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* Bandosz et all : Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation: modelling 
study BMJ, 2012, 344, d8136.



Główne czynniki ryzyka 
chorób sercowo - naczyniowych                      

• palenie tytoniu,

• nadciśnienie tętnicze,

• hipercholesterolemia

• cukrzyca,

• płeć męska,

• wiek (≥ 45 lat u mężczyzn, ≥ 55 lat u kobiet)

• otyłość, otyłość brzuszna,

• siedzący tryb życia,

• dodatni wywiad rodzinny

• dieta aterogenna,

• czynniki psychospołeczne i socjoekonomiczne,

• czynniki genetyczne.



O ile zmniejszy się liczba zgonów 

z powodu choroby niedokrwiennej serca, gdy:

 dwukrotnie zwiększymy liczbę zabiegów angioplastyki 

w świeżym zawale serca?

 pięciokrotnie zwiększymy liczbę wykonywanych „by-

pass’ów” w stabilnej chorobie wieńcowej?

 100% przypadków nadciśnienia w Polsce będzie 

leczonych?

 zmniejszy się średnie ciśnienie tętnicze w populacji o 2 

mmHg?

 zmniejszy się średnie stężenie cholesterolu całkowitego 

o 0,3 mmol/l?

 zmniejszy się o połowę liczba palaczy tytoniu?



O ile zmniejszy się liczba zgonów 

z powodu choroby niedokrwiennej serca, gdy:

 dwukrotnie zwiększymy liczbę zabiegów angioplastyki w 

świeżym zawale serca? 6

 pięciokrotnie zwiększymy liczbę wykonywanych „by-

pass’ów” w stabilnej chorobie wieńcowej? 5

 100% przypadków nadciśnienia w Polsce będzie leczonych? 

4

 zmniejszy się średnie ciśnienie tętnicze w populacji o 2 

mmHg? 3

 zmniejszy się średnie stężenie cholesterolu całkowitego o 

0,3 mmol/l? 2

 zmniejszy się o połowę liczba palaczy tytoniu? 1



Badanie INTERHEART 
(Effect of potentially modifiable risk factors

associated with myocardial infarction in 52 countries) 

 Tradycyjne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej 

serca (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, 

hiperlipidemia, cukrzyca, otyłość) są odpowiedzialne za 

około 80% ryzyka wystąpienia pierwszego zawału m. 

sercowego.

 Po uwzględnieniu spożycia warzyw i owoców, 

aktywności fizycznej i czynników psychosocjalnych 

powyższe czynniki tłumaczyłyby ponad 90% ryzyka
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Cele prewencji chorób sercowo-
naczyniowych

• Wsparcie osób z grupy niskiego ryzyka w utrzymaniu tego statusu w 
ciągu całego życia oraz pomoc w redukcji tym, u których ryzyko jest 
najwyższe

• Osiągnięcie następujących cech przez osoby dążące do utrzymania 
zdrowia:

1. Niepalenie tytoniu

2. Prawidłowy sposób żywienia

3. Aktywność fizyczna: co najmniej 150 min. umiarkowanej aktywności 
fizycznej tygodniowo

4. BMI<25 kg/m2, obwód talii <80 cm u kobiet i <94 cm u mężczyzn

5. Ciśnienie tętnicze <140/90 mmHg

6. Cholesterol całkowity < 5 mmol/l (ok 190 mg/dl)

7. Cholesterol LDL <3 mmol/l (ok. 115 mg/dl)

8. Glukoza < 5.6 mmol/l (ok. 100 mg/dl)
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Systematic

Coronary

Risk

Evaluation



Ocena ryzyka określanego, jako bezwzględne 

prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu 

dziesięciu lat pierwszego incydentu sercowo-

naczyniowego na podłożu miażdżycowym, 

zakończonego zgonem.

Wartość graniczna dużego ryzyka ≥ 5%

Opracowany w oparciu o prospektywne badania europejskie



• Płeć

• Wiek 

• Palenie tytoniu

• Stężenie cholesterolu całkowitego

• Skurczowe ciśnienie tętnicze
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Ryzyko sercowo naczyniowe może być 

większe niż wskazuje na to skala SCORE

• U osób zbliżających się do następnej kategorii wiekowej

• Z przedkliniczną miażdżycą

• Z silnie dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku choroby 

sercowo naczyniowej

• z małym stężeniem HDL, zwiększonym stężeniem 

triglicerydów, upośledzoną tolerancją glukozy, 

zwiększonym stężeniem białka C-reaktywnego, 

fibrynogenu,homocysteiny, apolipoproteiny B , 

apolipoproteiny (a)

• Otyłych i prowadzących siedzący tryb życia
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Zalecenia żywieniowe w profilaktyce 

chorób układu krążenia (wg ESC, 2012)

•Nasycone kwasy tłuszczowe <10% całkowitego dowozu kalorycznego, 

zastępowanie NKT kwasami wielo – i jednonienasyconymi

•Kwasy nienasycone typu trans < 1% całkowitego dowozu kalorycznego

•< 5 g soli dziennie

•30-40 g błonnika dziennie (produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce

•200 g owoców dziennie (2-3 porcje), 

•200 g warzyw dziennie (2-3 porcje)

•Ryby co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym raz tłusta ryba morska

•Spożycie alkoholu powinno być ograniczane do 20 g u mężczyzn oraz 10 g 

u kobiet
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Modyfikacja stylu życia w leczeniu 

nadciśnienia

Modyfikacja Zalecenia

Redukcja masy ciała
Utrzymanie prawidłowej masy ciała

(BMI 18,5-24,9 kg/m2)

Dieta DASH
Bogata w owoce, warzywa i produkty o 

zmniejszonej ilości cholesterolu i nasyconych 
kwasów tłuszczowych

Zmniejszenie podaży 
sodu w diecie

Ograniczenie spożycia sodu do <65 
mmol/dobę (3.8g chlorku sodu)

Aktywność fizyczna
Regularne wysiłki aerobowe (co najmniej 30 

min dziennie przez większość dni w tygodniu)

Umiarkowane spożycie 
alkoholu

Ograniczenie spożycia do maks. 30 g etanolu 
u mężczyzn lub 20 g u kobiet 



Summary most adjusted relative risks of total trans fat, industrial 

trans fat, and ruminant trans fat and all cause mortality, CHD mortality, 

total CHD, ischemic stroke, and type 2 diabetes. 

Russell J de Souza et al. BMJ 2015;351:bmj.h3978
©2015 by British Medical Journal Publishing Group



Fig 2 Summary most adjusted relative risks for saturated fat intake and 

all cause mortality, CHD mortality, CVD mortality, total CHD, ischemic 

stroke, and type 2 diabetes. 

Russell J de Souza et al. BMJ 2015;351:bmj.h3978

©2015 by British Medical Journal Publishing Group



Aktywność fizyczna 

w prewencji kardiologicznej



Korzyści wynikające 

z systematycznej aktywności fizycznej 

w profilaktyce chorób przewlekłych

Wydatek energetyczny powyżej 1000 
kcal/tydzień powoduje:

 redukcję umieralności całkowitej w granicach 25-47%

 redukcję ryzyka choroby niedokrwiennej serca około 30-
50%

 redukcję ryzyka udaru mózgu około 20-30%

 istotną poprawę w zakresie modyfikowalnych czynników 
ryzyka chorób przewlekłych 

 poprawę jakości życia, również istotny wpływ na tzw. 
pomyślne starzenie się (successful ageing)

 poprawę funkcji umysłowych, redukcję ryzyka depresji i 
demencji z powodu chorób naczyniowych mózgu



Korzyści wynikające z aktywności 

fizycznej c.d.

 U osób o dużej aktywności fizycznej w badaniach 

długofalowych stwierdzono redukcję częstości 

zgonów z powodu nowotworów o około 25-30%, a 

wśród mężczyzn o największej wydolności fizycznej 

do 59%

 Systematyczna aktywność fizyczna o umiarkowanej 

intensywności zmniejsza ryzyko raka jelita grubego, 

sutka oraz prawdopodobnie gruczołu krokowego, 

płuc i trzonu macicy (metaanaliza 170 badań) 



Korzyści wynikające z aktywności 

fizycznej c.d.
 Redukcja ryzyka dotyczy zarówno kobiet jak i 

mężczyzn, we wszystkich grupach wiekowych

 Efekt ochronny treningu dotyczy zarówno osób 
zdrowych, jak i obciążonych czynnikami ryzyka oraz 
z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi

 Efekt ochronny zależy od dawki (wydatku 
energetycznego, czasu trwania, częstości) i jest 
związana z poziomem wydolności fizycznej



Korzyści wynikające z aktywności 

fizycznej u osób z chorobami sercowo-

naczyniowymi 
(wyniki metaanalizy 50 badań z udziałem około 

14 000 pacjentów kardiologicznych)

 Terapia ruchem:

 zmniejsza ryzyko umieralności całkowitej o około 20%, a 
umieralności sercowo-naczyniowej o ponad 25%

 Opóźnia postęp choroby

 Zmniejsza ryzyko ostrych incydentów s-n

 Skraca czas leczenia incydentów już występujących

 Poprawia jakość życia



Kardioprotekcyjny wpływ

aktywności ruchowej

 poprawa funkcji śródbłonka naczyniowego

wzrost wydolności fizycznej

modyfikacja profilu lipidowego i węglowodanowego

 zmiana aktywności układu antyoksydacyjnego

 obniżenie masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej 

modyfikacja odczynowości prozapalnej

 obniżenie oporności na insulinę i poprawa tolerancji 

glukozy

 działanie przeciwzakrzepowe 



KARDIOPROTEKCYJNY  WPŁYW   

WYSIŁKU FIZYCZNEGO- naczynia 

wieńcowe

• powiększenie średnicy głównych tętnic wieńcowych

• zwiększenie gęstości naczyń wieńcowych

• nasilenie angiogenezy w obrębie mięśnia sercowego

• wzrost przepływu wieńcowego 

• obniżenie oporu naczyniowego w układzie wieńcowym

• poprawa zdolności transportowych naczyń wieńcowych

• poprawa funkcji śródbłonka

• zahamowanie a nawet regresja procesu miażdżycy



AHA 2007 

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej 

dla osób zdrowych w wieku 18-65 lat

Trening wytrzymałościowy

Trening wzmacniający siłę mięśni 

szkieletowych – trening oporowy

Haskell WL et al. Circulation 2007; 116:1081-1093



Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej 

dla osób zdrowych w wieku 18-65 lat

Trening wytrzymałościowy

Aktywność fizyczna o umiarkowanej 

intensywności – 30 minut 5 razy w 

tygodniu (150 minut)

 lub aktywność fizyczna o dużej 

intensywności - 20 min 3 dni w tygodniu 

(ok. 75 min) I(A)
Haskell WL et al. Circulation 2007; 116:1081-1093



Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej 

dla osób zdrowych w wieku 18-65 lat

Klasyfikacja intensywności wysiłku 

fizycznego w METs:

mała < 3.0 METs

umiarkowana 3.0 - 6.0 METs

duża > 6.0 METs

Haskell WL et al. Circulation 2007; 116:1081-1093



Marsz (5 km/h) 
Tenis stołowy 
Piłka siatkowa 
Gimnastyka 
 
 

 
 
 

5 kcal/min 

 
 
 

300 kcal/godz 

Tenis ziemny 
Badminton 
Taniec 

 
 

7 kcal/min 

 
 

420 kcal/godz 

Piłka koszykowa 
 

 
 

9 kcal/min 540 kcal/godz 

Piłka nożna 
Pływanie (40m/min) 
Narciarstwo biegowe 
Jazda na rowerze (20 km/h) 
 
 

 
 
 

10 kcal/min 

 
 
 

600 kcal/godz 

 
Bieg (10 km/h) 

 
> 11 kcal/min 

 
>660 kcal/h 

 

Wydatek energetyczny



AHA 2007

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej 

dla osób zdrowych w wieku 18-65 lat

Trening poprawiający siłę mięśniową 

wysiłki oporowe wykonywane co 

najmniej 2 razy w tygodniu uruchamiające 

duże grupy mięśniowe dają poprawę siły 

mięśniowej i wytrzymałości IIa(A)

Haskell WL et al. Circulation 2007; 116:1081-1093



AHA 2007

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej 

dla osób zdrowych w wieku 18-65 lat

Trening poprawiający siłę mięśniową 

 Zaleca się wykonywanie 8-10 ćwiczeń z 

użyciem dużych grup mięśniowych w 2 lub 

więcej nie następujące po sobie dni tygodnia

 Dla przyspieszenia poprawy siły mięśniowej 

opór powinien pozwolić na wykonanie 8-12 

powtórzeń ćwiczenia bez dużego zmęczenia.

Haskell WL et al. Circulation 2007; 116:1081-1093



WHO – Global Strategy on Diet, 

Physical Activity and Health 2008
Zalecenia dotyczące objętości wysiłku 

fizycznego dla dorosłych

 30 minut aktywności o umiarkowanej intensywności 
5 dni w tygodniu; lub

 20 minut aktywności o dużej intensywności 3 dni w 
tygodniu; lub

 Kombinacja aktywności o umiarkowanej i duzej 
intensywności; oraz

 8-10 ćwiczeń oporowych co najmniej 2 dni w 
tygodniu
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