
 Serce
dbaj – kontroluj – lecz

Według WHO aż 80 proc. 
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Na wstępie warto zaznaczyć, iż cho-
roby układu sercowo naczyniowe-
go są główną przyczyną przedwcze-

snych zgonów w Polsce. Nieco wcześniej 
umierają mężczyźni niż kobiety. W Szwecji 
np. mężczyźni żyją statystycznie o 7 lat dłu-
żej niż w Polsce. Porównując nasz kraj z kra-
jami wysoko rozwiniętymi, ale także z krajami 
których świadomość zdrowia jest wyższa niż 
w Polsce różnica jest ogromna. Składa się na 
nią zwiększona zapadalność i śmiertelność 
z powodu chorób układu krążenia.

Sytuacja jest zła, a ze względu na starze-
jące się społeczeństwo polskie będzie nieste-
ty jeszcze gorsza. W chwili obecnej w naszym 
kraju na nadciśnienie tętnicze choruje około 
10mln osób. Prognozuje się, że do 2030 r. licz-
ba ta wzrośnie do 14 mln. To oznacza, że do-
kładnie tyle osób jest w grupie ryzyka choro-
by wieńcowej. Na szczęście według ostatnich 
badań ponad 23 % pacjentów jest dobrze le-
czona z powodu nadciśnienia tętniczego. Dla 
porównania w Kanadzie wskaźnik ten wynosi 
60%. Zatem poprawa jest widoczna, ale w dal-
szym ciągu jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Złe leczenie nadciśnienia tętniczego wiąże się 
z częstszą zapadalnością na chorobę wień-
cową, zawał serca, ale także niewydolność 
serca. Mając to na uwadze, jeżeli weźmiemy 

czynnik demograficzny i przy-
pomnimy sobie że w roku 
2030 będziemy najstarszym 
społeczeństwem w Europie, 
a w roku 2050 co trzeci Po-
lak będzie miał powyżej 60 
roku życia to dojdziemy do 
następnego problemu czyli 
niewydolności serca. Według 
obecnej epidemiologii doty-
czy ona około 10% całej po-
pulacji powyżej 70-80 roku 
życia. To wszystko pokazu-
je co nas czeka w najbliższej 
przyszłości i musimy być na 
to przygotowani.

 PrOFiLAktYkA  
CHOrÓB serCA

Na profilaktykę patrzymy w dwojaki spo-
sób, wyróżniamy profilaktykę pierwotną 
i wtórną.

W temacie profilaktyki wtórnej wiele się 
w Polsce poprawiło. Pacjenci, u których sta-
wiane jest rozpoznanie np. zawał, nadci-
śnienie tętnicze powinni zostać poinformo-
wani jakie leczenie wprowadzić, jak zmody-
fikować swój tryb życia, dietę, czego unikać, 
aby zminimalizować ryzyko postępu choroby 
i jej powikłań. Wielu chorych do owych zale-
ceń stosuje się skupiając się wyłącznie na le-
czeniu farmakologicznym, pomijając zmianę 
stylu życia, która w profilaktyce jest równie 
istotna. 

W temacie profilaktyki pierwotnej - nie-
stety jej poziom w Polsce jest bardzo ni-
ski. Samoświadomość Polaków dotyczą-
ca zmniejszania czynników ryzyka tj. walka 
z otyłością, rzucenie palenie, aktywność fi-
zyczna, zbilansowana dieta wciąż jest pro-
mowana na niewystarczającym poziomie. To 
właśnie w Europie mamy najwyższy przyrost 
dzieci otyłych, co jest skutkiem właśnie nie-
wystarczającej edukacji społeczeństwa. Oty-
łość i zła dieta to jest jedna strona medalu, 
druga to styl życia. Mamy boiska, orliki, ale 
często są one puste. Dzieci i młodzież swój 
wysiłek ograniczają nierzadko do gry na kon-
solach, pozbawiając się możliwości zdrowe-

go wysiłku, który jest tak bardzo ważny dla 
funkcjonowania naszego organizmu. Pod-
czas wysiłku następują różne procesy, bar-
dzo korzystne dla naszego zdrowia, min. 
przyśpiesza się nasz metabolizm, zmniejsza 
się ilość czynników prozapalnych we krwi, 
obniża się poziom cukru, a parametry lipi-
dowe się normalizują. Niestety w tym pę-
dzie życia wszyscy o tym zapominają, ponie-
waż nie zdajemy sobie sprawy jaką wartością 
jest zdrowie. Moment zawału serca odwraca 
życie o 180 stopni. Zazwyczaj zdarza się on 
w sytuacji ogromnego pędu i nagle przycho-
dzi sygnał, tak potężny, który mówi wprost, 
bezpośrednio: ZWOLNIJ, bo inaczej nie bę-
dzie cię za chwilkę. 

Właśnie o tym wszystkim trzeba mówić 
w konkretny sposób wcześniej – stąd też 
w tej kadencji PTK realizowana jest kampania 
edukacyjna, która roboczo nazywa się „zdro-
we dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”. 
Informacje na temat profilaktyki powinniśmy 
promować wcześnie, być może już przed-
szkole powinno być tym miejscem, kiedy 
dzieci powinny mieć wyrabiane odpowiednie 
nawyki, dotyczące zdrowego stylu życia. Jed-
nak to rodzina musi być tym miejscem, które 
razem z przedszkolem, szkołą tworzy przyja-
zne środowisko dla zdrowia i buduje świado-
mość dziecka.

A zatem profilaktykę pierwotną powinny-
śmy rozwijać, po to aby zmniejszyć zapadal-
ność na choroby układu sercowo-naczynio-
wego. Naturalnie nie wyeliminujemy wszyst-
kich chorób ze względu na uwarunkowania 
genetyczne. Jednak wszystkie czynniki ryzyka 
nabyte – modyfikowalne powinnyśmy kon-
trolować i jest to wręcz konieczne. 

Uważam, że w zakresie profilaktyki cho-
rób serca jest wiele do zrobienia. Wysiłek 
ten powinien być jednak wykonany wspól-
nie przez państwo, towarzystwa naukowe, 
ekspertów. 

 WYZWAniA POLskieJ kArdiOLOGii

Bardzo ważnym czynnikiem definiującym 
szanse i wyzwania polskiej Kardiologii jest 
zmiana demograficzna związana ze starzeją-
cym się społeczeństwem. Nasi pacjenci będą 
inni, przede wszystkim będą starsi, obciąże-
ni dodatkowymi schorzeniami związanymi 
z problemami internistyczno-kardiologiczny-
mi. I tu wyzwaniem jest nie tylko odpowied-
nia edukacja kardiologów, ale i przygotowa-
nie organizacyjne. Będzie więcej pacjentów, 
którzy będą mieli gorszą lokomocję, którzy 
będą wymagali większej potrzeby ze strony 
personelu pielęgniarskiego, ze strony reha-
bilitantów i fizjoterapeutów. Starzenie społe-
czeństwa spowoduje, że coraz szerzej będą 
wykorzystywane techniki przezskórnego le-
czenia takie jak np. przezcewnikowe wszcze-
pienie zastawki aortalnej, które w Polsce 
jest dostępne nie w takim zakresie jak by-
śmy chcieli – ale jest. Co ważne, będzie co-
raz więcej pacjentów z niewydolnością serca, 
a więc będziemy potrzebowali metod i spo-
sobów do poprawy wydolności układu krą-
żenia, na przykład resynchronizacji lewej ko-
mory. W kardiologii wydarzy się jeszcze bar-
dzo wiele. Pamiętajmy, że zmieniając historię 
naturalną wielu chorób możemy generować 
nowe problemy w odległym czasie. To cho-
ciażby, co stało się z zawałem serca - leczymy 
go coraz lepiej, poprawiamy rokowanie ale 
prokurujemy większą liczbę pacjentów z nie-
wydolnością serca. 

Choroba serca to nie jest angina, którą 
skutecznie leczymy antybiotykiem i choro-
ba ustępuje. Pomimo wielu starań, bogatej 
diagnostyki, nowoczesnej terapii – nie jeste-
śmy w stanie chorób serca w pełni wyleczyć. 
Tym bardziej warto jest dbać o serce po to 
właśnie, aby owe ryzyko związane wystąpie-
niem chorób serca zminimalizować i cieszyć 
się zdrowiem jak najdłużej.

 Patrycja Lewandowska

choroby Sercowo-NAczyNiowe 
główną przyczyną przedwczesnych zgonów

Choroba serca  
to nie jest angina, którą 

skutecznie leczymy  
antybiotykiem i choro-

ba ustępuje.

Na temat chorób sercowo-naczyniowych, profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz o szansach 
i wyzwaniach, jakie stoją przed kardiologią w najbliższych latach rozmawiamy z Prof. dr hab. 
n. med. Piotrem Hoffmanem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

PARTNERZY MEDIALNI:Partner głównY: PARTNERZY sTRATEgIcZNI:PARTNERZY MERYTORYcZNI:

http://www.mp.pl/


Program Optymalna Opieka Kardiologiczna  
– dieta dla serca 

Powstał we współpracy Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego i Optima Cardio. Jego celem jest pre-
wencja chorób układu krążenia poprzez modyfikację 
diety i stylu życia. W ramach Programu  w szpitalach 
Kardiologicznych w całej Polsce funkcjonują Gabinety 
Bliskie Sercu, w których można skorzystać z bezpłat-
nych porad. 

Obecnie w całej Polsce działa 7 ośrodków w miastach: Kielce, Białystok, Opole, Bydgoszcz, 
Lublin, Wrocław, Warszawa. Wkrótce otwieramy Olsztyn oraz Łódź.
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STeROLe ROśLiNNe

 Panie Profesorze szacuje się, że  pod-
wyższone stężenie cholesterolu to problem 
2/3 Polaków. 

Prof. dr hab. Piotr Jankowski: Rzeczywi-
ście ponad 60 proc. dorosłych Polaków ma 
hipercholesterolemię (czyli za duże stężenie 
cholesterolu). Cholesterol jest substancją ko-
nieczną do życia. Jest jednym z budulców ko-
mórek w naszych organizmach. Ale uwaga! 
W nadmiarze cholesterol jest trucizną, która 
jest jedną z głównych zabójców Polaków. Przy 
czym większość przypadków hipercholestero-
lemii jest nierozpoznana. Duży odsetek nie-
rozpoznanej hipercholesterolemii jest jednym 
z największych zagrożeń dla zdrowia Polaków. 
Osoba, która nie jest świadoma choroby natu-
ralnie nie może podjąć środków zaradczych. 
W ten sposób osoby nieświadome obecności 
schorzenia narażają się na wystąpienie poważ-
nych powikłań.

 Z czego wynika tak duże rozpowszech-
nienie tej choroby?

P.J.: Wyróżniamy dwa źródła cholesterolu. 
Z jednej strony cholesterol jest produkowany 
w wątrobie. Z drugiej znajduje się w wielu pro-
duktach żywnościowych. Warto pamiętać, że 
nieuszkodzona wątroba produkuje cholesterol 
w ilościach wystarczających do zabezpieczenia 
potrzeb organizmu, a bardzo często produku-
je go za dużo co prowadzi do tzw. hipercho-
lesterolemii. Łatwo można z tego wyciągnąć 
wniosek, że cholesterol znajdujący się w spo-
żywanych produktach nie tylko zazwyczaj nie 
jest do niczego potrzebny, ale najczęściej jest 
szkodliwy.

Obok niezdrowej diety przyczyną podwyż-
szenia stężenia cholesterolu jest siedzący tryb 
życia oraz otyłość, będąca w pierwszym rzę-
dzie efektem niezdrowej diety i braku regular-
nej aktywności fizycznej. 

 Podwyższone stężenie cholesterolu ma 
znaczący wpływ na zwiększenie ryzyka cho-
rób serca. Dlaczego jest on taki groźny?

P.J.: Nieco upraszczając: jeśli cholestero-
lu jest za dużo odkłada się w ścianach tętnic 
(w formie miażdżycy) prowadząc do zwężenia, 
a następnie zamknięcia tętnicy i w następstwie 
tego do upośledzenia ukrwienia różnych na-
rządów. Jeśli miażdżyca umiejscawia się w tęt-
nicach prowadzących krew do serca efektem 
nadmiaru cholesterolu może być zawał serca, 
jeśli w tętnicach prowadzących krew do mó-
zgu efektem może być udar mózgu. Pamiętaj-
my, że choroby układu krążenia (w tym przede 
wszystkim właśnie zawały serca i udary mózgu) 
są najważniejszą przyczyną zgonów w naszym 
kraju.

 Jaką rolę w walce ze złym cholestero-
lem odgrywa dieta oraz zmiana stylu życia?

P.J.: Jednym słowem: podstawową. Zdrowa 
dieta to przede wszystkim dieta urozmaicona, 
niskotłuszczowa, z małą zawartością soli ku-
chennej, bogata w różne owoce i warzywa. Die-
ta niskotłuszczowa opiera się na spożywaniu 
pokarmów ubogich w tłuszcz zwierzęcy. Tłusz-
cze są niezbędne do prawidłowego funkcjono-

wania organizmu, jednak ich nadmiar zwiększa 
ryzyko rozwoju miażdżycy, zawału serca i uda-
ru mózgu. Pamiętajmy, że stężenie cholestero-
lu we krwi rośnie nie tylko wraz ze zwiększa-
niem jego spożycia, ale przede wszystkim wraz 
ze zwiększaniem spożycia tłuszczów zwierzę-
cych. Od wielu lat podkreślamy korzyści ze 
stosowania diety śródziemnomorskiej (die-
ta zawierająca dużo owoców i warzyw, roślin 
strączkowych, ryb oraz pełnoziarniste pieczy-
wo, a niewiele czerwonego mięsa, szczególnie 
wieprzowiny; do potraw dodawana jest duża 
ilość czosnku i cebuli, do sałatek, zup i sosów 
oliwa z oliwek; pokarmy te są bogate w błon-
nik, witaminę C, mikro- i makroelementy oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe). Wykazano, że 
im codzienna dieta jest bardziej zbliżona do 
diety śródziemnomorskiej, tym ryzyko wystą-
pienia zawału serca jest mniejsze. Pamiętajmy, 
że słodycze to kolejne zagrożenie dla naszego 
zdrowia. Należy też unikać spożywania napo-
jów słodzonych. Dziennie jedzmy co najmniej 
200 g owoców oraz co najmniej 200 g warzyw. 
Pamiętajmy, że u zdrowych osób spożywają-
cych urozmaiconą dietę nie ma potrzeby su-
plementacji witamin, ani minerałów.

Regularna aktywność fizyczna chroni przed 
chorobami układu krążenia na wiele sposo-
bów, m. in. korzystnie wpływa na stężenie cho-
lesterolu we krwi. Zdrowe są zarówno spacery, 
truchtanie, bieganie, jeżdżenie na rowerze, pły-
wanie, gry zespołowe, jak i taniec. Osobom bez 
chorób układu krążenia zaleca się aktywność 
fizyczną przez większość dni tygodnia (prawie 
codzienną), łącznie 2,5-5 godzin tygodniowo 
aktywności fizycznej o co najmniej umiarkowa-
nej intensywności lub 1-1,5 godziny tygodnio-
wo aktywności o dużej lub bardzo dużej inten-
sywności. Osoby prowadzące dotąd siedzący 
tryb życia powinny pamiętać o stopniowym 
zwiększaniu intensywności i czasu trwania wy-
siłku fizycznego. 

 Czym są sterole roślinne? Jaką rolę od-
grywają w profilaktyce chorób układu 
krążenia?

P.J.: Sterole i stanole to substancje pocho-
dzenia roślinnego mające budowę cząsteczki 
podobną do struktury chemicznej cholestero-
lu. Dzięki temu podobieństwu hamują wchła-
nianie cholesterolu w przewodzie pokarmo-
wym i w ten sposób zmniejszają jego stężenie 
we krwi. Sterole produkowane przez rośliny są 
elementem strukturalnym błon komórkowych 
i cytoplazmatycznych.

Fitosterole, czyli sterole roślinne, występu-
ją w wielu produktach roślinnych, jednak ich 
ilość jest niewystarczająca. Dosyć duże ilości 
tych związków występują w olejach, roślinach 
strączkowych, sezamie, słoneczniku i innych 
nasionach. Natomiast śladowe ilości zawierają 
warzywa, owoce i produkty zbożowe z pełnego 
przemiału. W produktach spożywczych stanole 
występują w mniejszej ilości niż sterole, przede 
wszystkim są one wytwarzane w procesie uwo-
dornienia roślinnych steroli.

Produkty żywnościowe wzbogacone w ste-
role lub stanole mogą zmniejszać stężenie „złe-
go” cholesterolu średnio o około kilkanaście 
procent. To działanie sumuje się z efektami 
stosowania diety o małej zawartości tłuszczów, 
a także z efektami zażywania leków obniżają-

cych stężenie cholesterolu. Często dobrym roz-
wiązaniem jest stosowanie takich produktów 
przez osoby, które mają za duże stężenie cho-
lesterolu, ale nie mają wskazań do stosowania 
klasycznych leków obniżających stężenie cho-
lesterolu. Produkty te mogą też wspomagać 
działanie leków obniżających cholesterol. Czę-
sto znajdują zastosowanie u osób nietolerują-
cych leków obniżających stężenie cholesterolu, 
jednak pamiętajmy, by spożywaniem produk-
tów wzbogaconych w sterole nie zastępować 
pochopnie leków. Zawsze w tej sprawie warto 
skonsultować się z lekarzem.

 Niestety naturalnie występujące ilości 
steroli roślinnych nie zapewniają efektu te-
rapeutycznego. W jaki sposób zatem może-
my je dostarczyć naszemu organizmowi?

P.J.: Celem skutecznego obniżenia stężenia 
cholesterolu należy spożywać 2-3 gramy tych 
substancji. Z dietą można dostarczyć zalewie 
200–400 mg fitosteroli — to za mało, by sku-
tecznie obniżyć stężenie „złego” cholesterolu. 
Dlatego jeśli zdrowa dieta oraz regularna ak-
tywność fizyczna nie obniżają wystarczająco 
stężenia cholesterolu warto sięgnąć po marga-
rynę lub jogurty wzbogacone w te substancje. 

 Panie Profesorze od kilku miesięcy pod 
patronatem Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego działa Program „Gabinety 
Bliskie Sercu”. Jakie są jego założenia oraz 
cele?

P.J.: W ramach programu we wiodących 
ośrodkach każdego województwa powstały 
„Gabinety Bliskie Sercu”, w których udziela-
ne są porady dotyczące profilaktyki chorób 

układu krążenia, w tym przede wszystkim 
prozdrowotnego trybu życia. Porady udziela-
ne są między innymi przez pielęgniarki, które 
(czasem po konsultacji z lekarzem) odpowie-
dzą na pytania dotyczące profilaktyki chorób 
układu krążenia. Zachęcam wszystkie osoby 
zainteresowane stanem swojego zdrowia do 
zmierzenia stężenia cholesterolu i w przy-
padku jego podwyższonego stężenia do kon-
sultacji z lekarzem.

 Patrycja Lewandowska

Sterole roślinne 
a cholesterol

www.dietadlaserca.pl
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nadciśnienie tętnicze 
chorobą cywilizacyjną
W Polsce na nadciśnie-

nie tętnicze choruje 
1/3 dorosłych, z tego 

jedynie ¼ osiąga zakładane cele 
terapeutyczne – osiąga wartości 
ciśnienia poniżej 140/90 mmHg 
w czasie wizyt kontrolnych. 

 Czym tak na prawdę jest 
nadciśnienie tętnicze i jakie 
ma objawy?

Nadciśnienie tętnicze to 
stan, w którym ciśnienie w tęt-
nicach stale lub przez większość 
doby przekracza wartość 140/90 
mmHg. Wartość graniczną usta-
lono arbitralnie na podstawie 
obserwacji prospektywnych (tj. 
obserwując przyszłe losy cho-
rych po ustaleniu wartości ci-
śnienia tętniczego). Obserwacje 
te wykazały, że osoby z wyższy-
mi wartościami ciśnienia tętni-
czego częściej chorują na cho-
roby serca oraz udary, a co za 
tym idzie umierają młodziej, niż 
osoby z niższymi wartościami 
ciśnienia. 

Ciśnienie tętnicze nie jest wartością stałą, 
zmienia się ono z każdym uderzeniem serca, 
a również dostosowuje się do aktualnych wa-
runków np. wysiłku fizycznego, stresu, zim-
na, bólu. 

Dlatego też osoby zdrowe mogą obser-
wować u siebie ciśnienie okresowo prze-
kraczające wartości graniczne dla rozpo-
znania. To jeszcze nie jest powód do nie-
pokoju i nie stanowi podstawy rozpoznania 
nadciśnienia. 

 Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy 
gdy wartość ciśnienia stale (przynamniej 
w 2 pomiarach wykonanych przy 2 róż-
nych okazjach) przekracza 140/90 mmHg 
w prawidłowo wykonanych pomiarach, 
odpowiednim aparatem do mierzenia, 
w standardowych okolicznościach. 

Najczęściej nadciśnieniu tętniczemu 
pierwotnemu (bez znanej przyczyny), nie-
powikłanemu (bez konsekwencji) nie towa-
rzyszą żadne dolegliwości. Część chorych 
przy podwyższonych wartościach może 
skarżyć się na bóle lub zawroty głowy, uczu-
cie niepokoju czy przyśpieszonego pulsu – 
w większości jednak nie są to dolegliwości 
bezpośrednio związane z nadciśnieniem 
tętniczym. 

Wśród wszystkich chorych z nadciśnie-
niem około 10% cierpi na nadciśnienie tęt-
nicze wtórne – podwyższone wartości są 
jednym z objawów choroby np. w nadczyn-
ności tarczycy, obturacyjnym bezdechu sen-
nym, przewlekłych 
chorobach nerek itp. 
Wówczas najskutecz-
niejszym sposobem 
leczenia jest leczenie 
choroby podstawo-
wej, a objawy towa-
rzyszące wysokiemu 
ciśnieniu związa-
ne są z chorobą je 
wywołującą. 

 Jakie są czynniki ryzyka i kto znaj-
duję się w grupie osób najbardziej 
narażonych?

Wszystkie choroby układu naczyniowego 
w tym nadciśnienie tętnicze „dzielą” te same 
czynniki ryzyka. Wśród nich najważniejszymi 
są palenie tytoniu, brak lub niedostateczna 
aktywność fizyczna, otyłość w tym szczegól-
nie otyłość brzuszna, nadużywanie alkoho-
lu, cukrzyca. W zależności której z patologii 
układu naczyniowego będziemy chcieli się 
przyjrzeć czynniki te zamieniają się jedynie 
miejscami w pierwszej trójce. 

W publikacjach nadciśnienie tętnicze nazywane jest cichym zabójcą 
i najczęściej występującą patologią układu krążenia. 

Dobrą wiadomością jest, iż na większość 
z tych czynników ryzyka każdy z nas ma bar-
dzo istotny wpływ. Jeszcze lepszą informa-
cją jest, iż w przypadku odpowiedniej kon-
troli wszystkich wymienionych czynników 

ryzyka bylibyśmy w sta-
nie zapobiegać ponad 
80% wszystkich incy-
dentów naczyniowych. 

Współistnienie kil-
ku czynników ryzyka 
u jednej osoby powo-
duje znacznie większe 
zwiększenie ryzyka roz-
woju choroby niż pro-
sta suma ryzyka przy-

pisywana poszczególnym czynnikom.

Oczywiście na ryzyko występowania cho-
rób układu naczyniowego, w tym nadciśnie-
nia tętniczego, ma również wpływ zestaw 
genów, który dziedziczymy po naszych ro-
dzicach – jednak relatywnie niewielki. 

 Jakie powikłania mogą nastąpić?

Nadciśnienie tętnicze wieloletnie, nie-
leczone lub leczone nieskutecznie może 
powodować powikłania odległe. Do naj-
poważniejszych z nich, z uwagi na dużą 

śmiertelność i powodowanie często niepeł-
nosprawności, należą udar mózgu i niewy-
dolność serca. Są to powikłania dramatycz-
ne i późne ciężkiego nadciśnienia tętnicze-
go. Zanim do nich dojdzie często u osoby 
chorej dochodzi do niewielkich uszkodzeń 
serca, nerek, czy naczyń na dnie oka – 
w wielu przypadkach odwracalnych dzięki 
wczesnemu wykryciu i skutecznemu lecze-
niu nadciśnienia tętniczego i współistnieją-
cych czynników ryzyka. 

 Jaką rolę odgrywa styl życia w profi-
laktyce nadciśnienia tętniczego?

Ogromną. Regularny, godzinny wysi-
łek fizyczny podejmowany w większość dni 
tygodnia ma ogromną moc zapobiegania 
chorobom układu naczyniowego, obniże-
nia wartości ciśnienia, zapobiegania otyło-
ści, a nawet otępieniu oraz poprawy samo-
poczucia. Rozpoczęcie aktywności nie musi 
wiązać się z dużymi nakładami czasowymi 
czy finansowymi – szybki energiczny spacer, 
czy wolny trucht w wygodnych butach speł-
nią swoje zadanie równie dobrze jak uczest-
nictwo w zaawansowanym kursie cross-fit. 
Ograniczenie palenia tytoniu i zwracanie 
większej uwagi na dietę przyniosą wyłącz-
nie korzyści, nie tylko finansowe ale również 
zdrowotne. 

CiCHY ZABÓJCA

www.nordfarm.pl/omron
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dwa oblicza 
choleSTerolU

 Czym jest cholesterol? Czy to prawda, 
że ma dwa oblicza?

Prof. dr hab. n med. Barbara Cybulska: 
Cholesterol jest sterolem, należącym do lipi-
dów. W naszym organizmie są jego dwa źró-
dła, pierwszy to synteza w wątrobie i w ścia-
nie jelita, a drugim źródłem natomiast jest 
pokarm.

Cholesterol jest potrzebny organizmowi 
do syntezy hormonów płciowych oraz bu-
dowy błon komórkowych. Z cholesterolu po-
wstają w wątrobie także kwasy żółciowe, któ-
re są potrzebne do trawienia tłuszczów.

Cholesterol we krwi krąży w związkach 
z białkiem tworząc lipoproteiny. Wyróżnia się 
cholesterol we frakcji LDL (lipoproteiny o ma-
łej gęstości) oraz HDL (lipoproteiny o dużej 
gęstości). Dwie trzecie do trzech czwartych 
cholesterolu całkowitego to cholesterol LDL.

Cholesterol LDL jest wykorzystywany do 
procesów wymienionych wcześniej, ale do 
ich zaspokojenia potrzeba niewiele tego li-
pidu, problemem jest sytuacja, gdy mamy 
go za dużo. Niestety w krajach zachodnich, 
wszyscy ludzie mają za wysokie jego stęże-
nie. Jest to wynikiem przede wszystkim nie-
zdrowej diety. Poza tym są ludzie (około 0,4 
procent populacji), którzy mają heteroro-
zygotyczną rodzinną hipercholesterolemię 
uwarunkowaną genetycznie. Heterozygo-
tyczna postać hipercholesterolemii oznacza, 
że jest dziedziczona od jednego rodzica. Stę-
żenia cholesterolu LDL są duże i istnieje po-
datność do przedwczesnej miażdżycy. I tutaj 
oczywiście dieta jest też potrzebna, ale pod-
stawą leczenia jest farmakoterapia.

Tak jak wspomnieliśmy cholesterol ma 
dwa oblicza. Jedno złe to cholesterol-LDL, 
działający pro miażdżycowo poprzez wpro-
wadzanie cholesterolu do ściany tętnicy (gdy 
mamy go za dużo) i drugie dobre to choleste-
rol HDL i tu korzystne jest, gdy jego stężenie 
jest wysokie, gdyż lipoproteiny HDL działają 
przeciwmiażdżycowo, między innymi zabie-
rając cholesterol ze ściany tętnicy i transpor-
tując z krwią do wątroby.

Cząsteczki LDL przenikają do ściany tęt-
nicy pod śródbłonek i łączą się przez recep-
tory z makrofagami, podstawowymi komór-
kami blaszki miażdżycowej, wprowadzając 
do nich cholesterol. Następnie makrofagi 
na skutek przeładowania cholesterolem sta-
ją się komórkami piankowatymi. W młodych 
zmianach cholesterol pochodzący z LDL 
znajduje się wewnątrz komórek. Taki jest 
początek blaszki miażdżycowej. Na tym eta-
pie rozwoju miażdżycy nazywa się to nacie-
czeniem tłuszczowym. Do zwężenia naczyń, 
dochodzi, gdy blaszka zwiększa swoją ob-
jętość, cholesterolu jest coraz więcej, znaj-
duje się on wewnątrz makrofagów i na ze-
wnątrz (część tych komórek uległa martwi-
cy), buduje się tzw. pokrywa włóknista nad 

rdzeniem cholesterolowym, która oddzie-
la tę blaszkę od prądu krwi, odkłada się też 
wapń i w efekcie tworzy się zwężenie, któ-
re utrudnia przepływ krwi i dotlenienie mię-
śnia serca.

 Jakie ryzyko niesie za sobą podwyższo-
ny poziom cholesterolu?

B.C: Podwyższony poziom złego choleste-
rolu, jak już powiedzieliśmy, niesie za sobą 
ryzyko rozwoju miażdżycy. Nie ma miażdżycy 
bez cholesterolu, a pochodzi on z LDL. U lu-
dzi którzy mają dziedziczną postać hipercho-
lesterolemii miażdżyca rozwija się bardzo 
wcześnie. Może dotyczyć osób nawet 30., 40. 
letnich, powodując zawał serca.

 Jaką rolę w walce z cholesterolem od-
grywa dieta?

B.C: Postępowanie dietetyczne jest naj-
ważniejszym działaniem w profilaktyce pier-
wotnej rozwoju miażdżycy u ludzi zdrowych. 
Natomiast w profilaktyce wtórnej, tj. doty-
czącej osób z rozpoznaną chorobą sercowo 
naczyniową poza dietą niezbędna jest odpo-
wiednia farmakoterapia. 

Dysponujemy dobrymi lekami z grupy sta-
tyn, które są bardzo skuteczne w walce z wy-
sokim poziomem złego cholesterolu, a poza 
tym zmniejszają zagrożenie zawałem serca 
i zgonem. Są lub będą niedługo także inne 
leki obniżające stężenie cholesterolu LDL.

Europejskie Towarzystwo Kardiologicz-
ne ustaliło docelowy poziom cholesterolu 
LDL dla określonych grup ludzi w zależno-
ści od ryzyka. Oczywiście najbardziej rygo-
rystyczny jest on dla osób obciążonych np. 
chorobą wieńcową lub cukrzycą poniżej 70 
mg/dl lub poniżej 100 mg/dl (poniżej 1,8 
lub 2,5 mmol/l). Dla ludzi zdrowych powi-
nien wynosić poniżej 115 mg/dl, tj. poniżej 
3,0 mmol/l.

W obowiązujących wytycznych dotyczą-
cych postępowania dietetycznego dominu-
je zasada ograniczenia spożycia tłuszczów 
zwierzęcych i dwóch tłuszczów roślinnych: 
oleju kokosowego i palmowego. Wszyst-
kie one zawierają dużo nasyconych kwasów 
tłuszczowych.

Istotne jest także unikanie tzw. tłuszczów 
trans występujących w twardych margary-
nach, chociaż obecnie jest ich tam już znacz-
nie mniej niż dawniej. Występują one nato-
miast w gotowych ciasteczkach, batonach ze 
względu na używany w produkcji tłuszcz pie-
karniczy, który chociaż pochodzi z tłuszczu 
roślinnego, to zawiera izomery trans, które 
powstają w procesie utwardzania. 

Nie wystarczy ograniczać źródła pokar-
mowe kwasów tłuszczowych nasyconych 
i tłuszczów trans trzeba je zastępować źró-
dłami nienasyconych kwasów tłuszczowych 
i tu w grę wchodzą oleje rzepakowy i oliw-
kowy zawierające dużo jednonienasyco-
nego kwasu tłuszczowego (kwas oleinowy) 
oraz oleje sojowy, słonecznikowy czy ku-
kurydziany zawierające dużo wieloniena-
syconego kwasu tłuszczowego (kwas lino-
lowy). Dla prewencji kardiologicznej ważne 
jest także duże spożycie warzyw i owoców 
zawierających antyoksydanty – witaminy 
antyoksydacyjne i flawonoidy, które chro-
nią cząsteczki LDL przed szkodliwym utle-
nieniem co powoduje, że łatwo wchodzą 
w kontakt z makrofagami. Pomocne w obni-
żeniu poziomu cholesterolu są również ste-
role i stanole roślinne zawarte w niektórych 
margarynach.

 Co to jest monakolina K?

B.C: Monakolina K to fitostatyna, staty-
na pochodzenia roślinnego, otrzymywana 
z czerwonych drożdży ryżu (Monascus Pur-
pureus). Jest to naturalna lewostatyna, któ-
ra wykazuje identyczny mechanizm działa-
nia jak syntetyczne statyny. Preparaty za-
wierające monakolinę K są suplementami 
diety, a nie lekiem.

 W jaki sposób wpływa ona na utrzyma-
nie prawidłowego poziomu cholesterolu?

B.C: Monakolina K, tak jak statyny, hamu-
je aktywność reduktazy hydroksymetyloglu-
tarylo koenzymu A (HMG-CoA), enzymu, któ-
ry uczestniczy w syntezie cholesterolu. Gdy 
zahamowana zostanie synteza choleste-
rolu w wątrobie, a pamiętajmy, że wątroba 
potrzebuje cholesterolu do produkcji kwa-
sów żółciowych, które z kolei niezbędne są 
w emulgacji tłuszczów pokarmowych wów-
czas nasila się aktywność receptorów na ko-
mórkach wątrobowych dla LDL. Zwiększa 
się wychwytywanie LDL a z cholesterolu LDL 
tworzone są kwasy żółciowe i wówczas po-
ziom tego lipidu we krwi spada. 

Istnieje wiele preparatów zawierających 
monakolinę K, jednak jej zawartość może 
być różna. Dostępne są preparaty zawierają-
ce niskie stężenie tylko 0,10 mg na kapsułkę, 
ale są i takie, w których zawartość monakoli-
ny K wynosi 10mg na kapsułkę. 

EFSA (Europejski Urząd ds. bezpieczeń-
stwa żywności) a dokładniej panel ds. pro-
duktów dietetycznych żywienia i alergii 
stwierdził, iż monakolina K ze sfermentowa-
nego czerwonego ryżu pomaga w utrzyma-
niu prawidłowego stężenia cholesterolu we 
krwi i dla deklarowanego działania zalecana 
dawka to 10 mg. Pamiętajmy jednak, że jej 
stosowanie powinno być konsultowane i mo-
nitorowane przez lekarza. Nie ma ponad-
to dowodów z badań klinicznych (bo takich 
nie było), że preparaty te zmniejszają ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych, tak jak to wy-
kazano w przypadku leków z grupy statyn.

Co więcej należy uważać na preparaty 
które zawierają cytryninę, która działa nefro-
toksycznie, czyli uszkadza nerki. Pamiętajmy 
także, że suplementy diety z monakoliną K 
nie powinny być stosowane u pacjentów sto-
sujących statyny. Mogą być one jednak do-
brym rozwiązaniem dla osób nie tolerują-
cych statyn syntetycznych. 

 Lilianna Miśkiewicz

Z Prof. Barbarą Cybulską rozmawiamy o tym, czym tak 
naprawdę jest cholesterol, jakie niesie za sobą ryzyko 
oraz jakie są metody walki ze złym cholesterolem.
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W WALCe Z CHOLesterOLem

www.Lipiforma.pl


Puls (czyli tętno) może być prawidło-
wo mierzony przez każdego z nas. 
Najczęściej mierzy się go na tętnicy 

promieniowej czyli na wewnętrznej stronie 
przedramienia albo na tętnicy szyjnej, na 
bocznej powierzchni szyji. U osoby całko-
wicie zdrowej, zarówno młodej jak i w po-
deszłym wieku, powinien on być miarowy 
tzn. równy. Oczywiście puls czasami będzie 
szybszy (po wysiłku czy zdenerwowaniu), 
czasem wolniejszy, ale powinien być miaro-
wy – bez nierówności, przerw i gwałtownych 
przyspieszeń.

Zaburzeń rytmu, które można wyczuć 
badając puls jest wiele rodzajów.

W tym opracowaniu chcemy zwrócić uwa-
gę tylko na jedną, ale wiążącą się z poważny-
mi konsekwencjami zdrowotnymi arytmię – 
tzw. migotanie przedsionków.

W trakcie arytmii, którą kardiolodzy na-
zywają migotaniem przedsionków puls sta-
je się całkiem chaotyczny i nierówny (czyli 
niemiarowy). “Kołatanie serca” to określe-
nie najczęściej podawane przez pacjentów 
chorujących na migotanie przedsionków, 
opisujące ich dolegliwości. 

FAKT 1.
Migotanie przedsionków jest przez wielu 

pacjentów wyraźnie wyczuwane. Poza uczu-
ciem kołatania serca (czasem bardzo szyb-
kiego) może występować też uczucie osła-

bienia, nawet z zasłabnięciem, duszności czy 
też uczucie ucisku w klatce piersiowej. Każdy 
pacjent odczuwający taką arytmię koniecz-
nie powinien zgłosić się do lekarza – dlacze-
go, o tym piszemy poniżej.

Niektórzy jednak chorzy w ogóle nie czują 
arytmii. To tzw. postać “niema” arytmii, czy-
li nie dająca wyraźnych dolegliwości. Można 
więc być zupełnie nieświadomym, że cho-
ruje się na migotanie przedsionków!

FAKT 2.
U niektórych pacjentów migotanie przed-

sionków jest utrwalone, czyli trwa cały czas. 
W takim przypadku lekarz w trakcie wizyty 
bardzo łatwo je rozpozna. Ale u znacznej 
części pacjentów arytmia występuje tylko 
okresowo (np. przez kilka dni w ciągu mie-
siąca)!!! Poza tym okresem rytm może być 
zupełnie prawidłowy. Jest to tak zwana po-
stać napadowa migotania przedsionków. 

FAKT 3.
Migotanie przedsionków: 
•	 czy daje wyraźne objawy kołatania serca, 

czy też przebiega zupełnie bez dolegliwości;
•	 trwa cały czas czy też ma postać napadową?
W każdym z tych przypadków może się 
wiązać z ryzykiem wystąpienia zatorów, 
w tym z udaru mózgu!!!

FAKT 4.
Udar mózgu spowodowany migota-

niem przedsionków ma gorszy przebieg 
niż wywołany innymi przyczynami (np. 
miażdżycą)!!! Śmiertelność w takim przypad-

Akcja prowadzona przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego

ku jest wyższa, a u osób które przeżyły udar, 
uszkodzenie mózgu, czyli stopień inwalidz-
twa jest istotnie większy!!!

Migotanie przedsionków najczęściej wy-
stępuje u osób starszych (po 65 roku życia) 
i u nich ryzyko zatoru (a więc także udaru mó-
zgu) jest też największe. Może jednak wystę-
pować u pacjentów w każdym wieku.

Proste sprawdzenie pulsu może pozwolić 
na podejrzenie, że u kogoś bliskiego z naszej 
rodziny może występować migotanie przed-
sionków. Potwierdzenie występowania aryt-
mii, zwłaszcza tej wystepujacej tylko okreso-
wo nie zawsze jest proste. Czasem wymaga 
bardziej skomplikowanych metod diagno-
stycznych, konieczne może być kilkukrotne 
zastosowanie długotrwałej rejestracji rytmu 
serca na przykład tzw. metodą holtera lub 
inne, nowoczesne metody monitorowania 
rytmu serca.

Istotne, aby u każdego chorego prawidło-
wo rozpoznać migotanie przedsionków. Nie-

ważne bowiem, czy serce kołacze mocno, czy 
słabo, czy wogóle – każdy, a zwłaszcza star-
szy pacjent u którego stwierdzimy niemiaro-
wy puls – powinien zgłosić się z tym proble-
mem do lekarza.

Szczególnie zagrożona jest grupa star-
szych pacjentów, u których udar mózgu już 
wcześniej wystąpił i jego przyczyna nie zo-
stała jednoznacznie określona. Jeśli bowiem 
przyczyną było migotanie przedsionków (np. 
występujące napadowo, a więc takie, którego 
lekarze w trakcie hospitalizacji w trakcie uda-
ru mogli nie widzieć, bo go po prostu wtedy 
nie było), to ryzyko ponownego udaru jest 
szczególnie duże (przy jednym z  kolejnych 
napadów arytmii)!!!

Sprawdzajmy więc tętno u naszych 
Rodziców, nawet jeśli sami nie mówią 
o tym, że serce im kołacze - możemy ich 
w ten sposób uchronić przed udarem 
mózgu!!!

  Dr hab. n. med. Oskar Kowalski
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mOdA nA serCe

Sprawdź rodzicom pulS 
– możesz uchronić ich  
przed udarem mózgu!

Bardzo często  myślimy, że rak piersi i rak szyjki ma-
cicy to główne zagrożenia dla zdrowia kobiet, a do-
legliwości sercowe to domena mężczyzn.  Tymcza-

sem według ekspertów, w z  powodu chorób układu serco-
wo-naczyniowego (zawał serca, udar mózgu, niewydolność 
serca) umiera u nas rocznie 91 tys. kobiet, co stanowi łącz-
nie 55% wszystkich zgonów wśród pań (każdego dnia w 
Polsce  umiera z tej przyczyny 227 mężczyzn i aż 250 ko-
biet).  Niemal co trzecia Polka ma nadciśnienie. Panie za-
padają na choroby układu krążenia 10 lat później niż pano-
wie, dlatego też częściej cierpią na kilka chorób jednocze-
śnie, w tym m.in. cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze, a to  
znacznie utrudnia leczenie chorób serca. Ponadto z powo-
du nieco innego przebiegu początkowej fazy choroby rza-
dziej wykonuje się u nich niektóre wysokospecjalistyczne 
badania, np. koronarografię. Skutkuje to późniejszym pod-
jęciem odpowiedniego leczenia. Na szczególną uwagę spo-
śród nich zasługuje choroba niedokrwienna serca, której 
epidemiologia, obraz kliniczny i problemy diagnostyczno-
-lecznicze są odmienne dla kobiet i mężczyzn. 

Problem choroby niedokrwiennej serca, jako głównej 
przyczyny śmiertelności kobiet jest ciągle „niedoceniany”, 

choć na szczęście ostatnio coraz częściej badany. Przez 
wiele lat nie zauważano odmienności w epidemiologii, 
rozpoznawaniu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych 
u nich. W tym przypadku największymi czynnikami ryzyka 
są m.in.: wiek, masa ciała, występowanie cukrzycy, nad-
ciśnienia tętniczego, siedzący tryb życia, stres i palenie . 
Z kolei najbardziej tragicznymi w skutkach wydarzeniami 
związanymi z chorobami sercowo-naczyniowymi są zawa-
ły serca i udary mózgu. Tym bardziej, że u kobiet częściej 
występują zawały bez charakterystycznego bólu oraz nie-
typowe dolegliwości np. bóle karku i pleców, nudności i 
wymioty, bóle brzucha. To niestety powoduje, że rozpo-
znanie zawału u kobiet jest trudniejsze.

 BY Nie ZACHOROWAĆ

W każdym przypadku, także i w tym najważniejsza jest  
profilaktyka (szczególnie u kobiet, które mają predyspozy-
cje rodzinne do chorób serca) oraz zdrowy styl życia, czy-
li: aktywność fizyczna dobrana do stanu zdrowia i wieku, 
utrzymywanie prawidłowej masy ciała, kontrolowanie ci-
śnienia krwi, stężenia cholesterolu we krwi, kontrolowa-
nie poziomu glukozy (cukru) we krwi, rzucenie palenia (i 
unikanie biernego narażenia na dym tytoniowy), radze-
nie sobie ze stresem i odpowiednia dieta. Od dawna bo-

wiem wiadomo, że prawidło-
wa odżywianie pomaga za-
pobiegać  chorobom układu 
krążenia. 

Niestety wiele kobiet lek-
ceważy  ryzyko, jakie niesie 
za sobą zaniedbywanie pro-
filaktyki, życie w biegu i brak 
regularnych badań. Dlatego, 
z inicjatywy Fundacji MSD 
dla Zdrowia Kobiet, ruszy-
ła kampania  Moda na Ser-
ce, która docierając do Polek 
na różnym etapie życia ma 
zwrócić ich wzrok w stronę 
tego ważnego zagadnienia.

Moda na Serce jest  ogólnopolskim projektem poka-
zującym, że profilaktyka u kobiet nie powinna ograniczać 
się jedynie do cytologii, mammografii czy badania piersi. 
W celu uświadamiania Polek nieustająco publikowane są 
informacje dotyczące zagrożenia, jakim są choroby ukła-
du naczyniowo-sercowego. Eksperci medyczni i społecz-
ni kampanii uczą, jakie objawy mogą wskazywać na zawał 
serca u kobiet oraz jak należy reagować na czasem bła-
ho wyglądające symptomy choroby. W celu szerzenia wie-
dzy Polek powstały spoty informujące o zagrożeniach oraz 
objawach, które mogą zwiastować schorzenia serca, a na-
wet zawał. Śledź Modę na Serce na www.modanaserce.
pl oraz www.facebook.com/modanaserce/ i zaprojektuj 
swoje zdrowie. 

 Lilianna Miśkiewicz

wbrew pozorom to nie rak a 
choroby układu krążenia  
są głównym zabójcą polek
Stereotypy dotyczące chorób  sprawiają, że większość z nas nie ma świadomości, 
co jest największym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Pod względem 
wskaźników umieralności Polska zajmuje smutne 21. miejsce wśród 27 krajów Ue.  
W Polsce umiera więcej kobiet w wieku 25-64 lata niż w innych krajach europy. 

www.modanaserce.pl
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Migotanie przedsionków (AF) to aryt-
mia, która polega na nieskoordy-
nowanym i szybkim pobudzeniu 

przedsionków serca 350-700/minutę (do naj-
ważniejszej części serca - komór, przewodzo-
na jest na szczęście tylko część z pobudzeń 
pojawiających się wówczas w przedsionkach, 
ale i tak akcja komór bywa u wielu pacjentów 
szybka w trakcie arytmii). W efekcie takiego 
chaosu elektrycznego dochodzi do praktycz-
nie całkowitego upośledzenia pracy przed-
sionków. W trakcie arytmii ich ściany nie kur-
czą się, a zatem nie pompują krwi do komór. 
Dla pacjenta głównym objawem jest niemia-
rowa (nierówna, nieregularna) akcja serca, 
a więc także nieregularne tętno i w konse-
kwencji kołatanie serca. W wielu przypadkach 
to zaburzenie rytmu serca nie daje objawów, 
a diagnoza stawiana jest dopiero w przypad-
ku wystąpienia powikłań m.in. udaru mózgu. 
W krajach rozwiniętych (Europa, USA) migota-
nie przedsionków stwierdza się u około 1,5-2% 
osób i niestety ponieważ częstość występowa-
nia tej arytmii wzrasta z wiekiem, z uwagi na 
starzenie się społeczeństwa w ciągu ostatnich 
50-ciu lat podwoiła się liczba chorych cierpią-
cych na to schorzenie. Oszacowano, że w Eu-
ropie na AF choruje około 6 milionów osób, 
a średni wiek pacjentów wynosi około 75 lat. 
W Polsce nie ma dokładnych danych co do licz-
by chorych, należy jednak przyjąć, że przekra-
cza ona niewątpliwie poziom 500tys. 

Mimo, iż w większości przypadków aryt-
mia ta nie wiąże się z bezpośrednim stanem 
zagrożenia życia, nie jest ona łagodnym za-
burzeniem rytmu serca jak przez wiele lat 
sądzono. Migotanie przedsionków może bo-
wiem przyczyniać się do wystąpienia niedo-
krwiennego udaru mózgu czy rozwoju nie-
wydolności serca.

 Ryzyko wystąpienia niedokrwiennego 
udaru mózgu u pacjentów z migotaniem 
przedsionków

W trakcie migotania przedsionków może 
dojść do powstania w sercu skrzepliny. Prze-
mieszczenie jej do tętnic mózgu może pro-
wadzić do niedokrwienia, a w konsekwencji 
do udaru mózgu. W porównaniu z populacją 
ogólną (bez arytmii) ryzyko tego powikłania 
jest około pięciokrotnie wyższe. Udary zwią-
zane z migotaniem przedsionków stanowią 
conajmniej 15-20% wszystkich udarów mó-
zgu i mają niestety cięższy przebieg oraz 
skutkują większego stopnia niepełnospraw-
nością. Na podstawie szacunkowych danych 
ocenia się, że arytmia ta przyczynia się do 
udarów mózgu u 15-20 tysięcy Polaków rocz-
nie, a ryzyko tego powikłania także wzrasta 
wraz z wiekiem. 

  Metody zapobiegania udarowi mózgu 
u pacjentów z migotaniem przedsionków

Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zato-
rowych (bo poza udarem mózgu może dojść 
do niedokrwienia także innych narządów) jest 
jednym z najważniejszych elementów lecze-

nia migotania przedsionków. U każdego pa-
cjenta u którego zostanie stwierdzony ten ro-
dzaj arytmii należy indywidualnie, z pomocą 
odpowiedniej skali, ocenić ryzyko udaru mó-
zgu i w przypadku, gdy jest ono duże włączyć 

odpowiednie leczenie. U większości pacjen-
tów jest to leczenie farmakologiczne, a w wy-
branych przypadkach (u chorych nie mogą-
cych z różnych powodów stosować leków 
przeciwkrzepliwych) konieczne jest leczenie 
zabiegowe. O rodzaju stosowanego lecze-
nia każdorazowo decyduje lekarz wspólnie 
z pacjentem. 

W leczeniu farmakologicznym stosowane 
są leki zmniejszające krzepliwość krwi, z jed-
nej zatem strony zapobiegają powstawaniu 
w sercu skrzeplin w czasie arytmii, z drugiej 
jednakże strony mogą przyczyniać się do wyż-
szego ryzyka krwawienia u chorego. Aktualnie 
wyróżnia się dwa rodzaje tych leków: leki star-
szej i nowszej generacji. Leki starszej genera-
cji to tradycyjne leki przeciwkrzepliwe, których 
skuteczność w zapobieganiu udarom mózgu 
została potwierdzona w licznych badaniach. 
Ich wadą jest niestety to, że dawkowanie musi 
być ustalane indywidualnie na podstawie 
wskaźnika krzepnięcia krwi. Chorzy stosują-
cy te leki muszą zatem regularnie wykonywać 
badanie krwi (czasem dość często) i na pod-
stawie wyniku każdorazowo dostosowywana 
jest dawka leku. 

Pomimo długiego doświadczenia w stoso-
waniu i ustalaniu dawkowania, leki starszej 
generacji mają istotną wadę. Z uwagi na ko-
nieczność indywidualnego ustalania dawki 
leku po każdym pomiarze krzepnięcia krwi 
istnieje ryzyko, że chory przyjmując zbyt małą 
dawkę leku nie jest chroniony przed udarem 
mózgu, bądź przyjmując zbyt wysoką dawkę 
jest zagrożony krwawieniem.

MigoTANie 
przedSioNKów 
arytmia nie tak łagodna jak sądzimy 

Z Dr hab. n med. Oskarem Kowalskim, Przewodniczącym Sekcji 
Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Dr n. med. 
ewą Jędrzejczyk-Patej z śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
rozmawiamy na temat ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru 
mózgu u osób z migotaniem przedsionków.

Terapie nowej generacji są przełomem 
w leczeniu przeciwkrzepliwym. Ich stosowanie 
nie wymaga regularnych badań krwi i indywi-
dualnego dawkowania - chory stosuje tablet-
kę raz lub dwa razy dziennie w zależności od 
rodzaju wybranego przez siebie i lekarza pro-
wadzącego preparatu. W przypadku nowych 
terapii przeciwkrzepliwych ryzyko przedaw-
kowania jest niewielkie – występuje jedynie 
w przypadku spożycia zbyt dużej ilości table-
tek bądź znacznego pogorszenia funkcji nerek. 

  Jak przedstawia się skuteczność takie-
go leczenia oraz czy jest ono bezpieczne 
dla pacjenta?

Na podstawie przeprowadzonych na ca-
łym świecie badań wiemy dziś, że nowe leki 
przeciwkrzepliwe są równie skuteczne w za-
pobieganiu udarom mózgu jak leki starszej 
generacji (a niektóre z nich jak np. dabiga-
tran w dawce 2x150mg mogą być nawet sku-
teczniejsze). Są przy tym znacznie wygodniej-
sze w stosowaniu, nie ma bowiem koniecz-
ności regularnego i częstego wykonywania 
badań krwi. Chory nie musi ustalać ich daw-
kowania indywidualnie, a zatem ryzyko że 
stosuje zbyt małą bądź zbyt dużą dawkę jest 
znikome. Należy dodać, że wszystkie dostęp-
ne preparaty nowych terapii przeciwzakrze-
powych nie zwiększają ryzyka groźnych dla 
pacjenta krwotoków, a niektóre z nich (np. 
dabigatran w dawce 2x110mg czy apiksaban) 
wydają się nawet zmniejszać takie ryzyko 
w porównaniu do leków starszej generacji. 

Oczywiście leki te nie są zupełnie pozba-
wione wad. Częściej mogą się pojawiać mniej-
sze podkrwawiania np. z przewodu pokar-
mowego. Są one też istotnie droższe niż leki 
tradycyjne. Nie mogą być stosowane u pacjen-
tów z niewydolnością nerek (osłabienie funk-
cji nerek mogłoby doprowadzić do zmniejsze-
nia usuwania leku z organizmu, a więc do jego 
zbyt silnego działania). Każdorazowo decyzja 
o włączeniu do leczenia któregoś z nowych 
leków przeciwzakrzepowych musi oczywiście 
poprzedzić wnikliwa analiza stanu pacjenta 
przez lekarza prowadzącego.

 Znaczenie czynnika odwracające-
go  działanie nowych terapii przeciwza-
krzepowych

Mimo, iż w przypadku stosowania nowych 
terapii przeciwkrzepliwych ryzyko przedaw-
kowania jest znikome to zdarzają się nagłe 
sytuacje, w których istnieje konieczność szyb-
kiego odwrócenia działania leku np. w przy-
padku krwawienia bądź konieczności pilne-
go przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. 
O ile w przypadku stosowania leków starszej 
generacji dysponujemy lekami odwracający-
mi szybko ich działanie (a więc przywraca-
jącymi sprawne krzepnięcie krwi), o tyle do 
niedawna niestety nie było antidotum na leki 
nowszej generacji. Krzepliwość krwi chorego 
stosującego preparat wracała do normy do-
piero gdy lek ten przestał działać tj. po około 
dobie – dwóch. W nagłych sytuacjach trzeba 
było stosować preparaty zawierające czyn-
niki krzepnięcia krwi (pobierane od dawców 
krwi). Preparaty takie są w związku ze spo-
sobem ich uzyskiwania dostępne wyłącznie 
w wyspecjalizowanych placówkach. Obecnie 
jednak został wprowadzony również w Pol-
sce preparat odwracający działanie jednego 
z nowych leków przeciwkrzepliwych tj. da-
bigatranu. Stosuje się go w postaci dożylnej 
i może być on dostępny w każdej placówce 
szpitalnej. Oznacza to, że stosowanie tego 
leku stało się istotnie bardziej bezpieczne po-
nieważ w sytuacjach nagłych istnieje możli-
wość niemal natychmiastowego odwrócenia 
działania leku. Należy oczekiwać, że w przy-
szłości dla każdego rodzaju preparatu prze-
ciwzakrzepowego będzie dostępne tego ro-
dzaju antidotum.

 Leczenie zabiegowe migotania przed-
sionków

U znacznej części pacjentów można sku-
tecznie przeprowadzić zabieg usuwania aryt-
mii. Zabieg taki to tzw. ablacja migotania 
przedsionków. W większości przypadków 
przeprowadzany jest techniką przezskórną, 
to znaczy poprzez nakłucie naczyń w pachwi-
nach, najczęściej jedynie w znieczuleniu miej-
scowym. Polega na uzyskaniu izolacji elek-
trycznej miejsc w lewym przedsionku serca 
w których uchodzą do niego żyły płucne. Jak 
wykazano, te właśnie miejsca są w najwięk-
szym stopniu odpowiedzialne za powstawa-
nie arytmii. Zabieg ablacji nie daje oczywiście 
stuprocentowej gwarancji na całkowita elimi-
nację arytmii, jest jednak obecnie jedyną do-
stępną metodą leczniczą dającą taką szansę. 
Skuteczność zabiegu jest zależna od wielu 
elementów – wieku pacjenta, chorób towa-
rzyszących, wymiarów serca, a szczególnie 
przedsionków i jest każdorazowo omawiana 
z pacjentem przed ostateczna decyzją o za-
biegu. U osób stosunkowo młodych i bez in-
nych chorób może osiągnąć ponad 80%.

U niektórych osób nie mogących brać le-
ków przeciwzakrzepowych z powodu nawra-
cających krwawień można wykonać zabieg 
tzw. zamykania uszka lewego przedsionka. Po 
skutecznym zabiegu można zaprzestać sto-
sowania mocnych leków zakrzepowych bez 
istotnego zwiększenia ryzyka udaru mózgu.

Udary związane z migotaniem przedsionków 
stanowią co najmniej 15-20% wszystkich udarów 

mózgu i mają niestety cięższy przebieg oraz 
skutkują większego stopnia niepełnosprawnością. 

Na podstawie szacun-
kowych danych ocenia 
się, że arytmia ta przy-
czynia się do udarów 
mózgu u 15-20 tysięcy 

Polaków rocznie.

rYZYkO udAru



Na choroby układu sercowo-naczynio-
wego, w tym zawał serca, w naszym 
kraju umiera co roku około 84 tys. 

mężczyzn i 94 tys. kobiet. To dwa razy wię-
cej niż śmiertelne żniwo, które zbierają no-
wotwory. Tymczasem przed chorobami ser-
ca można się skutecznie bronić. Sprawdź, co 
zwiększa ryzyko zawału, jak mu zapobiegać 
i jak rozpoznać jego pierwsze objawy, jeżeli 
jednak wystąpi.

Do zawału serca dochodzi na skutek za-
mknięcia dopływu krwi do serca, a co za tym 
idzie - martwicy jego tkanek. Najczęściej jest 
to efekt choroby wieńcowej, w przebiegu któ-
rej w tętnicach doprowadzających krew do 
serca gromadzi się blaszka miażdżycowa, któ-
ra zwęża światło naczyń.

Jest wiele czynników, które zwiększają ry-
zyko wystąpienia zawału. Istotny jest przede 
wszystkim wiek - zawały częściej występują po 
40. roku życia - ale jest to oczywiście zmien-
na, na którą nie mamy wpływu. Jest natomiast 
szereg czynników, które możemy zniwelować.

Zawał częściej dotyka osoby z nieleczonym 
nadciśnieniem tętniczym. Podobnie jest z oso-
bami otyłymi, czyli takimi, u których wskaźnik 
BMI ma wartość większą niż 30. Szczególnie 
groźna jest otyłość typu brzusznego. Nega-
tywny wpływ na organizm ma również pod-
wyższony poziom “złego” cholesterolu LDL. 
Oprócz tego zgubnie na serce działają nałogi 
- zarówno palenie papierosów, jak i naduży-
wanie alkoholu. Alkohol jest wyjątkowo szko-
dliwy, gdy w wyniku jego nadmiernego spoży-
cia rozwinie się marskość wątroby i wystąpią 
zaburzenia w jej pracy.

Aby zapobiegać zawałowi należy więc mi-
nimalizować wpływ czynników sprzyjających 

jego wystąpieniu. W dużej mierze opiera się 
to na kluczowych zmianach w stylu życia. 
Przeze wszystkim należy pomyśleć o zrzuce-
niu zbędnych kilogramów. Pomoże w tym od-
powiednia dieta, która może być tak skom-
ponowana, że równocześnie spowoduje spa-
dek ciśnienia tętniczego. Dobierając jadłospis 
musimy też myśleć o zmniejszeniu spożycia 
cholesterolu. Obok diety ważna jest także ak-
tywność fizyczna. Nie tylko doprowadzi do 
spadku masy ciała, ale również poprawi wy-
dolność serca. W przypadku treningu kardio, 
wystarczy kilkanaście minut intensywnego 
wysiłku dziennie. Może to być bieg czy skoki 
na skakance. Również odstawienie używek 
wyjdzie nam na dobre i wpłynie korzystnie 
nie tylko na serca, ale na całe ciało.

Niestety, z powodu obciążeń genetycz-
nych lub chorób metabolicznych - np. cukrzy-
cy - eliminacja ryzyka zawału nie zawsze jest 
możliwa. Dlatego jeżeli jesteś w grupie ryzy-
ka, powinieneś bezbłędnie umieć rozpoznać 
jego pierwsze objawy, aby w porę uzyskać po-
moc. W czasie zawału przede wszystkim po-
jawia się ostry ból w klatce piersiowej, który 
może promieniować do lewej ręki, żuchwy, 
a nawet brzucha czy pleców. Do tego pojawia 
się duszność. Osoba z zawałem serca robi się 
blada, a jednocześnie sinieją jej palce i wargi. 
Pokrywa ją zimny pot. Często występują rów-
nież mdłości, a nawet wymioty. 

zawał 
SercA
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Negatywny trend demograficzny to 
jeden z problemów, z którymi mie-
rzy się Polska. Jesteśmy najszybciej 

starzejącym się społeczeństwem w UE. We-
dług GUS w 38,5-milionowej Polsce na koniec 
2014 r. 8,5 mln osób miało 60 lat i więcej. To 
ponad 22 proc. całej populacji. W 2050 r. lu-
dzi po sześćdziesiątce ma być ponad 40 proc.

Starzenie się społeczeństwa będzie mia-
ło coraz większy wpływ na system ochro-
ny zdrowia. Będziemy żyli coraz dłużej co 
oznacza, że procentowo w całej populacji 
wzrośnie liczba osób zapadających m.in. 
na chorobę wieńcową, zawały czy zaburze-
nia rytmu serca. W efekcie o  wiele więcej 
pacjentów będzie wymagało wymiany za-
stawek, trzeba będzie również wszczepiać 
więcej urządzeń regulujących pracę serca 

– defibrylatorów, kardiowerterów czy roz-
ruszników. Taka sytuacja wymusi z pewno-
ścią zmiany w strukturze organizacji i finan-
sowaniu ochrony zdrowia. Nad tym już dziś 
zaczynają pracować urzędnicy oraz eksper-
ci, ale praca ta z pewnością nie będzie ła-
twa. Pocieszeniem jest fakt, że możemy się 
uniezależnić od przyszłych decyzji dotyczą-
cych sektora zdrowotnego, dbając o naszą 
kondycję zdrowotną. Profilaktyka jest naj-
lepszym lekarstwem na indywidualne, jak 
i systemowe bolączki. 

Na pojawienie się oraz ewentualny roz-
wój różnorodnych chorób serca ogrom-
ny wpływ mamy my sami. Na rozwój tych 
chorób narażone są osoby z nadwagą, pa-
lące papierosy, unikające ruchu fizycznego, 
narażone na stres. Charakteryzują je pod-
wyższony poziom glukozy we krwi, nad-
ciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki 
tłuszczowej. 

Według WHO aż 80 proc. wielu chorób 
serca możemy uniknąć poprzez modyfika-
cję swojego stylu życia. To naprawdę dużo. 
Tym bardziej, że czynniki zwiększające za-
grożenie m.in. zawałem czy miażdżycą nie 
są tajemną wiedzą. Są powszechnie zna-
ne od wielu lat i tak naprawdę łatwo moż-
na im zapobiec – wystarczy dobra wola 
i konsekwencja.

W ramach profilaktyki należy racjonalnie 
się odżywiać. Najlepiej jeść często, a mniej 

– idealnie pięć posiłków. Właściwie zabro-
nione są w nadmiernych ilościach: tłuszcze 
zwierzęce, białe pieczywo, słodycze, alko-
hol. Należy ograniczać bezwzględnie cukier 
i sól – podwójną „białą śmierć”.

Istotną rolę w naszych organizmach 
pełnią tzw. nienasycone kwasy tłuszczo-
we. Kwasy Omega 3 i 6 wpływają korzyst-
nie na wzrost poziomu „dobrego choleste-
rolu” HDL, obniżając równocześnie poziom 
„złego cholesterolu” LDL. Dzięki temu po-
magają chronić żyły i tętnice przed rozwo-
jem choroby miażdżycowej. Wpływają rów-
nież na zmniejszenie agregacji płytek krwi, 
a przez to na zmniejszenie ich zdolności do 
tworzenia się zakrzepów naczyniowych, co 
z kolei zabezpiecza przed zawałem i  uda-
rem mózgu. Nienasycone kwasy tłuszczowe 
regulują ciśnienie krwi, przez co zmniejsza-
ją ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętnicze-
go. Organizm sam nie potrafi ich wytwo-
rzyć, dlatego musimy je uzupełniać.

Aktywność fizyczna znalazła się w tej 
chwili… w najnowszej piramidzie żywienia. 
Od 2016 roku bowiem przyjęła ona oficjal-
ną nazwę Piramida Zdrowego Żywienia i Ak-
tywności Fizycznej. Oznacza to, że regular-
na aktywność fizyczna jest niezbędna do 
zachowania zdrowia. Najlepiej jest ćwiczyć 
codziennie lub co drugi dzień, od 15 do 30 
min na świeżym powietrzu lub w dobrze 
przewietrzonym pomieszczeniu. Ćwicze-
nia aerobowe, wydolnościowe są lepsze dla 
układu krążenia niż statyczne, pod obciąże-
niem np. w siłowni. 

Ważnym elementem profilaktyki są re-
gularne badania. Aby ocenić swoje ryzyko 
zapadnięcia na zawał, warto już od 35. roku 
życia robić sobie bilans serca. Wiele placó-
wek oferuje dziś m.in. nieinwazyjną ocenę 
układu krążenia: badania EKG – spoczynko-
we i wysiłkowe, ultrasonokardiograficzne 
(UKG), pokazujące budowę i  funkcję serca 
– mięśnia i zastawek, USG tętnic szyjnych 
i obwodowych, a także możliwość nieinwa-
zyjnej oceny naczyń wieńcowych i obwo-
dowych w badaniu naczyniowej tomografii 
komputerowej – angioTK.

proFilAKTyKA 
– skuteczniejsza i tańsza niż leczenie
Odpowiednia dieta, regularny ruch oraz skuteczna walka ze stresem – to główne działania, 
które są naszym obowiązkiem, jeśli zależy nam na zdrowym sercu na długie lata.

ZAPOBieGAJ

www.Sante.pl
www.medonet.pl


 Wysokobłonnikowe otręby owsiane – Pomoc w walce 
z cholesterolem

Prawdziwe, czyste otręby owsiane są produkowane 
dla nich samych. Pozostałością po ich produkcji jest mąka 
owsiana. To co je wyróżnia to fakt, iż , zawierają nie mniej 
niż 6% beta-glukanów i 19% błonnika, charakteryzują się po-
nadto drobną frakcją – są zatem czystymi otrębami. Nato-
miast otręby, które są pozostałością po produkcji płatków 
owsianych, charakteryzują się frakcją grubszą - nie są czy-
stymi otrębami, a zawartość cennych substancji jest w nich 
znacznie niższa. Zawierają one najwyżej do 3,5% betagluka-
nów i tylko około 12% błonnika – tyle samo, co płatki owsia-
ne. Ważne, aby decydując o wyborze otrębów wybierać czy-
ste otręby owsiane.

Robert Kowalski, uznany dziennikarz medyczny, w swo-
jej książce „8tygodniowa dieta antycholesterolowa”, przed-
stawił wyniki eksperymentów przeprowadzonych w kilku-
nastu ośrodkach naukowych i klinikach amerykańskich. Po-
twierdziły one, że beta-glukan występujący w owsie pozwala 
obniżyć poziom cholesterolu. Dr James Anderson z Uniwer-
sytetu w Kentucky w USA przeprowadził ciekawy ekspery-
ment. W ramach eksperymentu dietę uczestników przez 21 
dni wzbogacono o 100g otrąb owsianych, co dało doskona-
łe efekty. Poziom cholesterolu u uczestników eksperymen-
tu spadł średnio aż o ok. 23% i to już po dwóch tygodniach. 
Zgodnie z zaleceniami, po powrocie do domu pacjenci spo-
żywali dziennie 50g otrąb owsianych, dzięki czemu poziom 
cholesterolu pozostał na stałym poziomie. 

 Powszechnie wiadome jest iż obniżony poziom chole-
sterolu to zmniejszone ryzyko chorób 
układu sercowo naczyniowego. 

To dzięki beta-glukanom, które 
są formą błonnika rozpuszczalnego, 
znajdującym się w otrębach owsia-
nych – możliwy jest tak wpływ na ob-
niżenie poziomu złego cholestero-
lu we krwi. Ich spożywanie zwiększa 
wydalanie kwasów żółciowych, któ-
re wątroba wytwarza ze złogów cho-
lesterolowych zalegających w tętni-
cach. Organizm rozpoczyna wówczas 
proces wydalania szkodliwej frakcji 
cholesterolu LDL. Badania nauko-
we wykazały, że betaglukany obniża-
ją poziom cholesterolu właśnie po-
przez ograniczenie jego wchłaniania 
w jelicie.

Podsumowując – beta-glukany za-
warte w otrębach owsianych mogą 
być elementem w profilaktyce chorób 
układu sercowo naczyniowego.

 Beta glukany, będące składnikiem 
otrębów owsianych pozwalają obni-
żyć poziom cholesterolu. Dotyczy to 
jednak prawdziwych wysokobłonnikowych otrębów owsia-
nych, w których zawartość beta-glukanów wynosi co naj-
mniej 6%. 

Zalecana dzienna porcja beta-glukanów obniżająca stę-
żenie cholesterolu we krwi to 3 g. Wysokobłonnikowe otręby 
owsiane pozwalają osiągnąć ten efekt przy regularnym spo-
żywaniu porcji 50 g dziennie. 

 Otręby owsiane – dobre trawienie

Prawdziwe otręby owsiane zawierają co najmniej 19% 
błonnika roślinnego, który korzystnie wpływa na pracę 
układu trawiennego. WHO zaleca spożycie 20-40 g błon-

nika dziennie w ramach profilaktyki wielu chorób. Błon-
nik nie podlega trawieniu, a tym samym znacznie dłużej 
pozostaje w żołądku. Dodatkowo wiążąc wodę, pęcznieje 

w żołądku i wypełnia go znacznie szybciej niż inne skład-
niki pokarmowe. Wpływa to na to, iż szybciej towarzyszy 
nam uczucie sytości, a ponadto dłużej pozostaje w żołąd-
ku, dzięki czemu możemy zmniejszyć częstotliwość spoży-
wanych posiłków.

 Otręby owsiane – niski indeks glikemiczny i walka 
z nadwagą

Otręby owsiane mają niski indeks glikemiczny. Są trawione 
wolno, dzięki czemu dłużej nie odczuwamy głodu, co za tym 
idzie nie podjadamy, a to jak wiadomo jest. Błonnik dzięki swo-
im właściwością z powodzeniem może być stosowany w diecie 
osób chorych na cukrzycę oraz osób dbających o linię. 

 Włączenie do codziennej diety otrąb owsianych sprzyja 
utrzymaniu szczupłej sylwetki i poczuciu lekkości na żołądku.

 Otręby owsiane – moc witamin i minerałów

Ważnym walorem otrąb owsianych jest zawartość wita-
min z grupy B, w szczególności witaminy B1 (tiaminy) oraz 
B5 (kwasu pantotenowego), które przeciwdziałają zmęcze-
niu i rozdrażnieniu. A ponadto tiamina przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, 

pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu nerwowego i serca.

Witamina B6 (pirydoksyna) po-
maga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych i wspoma-
ga funkcjonowanie układu nerwowe-
go. Otręby owsiane to również źródło 
składników mineralnych, takich jak: 
fosfor, żelazo, magnez i cynk.

Dobroczynne działanie otrąb 
owsianych jest nie do przecenie-
nia. Aby w pełni z niego korzystać, 
a przede wszystkim uzyskać szybkie 
i trwałe rezultaty, z pewnością war-
to wybrać prawdziwe otręby owsia-
ne (zawierające 6% beta-glukanów 
i co najmniej 19% błonnika roślin-
nego). Pamiętajmy jednak, że tylko 
one pozwalają nam na korzystanie 
z dobrodziejstw w nich zawartych. 
Troszczmy się zatem o nasze serca! 
Przecież dla nas wszystkich jest ono 
najważniejsze. 

Literatura:
Robert E. Kowalski, 8 tygodniowa dieta 

antycholesterolowa, Warszawa 1989.

 Kornelia Nelec

Dobroczynne działanie otrąb 
owsianych jest nie do przecenie-

nia. Aby w pełni z niego  
korzystać, a przede wszystkim 

uzyskać szybkie i trwałe rezulta-
ty, z pewnością warto wybrać  
prawdziwe otręby owsiane.
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Otręby owsiane mogą obniżać poziom „złego” cholesterolu dzięki wysokiej zawartości 
betaglukanów czyli błonnika rozpuszczalnego. Czy wszystkie otręby owsiane mają 
te właściwości? Jak odróżnić prawdziwe otręby owsiane od rozdrobnionych płatków 
owsianych? Jak wybrać te, które skutecznie obniżają poziom cholesterolu?

otręby owSiane  
 dla serca

dietA dLA serCA



Kwasy omega 3 należą do wieloniena-
syconych niezbędnych kwasów tłusz-
czowych (WNKT), które nie mogą być 

syntetyzowane w organizmie, a zatem mu-
szą być spożywane w pokarmach. Wśród 
kwasów z rodziny omega 3 na uwagę zasłu-
gują kwas alfalinolenowy i jego pochodne, 
tj. kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokoza-
heksaenowy (DHA). Kwas alfalinolenowy 
występuje głównie w liściach i niektórych 
olejach roślinnych (np. lniany, rzepakowy, 
sojowy), natomiast kwas eikozapentaeno-
wy i dokozaheksaenowy występują przede 
wszystkim w tłuszczu ryb i ssaków mor-
skich (łosoś, makrela, sardynki, śledź, tuń-
czyk) oraz w niewielkich ilościach w niektó-
rych rybach słodkowodnych (pstrąg, wę-
gorz, karp).

W ostatnich dekadach dokonuje się fa-
scynujący postęp wiedzy na temat roli kwa-
sów tłuszczowych omega 3 w profilakty-
ce chorób sercowo-naczyniowych (ChSN). 
W latach 1970-tych opublikowano bada-

nia, w których wykazano, iż Eskimosi Gren-
landzcy dziesięciokrotnie rzadziej choru-
ją na zawał serca niż Duńczycy. Po analizie 
sposobu żywienia okazało się, iż spożycie 
tłuszczu ogółem w obu badanych grupach 
nie różniło się znacznie, jednakże Eskimosi 
spożywali przeszło dwukrotnie mniej tłusz-
czów nasyconych niż Duńczycy, a więcej 
tłuszczów jednonienasyconych i wielonie-
nasyconych. U Eskimosów wśród tłuszczów 
wielonienasyconych dominowały kwasy 
omega 3, pochodzące z ryb oraz ssaków 
morskich, takich jak wieloryby i foki. Rów-
nież badania innych populacji wskazują, iż 
spożycie ryb może przyczyniać się do ob-
niżenia wskaźników umieralności na ChSN. 
Okazało się, iż mniej jest zgonów z tego po-
wodu u japońskich rybaków niż u japoń-
skich farmerów. 

Na uwagę zasługują liczne badania kli-
niczne i metaanalizy, w których porówny-
wano niskie spożycie ryb (np. 1 raz w mie-
siącu) z wysokim (np. 2-4 x w tygodniu). 
Z tych badań jednoznacznie wynika, iż wy-
sokie spożycie wiązało się z redukcją zgo-

wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe oMegA 3

nów wieńcowych, nagłych zgonów 
sercowych oraz udarów mózgu.

U podłoża obserwowanych 
efektów klinicznych w wyni-
ku spożycia ryb, będących źró-
dłem kwasów omega 3, leży me-
chanizm działania tych kwasów 
i ich rola w procesie hamowania 
rozwoju zmian miażdżycowych. 
W badaniach eksperymentalnych 
wykazano, iż kwasy tłuszczowe 
omega 3 charakteryzują się dzia-
łaniem antyarytmicznym, prze-
ciwzapalnym, przeciwkrzepliwym. 
Ponadto korzystnie wpływają na 
profil lipidów, tzw. umiarkowa-
nie obniżają stężenie cholestero-
lu oraz istotnie zmniejszają stęże-
nie trójglicerydów. 

Omawiając korzystne właści-
wości kwasów omega 3 należy 
również wspomnieć o ich działa-
niu hipotensyjnym, co wykazano 
zarówno u zwierząt laboratoryj-

nych i u ludzi. Łagodne obniżenie ciśnienia 
krwi obserwowano zarówno u osób zdro-
wych, jak i z nadciśnieniem.

Reasumując należy zatem podkreślić, iż 
kwasy omega 3 odgrywają korzystną rolę 
w profilaktyce chorób sercowo-naczynio-
wych, co uzasadnia konieczność ich spo-
żywania. Zgodnie z wytycznymi europej-
skiego i amerykańskich towarzystw kar-
diologicznych wśród głównych zaleceń 
wymienia się: „spożywanie ryb co najmniej 
2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu 
tłustych ryb.”. Spożywanie minimum 200-
300 g ryb tygodniowo zapewnia ok. 0,3 g 
EPA i DHA dziennie. Niestety, ale w Polsce 
spożycie ryb i owoców morza jest niskie. 
Według obliczeń Samodzielnej Pracowni 
Ekonomiki Żywności i Żywienia IŻŻ na pod-
stawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej wynosiło 
w 2014 r. 7,3 kg na mieszkańca rocznie. Nie 
dysponujemy dokładnymi danymi odno-

śnie spożycia kwasów tłuszczowych omega 
3 w Polsce. Zwykle są to badania ogranicza-
jące się do wybranych grup ludności. 

Uzupełnieniem naszej diety w kwasy 
omega 3 mogą być suplementy tych kwa-
sów. U osób z chorobą wieńcową można 
zastosować odpowiednie preparaty w daw-
ce ok. 1 g/dobę, jednakże tylko po konsul-
tacji z lekarzem. Suplementy kwasów ome-
ga 3 można stosować również u osób z wy-
sokim stężeniem trójglicerydów. 

Podsumowując: Jedzmy zatem tłuste 
ryby morskie! Jednocześnie pamiętajmy 
o zwiększeniu spożycia warzyw i owoców 
oraz ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych, 
soli i cukru. W badaniach obserwacyjnych 
przeprowadzonych w wielu krajach, w tym 
również w Polsce wykazano, iż zmiana stylu 
życia, a w tym sposobu żywienia, przyczyni-
ła się do spadku zgonów z powodu chorób 
sercowo-naczyniowych. 
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dOBrOCZYnne kWAsY OmeGA 3

Prof. Longina Kłosiewicz Latoszek z instytutu Żywności 
i Żywienia na temat roli wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych Omega3 (WNKT) w profilaktyce chorób 
układu sercowo naczyniowego. 

Spaghetti z łoSoSiem

SKŁADNIKI:
• makaron spaghetti,
• 200 g wędzonego łososia w pla-

strach, 
• 2 marchewki, 
• 1 cebula, 
• 1 łyżki musztardy do smaku;
 
sos beszamelowy: 
• 2 łyżki masła, 
• 2 łyżki mąki, 
• szklanka mleka, 
• sól, 
• pieprz, 
• odrobina gałki muszkatołowej, 
• świeża bazylia.

PRZYGOTOWANIE:
Sos beszamelowy: rozpuszczamy 

masło, dodajemy mąkę i dokładnie 
mieszamy. Następnie dodajemy mleko 
i podgrzewamy aż zgęstnieje. Sos mie-
szamy z 1-2 łyżkami musztardy (w za-
leżności od upodobania). 

Cebulę szklimy na oliwie, dodajemy 
marchewkę i podsmażamy przez około 
2 minuty. 

Gotujemy makaron spaghetti, mie-
szamy z cebulą i marchewką, a następ-
nie układamy na głębokim talerzu. 

Na wierzchu kładziemy rozdrobnio-
nego na kawałki wędzonego łososia. 

Całość polewamy sosem beszame-
lowym. Dekorujemy listkiem bazylii.

www.Suempol.pl


Choroby układu krążenia to cywilizacyjny problem, po-
wodujący coraz więcej zgonów, z którym próbują wal-
czyć specjaliści na całym świecie. Ryzyko wystąpienia 

zawału serca rośnie wraz z wiekiem. Statystyki pokazują, że 
liczba młodych osób z pierwszymi symptomami miażdżycy 
oraz dyslipidemii, czyli wahań poziomu cholesterolu całkowi-
tego od ogólnie przyjętych norm, wcale nie jest mała. Szacuje 
się, że nawet połowa Polaków obciążona jest takimi zaburze-
niami, które wynikają ze złej diety, braku aktywności fizycz-
nej oraz stresu. Na szczęście z pomocą przychodzi monako-
lina K.

 dOBRODZieJSTWO CZeRWONeGO RYŻU

Monakolina K to naturalna fitostatyna, która jest jednym 
z najważniejszych składników czerwonego ryżu. Jej dobro-
czynne działanie odkryli już japońscy uczeni z Uniwersyte-
tu w Tokio. Składnik został wyizolowany z czerwonych droż-
dży ryżu. Nadzwyczajny kolor został uzyskany za pomocą 
fermentacji grzybem Monascus purpureus. Ziarna ryżu na-
sączane są wodą, a następnie gotowane na parze lub szcze-
pione sporami grzyba. Po kilkudniowej inkubacji w tempera-
turze pokojowej ryż nabiera charakterystycznego koloru.

 ZMNieJSZ RYZYKO, OBNiŻ CHOLeSTeROL

Cholesterol, choć jest niezbędny do funkcjonowania orga-
nizmu, w nadmiarze może bardzo szkodzić. To właśnie mo-
nakolina K czuwa nad poziomem dobrego (HDL) i złego (LDL) 
cholesterolu we krwi. Kiedy poziom LDL jest wysoki, groma-
dzący się cholesterol zaczyna odkładać się na ściankach tęt-
nic. Powstaje blaszka miażdżycowa, która zwęża światło na-
czyń, prowadząc do niedokrwienia serca i zawału. Głównym 
zadaniem monakoliny K jest utrzymanie lipidów w organi-

zmie na zrównoważonym poziomie, wychwytywanie cząste-
czek złego cholesterolu i obniżanie trójglicerydów. W efekcie 
prowadzi to do zmniejszenia ryzyka występowania miażdży-
cy. Badania na podstawie metaanalizy potwierdzają, że ob-
niżenie poziomu LDL o każde 40 mg/dl powoduje redukcję 
śmiertelności ogólnej o 10%, redukcję ryzyka zgonu z przy-
czyn sercowo-naczyniowych o 20% 
oraz redukcję ryzyka udaru 
mózgu o 17%.1

 ALTeRNATYWA  
dLA stAtYn

Pacjenci, którzy przez 
długi czas stosują statyny 
wytwarzane syntetycznie, 
mogą obserwować u sie-
bie bóle mięśniowe, pro-
blemy z sercem, zaburze-
nia pracy nerek oraz wą-
troby. Takich leków nie 
mogą przyjmować rów-
nież kobiety w ciąży. Z ko-
lei naturalna lowastatyna, 
czyli monakolina K, z powo-
dzeniem może być stosowana przy 
podwyższonym poziomie cholesterolu.

 MONAKOLiNA K, SPORT, ZDROWA DieTA!

Wybierając odpowiedni preparat na obniżenie chole-
sterolu, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 
ilość czynnej monakoliny K. korzystne jej działanie w utrzy-
maniu prawidłowego poziomu cholesterolu następuje już 

w przypadku spożycia 10 mg dziennie. Należy pamiętać, 
że stosowanie suplementów 

z monakoliną K to po-
winno być jedynie dodat-
kiem do codziennej, zbi-
lansowanej i zdrowej die-
ty, w której znajdują się 
owoce, warzywa, chude 
mięsa i białko. Nie moż-
na zapominać także o od-
powiedniej dawce aktyw-
ności fizycznej. Dopiero 
takie połączenie sprawi, 
że odpowiednio zatrosz-
czymy się o nasze zdro-
wie, zmniejszając szanse 
na wystąpienie zawału.

MoNAKoliNA K – broń 
w walce z cholesterolem

Mieszkańcy Dalekiego Wschodu już tysiące lat temu odkryli cenne właściwości ryżu. 
Na szczególną uwagę zasługuje jednak odmiana zabarwiona na czerwono z dużą 
zawartością monakoliny K. Składnik ten pomaga utrzymać prawidłowe stężenie 
cholesterolu we krwi.

1 M. Wełnicki, A. Mamcarz, Mała 
encyklopedia statyn. Medical Edu-
cation, 2013; ISBN 978-83-62510-
70-2., s. 21.
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dieta od serca 
dlA SercA
Serce to jednak nie tylko fizjologiczny na-

rząd, to przede wszystkim bufor wielu 
emocji, których codziennie doświad-

czamy. Tego, co nas spotyka w życiu, uwa-
runkowań genetycznych, zanieczyszczonego powietrza nie jesteśmy w stanie zmienić. To, co 
możemy pożytecznego zrobić dla naszego serca, to codziennie zdrowo się odżywiać i stawiać 
na takie kulinarne rozwiązania, które będą sprzyjać prawidłowej pracy i regeneracji mięśnia 
sercowego. 

Podstawą diety dla serca powinny być różnokolorowe warzywa. Dostarczają one nie-
wiele kalorii, a jednocześnie dużo błonnika, który nie tylko ogranicza wchłanianie niebez-
piecznego dla serca cholesterolu, ale również pomaga oso-
bom z nadwagą i otyłością zawalczyć o prawidłową masę 
ciała. Aby jednak warzywa oddały całe swoje dobro-
dziejstwo powinny być prawidłowo przygoto-
wywane. Najlepiej, aby były one przygotowa-
ny przez krótki czas i gotowane bez dodatku 
wody. W takiej formie nie tylko pysznie sma-
kują, ale również oddają w pełni swoje bogactwo 
żywieniowe. Aby przygotować w ten sposób pyszne 
dania warto sięgnąć po naczynia do gotowania Zepter 
Home Art, które są prawdziwym przyjacielem każde-
go domu, w którym zdrowie i smaczne odżywianie 
są profilaktyczną inwestycją w codzienne zdrowie. 
Dodatkowo w naczyniach Zepter można przy-
gotować smaczne potrawy na bazie mięs 
i ryb, które nie wymagają dodatku tłuszczu 
i soli, dwóch cichych zabójców serca. Mię-
so można w naczyniach dusić, a ryby piec. 
Oba produkty zachowują swoją soczy-
stość, a jednocześnie nie podnosimy ich kalo-
ryczności dodając tłuszcze do wstępnego obsmaża-
nia. Kompaktowość naczyń Zepter to również wygoda 
i oszczędność. Na jednym źródle energii możemy przy-
gotować kilka wariantów dań tak, aby każdy z domowni-
ków był zadowolony.

Serce to jeden z najważniejszych organów w naszym ciele. Warunkuje 
odpowiednie dostarczanie tlenu do każdej komórki, a dzięki temu możemy 
funkcjonować – myśleć, działać i wykonywać codzienne obowiązki. 

Zepter international Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
www.zepter.pl

Kolejnym istotnym rozwiązaniem w wal-
ce z chorobami serca, ale przede wszyst-
kim w profilaktyce jest spożywanie świeżo 
wyciskanych soków na bazie warzyw i owo-
ców. Jeśli chcemy przygotować pełnowar-
tościowy sok warto wykorzystać wyciskar-
kę MoreJujcePress Zepter. To innowacyjne 
urządzenie w odróżnieniu od tradycyjnych 
sokowirówek wyciska sok z owoców w spo-

sób powolny, ale z zachowaniem struk-
tury komórkowej, a w związku z tym 
wszystkich substancji aktywnych 
zawartych w warzywach i owo-
cach. Smakowicie wyglądający 

sok, o homogennej strukturze to do-
skonałe rozwiązanie do „przemycania” tych 
ważnych produktów w diecie dzieci, osób 
starszych, rekonwalescentów, czy… zdro-
wych, ale zabieganych współczesnych Pola-
ków, którzy wolą profilaktykę chorób serca 
niż ich późniejsze leczenie. Wyciskarka Mo-

reJujcePress Zepter to możliwość przy-

gotowywania soków nie tylko w sposób, 
w którym zachowane są wszystkie składniki 
odżywcze, ale również możliwość kompono-
wania oryginalnych połączeń smakowych, 
zapachowych i kolorystycznych. Smaczne 
i zdrowe przygotowywanie posiłków to po-
łowa kulinarnego sukcesu. Polecam!

PrOFiLAktYkA Od serCA

www.zepter.pl
www.Cholester.pl


 OTYłOśĆ A iNNe CHOROBY 

Jednym z czynników wywołujących cho-
roby sercowo–naczyniowe jest właśnie oty-
łość. Zwiększa możliwość wzrostu nadciśnie-
nia tętniczego i udaru mózgu aż 4–krotnie, 
a niewydolności krążenia nawet 2–krotnie! 
Należy pamiętać, że zbyt duża masa ciała już 
sama w sobie jest jednostką chorobową, bar-
dzo zresztą niebezpieczną – zagraża nie tylko 
naszemu zdrowiu, ale i życiu. Trzeba sobie 
również uzmysłowić, że z powodu otyłości 
i nadwagi, rozwijają się inne choroby, które 
sieją spustoszenie w organizmie człowieka. 
Wielu pacjentów jest zaskoczonych tym, że 
normalizacja masy ciała połączona ze wzro-
stem aktywności fizycznej może wpłynąć po-
zytywnie na choroby, z którymi się zmagają. 
Oczywiście, nie wszyscy pacjenci mogą cał-
kowicie zrezygnować z lekarstw, ale dawki 
przyjmowanych środków można skutecznie 
zminimalizować. 

 OdstAW sÓL

Jedzenie jest lekarstwem – może zdzia-
łać cuda oraz pomóc w pozbyciu się wielu 
problemów zdrowotnych. Dlatego niezwy-
kle ważne jest to, co spożywamy. Nasza co-
dzienna dieta wpływa nie tylko na jakość 
życia, ale przede wszystkim na nasze zdro-
wie. Istnieje wiele zasad, których powinni-

śmy przestrzegać w codziennym jadłospi-
sie. Na początek postarajmy się stopniowo 
ograniczać sól. Światowa Organizacja Zdro-
wia zaleca jej spożywanie w ilości 5 g dzien-
nie (w przybliżeniu to jedna płaska łyżeczka). 
Obejmuje to sól pochodzącą ze wszystkich 
źródeł, czyli zarówno tę zawartą w produk-
tach, jak i dodawaną do potraw (przez do-
salanie). Ograniczenie spożywanej soli ma 
duże znaczenie dla zdrowia i leczenia chorób 
sercowo–naczyniowych. 

 WYSiłeK FiZYCZNY 

Nie możemy zapominać o wysiłku fizycz-
nym. I nie mówię tu o wielogodzinnych, bar-
dzo intensywnych treningach. Dobór ak-
tywności musi być dostosowany do indy-
widualnych możliwości treningowych oraz 
ogólnego stanu zdrowia. Systematyczna ak-
tywność fizyczna przyczynia się m.in. do ob-
niżenia ciśnienia tętniczego krwi, zmniejsze-
nia stężenia cukru we krwi oraz zwiększe-
nia spalania składników pokarmu, co z kolei 
wpływa na ograniczenie ich odkładania się 
w postaci zapasowego tłuszczu. Osoby zma-
gające się z nadciśnieniem powinny wybie-
rać sporty wydolnościowe o średniej inten-
sywności, np. marsz czy trening na rowerze. 
W początkowym okresie treningowym nale-
ży zrezygnować ze sportów siłowych i tych 
związanych z podnoszeniem ciężarów. Lep-
szy dla serca będzie wysiłek dłuższy, ale 
mniej intensywny.

 ZAdBAJ O serCe  
i redukuJ kiLOGrAmY

Każdy z moich pacjentów, zanim 
rozpocznie proces odchudzania 
musi wypełnić specjalny test zdro-
wia. To od jego wyniku zależy, jak 
będzie przebiegała redukcja kilogra-
mów. Z mojego doświadczenia wy-
nika, że liczba osób zmagających się 
z problemami natury kardiologicz-
nej jest bardzo duża, dlatego właśnie z my-
ślą o nich przygotowałem specjalny program 
„Zadbaj o serce”. Jest on dedykowany także 
dla tych, którzy chcą profilaktycznie wzmoc-
nić swoje serce i układ krążenia. To najlepszy 
sposób na naturalne wsparcie układu krąże-
nia, a znaczna część moich pacjentów korzy-
sta z niego przez większość redukcji kilogra-
mów. Odchudzanie ma bardzo duży wpływ 
na wydolność układu krążenia. Sukces tysię-
cy moich pacjentów to potwierdza! Redukcja 
otyłości i związane z nią ustępujące kłopo-
ty kardiologiczne to historia, która powtarza 
się bardzo często. Pacjenci zaczynają chud-
nąć i nagle okazuje się, że należy zmniejszyć 
dawkę lekarstw, a niekiedy w ogóle z nich 
rezygnować. Jadłospis w programie „Zadbaj 
o serce” obfituje w produkty bogate w m.in. 
kwas foliowy, który neutralizuje działanie ho-
mocysteiny – aminokwasu, którego podwyż-
szony poziom wiąże się ze wzrostem ryzyka 
zawału serca i udaru oraz niszczy śródbłonek. 
Również ważnym elementem są kwasy Ome-

ga-3, które powstrzymują tworzenie się zło-
gów miażdżycowych oraz skrzepów w naczy-
niach krwionośnych i w ten sposób pomagają 
w leczeniu miażdżycy i zmniejszają ryzyko za-
wałów serca oraz błonnik – ten z kolei hamuje 
nadmierny apetyt. Dzięki specjalnie dobranej 
diecie i indywidualnym zaleceniom treningo-
wym, u pacjentów stosujących program „Za-
dbaj o serce” widać poprawę funkcjonowania 
tętnic wieńcowych, lepsze ukrwienie mięśnia 
serca, unormowane ciśnienie tętnicze oraz re-
dukcję masy ciała.

 PrOFiLAktYkA

Pamiętajmy, że zdrowy tryb życia, czyli po-
łączenie odpowiedniej diety i aktywności fi-
zycznej, to nie tylko smukła sylwetka i piękny 
wygląd. To przede wszystkim zdrowie. Jeśli 
nie zmagasz się z chorobami sercowo–naczy-
niowymi, dbaj o swoje zdrowie jak najlepiej. 
Znane przysłowie mówi, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć – i jest w tym dużo prawdy.

zdrowy tryb życia 
a choroby sercowo-naczyniowe
Wielu z nas nie jest do końca świadomych faktu, jak duży wpływ na choroby sercowo- 
-naczyniowe ma tryb życia. Mam dobrą wiadomość – zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność 
fizyczna mogą zapobiegać chorobom sercowo–naczyniowym lub być częścią leczenia już 
występujących dolegliwości.
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BADAJ Się

 Co zwiększa ryzyko wystąpienia cho-
rób krążenia? 

Istnieją czynniki ryzyka na które nie mamy 
żadnego wpływu - są to na przykład płeć – 
mężczyźni są bardziej narażeni na choroby 
układu krążenia, zaawansowany wiek - wraz 
z upływem lat zwiększa się prawdopodo-
bieństwo wystąpienia problemów z chole-
sterolem czy obciążenie rodzinne chorobami 
serca. Istnieją również takie czynniki ryzyka, 
np. palenie papierosów, zła dieta, brak ak-
tywności fizycznej, nadwaga lub otyłość, któ-
re można skutecznie zwalczać, zmniejszając 
prawdopodobieństwo rozwoju choroby. 

 Badania kontrolne – dlaczego są takie 
ważne?

Nikt nie lubi być kontrolowany i ta niechęć 
bardzo często przekłada się na stan nasze-
go zdrowia. Niektórzy pacjenci, szczególnie 
w starszym wieku twierdzą, że lepiej nie wie-
dzieć, bo jak okaże się że są chorzy, to będą 
musieli się leczyć. Powinniśmy jednak pamię-
tać, że zdecydowanie lepiej zapobiegać cho-
robom i leczyć je w początkowej fazie, niż do-
wiedzieć się o chorobie w zaawansowanym, 
trudnym do leczenia stadium. Rozpoznania 
wielu chorób dokonuje się właśnie dzięki ba-
daniom kontrolnym. W profilaktyce chorób 

sercowo-naczyniowych kluczowe jest badanie 
krwi określające stężenie cholesterolu i jego 
poszczególnych frakcji, czyli lipidogram. Ba-
danie pierwszy raz zaleca się wykonać po 20. 
roku życia, a następnie co 5 lat. U pacjentów 
z cukrzycą, chorobą wieńcową, nadciśnieniem 
tętniczym, palących papierosy, z nadwagą 
i chorobami serca w wywiadzie rodzinnym, 
lipidogram zaleca się wykonywać co rok.   

 Wspólnie w trosce o serce 

W myśl twierdzenia, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć, badania kontrolne i profilaktyczne 
są podstawą leczenia, a także zapobiegania 
chorobom układu krążenia. Centrum Me-
dyczne Synexus oferuje w swoich przychod-
niach bezpłatny pakiet kontroli kardiolo-
gicznej osobom, które przeszły zawał, udar, 
zabieg kardiologiczny, a także pacjentów 
z cukrzycą po 40 roku życia. W skład pakietu 
wchodzi lipidogram, kreatynina (ocena pra-
cy nerek), morfologia (ogólne badanie krwi) 
i oznaczenie poziomu cukru we krwi.

 Angelina Ziembińska
Centrum Medyczne Synexus

ZADZWOŃ 
I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE  
BADANIA KONTROLNE: 022 206 38 09

zAdbAj o Serce 
na wiosnę 
Osoby, które przeszły zawał serca, udar mózgu czy operacje na naczyniach 
(stenty, by-passy) powinny regularnie wykonywać badania kontrolne związane 
z gospodarką lipidową w organizmie. Wysoki poziom cholesterolu jest jednym 
z głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo naczyniowych. 

www.gacasystem.pl
www.Synexus.pl

