determinantem nasilenia
lęku i depresji była akceptacja choroby. Dodatkowo każdy punkt AIS obniżał nasilenie lęku średnio o 0,375 pkt., a depresji o 0,392 pkt.

Wnioski
Pacjenci z AF mają wysoki poziom akceptacji choroby. Akceptacja choroby jest niezależnym determinantem nasilenia lęku i depresji
pacjentów z AF.
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Częstość niedokrwistości oraz niedoborów żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi
The incidence of anemia and iron, vitamin B12 and folic acid deficiency in patients with chronic coronary syndromes

Anna Oleksiak 1, Mariusz Kruk 2, Kamil Marcinkiewicz 1, Marcin Demkow 2, Cezary Kępka 2
1

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii, Alpejska 42 Warszawa

2 Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Alpejska 42 Warszawa

WSTĘP
Anemia powoduje spadek nośników tlenu we krwi, co powoduje gorsze zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen i może nasilać objawy
dławicowe. Celem pracy było zbadanie częstości występowania niedokrwistości oraz niedoborów żelaza, wit. B12 i kwasu foliowego
u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi.

METODY
U 200 pacjentów z ≥1 zwężeniem ≥50% w t. wieńcowej w angio-TK oceniono morfologię, poziom żelaza, wit. B12, kwasu foliowego i kreatyniny. Badanie finansowało NCN (2016/21/N/NZ5/01450).

WYNIKI

WNIOSKI

IX K

U kolejnych 200 pacjentów (125 mężczyzn, 66±10 lat) mediana poziomu hemoglobiny (Hb, g/dl) wyniosła 13,5 [13,0-13,6] u kobiet i 14,8
[14,6-15,0] u mężczyzn (p<0,001). Łagodną niedokrwistość rozpoznano u 27, zaś umiarkowaną u 1 pacjenta, z czego: makrocytozę u 1,
normocytozę u 27, hipochromię u 3, normochromię u 25. Niedobór żelaza stwierdzono u 3 (1,5%), niedobór wit. B12 u 13 (6,5%), natomiast
niedobór kwasu foliowego u 43 (21,5%) pacjentów. 14 pacjentów suplementowało preparaty wit. B12 (u 93% poziom powyżej normy),
natomiast 17 suplementowało kwas foliowy (u 65% poziom powyżej normy), żaden nie przyjmował żelaza. Pacjenci ze współistniejącą
przewlekłą chorobą nerek (PChN) w stadium G3a/G3b (n=29) mieli istotnie niższe stężenie Hb (g/dl) niż ci z prawidłową funkcją nerek
(13,6 [12,7-14,5] vs 14,4 [14,1-14,6]; p=0,02).

Niedokrwistość i niedobory szczególnie witaminy B12 i kwasu foliowego są dość częste u chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi.
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Czynniki występowania objawów niepożądanych związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego
Factors of the occurrence of side effects associated with the intake of acetylsalicylic acid

Agata Bielecka-Dąbrowa 1,2, Aleksandra Paduszyńska 1, Marek Dąbrowa 4, Marek Maciejewski 2, Maciej Banach 1,3,
1 Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Żeromskiego 113 Łódź
2 Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), Rzgowska 281/289 Łódź
3 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289 Łódź
4 Zakład Biofarmacji, Wydz. Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Muszyńskiego 1 Łódź

Cel
Ocena czynników mających wpływ na występowanie działań niepożądanych [AEs(+)] u pacjentów leczonych kwasem acetylosalicylowym
(ASA) w małych dawkach (75-100 mg) w ramach opieki lekarza rodzinnego.

Metodyka
Wykorzystano dane uzyskane z badania obserwacyjnego CARDIOPLUS. W badaniu wzięło udział 8 667 pacjentów – 49% kobiet i 51% mężczyzn w wieku (63±11 lat) oraz 862 lekarzy-badaczy. Narzędziem służącym do realizacji badania był dwuwizytowy kwestionariusz wywiadu.
Pacjentów podzielono na grupy w zależności od zgłaszanych AEs związanych z leczeniem ASA.

Wyniki
Działania niepożądane głównie ze strony przewodu pokarmowego związane z przyjmowaniem ASA zgłosiło 33% pacjentów przyjmujących
ASA 75 mg w porównaniu do 11% stosujących ASA 100 mg w połączeniu z glicyną (p<0,001). Pacjenci z AEs (+) mieli wyższe stężenie trójglicerydów (p=0,002), niższe ciśnienie rozkurczowe (p=0,013), istotnie częściej przyjmowali diuretyki oraz antagonistów kanału wapniowego
(p=0,001 i p=0,02), jednocześnie wykazywali gorszy compliance i rzadziej wprowadzali modyfikację stylu życia.

Wnioski
Wystąpienie AEs wpływa negatywnie na efektywność leczenia. Glicyna może mieć pozytywny wpływ na redukcję AEs u osób przyjmujących ASA.
Sponsor Badania: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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Wybrane modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, a kompetencje zdrowotne dorosłych
mieszkańców Polski
Selected modifiable cardiovascular risk factors and health literacy of adult Polish citizens

Anita Aranowska 1, Agnieszka Borowiec 1, Zofia Słońska 1, Anna Waśkiewicz 1, Danuta Szcześniewska 1, Wojciech Drygas 1,2
1 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42 Warszawa
2 Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Żeligowskiego 7/9 Łódź

Cel
Ocena kompetencji zdrowotnych dorosłych Polaków oraz zależności między nimi, a wybranymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka CVD.

Metody
Dane pochodzą z badania WOBASZ II przeprowadzonego w latach 2013-14 na losowej próbie 2867 dorosłych mieszkańców wybranych
woj. Polski. Do oceny kompetencji zdrowotnych posłużył test the Newest Vital Sign (NVS). Na podstawie wywiadu kwestionariuszowego
oceniono poziom aktywności fizycznej, palenie papierosów, a wskaźnik BMI obliczono w oparciu o wyniki pomiarów antropometrycznych.
Indeks jakości diety (HDI) posłużył do oceny jakości diety.

Wyniki

Wnioski

IX K

Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych stwierdzono u 53% M i 56% K, ale jednocześnie kompetencje 30% osób były niewystarczające.
Wraz ze wzrostem wykształcenia badanych rosną ich kompetencje zdrowotne. Analiza korelacyjna wykazała, że osoby posiadające wyższe kompetencje zdrowotne, charakteryzują się niższym BMI, rzadszym paleniem tytoniu i mniejszą liczbą papierosów wypalanych przez
palaczy. Nie wykazała ona natomiast zależności między poziomem kompetencji zdrowotnych, a HDI oraz poziomem aktywności fizycznej.

Wyższy poziom kompetencji zdrowotnych wydaje się związany z zachowaniami prozdrowotnymi, chociaż ich silny związek z poziomem
wykształcenia może powodować, że w analizach wielowymiarowych, gdzie wykształcenie jest kontrolowane związek ten jest niewidoczny.
Jak się wydaje, istotne jest podnoszenie kompetencji zdrowotnych, szczególnie wśród ludzi o niższym poziomie wykształcenia.
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Ocena przebiegu ostatniej wizyty i jakości informacji uzyskanych od lekarza a występowanie głównych
czynników ryzyka chorób układu krążenia
Assessment of the last medical visit, quality of information obtained from the doctor and the prevalence of the main of
cardiovascular disease risk factors

Marlena Kostrzejowska 1, Magdalena Kozela 1, Andrzej Pająk 1
1 Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Grzegórzecka 20 Kraków

Wstęp
Pozytywna ocena pacjenta dotycząca wizyty lekarskiej oraz zrozumienia informacji uzyskanych od lekarza przyczyniają się do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

Cel
Określenie związku pomiędzy oceną przebiegu ostatniej wizyty i jakości informacji uzyskanych od lekarza, a występowaniem czynników
ryzyka chorób układu krążenia (ChUK).

Metody
Przebadano losową próbę 464 uczestników (52% kobiet) badania Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe (HAPIEE).
Według standardowego protokołu oceniono przebieg ostatniej wizyty, jakość informacji od lekarza, a także świadomość występowania
głównych czynników ryzyka ChUK.

Wyniki
Blisko 90% osób wyraziło zadowolenie z przebiegu ostatniej wizyty a 80% oceniło informacje od lekarza jako wyczerpujące. W porównaniu do osób bez rozpoznanego nadciśnienia osoby z rozpoznanym nadciśnieniem częściej oceniły informacje o dawkowaniu leków jako
wyczerpujące (p=0,004). Osoby z rozpoznaną hipercholesterolemią lepiej oceniły wizyty lekarskie w zakresie możliwości przedstawienia
swoich dolegliwości (p=0,026), uważnego wysłuchania przez lekarza (p=0,025) i dokładności badania (p=0,045).

Wnioski
Większość uczestników badania pozytywnie oceniło zarówno wizytę jak i jakość informacji od lekarza, a wśród osób świadomych występowania czynników ryzyka ChUK odsetki osób zadowolonych były istotnie wyższe.

69

P14

Prezentacja plakatowa

Nadciśnienie tętnicze u kobiet i mężczyzn, czy leczyć inaczej?
Hypertension in men and women, whether to treat it differently?

Aleksandra Paduszyńska 1, Marek Maciejewski 2, Maciej Banach 1,3, Agata Bielecka-Dąbrowa 1,2
1 Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Żeromskiego 113 Łódź
2 Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), Rzgowska 281/289 Łódź
3 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289 Łódź

Cel
Określenie wpływu płci na farmakoterapię nadciśnienia tętniczego i rokowanie.

Metody
Do badania włączono 299 hospitalizowanych pacjentów (69% kobiet, wiek 61±15 lat) z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych
farmakologicznie. Dodatkowe dane dotyczące skuteczności leczenia oraz przestrzegania zaleceń terapeutycznych pozyskano w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym po roku od hospitalizacji. Analizy statystycznej dokonano z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS
Statistics25.

Wyniki

Wnioski

IX K

W wynikach holtera ABPM zaobserwowano istotnie statystycznie wyższe wartości średniego ciśnienia rozkurczowego w ciągu dnia i nocy
(p < 0,001). W zakresie farmakoterapii istotną różnicę zaobserwowano w zakresie diuretyków tiazydopodobnych przepisywanych częściej
kobietom (26,7% vs. 16,1%, p=0,02) oraz alfa-adrenolityków przepisywanych zdecydowanie częściej mężczyznom (4,4% vs. 21,5%, p<0,0001).
Przyjmowanie preparatów złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego nie różniło się statystycznie istotnie w zależności od płci (19,9%
vs. 26,9%, p=0,09). Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między kobietami a mężczyznami w zakresie uzyskania ciśnienia skurczowego poniżej 140 mmHg, stosowania leków zgodnie z zaleceniami i hospitalizacji w obserwacji rocznej.

Płeć nie wpływa istotnie na skuteczność farmakoterapii nadciśnienia tętniczego i rokowanie w obserwacji rocznej.
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Sztuczna inteligencja: model przewidujący występowanie ostrych zespołów wieńcowych (OZW) na podstawie warunków pogodowych
The weather conditions analyzed with the artificial intelligence system may be used as predictor of the prevalence of
acute coronary syndromes

Patrycja Mołek 1, Bogdan Bochenek 2, Agnieszka Wypych 2, Jadwiga Nessler 3, Jarosław Zalewski 3, Aleksandra Włodarczyk 4
1

Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM, KSS im. Jana Pawła II w Krakowie, Prądnicka 80 Kraków

2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Piotra Borowego 14 Kraków

3 Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii UJCM
4 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJCM, Prądnicka 80 Kraków

Pomimo prac badawczych dotyczących związku warunków pogodowych i ostrych zespołów wieńcowych (OZW) brak jest dowodów na ich
kompleksowy wpływ na częstość OZW. Celem badania było utworzenie modelu sztucznej inteligencji, przewidującego liczebność OZW
na podstawie warunków pogodowych.
Dane 159 307 kolejnych pacjentów z OZW, z małopolskiego rejestru Narodowego Funduszu Zdrowia, z lat 2008- 2018 zestawiliśmy z parametrami pogodowymi uzyskanymi z 5 małopolskich stacji pogodowych (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). W dalszej analizie
uwzględniliśmy dwie stacje (Kraków-Balice, n=75565, Tarnów, n=30079), pozostałe stacje wykluczyliśmy z powodu małej ilości danych. Analizowaliśmy następujące parametry: średnia prędkość wiatru na wysokości 10 m, temperature powietrza, temperature termometru suchego, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza, opady atmosferyczne oraz 3 godzinne zmiany ciśnienia
atmosferycznego. Korelacje pomiędzy rzeczywistą liczbą OZW a przewidywaną w przypadku wiosny wynosiły między 0.69 a 0.71 (CI 0.630.77), dla lata 0.66-0.75 (CI 0.59-79), dla jesieni 0.69-0.74 (CI 0.63-0.79) oraz dla zimy 0.69-0.72 (CI 0.63-0.77, P<0.0001 dla wszystkich analiz).
Najistotniejsze dla uczenia maszynowego były wartości zakresu wilgotności, zakresu teemperatury termometru suchego oraz maksymalnej wilgotności. Sztuczna inteligencja jest użytecznym narzędziem przewidującym występowanie OZW, dzięki modelu analizującego
warunki pogodowe.

71

P16

Prezentacja plakatowa

Rola Zespołu Sercowego (Heart Team, HT) w podejmowaniu decyzji terapeutycznych u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową (MVD). Charakterystyka kliniczna i krótkoterminowe wyniki leczenia
w referencyjnym ośrodku akademickim
Heart Team (HT) for managing of patients with multivessel coronary artery disease (MVD). Baseline patient characteristics
and short-term outcomes from tertiary cardiovascular care center
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1

1

1

1

1

1

Szymon Jonik , Michał Marchel , Ewa Pędzich-Placha , Adam Rdzanek , Arkadiusz Pietrasik , Łukasz Kołtowski , Zenon Huczek ,
1
1
1
1
1
1
1
Janusz Kochman , Radosław Piątkowski , Monika Budnik , Janusz Kochanowski , Paweł Czub , Radosław Wilimski , Piotr Hendzel ,
1
1
1
1
Marcin Grabowski , Krzysztof Filipiak , Grzegorz Opolski , Tomasz Mazurek
1

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

Cel i metody pracy
Celem tego badania była ocena charakterystyki klinicznej i rokowania krótkoterminowego (30 dni) pacjentów z MVD, u których decyzja dotycząca metody postępowania–optymalnej terapii farmakologicznej (OTF), leczenia przezskórnego (PCI-przezskórna interwencja
wieńcowa) lub kardiochirurgicznego (CABG-pomostowanie aortalno-wieńcowe) została wybrana przez HT.

Wyniki

Wnioski

IX K

W latach 2017-2019 odbyło się 146 posiedzeń HT, podczas których podjęto decyzje terapeutyczne u 1049 pacjentów z MVD (średni
wiek=70,9 lat, 72,2%–mężczyźni). Ostatecznie, wybraną metodę leczenia–OTF, PCI lub CABG wdrożono w 92,1% przypadków (odpowiednio
u 241, 470 i 255 chorych). Ryzyko okołooperacyjne oceniane według skali EuroSCORE II wynosiło odpowiednio 6,88%, 6,41 % i 3,37 % dla
OTF, PCI i CABG (p<0,05). W obserwacji 30-dniowej wdrożenie PCI lub CABG było związane z mniejszą liczbą kolejnych rewaskularyzacji
w porównaniu z OTF (p<0,05), natomiast PCI cechowała mniejsza śmiertelność ogólna niż CABG i OTF (p<0,05). Ponadto, PCI było związane
z mniejszym odsetkiem zdarzeń sercowo-naczyniowych (CV) w porównaniu z OTF (p<0,05). OTF, PCI i CABG nie różniły się istotnie, jeśli
chodzi o liczbę zgonów z przyczyn CV, zawałów serca i udarów mózgu (p>0,05).

W doświadczeniu Naszego ośrodka rola HT w podejmowaniu decyzji terapeutycznych u pacjentów z MVD wpłynęła korzystnie na ich
rokowanie krótkoterminowe i jakość życia. Uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia w obserwacji odległej.
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Wpływ edukacji prozdrowotnej w ramach opieki lekarza rodzinnego na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, stan kliniczny i satysfakcję pacjentów
Influence of health education as part of GP care on risk factors for cardiovascular diseases, clinical condition and
patient satisfaction

Agata Bielecka-Dąbrowa 1,2, Aleksandra Paduszyńska 1, Marek Dąbrowa 4, Maciej Banach 1,3,
1 Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Żeromskiego 113 Łódź
2 Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), Rzgowska 281/289 Łódź
3 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289 Łódź
4 Zakład Biofarmacji, Wydz. Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Muszyńskiego 1 Łódź

Cel
Ocena wpływu edukacji prozdrowotnej przeprowadzonej przez lekarza rodzinnego na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
i ich satysfakcję z leczenia.

Metodyka
Wykorzystano dane uzyskane z badania CARDIOPLUS. W badaniu wzięło udział 8 667 pacjentów – 49% kobiet i 51% mężczyzn w wieku (63±11
lat) oraz 862 lekarzy-badaczy. Narzędziem służącym do realizacji badania był dwuwizytowy kwestionariusz wywiadu. W przypadku autonomicznej decyzji lekarza o zasadności wykorzystania ulotki edukacyjnej, przeprowadzał on edukację pacjenta w zakresie profilaktyki
chorób sercowo–naczyniowych.

Wyniki
Na pierwszej wizycie nadciśnienie tętnicze zostało zdiagnozowane u 65,70% pacjentów, nadwaga u 46,6%, otyłość u 29%, 27% pacjentów
zgłosiło palenie papierosów. Podczas wizyty kontrolnej stwierdzono istotną redukcję masy ciała (55,06% versus 45%; p=0,008); redukcję
ciśnienia tętniczego obwodowego zarówno skurczowego (p<0,001) jak i rozkurczowego (p<0,001) a także obniżenie stężeń cholesterolu
całkowitego (p<0,001), trójglicerydów (p<0,001); cholesterolu LDL (p<0,001) i wzrost stężenia cholesterolu HDL (p<0,001). Znacząco zwiększył się odsetek badanych, którzy w pełni przestrzegali zaleceń lekarza. Badani wyżej oceniali własną satysfakcję z wdrożonego leczenia
(o około 20%).

Wnioski
W wyniku zastosowanej edukacji prozdrowotnej i przeprowadzonego szkolenia z zakresu modyfikacji stylu życia, pacjenci uzyskali istotną redukcję czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
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Infekcja H. pylori oraz podwyższony poziom kalprotektyny w stolcu u pacjentów z ostrą zatorowością
płucną - wyniki wstępne
Prevalence of Helicobacter pylori infection and elevated fecal calprotectin in patients with acute pulmonary embolism
- preliminary findings

Ositadima Chukwu 1, Katarzyna Ciuk 1, Radosław Borek 2,3, Anna Skwarek 2,3, Jerzy Wiliński 2,3
1

Jagiellonian University Medical College, Św. Anny Kraków, Św. Anny 12 Kraków

2 Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdzialem Kardiologicznym, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, Krakowska 31 32-700 Bochnia
3 1st Department of Internal Medicine with Cardiology Subdivision, Blessed Marta Wiecka District Hospital., Krakowska 31 Bochnia

Wstęp
Ostra zatorowość płucna (PE) jest związana z określonymi predysponującymi czynnikami. Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori i podwyższonego stężenia kalprotektyny w kale u pacjentów z wysokim klinicznym prawdopodobieństwem PE.

Metody
W grupie badawczej było 46 pacjentów w wieku 64,09 ± 17,54 lat, z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia PE na podstawie oceny
klinicznej, kierowanych na angiografię CT tętnic płucnych. Podczas pierwszych trzech dni hospitalizacji stolec wszystkich pacjentów zbadano pod kątem stężenia kalprotektyny w kale i antygenu Helicobacter pylori. Średni wynik prognozy klinicznej Wellsa wynosił 2,92 ± 2,43
punktu, stężenie D-dimerów wyniosło 4764,96 ± 3218,35 ng / ml, NT-proBNP 3542,73 ± 5908,73 pg / ml, troponina T 42,39 ± 57,58 pg / ml.

Wyniki

Wnioski

IX K

25 pacjentów miało potwierdzoną PE. Osoby z PE miały istotnie wyższe stężenie D-dimerów (mediana 6514,5 vs 2269 ng / ml, p = 0,0029).
Osoby z PE wykazywały tendencje do częstszego dodatniego wyniku testu kalprotektyny (48,0% vs 28,6%, P = 0,1787) oraz rzadziej występującego dodatniego testu na obecność antygenu H. pylori w stolcu (20,0% vs 38,1%, P = 0,1746) w porównaniu z osobami bez PE.

Nie było różnic w częstości występowania dodatnich wyników testów na obecność kalprotektyny w kale i antygenu H. pylori w tej małej
grupie badawczej. Jednak obserwowane trendy zachęcają do dalszych badań nad potencjałem predykcyjnym tych markerów w PE.
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Występowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego zależnych od stylu życia u studentów kierunków medycznych
The occurrence of lifestyle-related cardiovascular risk factors among medical students

Klara Kowalczyk 1, Maciej Małyszko 1, Marta Pielak 1, Karolina Świder 1, Alicja Baska 1, Daniel Śliż 1
1

SKN Medycyny Stylu Życia przy III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Bursztynowa 2 Warszawa

Wstęp
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych jest istotnym elementem nauczania kardiologii na uczelniach medycznych. W badaniu sprawdzono i porównano nawyki studentów kierunków medycznych w zakresie diety, aktywności fizycznej i palenia tytoniu.

Cel
Ocena występowania wybranych, modyfikowalnych czynników ryzyka chorób zależnych od stylu życia wśród studentów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Metodyka
Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety będącej przekładem arkusza opracowanego na uniwersytecie Loma Linda z udziałem American College of Lifestyle Medicine. Objęło ono 212 studentów, w tym 128 (81K, 47M) na kierunku lekarskim i 84 (65K, 19M) na fizjoterapii.

Wyniki
W badanej populacji 77% osób zgłasza, że nie spożywa 5 porcji warzyw i owoców dziennie. 80,67% studentów deklaruje BMI w przedziale
19-25 (średnio 21,24K i 23,49M), 19,33% studentów nie mieści się w granicach normy – (BMI>30 u 1,89% badanych, w przedziale 25-30
u 10,38%, BMI<19 u 13,68%). Połowa studentów kierunku lekarskiego i ponad 60% studentów fizjoterapii to osoby aktywne fizycznie przynajmniej 3 razy w tygodniu. 76 osób spośród 212, a więc prawie 36% badanych deklaruje przyjmowanie nikotyny w ciągu ostatniego roku.

Wnioski
Przeprowadzona analiza wskazuje na istotne występowanie czynników ryzyka chorób związanych ze stylem życia wśród studentów
kierunków medycznych. Należy zatem zastanowić się, jakie czynniki wpływają na brak przestrzegania zaleceń zdrowego stylu życia
w tej grupie badanych.
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Ocena czynników ryzyka hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym w obserwacji rocznej
Assessment of risk factors for hospitalization for cardiovascular reasons in patients with hypertension in the 1-year
follow-up

Aleksandra Paduszyńska 1, Marek Maciejewski 2, Maciej Banach 1,3, Agata Bielecka-Dąbrowa 1,2
1 Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Żeromskiego 113 Łódź
2 Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), Rzgowska 281/289 Łódź
3 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289 Łódź

Cel
Określenie czynników ryzyka ponownej hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Metody
Do badania włączono 299 hospitalizowanych pacjentów (69% kobiet, wiek 61±15 lat) z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych
farmakologicznie. Badanych podzielono na dwie grupy ze względu na konieczność ponownej hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu roku od pobytu na oddziale. Dodatkowe dane dotyczące skuteczności leczenia oraz przestrzegania zaleceń terapeutycznych pozyskano w wywiadzie telefonicznym. Analizy statystycznej dokonano z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics25.

Wyniki

Wnioski

IX K

Czynnikami o największym wpływie na wystąpienie ponownych hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych były wiek (95% CI 1,09
- 12,79; OR 3,73; p=0,04) oraz ciśnienie tętnicze niższe niż 120/80 mmHg (95% CI 1,09 - 4,44; OR 2,2; p=0,03). W odniesieniu do stosowanych podstawowych grup leków hipotensyjnych nie odnotowano statystycznie istotnych różnic między pacjentami. Analizowane grupy
pacjentów nie różniły się istotnie statystycznie w odniesieniu do częstości stosowania preparatów złożonych (24,6% vs. 30,4%, p=0,28).

Niezależnymi czynnikami ponownych hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym są wiek
i wartości ciśnienia poniżej 120/80 mmHg.
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Wpływ strategii leczenia na poziom akceptacji choroby pacjentów z migotaniem przedsionków
Impact of treatment strategies on the level of the acceptance of illness of patients with atrial fibrillation

Natalia Świątoniowska-Lonc 2, Agnieszka Młynarska 1, Rafał Młynarski 1, Beata Jankowska-Polańska 2
1

Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń, Ziołowa 45/47 Katowice

2 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Bartla 5 Wrocław

WSTĘP
Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią nadkomorową. Migotanie przedsionków cechuje szybka, nieskoordynowana aktywacja przedsionków z towarzyszącym niemiarowym rytmem komór. Wytyczne rekomendują dwie strategie postępowania
u pacjenta z migotaniem przedsionków: terapię mającą na celu utrzymanie rytmu zatokowego oraz akceptację choroby i leczenie kontrolujące częstość rytmu komór. Obowiązujące zalecenia uzależniają wybór strategii od nasilenia objawów związanych z migotaniem
przedsionków oraz czynników mogących wpływać na skuteczność utrzymania rytmu zatokowego.

Celem badania
była ocena wpływu strategii leczenia na poziom akceptacji choroby pacjentów z migotaniem przedsionków.

Materiał i metody
204 pacjentów (w tym 96 mężczyzn) z migotaniem przedsionków leczonych w oddziale elektrokardiologicznym zostało włączonych do
badania. W badaniu zastosowano standaryzowany kwestionariusz do oceny akceptacji choroby -Skala Akceptacji Choroby (AIS). Dane
socjokliniczne zaczerpnięto z dokumentacji medycznej.

Wyniki
U 65,2% badanych pacjentów zastosowano leczenie kontrolujące rodzaj rytmu komór, a u 34,8% leczenie kontrolujące częstość rytmu
komór. Pacjenci leczeni lekami kontrolującymi częstość rytmu komór rzadziej mieli wykonywaną kardiowersję elektryczną (36,62% vs.
52,63%; p=0,042) oraz farmakologiczną (21.13% vs. 46,62%; p=0,001) oraz rzadziej występowały u nich epizody arytmii (7,04% vs. 44,36%;
p<0,001). W analizie porównawczej pacjenci, u których stosowano leczenie kontrolujące częstość rytmu komór mieli istotnie statystycznie wyższy poziom akceptacji choroby w porównaniu do osób, u których zastosowano leczenie kontrolujące rodzaj rytmu komór
(32,25±5,21 vs. 30,56±4,75; p=0,011). W analizie jednoczynnikowej pacjenci poddani kardiowersji elektrycznej mieli istotnie statystycznie wyższy poziom akceptacji choroby w porównaniu do pozostałych badanych (31,85±4,66 vs. 30,52±5,16; p=0,024), natomiast pacjenci,
u których wykonano kardiowersję elektryczną mieli istotnie niższy poziom akceptacji choroby w porównaniu do pozostałych badanych
(29,88±5,37 vs. 31,91±4,56; p=0,024). Analiza regresji liniowej wykazała, że niezależnym determinantem wysokiego poziomu akceptacji
choroby jest kardiowersja elektryczna oraz edukacja na temat migotania przedsionków (stosownie: r= 1,834, p=0,012; r = 5,009, p=0,006).

Wnioski
Poziom akceptacji choroby pacjentów z migotaniem przedsionków zależy od zastosowanej strategii leczenia. Kardiowersja elektryczna
jest niezależnym determinantem dobrej akceptacji choroby pacjentów z migotaniem przedsionków.
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Realizacja świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego z perspektywy Narodowego
Funduszu Zdrowia (raport 2017-2020)
Provision of comprehensive care services after myocardial infarction from the perspective of the National Health Fund
(report 2017-2019)

Patrycja Mołek 1,2, Bogdan Bochenek 1
1

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Kazimierza Bartla 5 Wrocław

2 Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrala w Warszawie, Rakowiecka 26/30 Warszawa

Wprowadzony w 10.2017 r. model kompleksowej opieki po zawale serca (kos-zawał) poprawił dostęp do wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz zmniejszył śmiertelność w obserwacji 30 miesięcznej.
Celem badania było zebranie aktualnych danych o epidemiologii, sposobie leczenia i rokowaniu chorych po zawale serca w PL leczonych
w kos-zawał. Ewaluacja realizacji świadczenia kos-zawał jako całościowa ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjnych.
Analizie poddano pacjentów włączonych w okresie obserwacji 10.2017-03.2020 do kos-zawał. Grupę kontrolną stanowią pacjenci, którzy
w analogicznym okresie byli leczeni poza leczeniem modułowym (poza kos-zawał).

IX K

Osoby objęte kos-zawał mają znacząco wyższe prawdopodobieństwo przeżycia. Wynika to ze struktury pacjentów (relatywnie młodsi,
mniejszy odsetek wcześnieszych, np. niewydolności serca) jak i zastsowanego leczenia – w przypadku kos-zawał relatywnie częściej PCI,
dla którego obserwuje się niższą szansę wystąpienia zgonu pacjenta w ciągu roku. Pacjent modułowy znacząco częściej ma rehabilitację
kardiologiczną w ciągu 60 dni od zawału. Zapewnienie rehabilitacji kardiologicznej i PCI wskazuje na pozytywny wpływ programu – porównując pacjentów rehabilitowanych kardiologicznie, którzy mieli sprawozdaną hospitalizację z zawałem w kos-zawał i poza nim analiza
nie wykazała wyższych przeżyć w przypadku kos-zawał.
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Wpływ zespołu słabości na funkcjonowanie w chorobie przewlekłej pacjentów kwalifikowanych do
zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego
Influence of the frailty syndrome on the functioning of chronic disease in patients qualified for coronary bypass surgery

Martyna Kluszczyńska 1, Agnieszka Młynarska 2
1 Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2 Oddział Elektrokardiologii, Ziolowa 45 Katowice

Funkcjonowanie pacjentów w chorobie przewlekłej determinowane jest przez wiele czynników socjodemograficznych, psychospołecznych oraz fizycznych.
Celem pracy jest analiza wpływu występowania zespołu kruchości u pacjentów poddanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu na
funkcjonowanie w chorobie przewlekłej.
Badaniem objęto 180 pacjentów (k-53, m-127) pow. 60 r.ż kwalifikowanych do zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Wykorzystano następujące metody badawcze: wskaźnik kruchości Tilburg, gdzie wynik ≤ 5 punktów świadczy o wstępowaniu zespołu słabości,
całościową ocenę geriatryczną oraz skalę funkcjonowania w chorobie przewlekłej.
Zespół kruchości rozpoznano u 23,3% badanych (40,5% kobiet i 59,5% mężczyzn), różnice osiąganych wyników pomiędzy płciami nie są
istotne statystycznie (p=0,828). Im mniejsze nasilenie zespołu kruchości tym lepsze funkcjonowanie w chorobie przewlekłej (p=0,001,
r=-0,239). Poniżej przedstawiono korelacje pomiędzy skalą Tilburg, a skalą FCIS oraz ich poszczególnymi domenami.
1. Zespół kruchości wpływa na funkcjonowanie pacjentów w chorobie przewlekłej.
2. Im mniejsza kruchość tym wzrasta przeświadczenie ankietowanych o możliwości oddziaływania na chorobę.

oddziaływanie
choroby na pacjenta
fizyczna

psychiczna

społeczna

suma domen

oddziaływanie pacjenta
na chorobę

odziaływanie choroby
na postawy pacjenta

suma domen

-0,189

0,034

-0,085

-0,123

p=0,011

p=0,651

p=0,255

p=0,100

-0,069

-0,127

-0,191

-0,183

p=0,360

p=0,089

p=0,010

p=0,014

-0,1

-0,243

-0,191

-0,251

p=0,184

p=0,001

p=0,010

p=0,001

-0,196

-0,102

-0,192

-0,239

p=0,008

p=0,171

p=0,010

p=0,001
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Stan uzębienia u pacjentów z ostrą zatorowością płucną
Oral health in patients with acute pulmonary embolism

Radosław Borek 1, Anna Skwarek 1, Katarzyna Ciuk 2, Ositadima Chukwu 2, Jerzy Wiliński 1
1 Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdzialem Kardiologicznym Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, Krakowska 31 32-700 Bochnia
2

Jagiellonian University Medical College, Św. Anny Kraków, Św. Anny 12 Kraków

Cel
Ostra zatorowość płucna (ZP) jest groźną manifestacją żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Do ZP mogą przyczyniać się choroby
zapalne. Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z ZP.

Metody
Oceniano 60 pacjentów (28 mężczyzn, 46,7%) w wieku 72,93 ± 13,86 lat, z wysokim prawdopodobieństwem ZP w ocenie klinicznej, poddanych angio-TK tętnic płucnych. Wskaźnik PUW (próchnicą; usunięte, wypełnione) został obliczony przez lekarza dentystę. Średnia liczba
punktów w skali Wellsa dla ZP wynosiła 2,99 ± 2,06 punkty, stężenie D-dimerów 4935,2 ± 3091,2 ng / ml, NT-proBNP 4130,8 ± 6412,4 pg / ml,
a troponiny T 47,5 ± 56,5 pg / ml.

Wyniki

Wnioski

IX K

ZP potwierdzono u 34 pacjentów. W podgrupie osób z ZP częstość występowania choroby wieńcowej była mniejsza (21,6% vs 50,0%,
p = 0,0166), natomiast stężenie D-dimerów było wyższe (mediana 5670,0 vs 3018,5 ng / ml; P = 0,0210). Pacjenci z ZP mieli mniejszą liczbą
brakujących zębów, większą liczbą zębów wypełnionych oraz niższy wskaźnik PUW. W analizie regresji logistycznej jedyną zmienną
związaną z ZP była liczba usuniętych zębów (U) (β = -0,02, P = 0,0174).

Osoby z ZP mają więcej zębów, z których wszystkie są potencjalnymi ogniskami infekcji. Pacjenci ci posiadają również intensywną
historię zabiegów stomatologicznych. Większa ogólna liczba zachowanych zębów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ZP.
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Czynniki redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego <140 mmHg u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Systolic blood pressure reduction <140 mmHg factors in patients with hypertension

Aleksandra Paduszyńska 1, Marek Maciejewski 2, Maciej Banach 1,3, Agata Bielecka-Dąbrowa 1,2
1 Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Żeromskiego 113 Łódź
2 Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), Rzgowska 281/289 Łódź
3 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289 Łódź

Cel
Określenie czynników redukcji ciśnienia skurczowego do <140 mmHg.

Metody
Do badania włączono 299 hospitalizowanych pacjentów (69% kobiet, wiek 61±15 lat) z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych
farmakologicznie. Badanych podzielono na dwie grupy ze względu na uzyskane wartości skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) w obserwacji rocznej (1 <140 mmHg, 2 >140 mmHg). Do analizy statystycznej użyto pakietu IBM SPSS Statistics25. Dodatkowe dane dotyczące
skuteczności leczenia oraz przestrzegania zaleceń terapeutycznych pozyskano w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym po roku od
hospitalizacji. Analizy statystycznej dokonano z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics25.

Wyniki
Pacjenci z uzyskanym SBP<140/90 mmHg mieli niższe wartości średniego SBP w ciągu doby po ustaleniu farmakoterapii. U pacjentów
z grupy 2 odnotowano istotnie wyższe stężenia cholesterolu całkowitego (średnia 185,09 mg/dl vs. 171,13 mg/dl, p=0,04) i LDL (112,03 mg/dl
vs. 100,26 mg/dl, p=0,04). Niezależnym czynnikiem uzyskania redukcji SPB < 140/90 mmHg jest cholesterol LDL (p=0,049). W grupie
1 istotnie rzadziej stosowano antagonistów angiotensyny II, diuretyki tiazydowe i antagonistów kanałów wapniowych. Nie było różnic
w częstości stosowania preparatów złożonych w poszczególnych grupach (34,6% vs. 27,4%, p=0,23).

Wnioski
Z redukcją SBP <140 mmHg są związane niższe stężenia cholesterolu LDL oraz zastosowane grupy leków.
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