
VII. STRESZCZENIE 

 

WSTĘP 

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią istotny problem społeczny i kliniczny, 

przede wszystkim w kontekście zdrowotnym społeczności rozwijających się. Identyfikacja 

osób z grupy podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz kwalifikacja do dalszej 

diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej jest nie zawsze jednoznaczna. Osoby z objawami 

choroby wieńcowej stanowią heterogenną grupę i na chwilę obecną mimo zalecanych coraz 

bardziej dokładnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych i badań inwazyjnych  nadal 

duży odsetek pacjentów nie ma zmian w tętnicach wskazujących na wieńcową przyczynę 

zgłaszanych dolegliwości. Ta grupa pacjentów wciąż stanowi problem diagnostyczny, 

terapeutyczny i rokowniczy. 

CELE 

1. Ocena danych klinicznych, parametrów biochemicznych w dwóch grupach pacjentów: z 

nieistotnymi zmianami miażdżycowymi oraz z prawidłowym obrazem  naczyń wieńcowych 

(„czyste naczynia”) kierowanych do kliniki Kardiologii Inwazyjnej z objawami stabilnej 

choroby wieńcowej i OZW. 

2. Analiza podgrupy pacjentów z prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych  ze 

szczególnym uwzględnieniem badań nieinwazyjnych wykonanych w ramach kwalifikacji do 

diagnostyki inwazyjnej oraz z subiektywną oceną zdrowia po 2 latach. 

3. Ocena rokowania co do przeżycia wczesnego i odległego w grupie pacjentów z 

prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych z określeniem przyczyny zgonu według 

klasyfikacji ICD 10.  

 

METODY 

Przeanalizowano dokumentację 9150 pacjentów, którym wykonano koronarografię w Klinice 

Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 

2008-2010.   

W I etapie badania wyodrębniono 1100 chorych, u których nie stwierdzono w koronarografii 

istotnych zwężeń miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Porównano czynniki ryzyka 

chorób sercowo-naczyniowych w dwóch grupach pacjentów: z prawidłowym obrazem tętnic 

wieńcowych (”czystymi naczyniami”) oraz z nieistotnymi zmianami w tętnicach 



wieńcowych.  

 W II etapie po przeanalizowaniu koronarografii przez dwóch kardiologów inwazyjnych 

wyodrębniono grupę 296 pacjentów z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych i z objawami 

stabilnej ChW (n=262) oraz OZW ( n=34). Przeanalizowano czynniki ryzyka choroby 

wieńcowej, objawy kliniczne, wykonane badania nieinwazyjne kwalifikujące do diagnostyki 

inwazyjnej. 

W III etapie po 2 latach od hospitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe  oceniające 

subiektywną ocenę stanu zdrowia pacjentów. 

 W IV etapie dokonano oceny rokowania po 10 latach korzystając z bazy danych osobowych 

Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji na dzień 28.11.2018 

Dodatkowo dzięki zasobom danych Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych 

Urzędu Statystycznego w Olsztynie uzyskano informacje dotyczącą bezpośredniej przyczyny 

zgonu (na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10). 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Lokalnej Komisji Bioetycznej (nr zgody R-I-

002/298/2011). 

 

WYNIKI 

W I etapie badania spośród 9150 chorych, którym wykonano koronarografię  w latach 2008-

2010 wyodrębniono 1100 chorych, których kierowano z objawami choroby wieńcowej a u 

których nie stwierdzono zmian miażdżycowych z istotnymi zwężeniami w tętnicach 

wieńcowych. Tych pacjentów podzielono na  dwie grupy: z nieistotnymi zmianami 

miażdżycowymi (n=632) i bez miażdżycowych zmian (n=478) w naczyniach wieńcowych 

(określanych jako prawidłowy obraz tętnic).  

Pacjenci z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych byli młodsi 59,63 vs 64,92 lata 

(p<0,001), częściej kobiety (63.6 % vs 52   mieli wyższe stężenie cholesterolu HDL 

(p<0,001), niższe stężenie trójglicerydów (p=0,003) oraz niższe stężenie fibrynogenu 

(p=0,01). Pacjenci z nieistotnymi zmianami w tętnicach wieńcowych częściej w porównaniu 

do osób z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych  mieli  nadciśnienie tętnicze (p<0,001), 

hiperlipidemię (p=0,03), co piąty pacjent miał cukrzycę (p=0,02) i przewlekłą chorobę nerek 

(p=0,002) oraz cześciej zgłaszali przebyty udar mózgu lub TIA (p<0,001). Wieloczynnikowa 

regresja logistyczna (metodą eliminacji wstecznej Walda) dla braku zmian w tętnicach 

wieńcowych wykazała, że wraz ze wzrostem wieku (co 10 lat) prawdopodobieństwo braku 

zmian w tętnicach wieńcowych malało. Prawidłowy obraz tętnic wieńcowych był 2.5 krotnie 



bardziej prawdopodobny w przypadku obecności POChP, 1,7 krotnie w przypadku migotania 

przedsionków. Wzrost stężenia HDL o 1mg/l wiązał się z 16% wzrostem częstości 

występowania prawidłowego obrazu tętnic wieńcowych, przy wzroście BMI o 10kg/m2 iloraz 

szans wyniósł 1,87.  

 

II etap badań obejmował wyselekcjonowaną grupę 296 pacjentów z prawidłowym obrazem 

angiograficznym tętnic wieńcowych („czystymi naczyniami„) kierowanych do diagnostyki 

choroby wieńcowej. W całej populacji z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych 

dominowały kobiety, które stanowiły prawie 70% grupy i w chwili badania były istotnie 

starsze od mężczyzn (p<0,001). Najczęściej występującymi czynnikami ryzyka wśród osób z 

prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych było nadciśnienie tętnicze (78%), hiperlipidemia 

(56%) i obciążony wywiad rodzinny w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego 

(49%). W badanej grupie oceniono prawdopodobieństwo choroby przed testem (PTP); 

wszystkie kobiety i 92% mężczyzn było w grupie umiarkowanego prawdopodobieństwa 

choroby przed testem (PTP), 8% mężczyzn w grupie wysokiego ryzyka, nie było osób w 

grupie niskiego ryzyka. W grupie pacjentów, którzy mieli test wysiłkowy dokonano 

obliczenia wskaźnika Duke’a. 88.01% mężczyzn i 67.64% kobiet (p<0.005) znalazło się w 

grupie ryzyka średniego rocznej śmiertelności, w grupie wysokiego ryzyka zgonu w ciągu 

roku znalazło się 31% kobiet i 19% mężczyzn, znikomy odsetek był w grupie niskiego 

ryzyka. U 34 pacjentów rozpoznano ostry zespół wieńcowy. Pacjenci z objawami stabilnej 

choroby wieńcowej byli młodsi, odsetek kobiet był większy, więcej osób miało nadciśnienie 

tętnicze (p=0,01) oraz obciążony wywiad rodzinny (p<0.01) w  porównaniu do grupy z OZW. 

W grupie OZW stwierdzono istotnie wyższe stężenie cholesterolu LDL ( p=0,01) oraz niższe 

stężenie cholesterolu HDL (p=0,01). Osoby z OZW miały również wyższe stężenie 

fibrynogenu (p=0,0004). Najczęstszą rozpoznaną przyczyną zgłaszanych dolegliwości była 

dławica naczynioskurczowa (5,41%), u 3,04% rozpoznano zwolniony przepływ w tętnicach 

wieńcowych, u 2,7% mostek mięśniowy a u 1,35% zespół takotsubo.  Badanie ankietowe 

przeprowadzone 2 lata od wykonania koronarografii objęło 254 pacjentów (z 42 osobami nie 

nawiązano kontaktu). 144 chorych określiło swoje samopoczucie jako lepsze (48,6%) a 13 

pacjentów oświadczyło iż czuje się gorzej (4,4%), U 48 osób rozpoznano nową jednostkę 

chorobową (16,21% ankietowanych) w tym 4 przypadki choroby nowotworowej. Po 10 latach 

zmarło łącznie  21 osób (7,1%). 6 pacjentów (17,64%), było z grupy OZW (n=34), 15 osób 

(5.7%) było z grupy kierowanych jako stabilna choroba wieńcowa (n= 262). W trakcie 10 lat 

obserwacji ponad połowa pacjentów zmarła z powodu choroby nowotworowej (11 z 21 



chorych, u 3 pacjentów nie ustalono przyczyny zgonu, 52%). Pacjenci, którzy zmarli byli 

starsi i mieli większe kliniczne prawdopodobieństwo choroby przed testem (PTP), częściej też 

mieli migotanie przedsionków a po 2 latach ich subiektywna ocena stanu zdrowia była gorsza 

w porównaniu do początku badania.  

 

WNIOSKI 

1. W grupie pacjentów kierowanych  na koronarografię z objawami stabilnej choroby 

wieńcowej co 3 pacjent nie miał istotnych zmian w tętnicach wieńcowych, zaś odsetek takich 

chorych z OZW był niewielki. 

 

2. Pacjenci u których stwierdzono nieistotne zmiany miażdżycowe mieli gorszy profil 

metaboliczny, więcej czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do 

osób „osób z czystymi” naczyniami, którzy byli młodsi z przewagą kobiet. Zwraca uwagę, że 

prawdopodobieństwo prawidłowego obrazu naczyń wieńcowych było większe u pacjentów z 

POCHP, migotaniem przedsionków, wyższym stężeniem HDL i wyższym BMI. 

 

3. Pacjenci z OZW stanowili niejednorodną grupę pod względem przyczyn jego wystąpienia; 

byli starsi, częściej mężczyźni, z gorszym profilem lipidowym w porównaniu do grupy z 

objawami stabilnej choroby wieńcowej i prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych.. 

 

4. Prawie połowa chorych z „czystymi naczyniami” po 2 latach od wykonania koronarografii 

zgłosiła subiektywną poprawę swego stanu zdrowia. 

 

5. 10-letnie rokowanie pacjentów z objawami stabilnej choroby wieńcowej z prawidłowym 

obrazem tętnic wieńcowych było dobre. Wśród pacjentów z  OZW odnotowano ponad 

trzykrotnie więcej zgonów niż u pacjentów stabilnych. W obu grupach przyczyną ponad 

połowy zgonów były choroby nowotworowe 

 


