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Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w VIII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji
i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna
2015 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”.
Jak co roku zmierzymy się z wyzwaniami współczesnej kardiologii prewencyjnej.
W szczególności zapraszamy do udziału w debatach poświęconych jakości opieki
medycznej, finansowaniu procedur w zakresie kardiologii prewencyjnej, sesji poświęconej wynikom ogólnopolskiego badania WOBASZ II, a także w warsztatach
echo- i elektrokardiograficznych oraz kursie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
Komitet Naukowy Konferencji przygotował wiele interesujących sesji, między innymi sesje dotyczące zespołu kruchości, profilaktyki udaru mózgu, leczenia nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Interesująco zapowiada się sesja „prokontra”, w czasie której wybitni eksperci będą spierać się o rolę zmiany stylu życia
i farmakoterapii w profilaktyce chorób układu krążenia, a także sesja zatytułowana
„Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej”. W programie Konferencji 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.
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.

Łączymy wyrazy szacunku
Dr hab. Piotr Jankowski, prof. UJ			
Prof. dr hab. Andrzej Pająk				
Dr n. med. Roman Topór-Mądry			

Prof. dr hab. Wojciech Drygas
Dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Dr n. med. Agnieszka Serafin
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KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. UJ, dr hab. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia PTK
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
Dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
Dr n. med. Agnieszka Serafin
Sekretarz Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

ORGANIZATORZY
Sekcja Prewencji i Epidemiologii
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Instytut Zdrowia Publicznego
W

I Klinika Kardiologii
i Elektrokardiologii Interwencyjnej
o

h
m

m

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Firma Iwentarium
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KOMITET NAUKOWY
• Marcin Adamczak

• Marek Jastrzębski

• Aleksander Prejbisz

• Paweł Balsam

• Monika Jezierska-

• Piotr Pruszczyk

• Maciej Banach

Kazberuk

• Andrzej Rynkiewicz

• Rafał Baranowski

• Jacek Lelakowski

• Agnieszka Serafin

• Marcin Barylski

• Zbigniew Kalarus

• Edyta Smolis-Bąk

• Wojciech Bielecki

• Karol Kamiński

• Ewa Straburzyńska-

• Leszek Bryniarski

• Kalina Kawecka-Jaszcz

• Krzysztof Brzózka

• Jarosław Kaźmierczak

• Anna Budaj-Fidecka

• Marek Klocek

• Paweł Burchardt

• Longina Kłosiewicz-

• Barbara Cybulska

Latoszek

Migaj
• Katarzyna StolarzSkrzypek
• Gabriela Sujkowska
• Andrzej Surdacki

• Danuta Czarnecka

• Grzegorz Kopeć

• Dominika Szalewska

• Jarosław Drożdż

• Dariusz Kosior

• Dorota Szostak-

• Wojciech Drygas

• Magdalena Kostkiewicz

• Jacek Dubiel

• Krystyna Kozakiewicz

• Hanna Szwed

• Zbigniew Eysymontt

• Marek Koziński

• Daniel Śliż

• Anna Fijałkowska

• Wojciech Kozubski

• Roman Topór-Mądry

• Zbigniew Gaciong

• Maciej Małecki

• Anetta Undas

• Grzegorz Gajos

• Artur Mamcarz

• Bożena Wierzyńska

• Mariusz Gąsior

• Wojciech Matusewicz

• Aleksandra Wilczek-

• Zbigniew Gąsior

• Katarzyna Mizia-Stec

• Marek Gierlotka

• Agnieszka Młynarska

• Adam Windak

• Marcin Grabowski

• Jadwiga Nessler

• Marcin Wojnar

• Stefan Grajek

• Małgorzata Nietopiel

• Jadwiga Wolszakiewicz

• Tomasz Grodzicki

• Rafał Niżankowski

• Jerzy Krzysztof Wranicz

• Barbara Gryglewska

• Agnieszka Olszanecka

• Andrzej Wysokiński

• Maciej Haberka

• Magdalena Olszanecka-

• Witold Zatoński

• Piotr Hoffman

Glinianowicz

• Zbigniew Izdebski

• Maria Olszowska

• Ewa Jankowska

• Grzegorz Opolski

• Piotr Jankowski

• Andrzej Pająk

• Andrzej Januszewicz

• Piotr Podolec

Węgierek

Banc

• Tomasz Zdrojewski
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Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2015”
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej
(grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - EUROPREVENT 2016).

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz – przewodnicząca
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk

Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2015”
i „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, którego pierwszym
autorem jest osoba w wieku ≤35 lat (grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - EUROPREVENT 2016).

Członkowie Komisji Konkursowej:

Dr hab. Paweł Burchardt – przewodniczący
Dr hab. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. Ewa Jankowska
Dr hab. Grzegorz Kopeć
Dr hab. Marek Koziński
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Recenzenci nadesłanych doniesień naukowych:

Wojciech Drygas
Piotr Jankowski
Marek Klocek
Grzegorz Kopeć
Andrzej Pająk
Agnieszka Serafin
Roman Topór-Mądry
Tomasz Zdrojewski
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PIĄTEK 20 XI
Gala „Heart Forum” Uroczyste spotkanie Ekspertów i Organizatorów
HOTEL STARY
ul. Szczepańska 5
ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na Życie”

11.00

ICE Kraków , ul. Marii Konopnickiej 17
09.00 - 13.30

sala A 11.00 - 13.30

11.00 - 13.30

sala B

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

Warsztaty echo- i elektrokardiograficzne: „Echo spotyka EKG”

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2015

sala C

KURS
„Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu”

13.45 - 14.00

OTWARCIE KONFERENCJI

sala A

14.00 - 14.25

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Alberico Catapano - “Blood Cholesterol - What’s Hot, What’s Not?”

sala A

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Diederick Grobbee - “Global prevention of cardiovascular disease: the role of Fixed Dose Combinations”

sala A

14.25 - 14.50

WYKŁAD PLENARNY
Jarosław Kaźmierczak - „Czynniki ryzyka, choroby układu krążenia,

sala A

WYKŁAD PLENARNY
Piotr Hoffman - „Obrazowanie serca i naczyń w rokowaniu i profilaktyce chorób układu krążenia”

sala A

14.50 - 15.10

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia - spojrzenie Konsultanta Krajowego”

15.10 - 15.30

15.50 - 16.50

sala A 15.50 - 16.50

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy MSD

17.00 - 18.00

18.10 - 18.40

SESJA PLENARNA
„Hipertensjologia w pytaniach i odpowiedziach”
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„Epidemiologia czynników ryzyka w Polsce
- wyniki badania WOBASZ II”

sala A 18.10 - 19.10

sala A

sala C

SESJA PLENARNA

sala B

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy SANOFI

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy
BERLIN-CHEMIE

18.40 - 19.40

SESJA REFERATOWA

sala A 17.00 - 18.00

SESJA REFERATOWA

sala B 15.50 - 17.20

sala B

17.30 - 18.30

sala C

Sesja wspólna z Kolegium Lekarzy
Specjalistów Geriatrii w Polsce

SESJA PLENARNA
„Pacjent pyta, ekspert odpowiada”

19.10 - 19.30

sala B

Wykład satelitarny Firmy
SIROSCAN

18.40 - 19.40

sala C

Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

SOBOTA 21 XI
08.00 - 09.00
08.45 - 10.30

Spotkanie Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

sala A 09.00 - 10.15

Sesja Polskiego Forum Profilaktyki

sala A

WYKŁAD SPECJALNY

11.15 - 12.15

12.15 - 13.15

SESJA PLAKATOWA I, II, III, IV

sala A 12.30 - 13.00

„Jakość w medycynie”

sala B

SESJA LUNCHOWA

SESJA LUNCHOWA

„Konsekwencje spożywania małych ilości
alkoholu”

„Zdrowa dieta - tak łatwo powiedzieć”

sala A 13.15 – 14.45

sala B 13.15 – 14.15

Sesja Pro-Kontra Sekcji Farmakoterapii PTK

WYKŁAD SPECJALNY

13.45 – 14.15

sala C

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

PRZERWA OBIADOWA

13.15 – 13.45

10.45 - 12.00

sala B

12.15 - 13.15

12.30 - 13.15

sala C

sala B

Sesja warsztatowa zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Sanofi

sala A 11.15 - 12.15

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Servier

SESJA REFERATOWA

Sesja Klubu „30” PTK

10.15 - 11.15
10.45 - 11.15

sala B 09.00 - 10.30

sala A

sala C

SESJA PLENARNA
„Najważniejsze polskie rejestry”

„Najważniejsze czynniki ryzyka – lepiej zapobiegać czy (skutecznie) leczyć?”

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy
BOEHRINGER-INGELHEIM

14.20 – 15.20

Sesja Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

15.30 – 16.30

14.20 – 15.20

sala A
14.45 – 15.15

sala B

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy AMGEN

sala A 15.30 – 16.30

„Profilaktyka w niewydolności serca - co
jeszcze można zrobić?”

sala B 15.30 – 16.30

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA

„Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej“

„Rok w kardiologii prewencyjnej”

„Profilaktyka i finanse”

16.30 - 16.45

sala C

SESJA PLENARNA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

sala C

sala A
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PROGRAM

11.00

PIĄTEK 20 XI

HOTEL STARY, ul. Szczepańska 5

Gala „Heart Forum”
Uroczyste spotkanie Ekspertów i Organizatorów
ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na Życie”
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PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

11.00 - 13.30

sala A

SESJA PLENARNA
Warsztaty echo- i elektrokardiograficzne: „Echo spotyka EKG”
Przewodniczący: Marek Jastrzębski, Jacek Lelakowski, Maria Olszowska

1. Maciej Haberka
Tajemniczy elektrokardiogram - Komentarze ekspertów
2. Wiktoria Wojciechowska
Tajemniczy echokardiogram - Komentarze ekspertów
3. Agnieszka Sarnecka
Tajemniczy elektrokardiogram - Komentarze ekspertów
4. Marek Jastrzębski, Agnieszka Olszanecka
Tajemniczy echokardiogram - Komentarze ekspertów
5. Aleksander Kusiak
Tajemniczy elektrokardiogram - Komentarze ekspertów
6. Marek Jastrzębski, Agnieszka Olszanecka
Tajemniczy echokardiogram - Komentarze ekspertów
7. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Tajemniczy elektrokardiogram - Komentarze ekspertów
Eksperci:
Rafał Baranowski, Zbigniew Gąsior, Jerzy K. Wranicz
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PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

11.00 - 13.30
SESJA PLENARNA
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2015
Przewodniczący: Leszek Bryniarski, Jacek Dubiel, Magdalena Kostkiewicz

1. Marcin Grabowski
„Profilaktyka nagłego zgonu i komorowe zaburzenia rytmu”
2. Andrzej Wysokiński
„Infekcyjne zapalenie wsierdzia”
3. Katarzyna Mizia-Stec
„Choroby osierdzia”
4. Grzegorz Gajos
„Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST”
5. Anna Fijałkowska
„Nadciśnienie płucne”
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sala B

PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

09.00 - 13.15

sala C

KURS
„Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu”
Prowadzący: Witold Zatoński, Dorota Lewandowska, Kinga Janik-Koncewicz, Irena Przepiórka,
Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski
ANKIETA WSTĘPNA
PANEL I: „Dlaczego leczenie z palenia tytoniu jest ważnym elementem postępowania lekarskiego?”
Wprowadzenie: „Tytoń albo zdrowie”
1. Toksykologia dymu tytoniowego
2. Schorzenia odtytoniowe
3. Wielkość ekspozycji na dym tytoniowy ludności Polski
4. Wielkość szkód zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu w Polsce
5. Wpływ palenia tytoniu na procesy leczenia
PANEL II: „Leczenie uzależnienia od tytoniu”
Wprowadzenie: „Rola lekarza w leczeniu uzależnienia od tytoniu”
A. Uzależnienie
a. Zespół uzależnienia od tytoniu. Objawy abstynencji
b. Model zmiany postaw wobec palenia tytoniu
B. Diagnostyka
a. Ocena ekspozycji na dym tytoniowy
b. Pomiar uzależnienia od tytoniu
c. Ocena faz zaprzestania palenia. Komentarz filmowy
d. Pomiar motywacji do zaprzestania palenia
C. Leczenie
a. Medycyna oparta na dowodach w leczeniu uzależnienia od tytoniu
b. Nikotynowa Terapia Zastępcza
c. Bupropion
d. Inne leki: Cytyzyna
e. Motywacja i wsparcie w leczeniu uzależnienia od tytoniu
f. Krótka Porada Lekarska dla Palaczy (KPLP) - zasada pięciu „P”
g. Rzucanie palenia a masa ciała
h. Populacyjne programy i kampanie wspierające w rzucaniu palenia
ANKIETA KONTROLNA I DYSKUSJA
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PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

13.45 - 14.00

OTWARCIE KONFERENCJI

sala A

14.00 - 14.25

WYKŁAD INAUGURACYJNY

sala A

Alberico Catapano
President of the European Atherosclerosis Society
“Blood Cholesterol - What’s Hot, What’s Not?”

14.25 - 14.50

WYKŁAD INAUGURACYJNY

sala A

Diederick Grobbee
President-Elect of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
“Global prevention of cardiovascular disease: the role of Fixed Dose Combinations”

14.50 - 15.10

WYKŁAD PLENARNY

sala A

Jarosław Kaźmierczak
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
„Czynniki ryzyka, choroby układu krążenia, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia
- spojrzenie Konsultanta Krajowego”

15.10 - 15.30

WYKŁAD PLENARNY

Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
„Obrazowanie serca i naczyń w rokowaniu i profilaktyce chorób układu krążenia”
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sala A

PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

15.50 - 16.50

sala A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy MSD
„Hipercholesterolemia - nowa perspektywa, nowe narzędzia”
Przewodniczący: Alberico Catapano, Piotr Hoffman

1. Piotr Hoffman Otwarcie sesji
2. Piotr Jankowski
„Rozpowszechnienie hipercholesterolemii i skuteczność jej leczenia, incydenty sercowo-naczyniowe
w Polsce na podstawie dostępnych danych i doniesień”
3. Piotr Hoffman
„Wyniki badania IMPROVE-IT”
4. Alberico Catapano
„Wpływ wyników badania IMPROVE-IT na wytyczne ESC/EAS 2016”
5. Stefan Grajek
„Implikacje kliniczne z badania IMPROVE-IT”
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PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

15.50 - 16.50

sala B

SESJA REFERATOWA
Przewodniczący: Anna Budaj-Fidecka, Karol Kamiński, Agnieszka Olszanecka

U01 M. Bęćkowski, L Poloński, W. Drygas, T. Zdrojewski, M. Gierlotka, M. Gąsior, J. Karwowski,
I. Kowalik, H. Szwed
„Czynniki ryzyka zawału serca u kobiet w młodym wieku”
U02 A. Besala, M. Kozela, A. Pająk
„Rola skumulowanego oddziaływania aktywności fizycznej i funkcjonowania fizycznego w określeniu
ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia. Badanie HAPIEE”

U03 P. Nadrowski, E. Podolecka, M. Skrzypek, W. Drygas, A. Pająk, T. Zdrojewski, W. Bielecki,
A. Tykarski, K. Kozakiewicz
„Czynniki socjoekonomiczne i ich zróżnicowanie w populacji polskiej (WOBASZ II)”
U04 K. Jonas, G. Kopeć, M. Waligóra, J. Stokwiszewski, T. Zdrojewski, P. Podolec
„Zmiany profilu lipidowego u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym”

Komisja konkursowa:
Dr hab. Paweł Burchardt – przewodniczący
Dr hab. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. Ewa Jankowska
Dr hab. Grzegorz Kopeć
Dr hab. Marek Koziński
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PROGRAM

PIĄTEK 20 XI

15.50 - 17.20

sala C

SESJA PLENARNA
„Epidemiologia czynników ryzyka w Polsce - wyniki badania WOBASZ II”
Przewodniczący: Wojciech Drygas, Zbigniew Gąsior, Piotr Podolec

1. Wojciech Drygas
„Założenia metodyczne i realizacja wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania WOBASZ II”
2. Andrzej Pająk
„Hiperlipoproteinemie: rozpowszechnienie, wieloletnie trendy zmian, skuteczność leczenia”
3. Andrzej Tykarski, Arkadiusz Niklas
„Nadciśnienie tętnicze: rozpowszechnienie, wieloletnie trendy zmian, skuteczność leczenia”
4. Tomasz Zdrojewski
„Otyłość i cukrzyca: rozpowszechnienie, wieloletnie trendy zmian, skuteczność leczenia”
5. Wojciech Bielecki
„Znajomość zasad profilaktyki CHUK wśród dorosłych Polaków. Porównanie wyników badań WOBASZ
i WOBASZ II”
6. Krystyna Kozakiewicz
„Czynniki socjoekonomiczne. Porównanie wyników badań WOBASZ i WOBASZ II”
7. Wojciech Drygas
„Ocena globalnego ryzyka chorób serca i naczyń w populacji dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce”
8. DYSKUSJA
„Jakie wnioski wynikają z najnowszych polskich badań epidemiologicznych? Dla lekarzy? Dla NFZ?
Dla polityki zdrowotnej naszego kraju?”
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PROGRAM

17.00 - 18.00

PIĄTEK 20 XI

sala A

SESJA REFERATOWA
Przewodniczący: Maciej Banach, Danuta Czarnecka, Anetta Undas

U05 Ł. Wierucki, J. Stokwiszewski, M. Zembala, T. Zdrojewski
„Ocena przydatności badań przesiewowych w identyfikacji osób z niewykrytymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego na przykładzie kampanii „Ciśnienie na Życie”
U06 M. Rojek, M. Rajzer, T. Pizon, P. Skalski, D. Czarnecka
„Wpływ długotrwałej ekspozycji na hałas lotniczy na ciśnienie tętnicze oraz bezobjawowe powikłania
narządowe”

U07 D. Stettner-Leonkiewicz, E. Grywalska, J. Roliński, A. Wysokiński
“The loss of immune tolerance and development of inflammatory process as a risk predictor of
idiopathic dilated cardiomyopathy”
U08 R. Wolfshaut-Wolak, M. Polak, A. Micek, A. Łukaszewska, R. Łysek, P. Jankowski,
K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka, A. Pająk
„Percepcja choroby a czynniki ryzyka u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

Komisja konkursowa:
Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz – przewodnicząca
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
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PIĄTEK 20 XI

17.00 - 18.00

sala B

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Sanofi
„Potencjał inhibitorów PCSK9 – szansa na poprawę prewencji chorób
sercowo-naczyniowych?”
Przewodniczący: Jarosław Kaźmierczak, Grzegorz Opolski

1. Tomasz Zdrojewski
„Sukcesy i porażki prewencji chorób serca w Polsce”
2. Grzegorz Opolski
„Nowoczesne leczenie ciężkiej hipercholesterolemii”
3. Piotr Jankowski
„Najnowsze doniesienia na temat inhibitorów PCSK9”
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PIĄTEK 20 XI

17.30 - 18.30

sala C

Sesja wspólna z Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
„Zespół kruchości u chorych kardiologicznych”
Przewodniczący: Anna Fijałkowska, Tomasz Grodzicki, Katarzyna Mizia-Stec

1. Barbara Gryglewska
„Kontrowersje związane z rozpoznaniem zespołu kruchości w starszym wieku”
2. Tomasz Grodzicki
„Zespół kruchości a leczenie nadciśnienia tętniczego u starszych chorych”
3. Ewa Jankowska
„Czy występowanie zespołu kruchości ma znaczenie u chorych z niewydolnością serca?”
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PIĄTEK 20 XI

18.10 - 18.40

sala A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Berlin-Chemie
Danuta Czarnecka
„Leczenie nadciśnienia tętniczego w 2016 roku - praktyczne wskazówki eksperta”

18.40 - 19.40

sala A

SESJA PLENARNA
„Hipertensjologia w pytaniach i odpowiedziach”
Prowadzący: Zbigniew Gaciong, Andrzej Surdacki, Jerzy K. Wranicz

1. Hanna Szwed
„Jak diagnozować i leczyć chorobę niedokrwienną serca u osoby z nadciśnieniem tętniczym?”
2. Andrzej Januszewicz
„Kiedy i jak leczyć starszego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym?”
3. Kalina Kawecka-Jaszcz
„Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u osoby z otyłością?”
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18.10 - 19.10

PIĄTEK 20 XI

sala B

SESJA PLENARNA
„Pacjent pyta, ekspert odpowiada”
Przewodniczący: Zbigniew Eysymontt, Ewa Straburzyńska-Migaj, Agnieszka Młynarska

1. Andrzej Pająk
„Czy picie czerwonego wina jest naprawdę zdrowe?”
2. Dorota Szostak-Węgierek
„Jajka to źródło życia czy zdrowotnych kłopotów?”
3. Wojciech Drygas
„Czy udział w biegach długodystansowych jest zdrowy?”
Komentarze:
Jarosław Drożdż, Marek Klocek, Longina Kłosiewicz-Latoszek

19.10 - 19.30

Wykład satelitarny Firmy SIROSCAN
Johannes Wiecha
„Nutrient supplementation in heart failure”
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PIĄTEK 20 XI

18.40 - 19.40

sala C

Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego
„Od kruchości do seksualności osób starszych – znaczenie rehabilitacji”
Przewodniczący: Barbara Gryglewska, Jadwiga Wolszakiewicz, Andrzej Wysokiński

1. Aleksandra Wilczek-Banc
„Kruchość i nie tylko - problemy kliniczne podczas rehabilitacji pacjentów w wieku podeszłym”
2. Edyta Smolis-Bąk
„Rehabilitacja pacjentów w podeszłym wieku - rosnący problem, nowe wyzwania”
3. Zbigniew Izdebski
„Seksualność Polaków po 50 roku życia”
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SOBOTA 21 XI

08.00 - 09.00
Spotkanie Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

08.45 - 10.30

Sesja Polskiego Forum Profilaktyki
„Znowelizowane wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki”
Przewodniczący: Grażyna Nowicka, Piotr Podolec, Adam Windak

1. Piotr Podolec
„Wytyczne dotyczące oceny ryzyka sercowo-naczyniowego”
2. Longina Kłosiewicz-Latoszek
„Wytyczne dotyczące zasad prawidłowego żywienia”
3. Artur Mamcarz
„Wytyczne dotyczące aktywności fizycznej”
4. Barbara Cybulska
„Wytyczne dotyczące dyslipidemii”
5. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
„Wytyczne dotyczące nadwagi i otyłości”
6. Maciej Małecki
„Wytyczne dotyczące cukrzycy”
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SOBOTA 21 XI

09.00 - 10.15

sala B

Sesja Klubu „30” PTK
„Problemy z prewencją sercowo-naczyniową w praktyce klinicznej, czyli to czego
nie mówią standardy”
Przewodniczący: Paweł Burchardt, Ewa Jankowska, Grzegorz Kopeć

1. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
„Nietolerancja leków przeciwnadciśnieniowych - farmakologia czy psychiatria?”
2. Paweł Burchardt
„Jak monitorować terapię, gdy osiągnięto stężenie cholesterolu LDL<70 mg/dl, co z hiperlipidemią mieszaną
i fibratami?”
3. Marek Koziński
„Przedłużona skojarzona terapia przeciwpłytkowa w prewencji wtórnej - czy i u kogo korzyści przewyższają
ryzyko?”
4. Anna Budaj-Fidecka
„Triatlon, napoje energetyzujące, słodziki i inne wynalazki współczesnego świata – zagrożenie
czy zbawienie?”
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SOBOTA 21 XI

09.00 - 10.30

sala C

SESJA REFERATOWA
Przewodniczący: Małgorzata Bała, Anna Fijałkowska, Dariusz Kosior

U09 Z. Siudak, T. Wysocki, M. Pers, K. Dusza, I. Franczak, I. Twarda, A. Zegzda, D. Dudek
„Skuteczność opartego o edukację programu prewencji wtórnej dla chorych hospitalizowanych
z powodu ostrego zespołu wieńcowego w Polsce. Program Klubu Pacjenta”

U10 M. Broszkiewicz, W. Drygas
„Jak pracować z osobą z ZUT z brakiem gotowości/motywacji do rzucenia - zastosowanie interwencji
motywującej 5R’s”

U11 A. Ziomber, J. Kaszuba-Zwoińska, K. Ciesielczyk, P. Thor
„Redukcja apetytu i masy ciała za pomocą przezczaszkowej modulacji aktywności mózgu w eksperymentalnym modelu otyłości”

U12 A. Bednarek, P. Jankowski, A. Olszanecka, A. Windak, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
„Morning central blood pressure surge is related to age”

U13 D. Różańska, B. Regulska-Ilow, R. Ilow, A. Kowalisko
„Porównanie wartości całkowitego potencjału antyoksydacyjnego diet 50-letnich mieszkańców
Wrocławia z dyslipidemią i bez dyslipidemii”

U14 A. M. Witkowska, M. E. Zujko, A. Waśkiewicz, W. Piotrowski, K. Zujko
„Ocena wielkości spożycia oraz źródeł pokarmowych kemferolu w diecie dorosłych mieszkańców
Polski”

Komisja konkursowa:
Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz – przewodnicząca
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
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SOBOTA 21 XI

10.45 - 11.15

sala A

WYKŁAD SPECJALNY
Przewodniczący: Krystyna Kozakiewicz, Andrzej Pająk

Witold Zatoński
„Różnice w umieralności z powodu niezakaźnych chorób przewlekłych (chorób naczyniowo-sercowych i nowotworów) we Wschodniej i Zachodniej Europie i ich przyczyny”

11.15 - 12.15

sala A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Servier
„Zawał jako skutek - zawał jako przyczyna”
Przewodniczący: Andrzej Rynkiewicz

1. Piotr Podolec
„ACE inhibitory po zawale w dobie powszechnej rewaskularyzacji”
2. Jadwiga Nessler
„Ivabradyna - lek dla współczesnych pacjentów z niewydolnością serca”
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10.15 - 11.15

SOBOTA 21 XI

sala B

Sesja warsztatowa zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu
Firmy Sanofi
„Osiąganie docelowych wartości cholesterolu LDL - teoria, czy praktyka kliniczna?”
Przewodniczący: Maciej Banach

1. Agnieszka Mickiewicz
„Pacjentka z hipercholesterolemią rodzinną leczona LDL aferezą”
Andrzej Rynkiewicz - Komentarz
2. Marcin Barylski
„Pacjent po zawale serca z oporną hiperlipidemią”
Artur Mamcarz - Komentarz
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SOBOTA 21 XI

11.15 - 12.15

sala B

Sesja plenarna
„Wyniki dużych polskich badań nad czynnikami ryzyka”
Przewodniczący: Wojciech Drygas, Agnieszka Serafin, Roman Topór-Mądry

1. Anna Fijałkowska
„Czynniki wpływające na ryzyko sercowo-naczyniowe u polskich kobiet wykonujących pracę biurową”
2. Magdalena Kozela
„Poczucie kontroli a ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia w wielkomiejskich populacjach Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt HAPIEE”
3. Katarzyna Zatońska
„Wartość prognostyczna siły uścisku dłoni - wnioski z badania PURE”
4. Tomasz Zdrojewski, Agata Ignaszewska-Wyrzykowska
„Program Sopkard. Dlaczego warto monitorować ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji?”
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SOBOTA 21 XI

10.45 - 12.00

sala C

Sesja Plenarna
„Jakość w medycynie”
Przewodniczący: Piotr Jankowski, Grzegorz Opolski, Adam Windak
1. Wojciech Matusewicz
„Żywienie w chorobach cywilizacyjnych”
2. Rafał Niżankowski
„Jakość opieki medycznej w zakresie przewlekłych chorób cywilizacyjnych”
Dyskusja z udziałem:
Zbigniew Gaciong
Konsultant Krajowy w dziedzinie hipertensjologii
Lidia Gądek
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki
Tomasz Grodzicki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
Jarosław Kaźmierczak
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
Maciej Małecki
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Wojciech Matusewicz
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Andrzej Sośnierz
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Gabriela Sujkowska
Dyrektor Wydziału Taryfikacji w AOTMiT

12.15 - 13.15
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SOBOTA 21 XI

12.15 - 13.15
SESJA PLAKATOWA I
Przewodniczący: Zbigniew Siudak, Katarzyna Stolarz-Skrzypek

P15 M. Kwaśniewska, M. Pikala, W. Bielecki, E. Dziankowska-Zaborszczyk, K. Kozakiewicz,
A. Tykarski, A. Pająk, T. Zdrojewski, J. Piwoński, W. Drygas
„Zmiany poziomu aktywności fizycznej wśród dorosłych Polaków. Porównanie wyników WOBASZ
(2003-2005) i WOBASZ II (2013-2014)”

P16 A. Aranowska, A. Waśkiewicz, D. Szcześniewska, W. Bielecki, K. Kozakiewicz, A. Pająk,
A. Tykarski, T. Zdrojewski, W. Drygas
„Zmiany w spożyciu wybranych produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski w okresie 10
lat. Porównanie wyników badania WOBASZ i WOBASZ II”

P17 A. Besala, M. Kozela, A. Pająk
„Aktywność fizyczna i funkcjonowanie fizyczne a ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia.
Badanie HAPIEE”
P18 A. Młynarska, R. Młynarski, M. Sosnowski
„Wskaźniki uwapnienia tętnic wieńcowych u mieszkańców rejonów wiejskich i miejskich”
P19 I. Młynarczyk, A. Bauer, P. Trzeciak, A. Szafranek, E. Tarabura-Łysko, L. Poloński, Z. Kalarus,
M. Gąsior
„Porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka u mężczyzn i kobiet z zawałem
serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) i z uniesieniem odcinka ST (STEMI)”

P20 M.E. Zujko, A. M. Witkowska, A. Waśkiewicz, K. Zujko, W. Piotrowski
„Potencjał antyoksydacyjny diety osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego”

P21

W. Bielecki, M. Kwaśniewska, E. Dziankowska-Zaborszczyk, A. Pająk, K. Kozakiewicz,
T. Zdrojewski, A. Tykarski, A. Piwońska, W. Drygas
„Znajomość zasad profilaktyki chorób układu krążenia wśród dorosłych Polaków. Porównanie wyników WOBASZ (2003-2005) i WOBASZ II (2013-2014)”

P22 D. Stettner-Leonkiewicz, E. Grywalska, J. Roliński, A. Wysokiński
“The correlations between the percentage of PD-1 + cells and ejection fraction as a potential mechanism of the pathogenesis of IDCM”
P23 M. Klajn
„Opór” wobec rehabilitacji kardiologicznej”

P24 A. Sarnecka, G. Kopeć, K. Knap, P. Podolec
„Wiedza o zdrowym stylu życia i zachowania prozdrowotne u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Małopolsce”

P25 K. Knap, A. Sarnecka, G. Kopeć, N. Palka, P. Iwaszczuk, P. Podolec
„Efektywność szkolenia na temat prewencji chorób układu krążenia wśród krakowskich gimnazjalistów”
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SOBOTA 21 XI

SESJA PLAKATOWA II
Przewodniczący: Agnieszka Serafin, Wiktoria Wojciechowska

P26 K. Knap, A. Sarnecka, G. Kopeć, P. Iwaszczuk, P. Podolec
„Rozpowszechnienie stosowania używek wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodzin”

P27

D. Dębicka-Dąbrowska, E. Lisi, T. Drożdż, K. Styczkiewicz, M. Klocek, G. Malfatto,
S. Salerno, A. Olszanecka, A. Bednarek, G. Kiełbasa, G. Bilo, D. Czarnecka, K. Kawecka-Jaszcz,
G. Parati
„Zastosowanie i bezpieczeństwo treningu wolnego oddychania u chorych z przewlekłą niewydolnością serca”

P28 M. Gilarska, M. Klimek, D. Drożdż, A. Grudzień, P. Kwinta
„Porównanie profilu ciśnienia tętniczego u dzieci urodzonych przedwcześnie i dzieci urodzonych
o czasie, w 7 i 11 roku życia”
P29 A. Bednarek, P. Jankowski, A. Olszanecka, A. Windak, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
“Morning central blood pressure surge does not differ between men and women”

P30 P. Jankowski, A. Bednarek, M. Kloch-Badełek, M. Loster, L. Bryniarski, K. Kawecka-Jaszcz,
D. Czarnecka
“Pulsatile component of central blood pressure and the risk of stroke in coronary patients. Results
from the Aortic Blood Pressure and Survival Study”
P31 A. Ostróżka-Cieślik, B. Sarecka-Hujar
„Skuteczność suplementacji diety ekstraktami antocyjanów u pacjentów z hipercholesterolemią.
Meta-analiza”
P32 D. Stettner-Leonkiewicz, J. Wójcik
„Obraz angiograficzny oraz analiza czynników wpływających na częstość zachorowań na chorobę
niedokrwienną serca u młodych chorych <35 rż”

P33 S. Brzostowska, G. Gajos
„Współczesna kuchnia polska oraz towarzyszące jej wina - analiza preferencji osób z grupy ryzyka
chorób układu sercowo-naczyniowego”
P34 A. Skrzypek, M. Szeliga, A. Stalmach-Przygoda, B. Kowalska, K. Jabłoński, M. Nowakowski
„Analiza stylu życia oraz identyfikacja wybranych czynników ryzyka miażdżycy u studentów wybranych uczelni w Krakowie”

P35 P. Rolska, E. Sołtysiak, E. Walkiewicz, K. Łanda
„Competitive Emerging Technology Report na przykładzie innowacyjnej technologii medycznej stosowanej w diagnostyce choroby wieńcowej”
P36 A. Salomon, D. Różańska, K. Konikowska, A. Kawicka, B. Regulska-Ilow
„Zastosowanie wskaźnika Modified Mediterranean Diet Scale (MMDS) do oceny zgodności diet studentek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zaleceniami diety śródziemnomorskiej”
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SOBOTA 21 XI

SESJA PLAKATOWA III
Przewodniczący: Marek Rajzer, Dorota Szostak-Węgierek

P37 M. Rojek, M. Rajzer, T. Pizon, D. Czarnecka
„Sztywność tętnic oraz wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych z nadciśnieniem tętniczym
i normotoników”

P38 D. Gloc
„Skuteczność treningu Indoor Cycling u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca lub
po zawale serca”

P39 B. Sarecka-Hujar, A. Ostróżka-Cieślik
„Stan wiedzy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na temat czynników ryzyka chorób
układu krążenia i ich prewencji”

P40 J. Jędrzejczyk-Spaho, A.Z. Pietrucha, I. Bzukała, J. Nessler
„Ocena skuteczności zastosowania treningu pionizacyjnego oraz edukacji pacjenta w prewencji
omdleń odruchowych u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi”
P41 I. Szadkowska, K. Szadkowski, M. Migała, M. Zielińska, L. Pawlicki
„Zachowania zdrowotne pacjentów z pierwszym zawałem serca – na co warto zwrócić uwagę
w profilaktyce?”
P42 G. Skonieczny
„Profilaktyka III° dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) w województwie kujawskopomorskim”
P43 C. Guga, E. Kwaczyńska
„Czy częstość nowo rozpoznanych zaburzeń węglowodanowych u pacjentów po leczeniu szpitalnym
z powodu ostrych zespołów wieńcowych i po operacjach kardiochirurgicznych może budzić niepokój?”

P44 K. Rożek-Piechura, M. Kurzaj
„Efekty treningu mięśni wdechowych w procesie rehabilitacji pacjentów po zawale mięśnia sercowego”
P45 A. Nowacka, A. Piskorz, T. Brzostek, W. Drożdż
„Występowanie zespołu metabolicznego w grupie kobiet i mężczyzn w wieku 30-66 lat pozostających
w związku małżeńskim”

P46 K. Jonas, G. Kopeć, M. Waligóra, M. Hołda, P. Podolec
„Wiedza na temat chorób rzadkich wśród studentów kierunków medycznych”
P47 J. Mendakiewicz, G. Kiełbasa, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
„Czy regularna aktywność fizyczna wiąże się ze zdrowym odżywieniem? Analiza diety studentów UJ
należących do Akademickiego Związku Sportowego”
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SOBOTA 21 XI

SESJA PLAKATOWA IV
Przewodniczący: Aleksander Prejbisz, Dominika Szalewska

P48 W. Magoń, G. Kopeć, M. Hołda, P. Podolec
„Co wpływa na umiejętność interpretacji elektrokardiogramu?”
P49 G. Kiełbasa, K. Stolarz-Skrzypek, K. Bogucka, M. Olszewska, A. Cempa, D. Czarnecka
„Intensywność i regularność aktywności fizycznej a stan układu sercowo-naczyniowego u młodych
dorosłych”
P50 K. Olszewska-Wityńska, B. Bętkowska-Korpała, D. Czarnecka
„Analiza przypadków chorych z implementowanym kardiowerterem-defibrylatorem w kontekście
adaptacji po doświadczeniu burzy elektrycznej - przeciwdziałanie traumie”

P51 M. Polak, K. Szafraniec, R. Wolfshaut-Wolak, A. Pająk
„Funkcje oddechowe a ryzyko sercowo naczyniowe – zależność od pozycji społeczno-ekonomicznej”

P52 E. Długosz, B. Szulc-Musioł
„Suplementacja preparatami cynku w prewencji primordialnej i pierwotnej nadciśnienia tętniczego”

P53 E. Długosz, B. Szulc-Musioł
„Stosowanie standaryzowanego ekstraktu z pomidorów w profilaktyce nadciśnienia tętniczego”

P54 B. Szulc-Musioł, E. Długosz, B. Dolińska
„Znaczenie kwercetyny w obniżaniu ciśnienia krwi u ludzi i zwierząt”

P55 K. Faron, E. Kolarzyk, A. Pietrzycka
„Dietetyczny wskaźnik antyoksydacyjny w aspekcie prewencji chorób układu krążenia u osób starszych”
P56 E. Kolarzyk, A. Pietrzycka, A. Skop-Lewandowska
„Ocena relacji między dietetycznym wskaźnikiem antyoksydacyjnym a zdolnością antyoksydacyjną
osocza, z uwzględnieniem wpływu wysiłku fizycznego”

P57 A. Skop-Lewandowska, N. Kurdziel, E. Kolarzyk
„Niewłaściwa podaż tłuszczów jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia”
P58 B. Franczyk, A. Gluba-Brzózka, B. Sosnowska, J. Rysz
“Acute kidney infarction in elderly woman - case report”
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SOBOTA 21 XI

12.30 - 13.15

sala A

SESJA LUNCHOWA
„Zdrowa dieta - tak łatwo powiedzieć”
Przewodniczące: Emilia Kolarzyk, Małgorzata Zwolińska-Wcisło

1. Marcin Adamczak
„Produkty spożywcze, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego”
2. Barbara Cybulska
„Tłuszcze roślinne i oleje rybne w profilaktyce - aktualne poglądy”

12.30 - 13.00

sala B

SESJA LUNCHOWA
Przewodniczący: Krzysztof Brzózka, Andrzej Pająk

Marcin Wojnar
„Konsekwencje spożywania małych ilości alkoholu”
Dyskusja z udziałem: Marek Klocek, Artur Mamcarz
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13.15 - 13.45

SOBOTA 21 XI

sala A

WYKŁAD SPECJALNY
Przewodniczący: Anna Kabłak-Ziembicka, Piotr Pruszczyk

Wojciech Kozubski
„Jak skutecznie zapobiegać udarom mózgu?”

13.45 - 14.15

sala A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy BoehringerIngelheim
Piotr Pruszczyk
„Dabigatran - nowoczesne, proste i bezpieczne leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”
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SOBOTA 21 XI

13.15 - 14.45

sala B

Sesja Pro-Kontra Sekcji Farmakoterapii PTK
„Najważniejsze czynniki ryzyka - lepiej zapobiegać czy (skutecznie) leczyć?”
Przewodniczący: Barbara Idzior-Waluś, Artur Mamcarz, Grzegorz Kopeć

1. Nadciśnienie tętnicze:
Marek Klocek – możliwa jest skuteczna prewencja
Marcin Barylski – konieczna (od początku) farmakoterapia
2. Dyslipidemia:
Andrzej Pająk – najważniejsza niefarmakologiczna profilaktyka
Artur Mamcarz – wykorzystajmy potencjał leków
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13.15 - 14.15

SOBOTA 21 XI

sala C

SESJA PLENARNA
„Najważniejsze polskie rejestry”
Przewodniczący: Wojciech Drygas, Tomasz Zdrojewski

1. Mariusz Gąsior
„Trendy w zachorowalności, sposobie leczenia i rokowaniu w chorobach układu krążenia – Śląska
Baza Sercowo-Naczyniowa”
2. Marek Gierlotka
„Zawał serca w Polsce w ostatniej dekadzie – rejestry PL-ACS i AMI-PL”
3. Piotr Jankowski
„15-letnie trendy w realizacji zasad wtórnej prewencji - Krakowski Program Wtórnej Prewencji
Choroby Niedokrwiennej Serca”
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SOBOTA 21 XI

14.20 - 15.20

sala A

Sesja Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
Przewodniczący: Maciej Banach, Anna Fijałkowska, Andrzej Rynkiewicz

1. Maciej Banach
„Stenty bioresorbowalne - pierwsza wewnątrznaczyniowa tabletka w leczeniu miażdżycy?“
2. Barbara Cybulska
„Inhibitory PCSK9 - czy i jakich wskazań refundacyjnych możemy się spodziewać?“
3. Paweł Burchardt
„Inhibitory CETP - co dalej po przedwczesnym zakończeniu badania ACCELERATE“
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SOBOTA 21 XI

14.45 - 15.15

sala B

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Amgen
Zbigniew Kalarus
„Rola kardiologa w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. Ewolokumab – nowa perspektywa
terapeutyczna”

14.20 - 15.20

SESJA PLENARNA
„Profilaktyka w niewydolności serca - co jeszcze można zrobić?”
Przewodniczący: Zbigniew Eysymontt, Andrzej Gackowski, Mariusz Gąsior

1. Jarosław Drożdż
„Jak zapobiegać wystąpieniu niewydolności serca?”
2. Ewa Straburzyńska-Migaj
„Profilaktyka niewydolności serca u osób z dysfunkcją mięśnia sercowego”
3. Jadwiga Nessler
„Profilaktyka kolejnych hospitalizacji z powodu niewydolności serca”
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SOBOTA 21 XI

15.30 - 16.30

sala A

SESJA PLENARNA
„Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej“
Przewodniczący: Marcin Adamczak, Marek Gierlotka, Barbara Małecka

1. Aleksander Prejbisz
„Skojarzona farmakoterapia w kardiologii – sugestie i wskazówki”
2. Agnieszka Olszanecka
„Leczenie zabiegowe nadciśnienia tętniczego – co zostało z wielkich nadziei?”
3. Paweł Balsam
„Teleprofilaktyka – co to znaczy? Czy ma przyszłość?”
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SOBOTA 21 XI

15.30 - 16.30

SESJA PLENARNA
„Rok w kardiologii prewencyjnej”
Przewodniczący: Dariusz Kosior, Maria Olszowska, Dominika Szalewska

1. Roman Topór-Mądry - Styl życia
2. Daniel Śliż - Czynniki ryzyka
3. Maciej Haberka - Farmakoterapia
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SOBOTA 21 XI

15.30 - 16.30

sala C

SESJA PLENARNA
„Profilaktyka i finanse“
Przewodniczący: Maciej Banach, Wojciech Matusewicz, Andrzej Rynkiewicz

Gabriela Sujkowska
„Gdzie szukać źródeł finansowania dla procedur z zakresu kardiologii prewencyjnej?”

Dyskusja z udziałem:
Wojciech Drygas
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Zbigniew Kalarus
Poprzedni Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Monika Jezierska-Kazberuk
Dyrektor ds. Medycznych, MOW Narodowy Fundusz Zdrowia
Małgorzata Nietopiel
Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Piotr Podolec
Przewodniczący Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Bożena Wierzyńska
Departament Prewencji i Rehabilitacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tomasz Zdrojewski
Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk
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16.30 - 16.45

SOBOTA 21 XI

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

sala A

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Piotr Jankowski, Grzegorz Kopeć, Andrzej Pająk,
Agnieszka Serafin, Roman Topór-Mądry

Daniel Śliż
Najlepsze doniesienia naukowe, najistotniejsze opinie, nierozwiązane kontrowersje w czasie
Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2015”

Ogłoszenie autorów prezentacji plakatowych o największej wartości naukowej.
Ogłoszenie zwycięzcy w konkursie o grant „EUROPREVENT 2016”
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ZAPRASZAMY
do udziału w kolejnej

IX Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

„Kardiologia Prewencyjna 2016
- wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

która odbędzie się

18-19 listopada 2016 roku
w Krakowie
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Czynniki ryzyka zawału serca u kobiet w młodym wieku.
M. Bęćkowski1, L. Poloński2, W. Drygas3, T. Zdrojewski4, M. Gierlotka2, M. Gąsior2, J. Karwowski1,
I. Kowalik1, H. Szwed1
1II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa

2III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM , Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa
4Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Zakład Prewencji i Dydaktyki,

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUM

Celem pracy było określenie wpływu poszczególnych czynników ryzyka na częstość występowania zawału
w populacji młodych kobiet oraz ocena odmienności związanych z wiekiem.
Retrospektywnej analizie poddano łącznie dane 7386 kobiet z 3 krajowych rejestrów: PL-ACS, WOBASZ, NATPOL.
Grupę badaną stanowiło 1941 kobiet ≤45 rż. z zawałem (PL-ACS)
Analizę wykonano z 2 grupami kontrolnymi:
I - 4275 kobiet z zawałem w wieku 63-64 lata (PL-ACS)
II - 1170 „zdrowych” (nieobciążonych chorobą wieńcową) kobiet w wieku ≤45 lat (NATPOL+WOBASZ)
WYNIKI
Ryzyko zawału wzrosło wraz ze średnią liczbą czynników przypadających na pacjentkę. Odpowiednio dla
„zdrowych” kobiet 1,1±1,0, dla młodych kobiet z zawałem 1,7±1,2, dla kobiet starszych 2,0±1,1.
Młode kobiety z OZW w porównaniu do populacji bez wywiadów choroby wieńcowej były częściej obciążone nadciśnieniem tętniczym (48,8% vs.16,7%)*; nikotynizmem - obecnie (48,7% vs. 40,0%)* i w przeszłości
(65,5% vs.42,7% - wartość tylko dla populacji NATPOL)*; hipercholesterolemią (36,1% vs. 12,5%)*; otyłością
(22,3% vs.15,3%)*; cukrzycą (10,6% vs.1,4%)*.
U kobiet starszych częstość występowania poszczególnych czynników ryzyka była większa w porównaniu
do grupy z zawałem w młodym wieku (z wyjątkiem nikotynizmu): nadciśnienie tętnicze 78,1% vs. 48,8%*,
hipercholesterolemia 44,3% vs. 36,1%*, cukrzyca 29,9% vs.10.6%*, otyłość 28,1% vs. 22,3%*, palenie aktualne 22,2% vs. 48,7%*, palenie w przeszłości 45,1% vs. 65,5%*.
W analizie wielowymiarowej wykazano, że niezależnymi czynnikami wystąpienia OZW u młodych kobiet są:
cukrzyca (OR-6,65), nadciśnienie tętnicze (OR-4,29), hipercholesterolemia (OR-3,34), palenie - aktualne (OR1,63). Istotności statystycznej nie wykazano dla otyłości (OR-0,99).
*Dla wszystkich przedstawionych porównań p<0,0001.
WNIOSKI
U młodych kobiet najsilniejszym czynnikiem ryzyka zawału serca jest cukrzyca (sześciokrotny wzrost ryzyka), nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału czterokrotnie, hipercholesterolemia trzykrotnie a aktualne
palenie 1,6 - krotnie. Częstość występowania klasycznych czynników ryzyka u kobiet z zawałem w młodym
wieku, w porównaniu ze starszymi, jest rzadsza z wyjątkiem nikotynizmu.
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U02

Rola skumulowanego oddziaływania aktywności fizycznej i funkcjonowania fizycznego w określeniu ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia. Badanie HAPIEE.
A. Besala, M. Kozela, A. Pająk
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
WSTĘP
Niewiele wiadomo o łącznym oddziaływaniu aktywności fizycznej (AF) i funkcjonowania fizycznego (FF)
w odniesieniu do ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia (ChUK).
CEL
Ocena łącznego oddziaływania AF i FF w ocenie ryzyka zgonu z powodu ChUK.
METODY
Badaną grupę stanowiło 10 728 mężczyzn i kobiet, w wieku 45-69 lat, będących stałymi mieszkańcami Krakowa. AF oceniono za pomocą kwestionariusza jako sumę godzin przeznaczanych w przeciętnym tygodniu
na wykonywanie czynności obciążających fizycznie (poza pracą zawodową). FF oceniono przy użyciu skali 10
pytań kwestionariusza SF-36. Uzyskano informacje o zgonach i ich przyczynach. Skumulowane oddziaływanie AF i FF na ryzyko zgonu z powodu ChUK oceniono z wykorzystaniem modelu proporcjonalnych hazardów
Coxa. Uwzględniono wpływ czynników zakłócających: wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, poważnych
chorób w przeszłości, czynników ryzyka ChUK.
WYNIKI
Po uwzględnieniu wpływu czynników zakłócających, w porównaniu do osób z jednocześnie wysoką AF i dobrym FF, osoby z jednocześnie niską AF i ograniczonym FF charakteryzowały się większym ryzykiem zgonu
z powodu ChUK (HR=3,06; 95% CI: 1,63-5,73 u mężczyzn; HR=2,91; 95% CI: 1,11-7,60 u kobiet) (Ryc.).
WNIOSKI
Jednoczesne występowanie niskiej AF i ograniczonego FF było związane z trzykrotnym zwiększeniem ryzyka
zgonu z powodu ChUK.

Ryc. Wartości współczynników ryzyka zgonu z powodu ChUK w kategoriach funkcjonowania fizycznego i aktywności fizycznej
u mężczyzn (po lewej) i u kobiet (po prawej).
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Czynniki socjoekonomiczne i ich zróżnicowanie w populacji polskiej (WOBASZ II).
P. Nadrowski1, E. Podolecka1, M. Skrzypek2, W. Drygas3, A. Pająk4, T. Zdrojewski5, W. Bielecki6,
A. Tykarski7, K. Kozakiewicz1
1III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

3Zakład Epidemiologii Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
4Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
5Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
6Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych,Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Coraz większą rolę przypisuje się psychospołecznym czynnikom ryzyka. Badania wskazują na różnice w rozkładzie czynników ryzyka CVD w zależności od pozycji socjoekonomicznej (SES). Celem pracy jest próba epidemiologicznego opisu populacji polskiej, w zależności od wykształcenia, dochodu oraz SES.
Zbadano 6170 osób (badanie WOBASZ II). Na podstawie użytego kwestionariusza wykształcenie skategoryzowano jako: niepełne średnie, średnie oraz wyższe. Uwzględniając miesięczny dochód netto na osobę
w rodzinie, wyodrębniono 3 grupy: < 1000zł, 1001-2000 oraz > 2001zł. SES określono jako ich iloczyn oraz
podzielono na 3 grupy: niski (1–8), średni (8–18), wysoki (>18).
Wykształcenie niepełne średnie miało 46% mężczyzn (M) i 37% kobiet (K), średnie 35% M i 37% K, a wyższe
19% M i 26% K. Dochód badani określili jako: <1000 zł – 42% M i 48% K; 1001-2000zł – 40% M i 41% K; > 2000zł
– 18%M 11%K. Rozkład grup SES był taki sam u obu płci (niski SES – po 34%, średni - 35%, wysoki - 30%).
Rozkład zmiennych z podziałem na województwa przedstawiono na Ryc. 1. Analiza stratyfikacji Cochrana
-Mantela-Haenszela ze względu na płeć, potwierdza istnienie zależności między zmiennymi a województwami
(p<0.01).
Uwagę zwraca podział populacji na województwa zachodnio-południowe oraz stołeczne z wyższymi klasami
SES oraz wschodnie o niższym SES. Znamienny jest identyczny rozkład grup SES w zależności od płci.
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Zmiany profilu lipidowego u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
K. Jonas1, G. Kopeć1, M. Waligóra1, J. Stokwiszewski2, T. Zdrojewski3, P. Podolec1
1Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

2Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
3Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

WSTĘP
Pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH) charakteryzują zaburzenia lipidowe, co wiąże się z gorszym rokowaniem. Jak dotąd nie oceniono rozpowszechnienia tych zaburzeń u polskich pacjentów z PAH.
CEL
Określenie występowania zaburzeń metabolicznych u pacjentów z PAH w porównaniu z populacją ogólną.
Metody
Do badania włączono kolejnych pacjentów leczonych w ośrodku referencyjnym dla nadciśnienia płucnego
w latach 2009-2014. U pacjentów oceniono lipidogram (cholesterol LDL, HDL i triglicerydy), glikemię na czczo
oraz wskaźnik masy ciała (BMI). Grupę kontrolną stanowiło 2413 pacjentów dobranych pod względem płci
i wieku, stanowiących populację ogólnopolskiego badania NATPOL.
Wyniki
Włączono 140 pacjentów z PAH (w wieku 42,9±17 lat; 94 kobiet) w klasie czynnościowej NYHA II-IV. Śred-

nie BMI wynosiło 24,2±5 kg/m2, glikemia na czczo 5,4±1,5mmol/l, stężenie cholesterolu LDL 2,6±0,7mmol/l,
triglicerydów 1,29±0,7mmol/l. Pacjentów z PAH charakteryzowało niższe stężenie cholesterolu LDL (p<0,001),
oraz niższy poziom BMI (p<0,001) w porównaniu do grupy kontrolnej. W populacji kobiet z PAH stwierdzono dodatkowo istotnie niższe stężenie cholesterolu HDL (1,29±0,35 vs. 1,4±0,44mmol/l; p=0,0014), wyższe
stężenie triglicerydów (1,27±0,7 vs. 1,14±0,81mmol/l; p=0,0455) oraz wyższą glikemię na czczo (5,43±1,73 vs.
5,04±1,04mmol/l; p=0,0003) niż w populacji ogólnej.
WNIOSKI
Pacjenci z PAH charakteryzują się niższym stężeniem cholesterolu LDL oraz BMI w porównaniu do populacji
ogólnej. Kobiety z PAH mimo mniejszej masy ciała mają mniejszy poziom HDL-C niż odpowiadające im wiekiem kobiety z populacji ogólnej.
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Ocena przydatności badań przesiewowych w identyfikacji osób z niewykrytymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na przykładzie kampanii
„Ciśnienie na Życie”.
Ł. Wierucki1, J. Stokwiszewski2, M. Zembala3, T. Zdrojewski1
1Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
3Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Sponsorem kampanii „Ciśnienie na Życie” jest Polfa Warszawa Grupa Polpharma

Wstęp
Kampania „Ciśnienie na życie” (CNŻ) jest ogólnopolską kampanią edukacyjną. Akcja ma uświadomić Polakom,
jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK). Jednym z zadań kampanii jest
przeprowadzenie jak największej liczby pomiarów ciśnienia tętniczego (BP) oraz badań wieku serca. Każda
przebadana osoba otrzymywała komplet materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki ChUK.
Cel
Celem pracy jest określenie rozpowszechnienia wybranych czynników ryzyka ChUK wśród uczestników
kampanii CNŻ w okresie od 2012 do września 2015 i porównanie ich z wynikami badania NATPOL 2011.
Metody
W analizie wykorzystano dane 315 675 (K – 55,4%; M – 44,6%) pacjentów przebadanych w kampanii CNŻ oraz
2 413 (K – 51,6%; M – 48,4%) obserwacji respondentów z badania NATPOL 2011. Do dalszych analiz dane
zważono względem płci i wieku do populacji Polski z roku 2011.
Wyniki
Charakterystyka przebadanych oraz rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka ChUK znajduje się
w poniższej tabeli.
kobiety

Wiek
(w latach)

CNŻ

NATPOL

Średnia

46,1

44,8

Mediana

47,0

44,0

mężczyźni
p
ns

CNŻ

NATPOL

44,9

43,0

44,0

42,0

p
ns

Płeć

55,4%

51,5%

0,001

44,6%

48,5%

0,001

Ciśnienie tętnicze (BP) ≥140/90 mmHg

27,9%

27,8%

ns

42,3%

36,8%

0,001

Nowo rozpoznane BP ≥140/90 mmHg

13,9%

5,2%

0,001

23,7%

9,0%

0,001

Dobra kontrola BP <140/90mmHg u
osób z wcześniej zdiagnozowanym NT

55,32%

34,8%

0,001

47,5%

34,6%

0,001

Nadwaga

27,6%

30,6%

0,022

46,1%

44,6%

ns

Otyłość

11,6%

19,8%

0,001

17,3%

23,7%

0,001

Palenie tytoniu

21,3%

27,1%

0,001

27,2%

35,6%

0,001

Różnica wieku serca (w latach)
Mediana

4,24

3,81

ns

7,0

8,1

0,019

Wnioski
RRozpowszechnienie czynników ryzyka ChUK uzasadnia prowadzenie działań edukacyjnych i prewencyjnych.
Do udziału w badaniach przesiewowych, w porównaniu do ogólnej populacji Polski, częściej zgłaszają się kobiety, osoby bez otyłości, niepalące, z drugiej strony częściej stwierdza się nowo podwyższone wartości BP.
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Wpływ długotrwałej ekspozycji na hałas lotniczy na ciśnienie tętnicze oraz
bezobjawowe powikłania narządowe.
M. Rojek1,2, M. Rajzer1, T. Pizoń3, P. Skalski4, D. Czarnecka1
1I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum,

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

2Wydział Medyczny, Uniwersytet Techniczny, Drezno, Niemcy
3Oddział Obserwacyjno-Internistyczny, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
4Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska

Tło
Hałas środowiskowy ma udowodniony, negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Hałas lotniczy, najmniej
zbadany do tej pory znajduje coraz większe zainteresowanie wśród naukowców z uwagi na rosnącą skalę zjawiska. Istnieją dane sugerujące, iż wpływa on na systemy regulacyjne i rytmy biologiczne człowieka,
co może prowadzić do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.
Cel
Zbadanie skutków narażenia na hałas lotniczy na występowanie nadciśnienia tętniczego oraz bezobjawowych powikłań narządowych nadciśnienia: sztywności tętnic, przerostu mięśnia lewej komory i jej dysfunkcji
rozkurczowej.
Materiał i metody
Badana grupa (n = 101 pacjentów) została losowo zrekrutowana wśród mieszkańców obszaru narażonego
na wysoki poziom hałasu lotniczego, przekraczającego 60dB (A). Grupa kontrolna (n = 100 pacjentów) została zrekrutowana na obszarze niskiego narażenia na hałas lotniczy, poniżej 55 dB (A). Wybór miejsc oparto
na mapach akustycznych. Pozostałe uwarunkowania środowiskowe nie różniły się na wytypowanych obszarach. Kryteria włączenia do badania obejmowały wiek (40-65 lat) oraz czas zamieszkania na danym terenie
(min. 3 lata). Zakwalifikowana grupa pacjentów była reprezentatywna dla populacji badanych obszarów.
Wymagane dane antropometryczne i demograficzne zostały zebrane w formie kwestionariuszy. W obu grupach wykonano następujące badania: gabinetowy pomiar ciśnienia tętniczego (SBP, DBP) z wykorzystaniem
aparatu Omron M5-I; sztywność tętnic poprzez pomiar szyjno-udowej prędkości fali tętna (PWV) i ciśnień
centralnych (cSBP, cDBP) z wykorzystaniem urządzenia SphygmoCor®; pomiary echokardiograficzne funkcji
rozkurczowej lewej komory (E/A, E/e’) oraz wskaźnika masy lewej komory (LVMI) przy użyciu urządzenia
VIVID GE-7.
Wyniki
Grupa badana i kontrolna nie różniły się pod względem wieku (53.6 ± 8.9 vs 52.2 ± 10.2 lat, p = 0.42), BMI
(27.1 ± 4.4 vs 26.9 ± 5.3 kg/m2, p = 0.8) i płci (49% kobiet vs 52% kobiet). Wysokość ciśnienia skurczowego,
SBP (145.7 ± 20.0 vs 137.6 ± 18.8 vs mmHg, p = 0.03) i rozkurczowego, DBP (89.0 ± 11.6 vs 78.6 ± 8.6, p =
0.000001), jak również częstość występowania nadciśnienia (40% vs 24%, p <0,05) były wyższe w grupie
badanej w porównaniu do grupy kontrolnej. Istotnie wyższsze były również wartości wskaźników sztywności
tętnic: PWV (10.3 ± 2.0 vs 9.5 ± 1.7 m/s, p = 0.04), cSBP (133.4 ±19.3 vs 123.3 ± 18.6 mmHg, p = 0.007) i cDBP
(88.6 ± 11.1 vs 78.7 ± 9.6 mmHg, p = 0.000004). Wskaźnik masy lewej komory, LVMI był także wyższy w grupie
badanej (108 ± 28.2 vs 102 ± 23.00 g/m2, p = 0.004). Wartość wskaźnika E /A była natomiast niższa w grupie
badanej (1.0 ± 0.33 vs 1.3 ± 0.46, p = 0.009). W zakresie wskaźnika E / e ‚ nie stwierdzono różnic między grupami (8.36 ± 2.7 vs 8.15 ± 2.74, p = 0.7).
Wnioski
Długotrwałe narażenie na hałas lotniczy w miejscu zamieszkania wiąże się częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego oraz rozwojem bezobjawowych uszkodzeń narządowych w zakresie serca i tętnic.
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The loss of immune tolerance and development of inflammatory process
as a risk predictor of idiopathic dilated cardiomyopathy.
D. Stettner-Leonkiewicz, E. Grywalska, J. Roliński, A. Wysokiński
Medical University of Lublin, Lublin, Poland

Introduction
Dilated cardiomyopathy accounts for 30-40% of all heart failure cases in large clinical trials and is the leading
cause of heart transplantation. The role of peripheral blood cell subpopulations, particularly regulatory T
cells (Treg) and T helper 17 cells (Th17), in the pathogenesis of idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM)
remains still uncertain.
The aim of this research was to describe the percentages and absolute counts of Treg and Th17 cells in
patients with IDCM and the relationships between analyzed cell subsets and selected clinical parameters.
Material and methods
The frequencies of Treg and Th17 cells were measured by flow cytometry in 50 patients with IDCM. The
control group consisted of 20 healthy age- and sex-matched volunteers. The diagnosis of IDCM was based
on the common known criteria.
Results
Significantly lower frequencies and absolute counts of CD4(+)CD25(+)FoxP3(+) Treg cells were found in the
study group in comparison with controls (p<0.0001). Higher percentages and absolute counts of IL-17A(+)
CD3(+)CD4(+) Th17 lymphocytes were found in the IDCM patients than in the control group (p<0.001). The
frequencies and absolute counts of CD4(+)CD25(+)FoxP3(+) Treg cells correlated with the enjection fraction
(p<0.01, r=0.452 and p<0.01, r=0.532, respectively).
Conclusions
The study demonstrates that both Treg and Th17 cells might play an import_ant role in the pathogenesis of
IDCM. The reduced number of Treg cells and higher levels of Th17 cells in IDCM could be responsible for the
loss of immune tolerance and development of inflammatory process.
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Percepcja choroby a czynniki ryzyka u pacjentów z chorobą niedokrwienną
serca.
R. Wolfshaut-Wolak1, M. Polak1, A. Micek1, A. Łukaszewska2, R. Łysek1, P. Jankowski2, K. KaweckaJaszcz2, D. Czarnecka2, A. Pająk1
1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego CM UJ, Szpital Uniwersytecki

w Krakowie

Wstęp
Stosowanie się do zaleceń lekarskich przez pacjentów z Chorobą Niedokrwienną Serca (CHNS) jest niewystarczające. Percepcja własnej choroby czyli sposób w jaki ludzie postrzegają zagrożenie własnego zdrowia
wpływa na ich reakcję, zarówno emocjonalną jaki i na ich zachowania w chorobie, w tym także stosowanie
się do zaleceń lekarskich.
Cel
Określenie wpływu percepcji choroby na kontrolę czynników ryzyka.
Metody
Badanie przeprowadzono w Krakowie w ramach projektu EuroAspire IV w latach 2012-13. Do udziału
w badaniu zaproszono 595 pacjentów z 5 szpitali krakowskich, hospitalizowanych z powodu zawału serca,
niestabilnej dusznicy, CABG lub PCI. Badania pacjentów przeprowadzono w czasie od 6 miesięcy do 3 lat po
ich wypisie ze szpitala.
Do oceny percepcji choroby użyty został „Kwestionariusz percepcji choroby” - wersja skrócona, (Illness Perception Questionnaire – Brief). Kwestionariusz składał się z ośmiu pytań, mierzących subiektywną ocenę
wpływu choroby na życie, ocenę czasu trwania choroby, poczucia kontroli nad chorobą, przekonania o skuteczności leczenia, nasilenia objawów, martwienia się stanem zdrowia, poczucia zrozumienia choroby i wpływu na stan emocjonalny. Różnice oceniono testem U Manna-Witne’a oraz regresją logistyczną.
Wyniki
Percepcja choroby wpływała na kontrolę nieprawidłowej masy ciała i stężenie cholesterolu. Wraz ze wzrostem nasilenia objawów chorobowych o jedną jednostkę szansa wystąpienia nadwagi malała o 13%. Im bardziej pacjent martwił się swoją chorobą, tym szansa nieprawidłowego stężenia cholesterolu była mniejsza
o 9% wraz ze wzrostem o jedną jednostkę na zastosowanej skali.
Wnioski
Subiektywny obraz choroby wpływał na kontrolę czynników ryzyka CHNS tj. masy ciała i stężenia cholesterolu.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
DEC-2011/03/B/N27/06101
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Skuteczność opartego o edukację programu prewencji wtórnej dla chorych
hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego w Polsce.
Program Klubu Pacjenta.
Z. Siudak1,3, T. Wysocki4, M. Pers1, K. Dusza2, I. Franczak4, I. Twarda4, A. Zegzda3, D. Dudek1
1Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

2Krakow Cardiovascular Research Institute, Krakow
3Cardiovascular Center Foundation, Krakow
4Oddział Kardiologii Interwencyjnej w Pińczowie

Wstęp
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają u pacjentów po przebytym ostrym zespole
wieńcowym (OZW) edukację prozdrowotną prowadzoną przez lekarzy i pielęgniarki. Klub Pacjenta to zaplanowany prospektywnie program spotkań edukacyjnych pacjentów po OZW. Celem niniejszego badania była
ocena skuteczności programu prewencji wtórnej zainicjowanego w postaci Klubu Pacjenta.
Metodyka
Pacjentów po OZW włączano do badania rejestrowego w okresie października-grudnia 2014, w 9 współpracujących ośrodkach kardiologii inwazyjnej. Pacjenci wypełniali kwestionariusz dotyczący nawyków i stylu
życia. W styczniu - lutym 2015 roku ten sam kwestionariusz został wypełniony przez pacjentów, którzy wzięli
udział w lokalnych spotkaniach Klubu Pacjenta.
Wyniki
Do Klubu Pacjenta zaproszono 1273 pacjentów hospitalizowanych z powodu OZW. Kwestionariusz zarówno przy wypisie jak i w trakcie Klubu Pacjenta wypełniło 372 (29%) pacjentów. Odsetek chorych palących
papierosy zmalał z 14% do 5% (p<0.001), a odsetek pacjentów którzy mają minimum 30 minut aktywności
ruchowej dziennie zwiększył się z 50% do 58 % (p=0.015). Więcej wyników w Tabeli.
Wnioski
Zauważono istotne zmiany w występowaniu czynników ryzyka oraz istotną poprawę stylu życia u pacjentów,
którzy skorzystali z udziału w programie prewencji wtórnej Klubu Pacjenta 4-8 tygodni po wypisie ze szpitala
z powodu OZW.
Wyjściowo przy wypisie
ze szpitala

Po 4-8 tygodniach podczas
spotkania Klubu Pacjenta

p

Stosowanie produktów
wysokotłuszczowych
(np. mleko, ser żółty)

36%

25%

<0.001

Spożywanie warzyw
i owoców

69%

72%

<0.001

Smażenie w oleju

28%

16%

<0.001

Gotowanie na parze

56%

68%

<0.001

Używanie soli kuchennej

35%

26%

0.006

Używanie ziół

42%

48%

0.019

55/

U10

SESJA REFERATOWA

Jak pracować z osobą z ZUT z brakiem gotowości/motywacji do rzucenia
- zastosowanie interwencji motywującej 5R’s.
M. Broszkiewicz1, W. Drygas1,2
1Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie

Wprowadzenie
Diagnostyka w interwencjach leczenia ZUT, powinna obejmować ocenę gotowości i motywacji osoby palącej tytoń do rzucenia. W literaturze przedmiotu istnieją dwa podejścia. Pierwsze tradycyjne, z dominującą
rolą profesjonalisty jako eksperta i oceną motywacji zewnętrznej. Podejście to jest obecne w „Konsensusie
dotyczącym rozpoznawania i leczenia ZUT”, z rekomendacją testu motywacyjnego Schneider (ST). Drugie
podejście, z zastosowaniem wywiadu motywującego Millera i Rollnicka (MI), skoncentrowane na osobie
i ocenie jej motywacji wewnętrznej, rekomendowane przez WHO jako krótka interwencja motywująca 5R’s
(relevance, risks, rewards, roadblocks, repetition), adresowana głównie do populacji z brakiem motywacji do
rzucenia. Dowody naukowe pokazują, że interwencje poradnictwa motywującego mogą zwiększyć poziom
gotowości jednostki do zmiany zachowania.
Cel pracy
Ocena i porównanie mocy predykcyjnej zmiennych motywacyjnych włączonych do intensywnej interwencji
leczenia ZUT, według dwóch podejść: tradycyjnego i MI.
Materiał i metoda
Populację badaną stanowiły osoby z ZUT poszukujące terapii (treatment-seekers) w aglomeracji łódzkiej,
w latach 2001-2007 (N=1315). Grupę badaną (n=627, 62,7% K) dobrano drogą quasi-randomizacji, według
kolejności zgłoszenia. Materiał badawczy zebrano podczas intensywnej interwencji leczenia ZUT oraz w badaniu follow-up w latach 2008-2009, z weryfikacją biochemiczną wyniku długoterminowego. Poziom motywacji zewnętrzenej do rzucenia palenia mierzono przy użyciu ST, z wynikiem ≥7 pkt dla motywacji wysokiej.
Poziom motywacji wewnętrznej mierzono wskaźnikiem samoskuteczności (chęć rzucenia i wiara w sukces)
przy użyciu skal 0-10, z wynikiem ≥5 dla poziomów umiarkowanego i wysokiego. Wobec wszystkich badanych zastosowano MI. Przeprowadzono analizę jedno- i wieloczynnikową zarówno dla efektu krótko-, jak
i długoterminowego interwencji, z uwzględnieniem zmiennych motywacyjnych, osobno dla mężczyzn i kobiet.
Wyniki
Wynik rzucenia palenia dla kobiet i mężczyzn wyniósł odpowiednio: 54,6% i 46,8%, a utrzymania nieprzerwanej długoterminowej abstynencji tytoniowej odpowiednio: 11,2% i 12,5%. Wśród kobiet wzrastała 2-krotnie
szansa rzucenia, gdy miały wysoki lub umiarkowany poziom samoskuteczności (OR 2,24; 95%CI 1,19-4,21)
oraz wzrastała 2,5-krotnie szansa utrzymania nieprzerwanej długoterminowej abstynencji tytoniowej, gdy
przystąpiły do programu z motywacją zdrowotną (OR 2,73; 95%CI 1,15-6,49). Wśród mężczyzn wzrastała
2,5-krotnie szansa rzucenia, gdy mieli motywację zdrowotną (OR 2,43; 95% CI 1,25-4,71). Wysoką motywację
zewnętrzną mierzoną ST odnotowano u 68,3% badanych. Wynik ST nie różnicował populacji badanej i nie
miał mocy predyktywnej, zarówno dla wyniku krótko-, jak i długoterminowego.
Wnioski
Pomiar zmiennych motywacyjnych, według dwóch różnych podejść, dostarczył różnych wyników badania
i znaczenia tych zmiennych dla rzucenia palenia i utrzymania abstynencji długoterminowej. Zmienne motywacji zewnętrznej mierzone ST, nie były predyktorami dla wyniku krótko- i długoterminowego. Samoskuteczność
i motywacja zdrowotna, zmienne motywacji wewnętrznej, okazały się jedynymi predyktorami motywacyjnymi.
W świetle powyższych wyników, należy rozważyć wyłączenie ST z narzędzi diagnostycznych rekomendowanych w „Konsensusie…” i włączenie MI z krótką interwencją 5R’s, zgodnie z rekomendacjami WHO.
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Redukcja apetytu i masy ciała za pomocą przezczaszkowej modulacji aktywności mózgu w eksperymentalnym modelu otyłości.
A. Ziomber, J. Kaszuba-Zwoińska, K. Ciesielczyk, P. Thor
Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

Otyłość jest światową epidemią, prowadzącą do powikłań sercowo-naczyniowych, rozwoju cukrzycy typu 2,
nowotworów oraz innych patologii. Ostatnie badania sugerują zaburzenie równowagi w aktywności półkul
mózgowych u osób z otyłością i/lub hiperfagią wykazując hipometabolizm prawej półkuli.
Przezczaszkowa stymulacja mózgu (tDCS) jest nowatorską nieinwazyjną metodą modulacji aktywności
ośrodków mózgowych. Przedczołowa tDCS wpływa na obszary mózgu związane z emocjami/motywacją oraz
na ośrodki kary/nagrody, czyli na centra kluczowe w patogenezie zaburzeń odżywiania związanych z hiperfagią, w tym również - otyłości.
12 męskich szczurów Wistar z otyłością indukowaną dietą (średnia masa ciała 407±22g) podzielono losowo
na dwie podgrupy: A (n=8) z aktywną tDCS prawej półkuli mózgu oraz B (n=4) z pozorowaną stymulacją tej
okolicy. Szczury, w okresie dwóch tygodni, poddano siedmiu 10-minutowym sesjom aktywnej lub pozorowanej tDCS. W czasie eksperymentu mierzono masę ciała, ilość zjedzonej paszy oraz oceniono otłuszczenie
ciała.
W okresie przed stymulacją mózgu przyrosty masy ciała oraz ilości zjadanej karmy były porównywalne
w obu grupach. Zwierzęta poddane aktywnej tDCS zjadły mniej paszy (12±2g/dobę vs 16±3g/dobę) oraz
zmniejszyły masę ciała (końcowa masa ciała: 405±7g vs 451±10g) w porównaniu ze szczurami z pozorowaną
stymulacją mózgu. Zmniejszeniu apetytu i masy ciała towarzyszyła redukcja ilości tkanki tłuszczowej ocenionej na podstawie ilościowego pomiaru tłuszczu okołonajądrowego.
Nasze nowatorskie na skalę światową badanie wykazało, że przezczaszkowa stymulacja mózgu może być
skutecznym narzędziem regulującym apetyt i masę ciała. Konieczne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić te efekty u ludzi.
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Morning central blood pressure surge is related to age.
A. Bednarek1, P. Jankowski1, A. Olszanecka1, A. Windak2, K. Kawecka-Jaszcz1, D. Czarnecka1
1Jagiellonian University, 1st Department of Cardiology, Interventional Electrocardiology and Hypertension, Krakow,

Poland

2Jagiellonian University Medical College, Department of Internal Medicine and Gerontology, Krakow, Poland

Objective
Morning surge of peripheral blood pressure (BP) is considered to be an independent risk factor for cardiovascular diseases. However, morning central blood pressure surge (MCBPS) has not been analyzed so far.
Therefore, the aim of study was to evaluate the variables independently associated with MCBPS.
Methods
Fifty patients with never treated hypertension (age 40.4±11.5 years, 35 men) and 50 normotensive subjects
(age 38.3±12.0 years, 35 men) were included into the study. Applanation tonometry of the radial artery and
„n-point forward moving average” method have been used to derive 24-h CSP (BPro, HealtStats). The sleepthrough MS was calculated as the difference between the morning pressure (the average BP during the 2
hours after awakening) and the lowest nighttime BP (the average of the lowest pressure and the 2 readings
immediately preceding and after the lowest value). To assess the independent variables related to MCBPS
multiple regression was used.
Results
Mean MCBPS was 17.3±7.8 mmHg in whole group, 18.6±7.3 mmHg in hypertensives, and 16.0±8.2 mmHg
in normotensives (p=NS). Sex, smoking, BMI, 24-h heart rate, glucose level, and kidney function were not
related to MCBPS. Independent variables correlated with MCBPS were age (β±SE -0.33±0.1, p=0.001) and
24-h mean central BP (β±SE -0.24±0.09, p=0.013) in the whole group and age only in normotensives (β±SE
-0.43±0.13, p=0.001). Age was not related significantly to MCBPS in hypertensives.
Conclusion
Morning central blood pressure surge may be related to age in normotensive, but not in hypertensive subjects.

58/

SESJA REFERATOWA

U13

Porównanie wartości całkowitego potencjału antyoksydacyjnego diet
50-letnich mieszkańców Wrocławia z dyslipidemią i bez dyslipidemii.
D. Różańska1, B. Regulska-Ilow1, R. Ilow2, A. Kowalisko3
1Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3Centrum Kardiologiczne „Pro Corde”, Wrocław

Celem pracy było porównanie wartości całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (CPA) diet 50-latków
z Wrocławia w zależności od występowania u nich dyslipidemii.
Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 879 kobiet (K) i 641 mężczyzn (M) z Wrocławia w wieku 50 lat. Badania prowadzono w 2008 r. Dyslipidemie stwierdzano przy stężeniach we krwi: cholesterolu całkowitego (TC) ≥190 mg/dl,
C-LDL ≥115 mg/dl, C-HDL < 45 mg/dl (K) i < 40 mg/dl (M) oraz triglicerydów (TG) ≥150 mg/dl. Spożycie produktów będących źródłem CPA oceniono za pomocą wywiadu żywieniowego częstotliwościowo-ilościowego.
CPA diet oszacowano na podstawie bazy danych Ministerstwa Rolnictwa USA z 2010 r.
Wyniki
W dietach K z wysokim stężeniem TC i C-LDL we krwi stwierdzono istotnie statystyczny niższy średni CPA
z warzyw niż u K z prawidłowym stężeniem tych parametrów (1567 vs 1807 µmolTE/d; 1573 vs 1714 µmolTE/d). Zaobserwowano istotnie niższy średni CPA z soków (413 vs 492 µmolTE/d), wina (215 vs 260 µmolTE/d) i sumaryczny CPA diet (13983 vs 15213 µmolTE/d) w grupie K z wysokim stężeniem TG we krwi niż u K
o prawidłowym stężeniu TG. Diety K z niskim stężeniem C-HDL we krwi miały istotnie niższy sumaryczny CPA
(13443 vs 15100 µmolTE/d) oraz CPA z herbaty (5777 vs 6872 µmolTE/d) i wina (149 vs 262 µmolTE/d) niż
diety K z prawidłowym stężeniem C-HDL. Stwierdzono istotnie statystyczny niższy średni sumaryczny CPA
diet (13949 vs 15093 µmolTE/d) oraz z owoców (3668 vs 4302 µmolTE/d) i czekolady (1026 vs 1279 µmolTE/d)
w grupie M z wysokim stężeniem TG we krwi niż u M z prawidłowym stężeniem TG.
Wnioski
Diety osób o nieprawidłowym profilu lipidowym, głównie kobiet, charakteryzowały się zazwyczaj niższym
CPA w porównaniu do diet osób o prawidłowych stężeniach lipidów we krwi.
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Ocena wielkości spożycia oraz źródeł pokarmowych kemferolu w diecie
dorosłych mieszkańców Polski.
A. M. Witkowska1, M. E. Zujko1, A. Waśkiewicz2, W. Piotrowski2, K. Zujko3
1Zakład Technologii i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii
3Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technologii i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku

Wstęp
Kemferol jest flawonoidem należącym do klasy flawonoli, którego odpowiednia podaż w diecie związana
jest z rzadszym występowaniem zawału mięśnia sercowego i niższą śmiertelnością z powodu choroby niedokrwiennej serca.
Cel pracy
Celem badań było określenie wielkości spożycia oraz źródeł pokarmowych kemferolu w diecie reprezentatywnej próby dorosłych mieszkańców Polski, uczestników Wieloośrodkowego Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ).
Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 6661 osób (53% kobiet) w wieku 20-74 lata. Koordynatorem projektu WOBASZ
prowadzonego w latach 2003-2005 był Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu
Kardiologii. Badania wielkości spożycia przeprowadzono metodą wywiadu 24-godzinnego. Podaż kemferolu
w diecie obliczono na podstawie wielkości spożycia produktów żywnościowych przez uczestników badania
oraz jego zawartości w poszczególnych produktach na podstawie amerykańskiej bazy danych zawartości
flawonoidów w żywności.
Wyniki
Dieta dostarczała przeciętnie 6,47 mg kemferolu na dobę (kobiety: 5,73 mg/d; mężczyźni: 7,23 mg/d). Źródłami pokarmowymi kemferolu dla całej badanej populacji były napoje bezalkoholowe (80,8%), warzywa (7,7%),
napoje alkoholowe (5,3%) i owoce (4,6%). W zależności od płci podstawowymi produktami spożywczymi
dostarczającymi kemferolu w przypadku kobiet była herbata (84,1%), a wśród mężczyzn: herbata (77,9%)
i piwo (8,7%).
Wnioski
Dość wysoka podaż kemferolu w diecie polskiej populacji jest związana ze spożyciem herbaty.
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Zmiany poziomu aktywności fizycznej wśród dorosłych Polaków.
Porównanie wyników WOBASZ (2003-2005) i WOBASZ II (2013-2014).
M. Kwaśniewska1, M. Pikala2, W. Bielecki3, E. Dziankowska-Zaborszczyk2, K. Kozakiewicz 4, A. Tykarski5,
A. Pająk6, T. Zdrojewski7, J. Piwoński8, W. Drygas1,8
1Zakład Medycyny Zapobiegawczej UM w Łodzi
2Zakład Epidemiologii i Biostatystyki UM w Łodzi

3Zakład Patologii Społecznych UM w Łodzi
4Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
5Katedra i Klinika Hipertensjologii Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu

6Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ Kraków
7Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
8Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie

Wstęp
Znajomość aktualnych wskaźników dotyczących poziomu aktywności fizycznej (AF), jak również obserwacja wieloletnich zmian w zakresie stylu życia, mają ogromną wartość empiryczną i umożliwiają podjęcie właściwych działań interwencyjnych. Wielośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia WOBASZ ze względu na swój zasięg
i spójną metodologię pozwala na monitorowanie stylu życia dorosłych mieszkańców naszego kraju.
Celem pracy była analiza zmian dotyczących poziomu AF w okresie dziesięcioletnim, wśród dorosłych mieszkańców Polski.
Metodyka
Badaniem objęto dwie niezależne próby losowe dorosłych w wieku 20-74 lata, uczestniczących w Wielośrodkowym Badaniu Stanu Zdrowia WOBASZ (2003-2005, n=14572) i WOBASZ II (2013-2014, n=5694). Dokonano
oceny AF w jej trzech domenach, tj. AF w czasie wolnym od pracy, AF związaną z pracą zawodową oraz AF
komunikacyjną.
Wyniki
Analiza pierwotnych (surowych) danych wykazała istotne zmiany w zakresie wszystkich analizowanych
rodzajów AF. Odsetek osób prowadzących siedzący tryb życia zwiększył się o blisko 7% (31.0% - WOBASZ
vs 37.7% WOBASZ II). Jednocześnie o około 3% obniżył się odsetek osób wykonujących ćwiczenia fizyczne przez większość dni w tygodniu (31.0 vs 28.2 %). Niekorzystne zmiany zaobserwowano w szczególności
u mężczyzn i osób w wieku średnim. Wśród osób pracujących stwierdzono wzrost odsetka kobiet, wykonujących pracę siedzącą (44.0% - WOBASZ vs 48.2% WOBASZ II). W populacji mężczyzn zwraca uwagę spadek
odsetka osób wykonujących pracę fizyczną (49.1% vs 45.9%). Komunikacyjna AF obniżyła się istotnie u obu
płci w porównywanym okresie czasu (p<0.001). Z danych badania WOBASZ II wynika, iż jedynie około 18%
mężczyzn i 30% kobiet poruszało się do pracy pieszo lub rowerem.
Wnioski
Istnieje potrzeba wdrożenia skutecznych metod zwiększania AF w Polsce. Niezbędne wydają się kolejne badania monitorujące styl życia dorosłych Polaków, również z wykorzystaniem obiektywnych metod pomiaru AF.
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Zmiany w spożyciu wybranych produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski w okresie 10 lat. Porównanie wyników badania WOBASZ
i WOBASZ II.
A. Aranowska1, A. Waśkiewicz1, D. Szcześniewska1, W. Bielecki2, K. Kozakiewicz3, A. Pająk4, A. Tykarski5,
T. Zdrojewski6, W. Drygas1,7
1Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
2Zakład Patologii Społecznych, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie

5Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
6Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
7Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadzenie
W prewencji chorób sercowo-naczyniowych zaleca się w szczególności, zwiększenie spożycia owoców
i warzyw, obniżenie spożycia tłuszczów oraz zmianę struktury ich spożycia.
Cel
Ocena zmian w spożyciu wybranych produktów spożywczych przez dorosłych Polaków w okresie ostatnich
10 lat.
Metody
Przebadano niezależne, próby populacji Polski w wieku 20-74 lat w ramach programu WOBASZ (w latach
2003-2005 - 7235 osób) i WOBASZ II (w latach 2013-2014 – 5230 osób). Sposób żywienia oceniono metodą
wywiadu ze spożycia żywności w okresie 24-godzin poprzedzających badanie.
Wyniki
W badanym okresie zaobserwowano wzrost spożycia warzyw u mężczyzn z 235 do 248 g/dzień i u kobiet
z 198 do 225 g/dzień. Natomiast nie stwierdzono istotnych zmian w spożyciu owoców, mężczyźni nadal
konsumują około 180 g/dzień, a kobiety około 210 g/dzień. Spożycie tłuszczów dodanych (używanych do
smarowania pieczywa i przygotowywania potraw) obniżyło się u mężczyzn z 59 do 52 g/dzień i u kobiet
z 40 do 37 g/dzień. Mężczyźni zmniejszyli również spożycie wszystkich rodzajów mięsa i wędlin, zaś kobiety
obniżyły konsumpcję mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych i cielęcych, natomiast spożycie mięsa i wędlin
drobiowych nieznacznie wzrosło. Wprawdzie Polacy istotnie ograniczyli spożycie cukru (mężczyźni z 35 do
25 g/dzień i kobiety z 27 do 20 g/dzień; p<0,0001), ale niepokojącym zjawiskiem jest zwiększenie spożycia
produktów półcukierniczych, słodyczy i ciast.
Wnioski
W ostatnim dziesięcioleciu pozytywnym zmianom dotyczącym m.in. zwiększenia spożycia warzyw oraz
zmniejszenia spożycia tłuszczów dodanych i cukru towarzyszyły negatywne przemiany związane ze zwiększoną konsumpcją produktów półcukierniczych, ciast i słodyczy.
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Aktywność fizyczna i funkcjonowanie fizyczne a ryzyko zgonu z powodu
chorób układu krążenia. Badanie HAPIEE.
A. Besala, M. Kozela, A. Pająk
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Wstęp
Aktywność fizyczna (AF) jest uznanym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia (ChUK). Niewiele wiadomo
jaką rolę w tym związku pełni funkcjonowanie fizyczne (FF) oraz jaką rolę pełni AF w relacji pomiędzy FF
a ChUK.
Cel
Ocena roli AF i FF w związku pomiędzy tymi cechami a umieralnością z powodu ChUK.
Metody
Badaną grupę stanowiło 10 728 osób w wieku 45-69 lat uczestniczących w polskiej części projektu HAPIEE.
AF została oceniona przy użyciu kwestionariusza, respondenci określali sumę godzin poświęcanych w przeciętnym tygodniu na wykonywanie czynności obciążających fizycznie poza pracą zawodową. FF oceniono
przy użyciu skali 10 pytań zaadaptowanych z kwestionariusza SF-36. Uzyskano dane na temat zgonów i ich
przyczyn. Związek pomiędzy AF i FF a umieralnością z powodu ChUK oceniono przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa.
Wyniki
W czasie obserwacji (Me=9,07 lat) odnotowano 205 zgonów z powodu ChUK u mężczyzn oraz 88 u kobiet.
Po uwzględnieniu wpływu wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, poważnych chorób w przeszłości oraz
czynników ryzyka ChUK, osoby z niską AF charakteryzowały się większym ryzykiem zgonu z powodu ChUK
(HR=1,92; 95% CI: 1,35-2,73 u mężczyzn; HR=1,72; 95% CI: 1,02-2,87 u kobiet) niż osoby z wysoką AF; po
uwzględnieniu wpływu FF, wartości współczynników stały się nieistotne statystycznie. Po uwzględnieniu
wpływu ww. czynników zakłócających, osoby z ograniczonym FF charakteryzowały się większym ryzykiem
zgonu z powodu ChUK (HR=3,06; 95% CI: 1,88-4,98 u mężczyzn; HR=2,52; 95% CI: 1,26-5,06 u kobiet) niż
osoby z dobrym FF; po uwzględnieniu wpływu AF, wartości współczynników nieznacznie zmalały.
Wnioski
FF wyjaśniało związek pomiędzy AF a umieralnością z powodu ChUK, natomiast związek pomiędzy FF
a umieralnością z powodu ChUK był niezależny od AF.
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Wskaźniki uwapnienia tętnic wieńcowych u mieszkańców rejonów wiejskich i miejskich.
A. Młynarska1, R. Młynarski2, M. Sosnowski3
1Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwer-

sytet Medyczny

2Oddział Elektrokardiologii, SPSK nr 7 im Prof. L. Gieca
3Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń, II Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Warunki środowiskowe, geograficzne oraz socjodemograficzne mogą tłumaczyć zróżnicowanie stanu zdrowia mieszkańców w zależności od regionu oraz uprzemysłowienia.
Cel
Ocena różnic w poziomie uwapnienia tętnic wieńcowych wśród mieszkańców miast i rejonów wiejskich
województwa śląskiego.
Metoda
Do badania włączono 837 bezobjawowych pacjentów w średnim wieku 60,7 ± 10,1 lat zgłaszających się na
badanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (CACS). U wszystkich wykonano badanie fizykalne oraz
zebrano dane kliniczne. Badaną grupę podzielono ze względu na miejsce zamieszkania: grupa I – mieszkańcy miast (82%), grupa II - mieszkańcy wsi (18%). Dane poddano analizie statystycznej, za wartości istotne
statystycznie uznano p<0,05.
Wyniki
Średnia wartość CACS u respondentów zamieszkujących miasta wynosiła 232,1 ± 570,4 JA natomiast
u mieszkańców rejonów wiejskich 93,9 ± 362 JA. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej. Rozkład badanej populacji w zależności od wartości
CACS wg Agatstona przedstawia tabela poniżej.
Wnioski
Mieszkańcy rejonów wiejskich nie różnią się częstością występowania tradycyjnych czynników ryzyka od
respondentów zamieszkujących miasta. Mieszkańcy miast wykazują wyższe uwapnienie tętnic wieńcowych
w stosunku do mieszkańców rejonów wiejskich.
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CACS

Ogółem

Mieszkańcy miast

Mieszkańcy wsi

P

0

361 (43,1%)

265 (38,2%)

96 (66,6%)

0,0000

1-99

252 (30,1%)

220 (31,8%)

32 (22,2%)

0,0233

100-399

104 (12,5%)

97 (13,9%)

7 (4,9%)

0,0249

≥400

120 (14,3%)

111 (16,1%)

9 (6,3%)

0,0023
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Porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka u mężczyzn i kobiet z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) i z uniesieniem odcinka ST (STEMI).
I. Młynarczyk1, A. Bauer1, P. Trzeciak2, A. Szafranek1, E. Tarabura-Łysko1, L. Poloński2, Z. Kalarus3,
M. Gąsior2
1Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2III Katera i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Zabrze 3 Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,

Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Zabrze

Częstość występowania ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w Polsce nadal pozostaje wysoka. Główną
przyczyną OZW są czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
Cel
Celem badania było porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hypercholesterolemia) u mężczyzn i kobiet z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
i z uniesieniem odcinka ST (STEMI).
Materiał
Analiza objęła 1117 mężczyzn, 579 kobiet z NSTEMI i 1500 mężczyzn, 608 kobiet ze STEMI leczonych inwazyjnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w okresie pomiędzy styczniem 2009 a grudniem 2012 roku.
Zarówno w grupie NSTEMI i STEMI kobiety były starsze od mężczyzn, odpowiednio: 68±10.3 vs 64±11.0 lat
67.2±11.6 vs 60.9±11.1 lat, p<0.05.
Wyniki
Częstość występowania cukrzycy była wyższa u kobiet niż u mężczyzn w grupie NSTEMI (287(49.6%) vs
392(35.1%), p<0.001) i grupie STEMI (271(44.6%) vs 412(27.5%), p<0.001). Nadciśnienie częściej odnotowywano wśród kobiet niż u mężczyzn zarówno w grupie NSTEMI (468(80.8%) vs 802(71.8%), p<0.001) jak i STEMI
(435(71.5%) vs 881(58.7%), p<0.001).
Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania hipercholesterolemii pomiędzy mężczyznami i kobietami zarówno w grupie NSTEMI i STEMI, odpowiednio: 247(22.1%) vs 149(25.7%) i 343(22.9%) vs
140(23.0%), p=NS.
Wnioski
1. U kobiet zarówno z NSTEMI jak i STEMI częściej występuje cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.
2. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania hipercholesterolemii u kobiet i mężczyzn
zarówno w grupie NSTEMI jak i STEMI.
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Potencjał antyoksydacyjny diety osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
M. E. Zujko1, A. M. Witkowska1, A. Waśkiewicz2, K. Zujko3, W. Piotrowski2
1Zakład Technologii i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii
3Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technologii i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku

Wstęp
Badania epidemiologiczne wskazują na istotną zależność pomiędzy spożyciem z dietą witamin antyoksydacyjnych (C, E, A i karotenoidy) i polifenoli (flawonoidy, kwasy fenolowe, stilbeny i lignany) a niższym ryzykiem
zachorowalności na choroby układu sercowo-naczyniowego.
Cel pracy
Celem pracy była ocena potencjału antyoksydacyjnego diety osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego w odniesieniu do osób zdrowych.
Materiał i metody
Grupę badaną stanowiły 643 osoby (286 kobiet i 357 mężczyzn) z chorobami układu sercowo-naczyniowymi
w wieku 20-74 lata oraz równoważna liczba osób zdrowych stanowiąca grupę kontrolną, uczestnicy badania
WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności). Dane dotyczące spożycia żywności uzyskano przy pomocy wywiadu 24-godzinnego. W produktach żywnościowych spożywanych przez
badanych oznaczono potencjał antyoksydacyjny metodą FRAP (ferric reducing antioxidant power). Całkowity potencjał antyoksydacyjny diety obliczono na podstawie wielkości spożycia żywności oraz potencjału
FRAP poszczególnych produktów spożywczych.
Wyniki
Wykazano, że średni potencjał antyoksydacyjny diety był istotnie wyższy u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego (8061 µmol Fe2+/osoba/dzień) w odniesieniu do osób zdrowych (7413 µmol Fe2+/
osoba/dzień). Dieta osób chorych charakteryzowała się większą ilością produktów spożywczych o wysokim
potencjale antyoksydacyjnym, jak: owoce (głównie: jabłka, truskawki, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty
i winogrona) oraz orzechy.
Wnioski
Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego w obliczu choroby znacznie modyfikują swój sposób
żywienia, w zakresie spożycia żywności o większym potencjale antyoksydacyjnym.
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Znajomość zasad profilaktyki chorób układu krążenia wśród dorosłych Polaków. Porównanie wyników WOBASZ (2003-2005) i WOBASZ II (2013-2014).
W. Bielecki1, M. Kwaśniewska2, E. Dziankowska-Zaborszczyk3, A. Pająk4, K. Kozakiewicz5, T. Zdrojewski6,
A. Tykarski7, A. Piwońska8, W. Drygas2,8
1Zakład Patologii Społecznych UM w Łodzi

2Zakład Medycyny Zapobiegawczej UM w Łodzi
3Zakład Epidemiologii i Biostatystyki UM w Łodzi

4Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie
5Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
6Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
7Katedra i Klinika Hipertensjologii Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu

8Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie

Dane odnoszące się do pomiarów poziomu wiedzy o charakterze profilaktycznym w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, są nadal empiryczną rzadkością w krajach postkomunistycznych. Jeszcze rzadsze są
możliwości realizowania badań o charakterze porównawczym, opartych o identyczną metodologię.
Celem pracy stała się ocena zmian dotyczących tego typu wiedzy w okresie dziesięcioletnim, wśród dorosłych mieszkańców Polski. Badaniem objęto dwie niezależne próby losowe dorosłych w wieku 20-74 lata,
uczestniczących w Wielośrodkowym Badaniu Stanu Zdrowia WOBASZ (2003-2005, n=14572) i WOBASZ II
(2013=2014, n=5694). Dane dotyczące znajomości zasad profilaktyki, subiektywnej oceny stanu zdrowia
oraz zmiennych społeczno-demograficznych, zebrano wykorzystując technikę kwestionariusza wywiadu.
W porównywanym okresie nastąpiły korzystne zmiany, dotyczące subiektywnej oceny stanu zdrowia.
To oznacza, że po 10 latach dzielących obydwa pomiary, istotnie więcej było tych dorosłych Polaków, którzy
oceniali stan swojego zdrowia jako bardzo dobry (różnica 3% in plus - p<0.001) oraz istotnie mniej tych, którzy użyli określenia „zły” (2% in minus - p<0.001). Znacząco w sensie statystycznym (p<0.001), zmniejszyła
się też populacja dorosłych Polaków - ignorantów profilaktycznych w zakresie znajomości niefarmakologicznych zasad zapobiegania chorobom serca i naczyń (7.8% - WOBASZ II vs 19.3% WOBASZ); stwierdzono również istotny (p<0.001) wzrost liczby tych, którzy dysponowali pełną wiedzą profilaktyczną tego typu.
Podobnie, po upływie 10 lat, zmniejszył się obszar całkowitej ignorancji w zakresie znajomości chorób i powikłań wywoływanych nieleczonym nadciśnieniem tętniczym (24,1% WOBASZ vs 17.3% WOBASZ II - p<0.001).
Fakt ten, nie przełożył się jednak na istotny wzrost liczby Polaków, dysponujących pełną wiedzą tego typu.
Prezentowane rezultaty porównywanych badań, dowodzą utrzymującego się w czasie - mimo zachodzących
dynamicznie pozytywnych przemian (sic!) - obszaru „społecznej niewiedzy” w zakresie profilaktyki chorób
sercowo-naczyniowych.
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The correlations between the percentage of PD-1 + cells and ejection fraction as a potential mechanism of the pathogenesis of IDCM.
D. Stettner-Leonkiewicz, E. Grywalska, J. Roliński, A. Wysokiński
Medical University of Lublin, Lublin, Poland

Introduction
Programmed cell death-1 (PD-1) is expressed on activated T cells, and delivers inhibitory signals. Little is
known about the role of cellular immunity in the pathogenesis in idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM).
The aim of the study was to assess an expression_ of PD-1 on CD4+ T and CD8+ T lymphocytes in patients
with IDCM.
Material and methods
We studied 50 IDCM patients and 20 healthy persons. Mononuclear cells were isolated from peripheral
blood, incubated with appropriate fluorochrome-conjugated monoclonal antibodies and analyzed with
a flow cytometer.
Results
Increased proportion of PD-1+ cells was detected from CD4+ T cells in patients than in controls (6.98±3.29%
vs. 4.82±1.37%, p<0.001). Similarly, the expression of PD-1 in CD8+ T cells was also significantly upregulated in IDCM patients compared with controls (7.02±1.03% vs. 3.99±1.32%, p<0.001). Patients with ejection
fraction lower than 30% had higher frequencies of both PD-1+ lymphocyte subsets than other patients
(13.06±4.92% vs. 5.93±1.75%, p<0.001).
Conclusions
The study identified that expression_ of PD-1 was upregulated on CD4+ T and CD8+ T cells from IDCM patients. Moreover the percentage of PD-1+ cells was extremely high in patients with low ejection fraction. Our
data suggest a potential mechanism of the pathogenesis of IDCM.
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„Opór” wobec rehabilitacji kardiologicznej.
M. Klajn
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

Wstęp
Odsetek pacjentów kierowanych/korzystających z rehabilitacji kardiologicznej (RK) jest wciąż zbyt niski
(„opór” wobec RK).
Cel
Ocena „oporu” wobec RK w odniesieniu do profesjonalistów medycznych i pacjentów kardiologicznych.
Materiał i metoda
Badanie przeprowadzono za pomocą 2 anonimowych ankiet, zamieszczonych na dysku Google: jednej dedykowanej pielęgniarkom kardiologicznym oraz drugiej - pacjentom kardiologicznym. Za „opór” wobec RK
przyjęto:
1. nie informowanie chorych przez personel pielęgniarski o możliwości skorzystania z RK,
2. brak skierowania chorych na RK przy wypisywaniu ze szpitala (lekarze),
3. nie skorzystanie z RK przez pacjentów, którzy otrzymali skierowanie na RK, a także zadeklarowany brak
zainteresowania uczestnictwem w RK chorych, którym skierowania na RK nie wystawiono.
Wyniki
W badaniu wzięło udział 130 pacjentów (II-IX.2014) i 117 pielęgniarek (XII.2013-V.2014). 50% chorych nie
otrzymało skierowania na RK poszpitalną („opór” lekarzy). 24 % pielęgniarek nie informowało chorych
o możliwości poszpitalnego skorzystania z RK („opór” pielęgniarek). 20% chorych nie było zainteresowanych
RK, w tym 14% kierowanych i 6% nie kierowanych na RK („opór” pacjentów).
Wnioski
Niesatysfakcjonujące uczestnictwo pacjentów kardiologicznych w RK wynika głównie z zaniechania stosownych działań przez profesjonalistów medycznych, zwłaszcza lekarzy, a także z „oporu” wobec RK niektórych
pacjentów. Zagadnienie to wymaga dalszych badań i podjęcia odpowiednich środków zaradczych.
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Wiedza o zdrowym stylu życia i zachowania prozdrowotne u uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych w Małopolsce.
A. Sarnecka, G. Kopeć, K. Knap, P. Podolec
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Wstęp
Promocja zdrowego stylu życia powinna być elementem edukacji od najmłodszych lat.
Cel
Ocena wiedzy o zdrowym stylu życia i zachowań prozdrowotnych u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Małopolsce.
Materiał i metody
Anonimowy kwestionariusz przeprowadzono w 2014 r. u uczniów losowo wybranych klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych oraz 1, 2 i 3 gimnazjów.
Wyniki
Badaniem objęto 368 (37,9%) uczniów szkół podstawowych oraz 603 (62,1%) uczniów gimnazjów w wieku
13,0±1,7 lat. Aż 956 (98,5%) uczniów deklarowało, że wie co oznacza zdrowy styl życia, jego elementy wskazało: aktywność fizyczna - 915 (94,2%), prawidłowa dieta - 848 (87,3%), niepalenie papierosów - 721 (74,3%),
niepicie alkoholu - 639 (65,8%), unikanie otyłości - 533 (54,9%). Głównym źródłem wiedzy o zdrowym stylu
życia była rodzina, częściej dla uczniów szkół podstawowych niż gimnazjów - 300; 81,5% vs 420; 69,7%,
p<0,05. Uczniowie szkół podstawowych deklarowali większą aktywność fizyczną niż gimnazjów: systematyczne uczestnictwo w WF - 357; 97% vs 539; 89,4%, p<0,05; codzienną aktywność fizyczną – 109; 29,6% vs
144; 23,9%, p<0,05. Nie było różnic w codziennym spożywaniu warzyw i owoców - 192; 52,2% vs 307; 50,9%,
p>0,05 oraz śniadań – 243; 66% vs 378; 62,7%, p>0,05. Uczniowie szkół podstawowych rzadziej niż gimnazjów stosowali używki: papierosy – 8; 2,2% vs 93; 15,4%, p<0,05, alkohol – 31; 8,4% vs 225; 26,4%, p<0,05.
Uczniowie palący papierosy rzadziej niż niepalący wskazywali niepalenie jako element zdrowego stylu życia
- 62; 61,4% vs 655; 75,3%, p<0,05. Nie było zależności pomiędzy wskazaniem innych elementów stylu życia
a zachowaniami prozdrowotnymi.
Wnioski
Wiedza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o zdrowym stylu życia oraz jej realizacja są niewystarczające.
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Efektywność szkolenia na temat prewencji chorób układu krążenia wśród
krakowskich gimnazjalistów.
K. Knap, A. Sarnecka, G. Kopeć, N. Palka, P. Iwaszczuk, P. Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

Wstęp
Choroby układu krążenia (ChUK) są nadal główną przyczyną umieralności oraz przedwczesnej śmierci
w Polsce. Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia epidemii ChUK jest zwalczanie ich czynników ryzyka.
Najkorzystniejsze efekty uzyskuje się, gdy promocja zdrowego stylu życia jest rozpowszechniana już wśród
dzieci i młodzieży.
Cel
Ocena efektów edukacji na temat ChUK i ich profilaktyki wśród krakowskich gimnazjalistów.
Metody
Do badania włączono uczniów drugich klas gimnazjalnych wylosowanych szkół z terenu miasta Krakowa.
Zastosowano autorski kwestionariusz przeprowadzony dwukrotnie (przed i po szkoleniu edukacyjnym),
zawierający pytania sprawdzające wiedzę uczniów na temat elementów zdrowego stylu życia, czynników
ryzyka chorób układu krążenia, podstawowych pojęć z zakresu tych chorób, w tym głównie znajomości objawów zawału serca i udaru mózgu oraz prawidłowego reagowania na nie.
Wyniki
Badaną grupę stanowiło 434 uczniów (53,5% dziewcząt) w wieku 14 lat. W wyniku przeprowadzonych działań
edukacyjnych uzyskano istotną poprawę wiedzy uczniów na temat elementów zdrowego stylu życia (prawidłowa dieta: 89,6% przed szkoleniem vs 93,9% po szkoleniu, p=0,025; niepalenie tytoniu: 77,1% vs 83,8%,
p= 0,016; abstynencja alkoholowa: 61,9% vs 72,9%, p<0,001; prawidłowa masa ciała: 55,2% vs 81,3%,
p<0,001), czynników ryzyka ChUK (nieprawidłowa dieta: 30% vs 41%, p<0,001; palenie tytoniu: 26% vs 45%,
p<0,001; nadwaga i otyłość: 26% vs 50%, p<0,001; mała aktywność fizyczna: 24% vs 40%, p<0,001; nadużywanie alkoholu: 22% vs 40%, p<0,001; cukrzyca: 5% vs 11%, p<0,001), a także znajomości definicji (45% vs
65%, p<0,001) i wszystkich objawów zawału serca (p<0,001), definicji (49,8% vs 77,8%, p<0,001) i wszystkich
objawów udaru mózgu (p<0,05) oraz prawidłowego reagowania na nie (wezwanie karetki pogotowia ratunkowego: 43,7% vs 53,6%, p=0,009; podanie prawidłowych numerów tel. alarmowych [112 lub 999]: 44%
vs 66,4%, p<0,001). Interwencja okazała się mało skuteczna w zwiększaniu świadomości młodzieży odnośnie znaczenia hypercholesterolemii (16% vs 19%, p=0,15) oraz nadciśnienia tętniczego (9% vs 12%, p=0,13)
w rozwoju ChUK.
Wnioski
Edukacja poprawia wiedzę uczniów w zakresie znajomości elementów zdrowego stylu życia, czynników
ryzyka chorób układu krążenia, jak również rozpoznania objawów zawału serca i udaru mózgu oraz prawidłowego reagowania na nie. Wskazana jest zatem kontynuacja i rozszerzenie działań edukacyjnych młodzieży w tym aspekcie.
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Rozpowszechnienie stosowania używek wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodzin.
K. Knap, A. Sarnecka, G. Kopeć, P. Iwaszczuk, P. Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

Wstęp
Uzależnienia stwarzają wiele zagrożeń dla zdrowia. Mimo że problem stosowania używek wśród młodzieży
jest powszechnie znany, jego skala u małopolskich uczniów jest słabo poznana.
Cel
Celem pracy była ocena rozpowszechnienia stosowania używek wśród uczniów drugich klas gimnazjalnych
oraz ich rodzin z terenu miasta Krakowa.
Metody
Badaniem kwestionariuszowym objęto uczniów losowo wybranych drugich klas gimnazjalnych na terenie
miasta Krakowa. Ankietowanych poproszono o wskazanie najczęściej stosowanych używek, a także określenie częstości ich stosowania wśród bliskich osób.
Wyniki
Przebadano 434 uczniów (53,5% K) w wieku 14 lat. Najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez młodzież jest alkohol. Próby picia alkoholu ma za sobą 193 (45,3%) gimnazjalistów (54%
K, 46% M), a 29 (9,2%) osób spośród nich była kiedykolwiek w stanie upojenia alkoholowego – w przeważającej części były to dziewczęta (72,5%). Największą popularnością spośród alkoholi cieszy się piwo (31,7%),
na drugim miejscu jest wino (21%), najrzadziej spożywana jest wódka (14,7%). Alkohol kilka razy w tygodniu
spożywa 8 (5%) ankietowanych, kilka razy w miesiącu 13 (8%), rzadziej niż raz w miesiącu 141 (87%) uczniów.
Próbę palenia papierosów podejmowało kiedykolwiek 106 (32,7%) uczniów (61% K), nadal pali papierosy
39 (10%) gimnazjalistów (64% K). Do stosowania [kiedykolwiek] narkotyków i/lub dopalaczy przyznało się
25 (5,84%) gimnazjalistów (60% K). W modelowaniu regresji logistycznej (uwzględniającym płeć, miejsce zamieszkania, BMI, średni czas aktywności fizycznej, średni czas spędzany przy komputerze lub telewizorze
oraz uzyskiwanie informacji na temat zdrowego stylu życia z dowolnych źródeł) niezależnymi czynnikami
ryzyka sięgania po używki kiedykolwiek oraz przewlekłego palenia papierosów przez młodzież okazały się
być płeć żeńska (OR odpowiednio 1,57 i 2,95), brak otrzymywania informacji o zdrowym stylu życia (OR 3,58
i 5,53) oraz czas spędzany przed komputerem lub telewizorem (OR 1,14 i 1,22 - na każdą godzinę dziennie),
w przypadku sięgania po używki w ogóle istotny był też wpływ BMI (OR 1,08 na każdy punkt BMI); p<0,05.
Ankietowani uczniowie wskazali ponadto, że 111 (25,7%) bliskich osób nadużywa alkoholu, 85 (19,6%) używa
narkotyków i/lub dopalaczy i aż 223 (51,4%) domowników pali papierosy w ich obecności.
Wnioski
Niepokojącym zjawiskiem jest duże rozpowszechnienie stosowania używek wśród młodzieży gimnazjalnej,
szczególnie młodych dziewcząt. Czynnikami które mogą sprzyjać nałogom jest brak odpowiedniej informacji na temat zdrowego stylu życia, spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem lub telewizorem oraz
zwiększona masa ciała.

72/

SESJA PLAKATOWA

P27

Zastosowanie i bezpieczeństwo treningu wolnego oddychania u chorych
z przewlekłą niewydolnością serca.
D. Dębicka-Dąbrowska1, E. Lisi2, T. Drożdż1, K. Styczkiewicz1, M. Klocek1, G. Malfatto2, S. Salerno2,
A. Olszanecka1, A. Bednarek1, G. Kiełbasa1, G. Bilo2, D. Czarnecka1, K. Kawecka-Jaszcz1, G. Parati3
1I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego. Collegium Medicum UJ,

Kraków, Polska

2Dept of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences, S.Luca Hospital, IRCCS Istituto Auxologico Italiano,

Mediolan, Włochy

3Dept of Health Sciences, University of Milano-Bicocca; Dept of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences,

S.Luca Hospital, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Mediolan, Włochy

Wstęp
Wolne oddychanie wykazuje możliwe korzyści u chorych z przewlekłą niewydolnością serca (CHF). Celem
badania była ocena przydatności, skuteczności i bezpieczeństwa nowej, niefarmakologicznej metody leczenia CHF opartej na treningu wolnego oddychania (SBT).
Metodyka
Chorych z przewlekłą niewydolnością serca, otrzymujących standardową farmakoterapię, poddano 12 tygodniowemu SBT za pomocą aparatu RESPeRATE (InterCure Ltd., Lod, Israel). Podczas SBT pacjenci wykonywali
dwukrotnie w ciągu dnia 15 min trening z częstością minimalną 6 oddechów/min. Wyjściowo oraz po treningu zebrano dane kliniczne, wykonano badanie polisomnograficzne, echokardiograficzne, BNP, NT-proBNP,
test 6-min marszu (6MWT) i oceniono jakość życia (kwestionariusz jakości życia Minnesota Living with Heart
Failure).
Wyniki
Włączono 97 chorych. Program ukończyło 60 pacjentów, wiek 66,3±10,9 lat, 46 M/14 K, w klasie NYHA I: 4, II:
53, III: 3, LVEF 30,1±6,9%. U chorych nie obserwowano istotnych działań niepożądanych, tolerowali dobrze
SBT. W badanej grupie stwierdzono poprawę w 6MWT (438±126 vs 448±141 m, p=0,015), LVEF (31,1±6,8
vs 32,8±6,5 %, p<0,005), skali NYHA (1,98±0,35 vs 1.46±0.50, p<0.001) i AHI (9,81±9,52 vs 8,1±9,5, p=0,027).
Jakość życia nie zmieniła się, nie stwierdzono zmiany stężeń NT-proBNP i BNP.
Wnioski
Trening wolnego oddychania jest bezpieczną metodą uzupełniającą w terapii chorych z przewlekłą niewydolnością serca, wpływa korzystnie na zaburzenia oddechowe nie upośledzając jakości życia.
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Porównanie profilu ciśnienia tętniczego u dzieci urodzonych przedwcześnie i dzieci urodzonych o czasie, w 7 i 11 roku życia.
M. Gilarska1, M. Klimek1, D. Drożdż2, A. Grudzień1, P. Kwinta1
1Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

2Zakład Dializ Katedry Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na problem częstszego występowania nadciśnienia
tętniczego (HT) u dzieci urodzonych przedwcześnie i z małą masą urodzeniową.
Celem badania była ocena częstości występowania HT w 7 i 11 roku życia u dzieci urodzonych przedwcześnie
z masą ciała ≤1000g.
Grupę badaną stanowiło 67 dzieci z masą urodzeniową ≤1000g. Grupa kontrolna obejmowała 38 dzieci
urodzonych o czasie, dobranych pod względem płci i wieku.
U badanych dzieci w 7 roku życia oraz w 11 roku życia wykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego
krwi (ABPM). Oceniano: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), średnią czynność serca (HR) oraz obecność nadciśnienia (MAP ≥95pc dla płci i wzrostu).
W 7 roku życia u dzieci urodzonych przedwcześnie stwierdzono istotnie częstsze występowanie HT (15% vs
0%; p<0,015). W 11 roku życia nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania nadciśnienia między obiema grupami (15% vs 10%). Po uwzględnieniu dzieci które po badaniu w 7 roku życia
rozpoczęły farmakologiczną terapię HT częstość jego występowania wynosiła 19% vs 10% (różnica ta nie była
istotna statystycznie). Ciężkie nadciśnienie (SHT) w 7 roku życia wykazano u 7 pacjentów z grupy badanej (na
8 diagnoz HT). W 11 roku życia SHT wykazano u 5 pacjentów z grupy badanej i 2 z grupy kontrolnej. W grupie
badanej zarówno w 7 jak i w 11 roku życia wykazano istotnie wyższe dobowe HR.
1. Dzieci urodzone przedwcześnie są predysponowane do wystąpienia nadciśnienia już we wczesnym okresie życia.
2. Szybkie wdrożenie leczenia pozwala obniżyć wartości ciśnień wcześniaków do wyników populacyjnych.
3. Obserwuje się zwiększenie HR u dzieci urodzonych przedwcześnie
w porównaniu do dzieci urodzonych o czasie.
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Morning central blood pressure surge does not differ between men and
women.
A. Bednarek1, P. Jankowski1, A. Olszanecka1, A. Windak2, K. Kawecka-Jaszcz1, D. Czarnecka1
1Jagiellonian University, 1st Department of Cardiology, Interventional Electrocardiology and Hypertension,

Krakow, Poland

2Jagiellonian University Medical College, Department of Internal Medicine and Gerontology, Krakow, Poland

Objective
Morning blood pressure (BP) surge is considered to be an independent risk factor for cardiovascular diseases. On the other hand, there is increasing evidence that central systolic pressure (CSP) is stronger correlated
with target organ damage and cardiovascular events than peripheral systolic pressure. Therefore, the aim of
study was to evaluate the difference in morning central BP surge between men and women.
Methods
Fifty patients with never treated hypertension (age 40.4±11.5 years, 35 men) and 50 normotensive subjects
(age 38.3±12.0 years, 35 men) were included into the study. Applanation tonometry of the radial artery and
“n-point forward moving average” method have been used to derive 24-h CSP (BPro, HealtStats). The sleepthrough morning surge (MS) was the difference between the morning pressure and the lowest nighttime BP.
The preawakening MS was the difference between the morning BP and the preawakening BP (the average
BP during the 2 hours before awakening).
Results
The 24-hour CSP was 129.5±10.6 mmHg in hypertensives and 110.5±12.4 mmHg in normotensives (p<0.05).
The average daytime and nighttime CSP was 133.8±11.1 mmHg and 123.1±11.1 mmHg (p<0.05) in hypertensives whereas 114.3±13.7 mmHg and 104.8±11.7 (p<0.05) in normotensives, respectively. The values
of morning BP surge are presented in the table.
Conclusion
Central sleep-through MS and preawakening MS are similar in men and women.

Men (n=35)

Women (n=15)

p

Central sleep-through MS (mmHg)

19.38±7.59

16.74±5.99

0.24

Peripheral sleep-through MS (mmHg)

13.21±7.76

10.02±4.58

0.15

16.21±7.90

20.56±20.30

0.28

9.76±7.0

17.37±21.4

0.07

HYPERTENSIVES

NORMOTENSIVES
Central sleep-through MS (mmHg)
Peripheral sleep-through MS (mmHg)
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Pulsatile component of central blood pressure and the risk of stroke in coronary patients. Results from the Aortic Blood Pressure and Survival Study.
P. Jankowski, A. Bednarek, M. Kloch-Badełek, M. Loster, L. Bryniarski, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
Jagiellonian University, 1st Department of Cardiology, Interventional Electrocardiology and Hypertension, Krakow,
Poland

Background
There is ongoing debate concerning the best blood pressure (BP) parameter predicting cardiovascular risk.
The aim of the analysis was to investigate the relationship between central BP and stroke in patients undergoing coronary angiography.
Methods
The study group consisted of 954 patients (691 men and 263 women; mean age: 57.3±10.0 years) undergoing coronary angiography with left ventricular EF≥40%. A vast majority of participants was prescribed
BP-lowering drugs. Invasive ascending aortic BP during catheterization was taken at baseline. The duration
of follow-up was 53.4±18.8 months. We defined pulsatility as the ratio of pulse pressure to mean BP. The
Cox proportional hazard regression analysis was used to assess the relation between BP-derived indices
and the risk of stroke.
Results
During the follow-up 19 (2.0%) patients suffered from stroke and 57 (6.0%) from stroke or CV death. The
multivariate hazard ratios related to BP-derived indices according to the presence of HT are given in the
table.

BP - related variables

Stroke

CV death or stroke

Systolic blood pressure per SD

1.32 (0.85-2.04)

1.05 (0.79-1.38)

Diastolic blood pressure per SD

0.88 (0.57-1.36)

0.80 (0.61-1.05)

Mean blood pressure per SD

1.08 (0.71-1.64)

0.91 (0.70-1.19)

Pulse pressure per SD

1.65 (1.03-2.66)

1.25 (0.93-1.67)

Pulsatility per SD

2.07 (1.25-3.42)

1.50 (1.11-2.03)

Conclusion
Pulsatile, but not steady component of central blood pressure predicts the risk of stroke in coronary
patients.
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Skuteczność suplementacji diety ekstraktami antocyjanów u pacjentów
z hipercholesterolemią. Meta-analiza.
A. Ostróżka-Cieślik, B. Sarecka-Hujar
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Technologii Postaci Leku

Wstęp
Organizmy roślinne są źródłem wielu związków farmakologicznie czynnych. Szczególną grupę stanowią
antocyjany, naturalne substancje pochodzenia roślinnego o charakterze glikozydowym. Należą one do
związków o wielokierunkowej aktywności biologicznej, opartej na silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Mogą one odgrywać istotną rolę w działaniu profilaktyczno-leczniczym chorób układu krążenia oraz
mogą wzmacniać system immunologiczny. Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury na temat skuteczności działania ekstraktów antocyjanów u pacjentów z hipercholesterolemią.
Metody
Przeszukano bazy publikacji MEDLINE i EMBASE w latach 2005 – 2015. Użyto modelu efektów losowych
wszystkich badań spełniających kryteria włączenia. Analizą objęto 416 osób z hipercholesterolemią. Czas
badań wynosił maksymalnie 24 tygodnie. Dawkowanie antocyjanów: 320 mg/dobę. Meta-analizę wykonano
za pomocą programu MedCalc version 13.7.
Wyniki
Wykazano wpływ suplementacji diety antocyjanami na hipercholesterolemię. Antocyjany vs placebo obniżały stężenie cholesterolu frakcji LDL (standaryzowana średnia różnic SMD -0.572 mg/dL; 95% Cl: -0.768 to
-0.377; p<0.001) i podwyższały stężenie frakcji HDL (standaryzowana średnia różnic SMD 0.591 mg/dL; 95%
Cl: 0.395 to 0.786; p<0,001). Dane LDL (Q=0.3602, I2=0.00%, p=0.8352) i HDL (Q=0.807, I2=0.00%, p=0.668)
wykazały homogeniczność.
Wnioski
Suplementacja antocyjanami w dawce 320 mg/dobę wykazuje korzystne działanie u pacjentów z hipercholesterolemią.
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Obraz angiograficzny oraz analiza czynników wpływających na częstość
zachorowań na chorobę niedokrwienną serca u młodych chorych <35 rż.
D. Stettner-Leonkiewicz, J. Wójcik
Katedra i Klinika Kardiologii
Wstęp
Choroby układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie, coraz częściej dotyczą osób
młodych. Podejrzenie istotnej miażdżycy tętnic wieńcowych w tak młodym wieku jest często podstawą kwalifikacji tych chorych do badania koronarograficznego.
Cel
Celem pracy była analiza grupy pacjentów poniżej 35 roku życia, którzy z wstępnym rozpoznaniem choroby
niedokrwiennej serca zostali zakwalifikowani do badania koronarograficznego.
Metoda
Do retrospektywnej analizy włączono 162 chorych (108 z rozpoznanym ostrym zespołem wieńcowym i 54
chorych z rozpoznaną stabilną dusznicą bolesną). Badaną grupę stanowili chorzy hospitalizowani w Klinice
Kardiologii SPSK4 w Lublinie w latach 2000-2014. Średnia wieku 30-32 lata. W analizowanej grupie było 137
(84,56 %) mężczyzn.
Wyniki
W grupie chorych z wstępnym rozpoznaniem klinicznym ostrego zespołu wieńcowego, wskazaniami do wykonania koronarografii były: zawał serca STEMI (40%), zawał NSTEMI (30%), niestabilna dusznica bolesna 27%. U 3%
chorych badanie inwazyjne wykonano po nagłym zatrzymaniu krążenia. U 73 (67,6 %) chorych koronarografia
nie wykazała istotnych zmian miażdżycowych w epikardialnych naczyniach wieńcowych; u 36 (33,3%) pacjentów stwierdzono chorobę 1-naczyniową, u 7 (6,48%) chorobę 2-naczyniową, u 3 (2,7%) chorobę 3-naczyniową;
u 2 (1,85%) chorych rozpoznano krytyczną stenozę pnia lewej tętnicy wieńcowej. Na podstawie wyniku koronarografii i całokształtu obrazu klinicznego 69 (63,8%) pacjentów zakwalifikowano do leczenia zachowawczego,
a 41 ( 37,96%) do zabiegu PCI (u 26 w trybie pilnym, a u 15 planowo). Do operacji CABG zakwalifikowano
3 chorych (1 w trybie pilnym, 2 do planowej operacji).
Wśród chorych ze stabilną dusznicą bolesną 29 ( 53,7%) pacjentów nie miało w koronarografii istotnych zmian
w naczyniach wieńcowych. U 16 (29,6%) rozpoznano chorobę 1-naczyniową, u 4 (7,4%) chorobę 2-naczyniową,
u 5 ( 9,3 %) chorobę 3-naczyniową. Leczenie w stabilnej dusznicy bolesnej: zachowawcze – 29 (53,7%), PCI w trybie
pilnym -12 (22,2%), planowo – 9 (16,6%), CABG- w trybie pilnym – 3 (5,5%), planowo – 1 (1,85%).Kolejny aspekt to
palenie papierosów: U 108 z OZW: 50 pacjentów (46,3%) paliło papierosy, 58 (53,7%) nie paliło papierosów, w tym
ci którzy palili największą ilość, to 10 (9,3%) osob - 20 papierosów dziennie.
Alkohol często nadużywało 25 (23,1%) pacjentów z grupy z OZW, pozostali czyli 83 osoby (76,9%) - okazjonalnie.
W stabilnej dusznicy bolesnej w sumie było 54 pacjentów: 30 (55,5%) paliło 20 papierosów dziennie, 24 (44,5%)
nie paliło wcale. Alkohol regularnie nadużywało 4 (7,4%), 50 (92,6%) pacjentów wcale.
Uwarunkowania genetyczne w OZW: u 25 (23,1%) pacjentów występowały, u 83 (76,9%) nie odnotowano.
Wnioski
Młodzi ludzie (< 35 r.ż.) poddawani koronarografii stanowią nie homogenną grupę chorych. Zarówno w grupie z wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego jak i stabilnej dusznicy bolesnej, w znacznym
odsetku (62,96%) wykonane badanie inwazyjne nie wykazuje istotnych zmian miażdżycowych w epikardialnych tętnicach wieńcowych. U tych chorych pod uwagę muszą być brane inne rozpoznania kliniczne takie
jak zapalenie naczyń wieńcowych, kurcz naczyń wieńcowych, mostek mięśniowy czy też inne, „niekardiologiczne” jednostki chorobowe. Z drugiej strony, jeśli zostanie u nich rozpoznana istotna miażdżyca tętnic
wieńcowych (ok. 45%), to w większości przypadków (ok. 37,04%) można u nich wykonać zabieg PCI.
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Współczesna kuchnia polska oraz towarzyszące jej wina - analiza preferencji
osób z grupy ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego.
S. Brzostowska1, G. Gajos2
1Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Kierunek Dietetyka

2Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Wstęp
Choroby układu krążenia (CVD) są w Polsce a oraz w innych krajach na świecie poważnym problemem społecznym. CVD pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejsza przyczyną zachorowań i umieralności
mieszkańców Polski. Występowanie CVD ściśle wiąże się ze stylem życia, a zwłaszcza z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, brakiem aktywności fizycznej, paleniem tytoniu i stresem psychospołecznym.
Cel pracy
Określenie preferencji żywieniowych ze współczesnej kuchni polskiej oraz określenie rodzaju i ilości spożywanego wina przez osoby z występującym czynnikiem ryzyka CVD.
Materiał i metodyka
W badaniu wzięło udział 142 osoby z grupy wysokiego ryzyka sercowo- naczyniowego, wśród nich znajdowały się 91 kobiety i 41 mężczyzn. Najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 45-60 lat. Badanie
przeprowadzono na terenie miasta Kraków. Badani odpowiadali na 29 pytań z autorskiego kwestionariusza.
Wyniki
Z analizy własnego badania wynika, że pośród badanych osób dominującym czynnikiem ryzyka była niska
aktywność fizyczna i palenie papierosów. Respondenci preferują dania kuchni polskiej, które oceniają jako
zdrowe. Spośród napojów alkoholowych do posiłków najczęściej wybierane było wino i piwo. Badani w znikomym stopniu znali zasad doboru wina do potraw. Preferowanym przez ankietowanych było wino półwytrawne, wypijane okazjonalnie w ilości 2 lampek.
Wnioski
Respondentów charakteryzowało przekonanie, iż stosują zdrową dietę, jednak ocena ta nie pokryła się
z zaleceniami zbilansowanego odżywiania. Badani zbyt mało spożywają warzyw, owoców i ryb oraz nie spożywają posiłków regularnie. Wybierają również produkty żywnościowe, bez względu na ich prozdrowotność.
Polskie wina są najrzadziej wybieranym rodzajem wina przez badanych.
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Analiza stylu życia oraz identyfikacja wybranych czynników ryzyka miażdżycy u studentów wybranych uczelni w Krakowie.
A. Skrzypek, M. Szeliga, A. Stalmach-Przygoda, B. Kowalska, K. Jabłoński, M. Nowakowski
Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Wstęp
Redukcja czynników ryzyka chorób układu krążenia (ChUK) poprzez modyfikację stylu życia wpływa istotnie
na spadek zachorowalności i umieralności z powodu ChUK.
Cel
Analiza stylu życia i czynników ryzyka ChUK u studentów wybranych uczelni w Krakowie.
Metody
Badanie (za zgodą KBET), przeprowadzono w 2015r. Objęło 566 studentów kończących I r. studiów: 319
(56,4%) mężczyzn i 247 (43,6%) kobiet. Reprezentowali 6 uczelni: 220 (38,9%) studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Medicum, Prawa, Informatyki), 123 (21,7%) Akademii Górniczo-Hutniczej, 57 (10,1%)
Akademii Wychowania Fizycznego, 35 (6,2%) Akademii Sztuk Pięknych, 65 (11,5%) Uniwersytetu Rolniczego i
66 (11,7%) Uniwersytetu Ekonomicznego; w wieku: 18-27, średnio 20,11±1,15 lat (z ASP -starsi).
Celem analizy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. BMI wyliczono z pomiarów antropometrycznych.
Wyniki
Analiza nawyków żywieniowych wykazała, że najwięcej warzyw i owoców spożywają studenci UR i AWF, najmniej z AGH. 34,8% studentów spożywa ryby morskie przynajmniej 1x w tyg., nie zaobserwowano różnic pomiędzy uczelniami. Sport min.3x w tyg. uprawia 93% studentów AWF, z pozostałych uczelni 22,1% studentów.
Najwięcej kawy wypijają studenci ASP; alkoholu - AGH, prawie codzienne upijanie się deklaruje aż 24,4 %.
Przed rozpoczęciem studiów najwięcej alkoholu wypijali aktualni studenci AGH. Najwięcej papierosów wypalają studenci ASP. Narkotyków nie próbowało 60% studentów wszystkich uczelni z wyjątkiem ASP, gdzie
takich osób jest zaledwie 25,7%. Nadwaga występuje u 12,6% studentów, otyłość u 1,1%. 45,8% studentów
nie mierzyło ciśnienia tętniczego, wśród tych, którzy mierzyli jest zwykle prawidłowe. Za istotne statystycznie
wyniki przyjęto dla p<0,05.
Wnioski
Najwięcej badanych czynników ryzyka ChUK występuje u studentów AGH oraz ASP (na AGH może wiązać się
z przewagą mężczyzn).
Wyniki badania wskazują jednoznacznie na potrzebę poprawy zachowań prozdrowotnych poprzez wprowadzenie wykładów podnoszących świadomość wpływu stylu życia na stan zdrowia układu krążenia na AGH
oraz ASP.
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Competitive Emerging Technology Report na przykładzie innowacyjnej
technologii medycznej stosowanej w diagnostyce choroby wieńcowej.
P. Rolska, E. Sołtysiak, E. Walkiewicz, K. Łanda
MedInvest Scanner Sp. z o.o.

Competitive Emerging Technology Report (CTR) powstaje w oparciu o szeroki horizon scanning. CTR bazuje
na systematycznym przeglądzie baz informacji medycznych oraz krytycznej analizie dostępnych dowodów
naukowych. CTR Jest przydatnym narzędziem do oceny i porównania technologii medycznych, którego
celem jest określenie obecnego i przyszłego środowiska konkurencyjnego, szacowanie ceny efektywnej oraz
analiza wpływu na budżet płatnika.
W krajach rozwiniętych choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem układu krążenia. W zakresie diagnostyki choroby wieńcowej, metodą konkurencyjną dla inwazyjnej koronarografii z pomiarem cząstkowej
rezerwy wieńcowej (FFR), będącą obecnie złotym standardem jest innowacyjna technologia umożliwiająca
nieinwazyjny pomiar FFR na podstawie tomografii komputerowej (FFR-CT).
W ramach analiz oceniono skuteczność, bezpieczeństwo oraz innowacyjność wybranych technologii wraz
z ich wartością dodaną w stosunku do obecnych i przyszłych opcji diagnostycznych. Należy zaznaczyć, że
przy tworzeniu raportu stosowano zasady Health Technology Asessement, Evidence Based Medicine oraz
Value Based Pricing.
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na wysoki potencjał FFR-CT do wypierania inwazyjnego pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej podczas koronarografii. Dodatkowo diagnostyczny pomiar FFR-CT może
prowadzić do redukcji niepotrzebnych zabiegów inwazyjnych. Wyniki analizy wpływu na budżet wskazują, że
wybrana technologia przyniesie oszczędności dla budżetu płatnika w 3 letnim horyzoncie czasowym.
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Zastosowanie wskaźnika Modified Mediterranean Diet Scale (MMDS) do
oceny zgodności diet studentek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z zaleceniami diety śródziemnomorskiej.
A. Salomon, D. Różańska, K. Konikowska, A. Kawicka, B. Regulska-Ilow
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Cel
Ocena zgodności diet studentek dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zaleceniami diety śródziemnomorskiej (DŚ) na podstawie wartości wskaźnika Modified Mediterranean Diet Scale (MMDS).
Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 208 studentek, których średni wiek wynosił 20,7 ± 1,6 lat. Ocenę spożycia żywności przeprowadzono z wykorzystaniem food frequency-questionnaire (FFQ). Obliczono średnie dzienne
spożycie 8 grup produktów oraz stosunek jednonienasyconych do nasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT/
NKT). Wskaźnik MMDS, który mógł wynosić od 0 do 9 pkt, obliczono dla diety każdego uczestnika. Badaną
populację podzielono na 3 grupy pod względem uzyskanych punktów MMDS. Osiągnięcie 0-3 pkt świadczyło
o minimalnym podobieństwie diety do wzorcowej DŚ, 4-6 pkt oznaczało średnie przestrzeganie jej zaleceń,
a 7-9 pkt najlepsze przestrzeganie zaleceń DŚ.
Wyniki
Średnia wartość MMDS obliczona dla diet uczestników badania wynosiła 4,3 ± 1,6 pkt. Wartość 0-3 punktów
osiągnęło 32,2% diet, 4-6 pkt- 60,6% diet, a 7-9 pkt- 7,2%. Diety które uzyskały 7-9 pkt MMDS w porównaniu do diet, które uzyskały 0-3 pkt, charakteryzowały się istotnie statystycznie większą średnią zawartością:
owoców, warzyw, produktów zbożowych i ryb oraz wyższym stosunkiem JNKT/NKT. Wraz ze wzrostem liczby
punktów MMDS stwierdzono istotnie większą zawartość w diecie nasion roślin strączkowych. Średnia dzienna podaż alkoholu była wyższa w dietach, które uzyskały 4-6 pkt MMDS w porównaniu do 0-3 pkt. Średnia
zawartość w dietach badanych studentek produktów mlecznych i mięsa nie różniła się istotnie pomiędzy
grupami.
Wnioski
Model żywienia badanych studentek dietetyki znacząco odbiega od zaleceń tradycyjnej diety śródziemnomorskiej.
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Sztywność tętnic oraz wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych
z nadciśnieniem tętniczym i normotoników.
M. Rojek1,2, M. Rajzer1, T. Pizon3, D. Czarnecka1
1I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwer-

sytet Jagielloński, Kraków, Polska

2Wydział Medyczny, Uniwersytet Techniczny, Drezno, Niemcy
3Oddział Obserwacyjno–Internistyczny, Szpital Uniwersytecki, Kraków

Wprowadzenie
Wskaźnik objętości lewego przedsionka (LAVI) jest klinicznie uznanym czynnikiem predykcyjnym wystąpienie migotania przedsionków i czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Wcześniejsze dane literaturowe sugerują
związek pomiędzy sztywnością tętnic i LAVI.
Cel
Określenie relacji wskaźników sztywności tętnic oraz LAVI w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
i normotoników.
Materiał i metody
Grupę badaną oraz kontrolną losowo zrekrutowano wśród mieszkańców miasta Morawica oraz Jeziorzany
(województwo małopolskie). Grupę badaną stanowiło 105 pacjentów z nie leczonym nadciśnieniem tętniczym (AH), stopień 1 lub 2 (33 mężczyzn i 72 kobiety). Grupa kontrolna (NonAH), składała się z 100 pacjentów
z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego (36 mężczyzn i 64 kobiety). Dane antropometryczne oraz
demograficzne zostały zebrane w formie kwestionariuszy. W obu grupach wykonano następujące badania: pomiar gabinetowy ciśnienia tętniczego (SBP, DBP, PP) na niedominującym ramieniu po 10 min. wypoczynku z wykorzystaniem aparatu Omron M5-I; ocenę sztywności tętnic poprzez pomiar szyjno - udowej
prędkości fali tętna (PWV) i ciśnień centralnych skurczowego rozkurczowego i tętna (cSBP, cDBP, cPP) z wykorzystaniem urządzenia SphygmoCor®; echokardiograficzny pomiar objętości lewego przedsionka (LAV),
z wykorzystaniem metody Simpsona urządzeniem VIVID-7 GE, a następnie obliczenia LAVI (LAVI = LAV/ pole
powierzchni ciała).
Wyniki
Grupy badana i kontrolna nie różniły się pod względem odsetka mężczyzn (32% vs 36% Grupa AH była
starsza (56.8 ± 7.7 vs 50.3 ± 7.7 lat, p = 0.0000001) i cechowała się wyższym wskaźnikiem BMI (28.4 ± 4.4 vs
26.6 ± 4.5 kg/m2, p = 0.004). Wartości ciśnienia skurczowego SBP (149.5 ± 16.2 vs 134.6 ± 17.1 mmHg, p =
0.0000001), rozkurczowego DBP (87.5 ± 11.2 vs 80.4 ± 9.2 mmHg; p = 0.000001) oraz tętna PP (62.0 ± 12.5 vs
54.2 ± 12.7 mmHg, p = 0.00001) były wyższe w grupie AH niż w grupie NonAH. W grupie AH istotnie wyższe
były wskaźniki sztywności tętnic: PWV (10.6 ± 2.0 vs 9.4 ± 2.0 m/s, p=0.0000097), cSBP (136.1 ± 15.6 vs 121.5
± 16.6 mmHg, p = 0.000002), cDBP (87.1 ± 11.0 vs 80.1 ± 12.3 mmHg, p = 0,0002) i cPP (49.0 ± 12.0 vs 41.4
± 11.9 mmHg). Wartość LAVI była wyższa w grupie AH niż w grupie NonAH (27.5 ± 8.1 vs 23.2 ± 6.0 ml/m2,
p = 0.0003). W grupie AH, LAVI nie wykazywało istotnych statystycznie korelacji ze wskaźnikami sztywności
tętnic. W grupie NonAH, LAVI pozytywnie korelowało z PWV (r = 0.35, p < 0.05), cSBP ( r= 0.26, p < 0.05), cDBP
(r = 0.25, p < 0.05) oraz dodatkowo z wiekiem (r = 0.26, p < 0.05) oraz BMI (r = 0.36, p < 0.05). W obu badanych
grupach LAVI korelowało pozytywnie z wartością ciśnienia skurczowego SBP: w grupie AH (r = 0.2, p < 0.05),
w grupie NonAH (r = 0.29, p < 0.05).
Wnioski
U chorych z nadciśnieniem tętniczym wskaźnik objętości lewego przedsionka pozostaje w zależności jedynie
z wysokością skurczowego ciśnienia tętniczego. U osób bez nadciśnienia tętniczego zwiększonego wskaźnika objętości lewego przedsionka można oczekiwać u osób ze zwiększoną sztywnością tętnic.
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Skuteczność treningu Indoor Cycling u pacjentów z rozpoznaną chorobą
niedokrwienną serca lub po zawale serca.
D. Gloc
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii
w Chorobach Narządów Wewnętrznych

Celem pracy jest ocena wpływu alternatywnej i współczesnej formy aktywności aerobowej – treningu Indoor
Cycling na wydolność wysiłkową, parametry hemodynamiczne serca, profil lipidowy i wskaźnik BMI pacjentów z chorobą niedokrwienną lub po zawale serca.
W badaniach wzięło udział 50 mężczyzn zakwalifikowanych w II etapie rehabilitacji do modelu A, podzielonych na grupy: 20 mężczyzn – grupa Indoor Cycling (IC), 20 mężczyzn rehabilitowanych według standardów
PTK – grupa standardowa (ST) i 10 osób, które odmówiły uczestnictwa w rehabilitacji – grupa kontrolna (K).
Średnia wieku badanych wyniosła 56,60±8,25 lat, frakcja wyrzutowa lewej komory serca 56,00%±4,00. Dominującym rodzajem leczenia był zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej połączony z implantacją 1 stentu.
W grupie IC stwierdzono istotne wydłużenie czasu trwania testu (8,47 vs 10,23 min; p<0,001), wzrost wskaźnika MET (10,86 vs 12,35; p=0,06) i VO2max (38,43 vs 48,25 ml/kg/min; p<0,001). Podobne zmiany miały
miejsce w grupie ST, poprawie podległy: czas testu (8,51 vs 9,96; p<0,001), MET (10,57 vs 12,18; p=0,002)
i VO2max (38,42 vs 46,24; p<0,001). W grupie K nie stwierdzono znaczących zmian parametrów wysiłkowych.
Badanie echokardiograficzne serca nie wykazało istotnych zmian w rehabilitowanych grupach.
W grupie K badanie wykazało obniżenie wszystkich parametrów echokardiograficznych. Pozytywne zmiany
profilu lipidowego zaobserwowano we wszystkich grupach. Ponadto, wykazano istotne zmniejszenie masy
ciała po 22 sesjach w grupie IC (84,15 vs 82,76; p<0,001) i zmniejszenie wskaźnika BMI w pozostałych grupach.
Indoor Cycling prowadzony w II etapie rehabilitacji kardiologicznej jest interesującą alternatywą dla klasycznego wysiłku na cykloergometrze.
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Stan wiedzy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na temat
czynników ryzyka chorób układu krążenia i ich prewencji.
B. Sarecka-Hujar, A. Ostróżka-Cieślik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Technologii Postaci Leku

Wstęp
Choroby układu krążenia (ChUK) należą do istotnych problemów zdrowotnych XXI wieku. Edukacja, styl życia
i zachowania prozdrowotne, zwłaszcza sposób odżywiania się, aktywność fizyczna, nieużywanie substancji
potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, mogą istotnie wpłynąć na ich ograniczenie. Propagowanie zdrowego
stylu życia i upowszechnianie wiedzy jest szczególnie ważne w grupie ludzi młodych. Celem pracy była ocena
wiedzy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) na temat czynników ryzyka ChUK oraz ich
zachowań prozdrowotnych.
Metodyka
Przeprowadzono anonimową ankietę wśród 65 studentów SUM (77% kobiet i 23% mężczyzn). Średni wiek
kobiet wynosił 23.66±1.41, a mężczyzn 24.13±1.19.
Wyniki
Wśród ankietowanych 4 osoby (6.1%) chorują na choroby układu krążenia. Spośród czynników ryzyka ChUK
najważniejsze dla ankietowanych są: Nadwaga/otyłość (89.2%), Nadciśnienie (84.6%), Stres (73.8%), Mała
aktywność fizyczna (66.1%), Palenie papierosów (64.6%), Zła dieta (61.5%), Cukrzyca (41.5%), Spożywanie
alkoholu (40%), Czynniki genetyczne (38.5%), Wiek (24.6%), Dyslipidemie (23.1%), Płeć (6.1%). W badanej grupie, 18.5% osób pali papierosy, w przeszłości paliło 15.4% obecnie niepalących. Zasady zdrowego żywienia
zna 96.9% ankietowanych, jednak stosuje je tylko 60% z nich. Aktywność fizyczna studentów wypełniających
ankietę jest średnia – 47.7% lub mała – 41.5%. W ogóle nie ćwiczy 3.1% a dużą aktywność fizyczną deklaruje
7.7% badanych. Dla 80% ankietowanych niski poziom cholesterolu HDL jest czynnikiem ryzyka ChUK, 96.9%
studentów uważa, że wysoki poziom triglicerydów zwiększa ryzyko ChUK a dla 13.8% ankietowanych czynnikiem ryzyka ChUK jest niski poziom cholesterolu LDL
Wnioski
Na podstawie pilotażowej ankiety można stwierdzić, że wiedza o czynnikach ryzyka ChUK i ich prewencji
powinna być stale poszerzana w grupie studentów SUM. Wyniki wskazują również na potrzebę wsparcia
i doradzania młodym ludziom w kształtowaniu ich zachowań prozdrowotnych.
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Ocena skuteczności zastosowania treningu pionizacyjnego oraz edukacji
pacjenta w prewencji omdleń odruchowych u pacjentów z omdleniami
wazowagalnymi.
J. Jędrzejczyk-Spaho, A. Z. Pietrucha, I. Bzukała, J. Nessler
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK, CM UJ, KSS im. Jana
Pawła II w Krakowie

WSTĘP
Skuteczność treningu pionizacyjnego (TP) w leczeniu omdleń wazowagalnych (VVS) nie została jednoznacznie potwierdzona.
CEL
Celem pracy jest ocena skuteczności TP oraz edukacji pacjentów w leczeniu VVS.
METODYKA
Badaniem objęto 33 pacjentów (19 kobiet) w wieku 17-69 lat (średnio 40 lat) z VVS u których w latach 20102015 podczas hospitalizacji w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, zastosowano edukację nt.
niefarmakologicznego postępowania przeciwomdleniowego oraz TP. Średnia liczba sesji TP 4 (2-9). Efekty
leczenia oceniono za pomocą ankiety telefonicznej oraz analizy dokumentacji medycznej.
WYNIKI
Średni okres obserwacji wynosi 1,6 lat. Spośród badanych: 22 osoby kontynuowały TP, 30 osób stosowało
manewry przeciwomdleniowe, 29 osób stosowało zalecenia dotyczące ilości spożywanych płynów, 17 osób
unikało sytuacji sprzyjających omdleniom. U 24 osób (72,7%) nie doszło do nawrotu omdleń w badanym
okresie. 29 osób (88%) stwierdziło poprawę jakości swojego życia. 31 osób (94%) odczuło zmniejszenie poziomu lęku związanego z możliwością nawrotu omdlenia. Średnia ocena przydatności odbytej przez badanych pacjentów terapii w prewencji omdleń odruchowych wyniosła 9,3, w 10-stopniowej skali.
WNIOSKI
• Wysoki adherens pacjentów z VVS odnoście profilaktyki przeciwomdleniowej jest istotną przyczyną niskiej
częstości nawrotów omdleń w badanej grupie osób z VVS.
• Stosowanie treningu pionizacyjnego oraz terapii niefarmakologicznej miało wpływ na polepszenie jakości
życia i redukcję poziomu lęku u osób z VVS.
• Zwraca uwagę bardzo wysoka, subiektywna ocena pacjentów z VVS, dotycząca przydatności oraz skuteczności zastosowanego postępowania - treningu pionizacyjnego i edukacji przeciwomdleniowej.
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Zachowania zdrowotne pacjentów z pierwszym zawałem serca - na co warto
zwrócić uwagę w profilaktyce?
I. Szadkowska1, K. Szadkowski2, M. Migała3, M. Zielińska3, L. Pawlicki1
1Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
3Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzí

Wprowadzenie
Styl życia i zachowania zdrowotne są ważnym elementem w profilaktyce chorób układu krążenia.
Cel badań
Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z zawałem serca.
Materiał i metody
Badaniem objęto 107 kolejnych pacjentów z pierwszym zawałem serca, u których w 3-5 dobie hospitalizacji
przeprowadzono ankietę z użyciem kwestionariusza Inwentarza Zachowań Zdrowotnych według Juczyńskiego.
Wyniki
W badanej populacji było 77 mężczyzn (72%) i 30 kobiet (28%), w średnim wieku 62 ± 11 lat. Nadciśnienie
tętnicze występowało u 82 (77%) badanych, cukrzyca u 29 (27%), nadwaga lub otyłość u 74 (69%), a 79 (74%)
paliło papierosy. Ogólny poziom zachowań zdrowotnych badanej grupy odpowiadał wartościom przeciętnym (średnia 5,4 dla zakresu 5-6 sten według Juczyńskiego), a przy podziale badanych według płci był niższy
w grupie mężczyzn niż kobiet (śr.4,5 vs 6 sten). Podobnie w poszczególnych kategoriach niższe wyniki uzyskali mężczyźni, odpowiednio: prawidłowe nawyki żywieniowe 17,8 vs 20 pkt (p < 0,05), praktyki zdrowotne
18,6 vs 21,3 pkt (p < 0,05), zachowania profilaktyczne 20,4 vs 22,6 pkt (< 0,05), pozytywne nastawienie psychiczne 21 vs 22 pkt (NS).
Wnioski
1. Mężczyźni z pierwszym zawałem serca uzyskali niższe wyniki w zakresie wszystkich kategorii zachowań
zdrowotnych w porównaniu do kobiet.
2. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn najgorzej wypadły prawidłowe nawyki żywieniowe, a najlepiej zachowania profilaktyczne w grupie kobiet oraz pozytywne nastawienie psychiczne u mężczyzn.
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Profilaktyka III° dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW)
w województwie kujawsko-pomorskim.
G. Skonieczny
Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera w Toruniu

W 2009r. w woj. kujawsko-pomorskim z powodu chorób układu krążenia zmarło 9145 osób (44,9% zgonów
ogółem).
Profilaktyka wtórna OZW jest kompleksowym zagadnieniem, a efektywność leczenia pacjentów w dużym
stopniu zależy od decyzji podejmowanych przez chorego. Jednak większość pacjentów nie utrzymuje zaleceń lekarskich zarówno w aspekcie stylu życia, jak i właściwej farmakoterapii. Dodatkowym czynnikiem
negatywnym jest słaby dostęp do odpowiednio wykształconej kadry medycznej.
Celami programu było zwiększenie liczby pacjentów po OZW skutecznie stosujących farmakoterapię,
zwiększenie ich świadomości zdrowotnej i zmiany stylu życia, zwiększenie wiedzy personelu medycznego
dotyczącej wsparcia pacjentów.
W ramach programu była prowadzona edukacja szpitalna u pacjentów z OZW oraz warsztaty dla pielęgniarek i lekarzy. Edukacja pacjentów po OZW prowadzona była w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego oraz Szpitala Miejskiego w Toruniu w okresie 23.06-16.12.2014r. Przeszkolono łącznie 454 pacjentów. Wśród pacjentów 64,7% stanowili mężczyźni, a 35,3% kobiety, większość mieszkała w mieście. Byli
to przeważnie pacjenci w wieku 56-75 lat. Większość pacjentów oceniła pozytywnie przydatność zdobytych
informacji. W trakcie 15 wykładów przeszkolonych zostało 37 lekarzy i 146 pielęgniarek.
Szkoleni pacjenci bardzo pozytywnie odbierali ideę programu w zakresie profilaktyki OZW, mieli bardzo
niską świadomość i wiedzę na temat przyczyn OZW oraz konieczności modyfikacji stylu życia i stosowania
farmakoterapii. Szkolenia personelu medycznego znalazły szczególnie duże zainteresowanie w grupie zawodowej pielęgniarek. Edukacja pacjentów po OZW było utrudniona przez brak odpowiedniego finansowania.
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Czy częstość nowo rozpoznanych zaburzeń węglowodanowych u pacjentów
po leczeniu szpitalnym z powodu ostrych zespołów wieńcowych i po operacjach kardiochirurgicznych może budzić niepokój?
C. Guga, E. Kwaczyńska
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej, Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy
22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Ciechocinek

Cel pracy
Celem pracy była wstępna ocena częstości nowo rozpoznanych zaburzeń gospodarki węglowodanowej
(ZGW) u pacjentów (pts) po leczeniu szpitalnym z powodu OZW i po operacjach kardiochirurgicznych kierowanych na wczesną rehabilitację kardiologiczną.
Materiał i metody
Analizie poddano 136 pts kolejno przyjętych od 01.01. do 31.08.2015r. w wieku średnio (wiek śr.) 63 lat,
w tym 28 kobiet - wiek śr. 62 lata i 108 mężczyzn - wiek śr. 64 lata. U 30 pts była rozpoznawana cukrzyca
(22,06%). U pozostałych 106 pts, jeżeli w pierwszym badaniu stwierdzano nieprawidłowy poziom glikemii na
czczo, wykonywano test doustnego obciążenia 75g glukozy (OGTT).
Wyniki
W grupie 106 pts bez cukrzycy, po wykonanym OGTT stwierdzono ZGW u 25 pts (23,58% pts) co daje oszacowaną wielkość częstości występowania P[15,5% - 31,66%]95%.
Rozpoznano: cukrzycę u 6 pts (5,66%), nieprawidłową tolerancję glukozy - IGT u 7 pts (6,6%), nieprawidłową
glikemię na czczo - IFT u 12 pts (11,32%).
Wniosek
1. Mimo ograniczeń metodologicznych częstość nowo rozpoznanych zaburzeń gospodarki węglowodanowej
po leczeniu szpitalnym wydaje się być istotna klinicznie.
2. Zastanawiająca jest niska częstość/brak rozpoznań IGT i IFT po leczeniu szpitalnym.
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Efekty treningu mięśni wdechowych w procesie rehabilitacji pacjentów
po zawale mięśnia sercowego.
K. Rożek-Piechura, M. Kurzaj
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej
w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej

Materiał i metody
Badaniami objęto grupę 90 pacjentów po zawale mięśnia sercowego, w II etapie rehabilitacji kardiologicznej
– modelu ambulatoryjnego. Badanych podzielono na 3 grupy: I (TW + IMT) - badani poddani cyklowi 8-tygodniowej rehabilitacji kardiologicznej i treningowi mięśni wdechowych na urządzeniu Threshold IMT (5 razy
w tygodniu). II (TW) - pacjenci poddani tylko cyklowi rehabilitacji kardiologicznej, III (IMT) - badani poddani
tylko treningowi mięśni wdechowych. Każdy pacjent poddany był dwukrotnie badaniom: czynnościowym
układu oddechowego i funkcji mięśni wdechowych oraz elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej na bieżni
ruchomej.
Wyniki
Analiza w grupie I, wykazała istotny statystycznie wzrost pojemności życiowej płuc, natężonej objętości
wydechowej pierwszosekundowej oraz wysoce istotny szczytowego przepływu wydechowego i maksymalnego przepływu wdechowego w 50% maksymalnej VC.
W grupie I i III parametry: PImax [%] oraz PEmax wzrosły wysoce istotnie statystycznie. Natomiast w grupie
II, jedynie parametr PImax [l] wzrósł istotnie.
Analiza badanych parametrów hemodynamicznych wykazała istotny wzrost jedynie Peak HR w grupie drugiej, natomiast wartość MET wzrosła wysoce istotnie statystycznie w grupie pierwszej i drugiej.
Wnioski
Włączenie treningu mięśni oddechowych do standardowego postępowania rehabilitacyjnego wzmocniło
efekt poprawy tolerancji wysiłkowej pacjentów po zawale serca. Trening mięśni wdechowych istotnie poprawił funkcję mięśni oddechowych w grupie I i III, natomiast zastosowanie tylko treningu wytrzymałościowego
nie zmieniło wartości funkcji mięśni oddechowych. Jedynie Szczytowy przepływ wydechowy i maksymalny
przepływ wdechowy dla 50% FVC wzrosły istotnie u pacjentów z grupy I i III. Pozostałe parametry wentylacyjne nie zmieniły się istotnie.
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Występowanie zespołu metabolicznego w grupie kobiet i mężczyzn w wieku
30-66 lat pozostających w związku małżeńskim.
A. Nowacka1, A. Piskorz1, T. Brzostek2, W. Drożdż3
1Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,

Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM, Kraków

2Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk

o Zdrowiu, UJ CM, Kraków

3II Katedra i Klinika Chirurgii UJ, Kraków

Wstęp
„Zespół metaboliczny” to stan kliniczny charakteryzujący się współwystępowaniem czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy takich jak: otyłość wisceralna, podwyższone ciśnienie tętnicze oraz
zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej.
Cel
Celem badania było określenie częstości występowania zespołu metabolicznego w parach małżeńskich
w wieku 30-66 lat.
Materiał i metoda
Badaną grupę stanowiło 89 par małżeńskich, bez rozpoznanej choroby układu krążenia i cukrzycy. Wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający dane socjo-demograficzne. Przeprowadzono pomiary ciśnienia tętniczego krwi i antropometryczne (masa ciała, wzrost, BMI, obwód talii) oraz oznaczono poziom HDL- cholesterolu,
triglicerydów i glukozy. W celu rozpoznania zespołu metabolicznego posłużono się kryteriami ATP III 2005r.
Wyniki
Zespół metaboliczny rozpoznano u 10,11% kobiet i 16,85% mężczyzn. Istniejące różnice nie były istotne
statystycznie (chi2=1,73; p=0,188, p McNemara = 0,263).
Tabela I. Średnie wartości kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego w badanej grupie.
Kryteria
rozpoznania
zespołu
metabolicznego

Średnie

Odch. st.

Różnice
międzygrupowe1

Różnice
w parach2

K

M

pt

T

pT

Obwód talii [cm]

81,40

96,51

9,80

11,01

-9,67

<0,001

10,69

Triglicerydy
[mmol/l]

1,15

1,61

0,58

0,85

-4,27

<0,001

4,47

HDL-cholesterol
[mmol/l]

1,58

1,28

0,39

0,34

5,38

<0,001

-6,26

K

M

t

SBP [mm Hg]

119,18

124,72

15,57

14,40

-2,45

0,015

2,45

DBP [mm Hg]

79,99

83,49

9,59

8,91

-2,51

0,013

2,55

Glukoza [mmol/l]

4,71

5,19

0,52

0,99

-4,11

<0,001

4,47

Wnioski
U mężczyzn nieistotnie statystycznie częściej występował zespół metaboliczny w porównaniu z kobietami.
W badanych parach małżeńskich w analizie międzygrupowej, jak i w analizie w parach zaobserwowano znamienne różnice w zakresie obwodu talii, poziomu HDL–cholesterolu, triglicerydów oraz stężenia glukozy.
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Wiedza na temat chorób rzadkich wśród studentów kierunków medycznych.
K. Jonas, G. Kopeć, M. Waligóra, M. Hołda, P. Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

WSTĘP
Chorobami rzadkimi (RDs) są określane schorzenia dotykające mniej niż 5 na 10,000 osób. Celem pracy
jest określenie poziomu wiedzy o RDs wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
(JUMC) w Krakowie.
METODY
Anonimowy kwestionariusz został przeprowadzony wśród 270 studentów JUMC: 181 kobiet (67%) oraz 89
mężczyzn (33%) w wieku 22±1,7 lat. Studenci byli proszeni o wskazanie poprawnej definicji oraz podstawowych danych dotyczących RDs.
WYNIKI
Większość uczestników badania (n=237; 87,8%) zadeklarowało znajomość pojęcia: Choroby rzadkie, jednak
jego poprawną definicję wskazało zaledwie 56 (23,6%) z nich. Tylko 38 (14%) studentów było świadomych,
że problem RDs dotyczy 6-7% populacji. Ponad połowa (152; 56,3%) uczestników badania odpowiedziała,
że odsetek ten wynosi poniżej 0,5%. Tylko 58 (21,4%) studentów wiedziało, że istnieje 5-8 tysięcy różnych
RDs. Większość studentów (199; 73,7%) poprawnie zidentyfikowało najczęstszą przyczynę RDs jako genetyczną. Tylko 34 (12,6%) z nich wiedziało, że RDs najczęściej ujawniają się w wieku dorosłym. Nie stwierdzono
istotnej różnicy w częstości poprawnych odpowiedzi udzielanych przez kobiety i mężczyzn a także osoby
na różnych latach studiów (I-II rok studiów: n=5(17,2%) vs III-IV: n=30(28,8%) vs V-VI: n=14(28,6%); p=0,44).
WNIOSKI
Pomimo deklarowanej znajomości pojęcia: Choroby rzadkie, większość studentów JUMC nie była w stanie
podać jego poprawnej definicji. Brak wzrostu wiedzy na temat RDs w trakcie trwania edukacji medycznej
wskazuje na konieczność ciągłego doskonalenia programu nauczania.
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Czy regularna aktywność fizyczna wiąże się ze zdrowym odżywieniem? Analiza diety studentów UJ należących do Akademickiego Związku Sportowego.
J. Mendakiewicz, G. Kiełbasa, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

Połączenie aktywności ruchowej ze zdrowym stylem życia, którego niezbędnym elementem jest zdrowa dieta,
jest niezbędnym warunkiem zachowania zdrowia.
Celem pracy jest ocena, czy uprawianie sportu wiąże się ze zdrowym odżywianiem, na podstawie analizy
diety studentów Akademickiego Związku Sportowego UJ CM w porównaniu do studentów nieuprawiających
sportu.
Materiał i metodyka
Do badania włączono 30 studentów należących do AZS, grupa kontrolne objęła 30 studentów UJ CM nie
deklarujących regularnej aktywności fizycznej. Jako narzędzia badawcze wykorzystano ankietę żywieniową,
wywiad 24-godzinny żywieniowy, test wiedzy na temat diety zalecanej w profilaktyce chorób układy krążenia
(max. 15 punktów). Dane z wywiadu 24-godzinnego wprowadzono do programu DietPro2015 celem obliczenia zawartości poszczególnych składników pokarmowych w diecie. Wykonano pomiary antropometryczne.
Wyniki
Zawartość tkanki tłuszczowej w grupie AZS wyniosła średnio 15,7%, a w grupie kontrolnej 19,9% (p<022).
W grupie AZS słodzenie napojów zadeklarowało 26,7%, a nie słodziło 73,3%. W grupie kontrolnej napoje
słodziło 60%, a nie słodziło 40% (p < ,009). Procentowy udział białka w diecie był istotnie wyższy w grupie AZS
(19.5% vs 15.0%), (p < 0,001). Test wiedzy na temat diety zalecanej w profilaktyce chorób układu krążenia
dał podobne wyniki w obu grupach AZS 5,8 pkt min 1 pkt max 12 pkt vs. Grupa Kontrolna 5,5 pkt min 2 pkt,
max 10 pkt (p=0,7).
Wnioski
Grupa studentów należących do AZS nie różniła się istotnie statystycznie od grupy kontrolnej pod względem
sposobu żywienia. Stwierdzono jedynie niewielkie różnice w zakresie preferencji w dosładzaniu napojów
oraz procentowego udziału białka w diecie. Wiedza studentów na temat diety w prewencji chorób układu
krążenia była bardzo podobna w obu grupach i niewystarczająca. Studenci kierunków medycznych wymagają pogłębionej edukacji w zakresie prawidłowego odżywiania.
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Co wpływa na umiejętność interpretacji elektrokardiogramu?
W. Magoń1, G. Kopeć1, M. Hołda2, P. Podolec1
1Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2Studenckiego Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego

WSTĘP
Nauczanie interpretacji elektrokardiogramu (EKG) jest kluczowym elementem edukacji medycznej.
Cel
Określenie czynników wpływających na umiejętność właściwej interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
przez studentów medycyny.
Materiał i metody
Anonimowy kwestionariusz internetowy przeprowadzony wśród studentów uczelni medycznych w Polsce
zawierający 18 elektrokardiogramów. Przeprowadzono analizę wieloczynnikową, w której zmienną zależną
była co najmniej 80% trafność w postawieniu diagnozy, a zmiennymi niezależnymi: płeć, status studenta lat
klinicznych (4-6 rok studiów), samodzielna nauka EKG, uczęszczanie na zajęcia z interpretacji EKG, status
członka studenckiego koła kardiologicznego.
Wyniki
W badaniu wzięło udział 536 studentów wszystkich Polskich uczelni medycznych (kobiety: n=299, 55,78%),
w wieku od 19 do 31 (23±1.6) lat. Większość (72%) stanowili studenci lat klinicznych. Częstość prawidłowych odpowiedzi wśród studentów lat klinicznych była wyższa w porównaniu do ich młodszych kolegów (1-3
rok studiów) (66% vs 56%; p<0.0001). 366 (68%) studentów uczestniczyło w zajęciach interpretacji EKG, 294
(55%) zadeklarowało samodzielną naukę interpretacji EKG, 128 (24%) było członkami kardiologicznych kół
naukowych. W analizie wieloczynnikowej (p<0.0001) jedynie status studenta lat klinicznych (OR: 2.45 [1.354.46] oraz samodzielna nauka (OR: 2.44 [1.46-4.08]) determinowały umiejętność właściwej interpretacji EKG.
Wnioski
Studenci uczący się samodzielnie interpretacji EKG posiadają większą umiejętność trafnego opisu EKG. Taka
zależność nie występuje w przypadku udziału w tradycyjnych zajęciach podczas studiów.
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Intensywność i regularność aktywności fizycznej a stan układu sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych.
G. Kiełbasa1, K. Stolarz-Skrzypek2, K. Bogucka1, M. Olszewska1, A. Cempa1, D. Czarnecka2
1Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

UJ CM, Kraków, Polska

2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM, Kraków, Polska

Wprowadzenie
Aktywność fizyczna definiowana jest jako ruch ciała wynikający z pracy mięśni szkieletowych, który wymaga
nakładów energii. Globalnie, brak aktywności fizycznej zidentyfikowany został jako czwarty najważniejszy
czynnik ryzyka umieralności.
Cele
Celem projektu jest ocena wpływu intensywności i regularności podejmowanej aktywności fizycznej na stan
układu sercowo-naczyniowego w grupie młodych dorosłych.
Materiały i metody
Grupa badana składała się z 60 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Połowa uczestników podejmowała
aktywność fizyczną w ciągu ostatniego roku nie częściej niż 2 razy w tygodniu przez 30 minut, natomiast
pozostali – 5 razy w tygodniu lub częściej. Za pomocą opracowanego kwestionariusza zebrane zostały informacje na temat wykonywanej obecnie oraz w przeszłości aktywności fizycznej, stylu życia, nawyków żywieniowych, indywidualnie odczuwanego poziomu codziennego stresu, palenia papierosów oraz spożywania
alkoholu. U każdego uczestnika wykonano: całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM),
pomiary składu ciała metodą bioimpedancji, pomiary antropometryczne, EKG oraz Harvard Step Test.
Wyniki
Grupa badana składała się z 30 kobiet i 30 mężczyzn. Średnie BMI było istotnie wyższe w grupie nieaktywnych studentów (25,38 kg/m2 vs. 21,79 kg/m2, p<0,01). Nie wykazano istotnych różnic w średnim dobowym
skurczowym i rozkurczowym ciśnieniu krwi w analizowanych grupach (114,32/67,42 mm Hg w grupie aktywnych studentów vs. 116,21/66,81 mm Hg w grupie kontrolnej). Średnie dobowe tętno było istotnie niższe
w grupie osób uprawiających sport (63 uderzeń/min. vs. 72, p<0,05). Analiza EKG wykazała częstsze występowanie przerostu lewej komory (kryteria Sokolova-Lyona) w grupie aktywnych studentów (15 vs. 2, p<0,05).
Wszyscy aktywni fizycznie studenci ukończyli Harvard Step Test, uzyskując średnio wynik 92,43, natomiast
spośród nieaktywnych osób 16 nie ukończyło testu, osiągając średni wynik 41,02. Subiektywnie odczuwany
poziom codziennego stresu był istotnie niższy w grupie osób wykazujących systematyczną aktywność fizyczną (2.7 vs. 4.8 w 10-punktowej skali, p<0,05).
Wnioski
Niższe BMI, niższe średnie dobowe tętno, zdecydowanie lepsza wydolność fizyczna oraz niższy poziom
odczuwanego stresu wskazują na korzyści systematycznego uprawiania sportu przez młodych dorosłych.
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Analiza przypadków chorych z implementowanym kardiowerterem-defibrylatorem w kontekście adaptacji po doświadczeniu burzy elektrycznej
- przeciwdziałanie traumie.
K. Olszewska-Wityńska¹, B. Bętkowska-Korpała², D. Czarnecka¹
1I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum, Kraków
²Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

WSTĘP
Kardiowerter-defibrylator (ICD) obniża ryzyko nagłej śmierci sercowej i ma zapewnić choremu poczucie
bezpieczeństwa. U części chorych burza elektryczna może być źródłem trudności adaptacyjnych i rozwoju
traumy wymagającej leczenia.
Celem prezentacji są
- ocena sposobu adaptacji do doświadczenia burzy elektrycznej u pacjentów z ICD,
- prezentacja krótkich interwencji psychologicznych w ramach profilaktyki zaburzeń adaptacyjnych, w tym
rozwoju traumy, u chorych z ICD.
Osoby badane
10 chorych leczonych w I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
SU w Krakowie (8 mężczyzn, 2 kobiety; średnia wieku 63 lata, SD=7,5) z ICD po przebyciu burzy elektrycznej
- średnio 5 wyładowań (SD=1,96, z wyłączeniem sytuacji 50 interwencji ICD u jednego chorego).
Metody
Dane analizowano metodą wywiadu narracyjnego z obserwacją. Zebrano także dane z historii chorób oraz
oceniono poziomu lęku Kwestionariuszem STAI. W analizie przypadków wykorzystano metodę jakościową
przeprowadzoną zgodnie z zasadami analizy tematycznej.
Wyniki
U pacjentów, którzy doświadczyli burzy elektrycznej obserwuje się dwa rodzaje reakcji emocjonalnej: silną
reakcję lękową (x=9 sten, SD=1,2) przy średnim poziomie lęku jako cechy osobowości (x=5,38 sten, SD=1,92)
lub dobre przystosowanie (x=5 sten, SD=1,41) do wyładowań ICD poprzez zastosowanie strategii pozytywnego przewartościowania interwencji ICD (przy niskim poziomie lęku jako cechy osobowości, x=3, SD=0).
Wnioski
Standardy kompleksowej opieki nad chorym z ICD powinny uwzględniać ocenę stanu psychicznego. W przypadku chorych z zaburzeniami adaptacyjnymi wskazane są oddziaływania psychologiczne, ukierunkowane
także na zapobieganie traumie po burzy elektrycznej.
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Funkcje oddechowe a ryzyko sercowo naczyniowe - zależność od pozycji społeczno-ekonomicznej.
M. Polak, K. Szafraniec, R. Wolfshaut-Wolak, A. Pająk
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego

WSTĘP
Pogorszenie funkcji oddechowych jest związane ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego. Czynnikiem
zakłócającym, który może mieć wpływ na tę relację jest pozycja społeczno-ekonomiczna (Socioeconomic
Status – SES).
Cel
Ocena czy występowanie zależności pomiędzy funkcjami oddechowymi a ryzykiem sercowo-naczyniowym
jest uzależnione od pozycji socjoekonomicznej.
Metody
Badaną grupę stanowiło 2759 uczestników projektu HAPIEE (Healtlh, Alcohol and Psychosicial factors In
Eastern Europe) w wieku 45-69 lat. Natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1), natężoną
pojemność życiową (FVC) zmierzono przy użyciu spirometru Micro-Medical Microplus. Ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego wykonano przy pomocy funkcji SCORE (ryzyko SCORE). Wskaźnik SES został określony
na podstawie: wykształcenia, aktywności zawodowej, wykształcenia rodziców oraz posiadanych dóbr. Obliczono średnie wartości ryzyka SCORE w kwartylach FEV1 i FVC i porównano za pomocą analizy kowariancji
w warstwach SES uwzględniając wpływ wieku, wzrostu oraz palenia tytoniu. Analizę wykonano osobno dla
kobiet oraz mężczyzn, za poziom istotności przyjęto α=0,05.
Wyniki
Zaobserwowano istotny związek pomiędzy ryzykiem SCORE a pozycją SES niezależnie od płci. U mężczyzn
o niskiej pozycji SES ryzyko SCORE było istotnie mniejsze u badanych z najwyższymi wartościami FVC. Nie
stwierdzono istotnej zależności u mężczyzn ze średnim lub wysokim SES. U kobiet o średniej pozycji społeczno-ekonomicznej ryzyko SCORE było istotnie mniejsze u uczestniczek z najwyższymi wartościami FEV1 oraz
FVC. Nie zaobserwowano istotnej zależności u kobiety z wysoką pozycją SES. U kobiet o niskim SES, ryzyko
SCORE było istotnie niższe u badanych z najwyższymi wartościami FEV1.
Wniosek
Występowanie zależności pomiędzy funkcjami oddechowymi a ryzykiem sercowo-naczyniowym jest zależne
od SES.
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Suplementacja preparatami cynku w prewencji primordialnej i pierwotnej
nadciśnienia tętniczego.
E. Długosz1, B. Szulc-Musioł2
1Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Farmacji Aptecznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Technologii Postaci Leku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

WSTĘP
Źródło słów słowa „prewencja” to łacińskie praevenire – „wyprzedzić”, „zapobiegać”. Rozpowszechnienie
występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi oraz rozpoznanego nadciśnienia tętniczego krwi
skłania do podjęcia działań prewencyjnych związanych z możliwością zapobiegania wystąpienia choroby.
Cel
Celem jest wykazanie wpływu suplementacji preparatami zawierającymi cynk w procesie prewencji primordialnej i pierwotnej nadciśnienia tętniczego.
Materiał i metody
Przegląd i analiza wybranych pozycji piśmiennictwa dotyczących profilaktyki stosowania preparatów zawierających cynk z wykorzystaniem baz medycznych PubMed, Medline, Embase, z zasobów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Słowa kluczowe użyte w analizie to: cynk, nadciśnienie tętnicze,
profilaktyka.
Wyniki i wnioski
Prewencja primordialna i pierwotna dotyczy zwalczania pojedynczych czynników ryzyka i zapobieganiu wystąpienia choroby. Jest to między innymi stosowanie zdrowej diety i edukacja pacjenta w celu zachowania
lub przywrócenia zdrowego stylu życia. Wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi może być związany z niedoborem cynku. Jony cynku wchodzą w skład wielu enzymów, gdzie występują w roli stabilizatora struktury
przestrzennej lub kofaktora katalizy substratów. Wpływają na aktywność fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej, dysmutazy ponadtlenkowej. Suplementacja diety preparatami zawierającymi cynk prowadzona w wyniku konsultacji lekarskiej może korzystnie wpłynąć na zapobieganie wystąpienia nadciśnienia
tętniczego.
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Stosowanie standaryzowanego ekstraktu z pomidorów w profilaktyce nadciśnienia tętniczego.
E. Długosz1, B. Szulc-Musioł2
1Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Farmacji Aptecznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Technologii Postaci Leku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

WSTĘP
Profilaktyka postępowania dietetycznego u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi wiąże się z hamowaniem agregacji płytek krwi, zapobieganiem powstawaniu zakrzepów.
Cel
Celem pracy jest uzasadnienie stosowania standaryzowanego ekstraktu z pomidora w profilaktyce antyagregacyjnej.
Materiał i metody
Przegląd i analiza wybranych pozycji piśmiennictwa dotyczących profilaktyki stosowania preparatów zawierających standaryzowany wyciąg z pomidora z wykorzystaniem baz medycznych PubMed, Medline, Embase,
z zasobów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wyniki i wnioski
Substancja czynna Frutiflow® jest standaryzowanym, rozpuszczalnym w wodzie koncentratem z pomidora
o działaniu przeciwzapalnym, rozszerzającym naczynia krwionośne, obniżającym stężenie LDL cholesterolu,
regulującym ciśnienie tętnicze krwi, zapobiegającym arytmii. Hamuje proces agregacji płytek krwi, zapobiega tworzeniu zakrzepów. Może być stosowany u pacjentów u których nie można zastosować kwasu acetylosalicylowego. Preparaty zawierające Frutiflow® mogą być używane przez pacjentów u których stwierdzono
astmę oskrzelową, nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Standaryzowany wyciąg z pomidora jest naturalną, skuteczną alternatywą dla stosowania ASA w prewencji pierwotnej schorzeń sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym.
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Znaczenie kwercetyny w obniżaniu ciśnienia krwi u ludzi i zwierząt.
B. Szulc-Musioł1, E. Długosz2, B. Dolińska1
1Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Technologii Postaci Leku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Farmacji Aptecznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

WSTĘP
Kwercetyna to jeden z najbardziej rozpowszechnionym flawonoli. Najczęściej spotykana jest w postaci glikozydów, choć występuje również w postaci wolnej.
Występuje w produktach pochodzenia roślinnego takich jak: herbata, soki owocowe, czerwone wino, miód,
cebula, jagody, jabłka, brokuły.
Na podstawie licznych danych literaturowych wykazano, że obecna w warzywach i owocach kwercytyna
ma istotne znaczenie w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych.
Wielokierunkowe działanie kwercetyny wskazuje również na możliwość jej zastosowania nie tylko w prewencji tych schorzeń, ale także w ich leczeniu.
Cel
Celem jest znalezienie dowodów potwierdzających rolę kwercetyny jako potencjalnego środka terapeutycznego oraz mechanizmów, dzięki którym może ona wywierać działanie obniżające ciśnienie krwi.
Materiał i metody
Przegląd i analiza wybranych pozycji piśmiennictwa dotyczących profilaktyki stosowania kwercytyny z wykorzystaniem baz medycznych PubMed, Medline, Embase, z zasobów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Słowa kluczowe użyte w analizie to: kwercytyna, nadciśnienie tętnicze, profilaktyka.
Wyniki i wnioski
W badaniach in vitro i in vivo przeprowadzonych z zastosowaniem modeli zwierzęcych wykazało wiele
możliwych mechanizmów działania kwercytyny, które mogą powodować obniżające ciśnienie krwi u osób
z nadciśnieniem. Jednak dokładny mechanizm działania, w którym kwercetyna może obniżać ciśnienie krwi
u ludzi nadal pozostaje nieznany. Dlatego potrzebne są dalsze randomizowane badania kliniczne, pozwalające ustalić skuteczność, wielkość efektu, ustalić schemat dawkowania oraz odpowiedzieć na pytanie,
czy kwercytyna jest skutecznym lekiem na wszystkie formy nadciśnienia tętniczego.
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Dietetyczny wskaźnik antyoksydacyjny w aspekcie prewencji chorób układu krążenia u osób starszych.
K. Faron1, E. Kolarzyk1, A. Pietrzycka2
1Zakład Higieny i Dietetyki, UJ CM

2Katedra Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego, UJ CM

Wśród wielu czynników prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych, ostatnio
wymieniane jest spożywanie diety bogatej w antyoksydanty. Do oceny całkowitej zdolności antyoksydacyjnej
pokarmu służy Dietetyczny Wskaźnik Antyoksydacyjny (DWA).
Celem pracy była ocena wartości antyoksydacyjnej diety 73 osób (37 kobiet i 36 mężczyzn wieku 65-89 lat),
mierzona wartością DWA.
Metodyka
DWA było określane w oparciu o kwestionariusz częstości spożycia (FFQ), obejmujący 145 produktów żywnościowych. Wartość potencjału antyoksydacyjnego (w mMol / średnią porcję), mierzono jako zdolność do
redukcji jonów żelaza II (metoda FRAP wg. I. Benzi).
Wyniki
Średnia wartość antyoksydacyjna wyrażona jako FRAP w badanej grupie wyniosła 34,2 mMol/l (kobiety-38,5;
mężczyźni-29,9 mMol/l; p<0.05)). Największy udział w wartości DWA miały owoce (37%), soki i napoje (23%)
oraz produkty zbożowe i orzechy (23%) Stwierdzono natomiast niski udział warzyw (7%) oraz przypraw i ziółbogatych w antyoksydanty (1%). Badani popełniali liczne błędy dietetyczne; spożywali zbyt dużo tłuszczów
nasyconych oraz cukrów prostych.
Wnioski
Wartość antyoksydacyjna diety osób starszych była zdecydowanie niższa niż badanych wcześniej osób
w wieku 23-25 lat (34,2 w stosunku do 74.1mmol/l), co wskazuje na zbyt niską konsumpcję naturalnych
antyoksydantów, głównie przez mężczyzn. Zalecono modyfikację diety i wzbogacenie jej w antyoksydanty
(głównie w warzywa oraz owoce bogate w witaminy A,C,E oraz selen) w celu potencjalnego zmniejszenia
ryzyka chorób o genezie wolnorodnikowej, w tym chorób układu krążenia.
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Ocena relacji między dietetycznym wskaźnikiem antyoksydacyjnym a zdolnością antyoksydacyjną osocza, z uwzględnieniem wpływu wysiłku fizycznego.
E. Kolarzyk1, A. Pietrzycka2, A. Skop-Lewandowska1
1Zakład Higieny i Dietetyki, UJ CM

2Katedra Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego, UJ CM

Choroby układu krążenia mają wieloczynnikową etiologię. Zróżnicowane są również czynniki mające znaczenie prewencyjne. Wśród nich ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna oraz dieta wspomagająca wydolność
antyoksydacyjną ustroju.
Cel
Celem pracy było określenie czy istnieje związek między zdolnością antyoksydacyjną diety (mierzonej wartością Dietetycznego Wskaźnika Antyoksydacyjnego - DWA) a zdolnością antyoksydacyjną osocza, oznaczanych w krwi mężczyzn zróżnicowanych pod względem rodzaju i sposobu wykonywanej pracy oraz stopnia
aktywności fizycznej.
Metodyka
Badaniami objęto 180 mężczyzn w wieku 30-40 lat, w tym: grupa I -60 pracowników umysłowych o niskiej
aktywności fizycznej, grupa II-60 spawaczy - pracowników fizycznych, nie aktywnych fizycznie po pracy; 60
mężczyzn ze służb mundurowych, o dużej aktywności zawodowej i wysokiej sprawności fizycznej. DWA było
określane w oparciu o kwestionariusz częstości spożycia (FFQ), obejmujący 145 produktów żywnościowych.
Całkowitą zdolność antyoksydacyjną osocza mierzono metodą FRAP. Mierzono również inne komponenty
obrony antyoksydacyjnej we krwi oraz oznaczono wartości lipidogramu.
Wyniki
Wartość DWA nie wykazała znamiennych różnic międzygrupowych : I-49.6+21.8, II-50.8+19.4, III-55.5+22.3
mMol/l. Wartość FRAP w osoczu była najwyższa w gr. III - 1.73+0.27 mMol/l; gr II- 1.12+0.23 : gr.I-1.08+.0.24
mMol/l. Badani z gr. III mieli również najwyższe wartości FRASC, RSDPP, GSH oraz najbardziej prawidłowe
wartości lipidogramu.
Wniosek
Największy wpływ na podwyższenia wydolności antyoksydacyjne osocza – mającej znaczenie w prewencji
pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia ma skojarzone działanie antyoksydantów w diecie (DWA) oraz
aktywności fizycznej zawodowej i pozazawodowej.
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Niewłaściwa podaż tłuszczów jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu
krążenia.
A. Skop-Lewandowska, N. Kurdziel, E. Kolarzyk
Zakład Higieny i Dietetyki, UJ CM

U osób w wieku starszym naturalnie wzrasta ryzyko rozwoju chorób dietozależnych, w tym schorzeń układu
krążenia. Za priorytetowy element prewencji pierwotnej i wtórnej uważane jest prawidłowe odżywianie.
Spośród wielu składników pokarmowych istotną rolę pełni ilość i jakość tłuszczów w diecie.
Celem podjętych badań była ocena zwyczajowego spożycia tłuszczu oraz wybranych kwasów tłuszczowych
i cholesterolu przez osoby w wieku starszym. Ponadto, określono częstość spożycia produktów stanowiących źródło tłuszczów w diecie badanych.
Metodyka
Badaniami objęto 70 osób (43 kobiety i 27 mężczyzn) średnia wieku: 67 lat), realizujących model żywienia
domowego. Spożycie tłuszczu oraz wybranych kwasów tłuszczowych oceniano metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego oraz w oparciu o Kwestionariusz Częstości Spożycia (FFQ).
Wyniki
W wartości energetycznej CRP badanej populacji obserwowano nadmierny procentowy udział energii
pochodzącej tłuszczów ogółem (34%) oraz NKT (14%) w odniesieniu do znowelizowanych norm żywienia.
Jadłospisy 66% kobiet i 41% mężczyzn przekraczały zalecane 10% energii pochodzącej z NKT. Spożycie WNKT
było niewystarczające w odniesieniu do najnowszych zaleceń żywieniowych i stanowiło: 3,9% energii CRP
mężczyzn i 4,4% energii CRP kobiet.
Wnioski
Nadmierny udział nasyconych kwasów tłuszczowych przy jednocześnie niskiej podaży kwasów wielonienasyconych są rezultatem nadmiernego spożycia przez osoby starsze produktów stanowiących źródło
tłuszczu zwierzęcego (bogatych w kwasy tłuszczowe nasycone i cholesterol) oraz niedoborowego udziału
w diecie produktów bogatych w tłuszcze roślinne oraz ryb i owoców morza. Badani otrzymali zmodyfikowane jadłospisy w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.
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Acute kidney infarction in elderly woman - case report.
B. Franczyk1, A. Gluba-Brzózka1,3, B. Sosnowska2,3, J. Rysz1,3
1Department of Nephrology, Hypertension and Family Medicine, WAM University Hospital, Lodz, Poland

2Department of Hypertension, Medical University of Lodz, Poland
3Healthy Ageing Research Centre, Medical University of Lodz, Poland

Acute kidney infarction involving entire kidney due to occlusion of the renal artery is rare and often misdiagnosed because of its non-specific presentation. Also, atherosclerosis is one of the most common causes
of renovascular disease. We report the case of renal infarction associated with acute renal failure probably
due to an thrombus caused by atrial fibrillation coexisting with atherosclerotic plaque in both renal arteries.
86 year-old patient was transferred to the hospital due to acute kidney failure and anuria for 3 days. Earlier, this patient was in another hospital, where she was admitted because of pneumonia and abdominal
pain. In that hospital renal parameters were normal. Patient had probably the history of paroxysmal atrial
fibrillation.
During her stay in the second hospital ARF diagnosis was carried out. Computed tomography angiography
of abdomen revealed infarction of both kidneys and the ischemia of spleen. CT angiography of aorta and
its branches demonstrated not only atherosclerotic plaque at the site where renal arteries depart from the
aorta but also thrombus overlapping them. Anticoagulation therapy (low molecular weight heparin) was
implemented.
In laboratory tests, abnormal values of the following parameters: CRP 270 mg/l, D-dimer 4.19 mg/L FEU,
fibrinogen 842 mg/dl, GFR 7.1ml/min/1.73 m2, creatinine 467 mmol/l, urea 20.53 mmol/l, uric acid 439
mmol/l and K+ 6.2 mmol/l were observed. On the basis of clinical image and additional tests patient was
qualified for urgent hemodialysis.
This case report presents the problem of high risk of atherosclerosis progression coexisting with high risk
of thromboembolic events in older people. Physicians should be aware of the necessity of anticoagulation
treatment implementation in elderly patients with PAF.
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* Dzienne spożycie 3 g betaglukanu pochodzącego z owsa przyczynia
się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest
czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Istnieje wiele czynników ryzyka
choroby wieńcowej i zmiana jednego z tych czynników może wywierać korzystny
wpływ lub nie wywierać go.
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