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Wstęp
Celem badania byłacena skuteczności opieki zdro-
wotnej nad pacjentami z niewydolnością serca (HF)
w latach 2001–2005, w zakresie wczesnych i odle-
głych wyników leczenia niewydolności serca u osób
starszych i porównanie z wynikami z lat 1992–1999.
Badana populacja: 2 540 838 Amerykanów w wieku
65 lat i starszych, hospitalizowanych z powodu nie-
wydolności serca (według kodu     ICD-9-CM) od 1 stycz-
nia 2001 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Materiał i metody
Retrospektywnej analizie poddano dane z dokumen-
tacji medycznej, pochodzące z systemu Medicare.
Pierwszorzędowe punkty oceny końcowej stanowiły
całkowita śmiertelność i liczba ponownych hospita-
lizacji, zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych,
jak i innych.
Dodatkowo badanie miało określić czynniki ryzyka
zgonu i/lub rehospitalizacji z przyczyn sercowo-na-
czyniowych lub dowolnych, które wystąpiły do roku
przed pierwszą hospitalizacją z powodu niewydol-
ności serca. Spośród wymienionych w     HCC pod uwa-
gę wzięto: przebyty zawał serca, niestabilną dławicę
piersiową, niewydolność sercowo-oddechową, za-
stawkowe choroby serca, nadciśnienie tętnicze, udar,
niewydolność nerek, obturacyjną chorobę płuc, cu-
krzycę. Ponadto sprawdzono też, jak częstość wy-
stępowania HF     i doświadczenie szpitala oraz przeby-
te postępowanie interwencyjne wpływają na wybrane
wskaźniki opieki.

Wyniki
Średnia wieku pacjentów wynosiła około 80 lat; męż-
czyźni stanowili nieco ponad 40%. U około 55%
stwierdzono zaburzenia rytmu serca, u 42% wystę-
powała cukrzyca, prawie co trzeci pacjent cierpiał
na niewydolność nerek. W roku poprzedzającym
wypis około 5% chorych poddano zabiegowi prze-
zskórnej (śródnaczyniowej) angioplastyki wieńcowej
(PTCA) i 3% — pomostowania aortalno-wieńcowe-
go (CABG). Odsetek pacjentów z wszczepionym kar-
diowerterem-defibrylatorem (ICD) wzrósł z 1,2%
w 2001 roku do 6% w 2005 roku.
Podczas obserwacji (lata 2001–2005) w stosunku do
poprzednich lat odnotowano:
— zmniejszenie całkowitej śmiertelności z 5,1% do

4,2% (p < 0,001) i obniżenie jednorocznego ry-
zyka zgonu o 2%;

— średni czas od wypisu do kolejnej hospitalizacji
wyniósł 96 dni; 67% pacjentów hospitalizowa-
no ponownie w ciągu roku, 40% pacjentów ho-
spitalizowano 2 razy lub częściej. Wskaźnik po-
nownej hospitalizacji 30-dniowej wyniósł nieco
ponad 27%;

— roczne ryzyko zgonu     zwiększa się o 24% co 5 lat
życia pacjenta, natomiast płeć męska zwiększa
zagrożenie zgonem o     21%. U pacjentów rasy
czarnej odnotowano zmniejszenie ryzyka zgonu
o 16% w porównaniu z innymi, natomiast ryzy-
ko ponownych hospitalizacji w tej grupie było
wyższe [współczynnik ryzyka (HR) 1,15; 95% prze-
dział ufności (CI)];
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— oszacowano ryzyko zgonu dla najczęstszych cho-
rób współwystępujących z HF     oraz przebytych in-
terwencji zabiegowych. Na przykład CABG wy-
konane w roku poprzedzającym hospitalizację
zmniejszało ryzyko zgonu prawie o połowę (HR
0,53; CI 95%);

— dane dotyczące opieki chorych z HF były nieco
gorsze w szpitalach, w których liczba chorych ho-
spitalizowanych była niewielka w porównaniu ze
szpitalami o największym doświadczeniu.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na nie-
wielką poprawę w zakresie opieki nad chorymi z HF
przy utrzymującej się dużej śmiertelności ogólnej  za-
równo w okresie krótszej, jak i dłuższej obserwacji.
Rezultat badania wynika ze starzenia się społeczeń-
stwa i towarzyszącego mu wzrostu zachorowalno-
ści na HF, co     częściowo niweluje korzystny wpływ
nowych strategii terapeutycznych.
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Komentarz do artykułu
Problem terapii niewydolności serca (HF, heart failure)
osób w wieku podeszłym ma wielkie znaczenie za-
równo ze względu na skalę rozpowszechnienia scho-
rzenia w tej grupie wiekowej, jak i bardzo niekorzyst-
ny wpływ na jakość życia i rokowanie. Na szczególne
podkreślenie zasługuje duża liczba chorych, których
dane poddano analizie. Wyniki oceny skuteczności
leczenia pomiędzy latami 1992–1999 a 2001–2005
są szczególnie interesujące ze względu na wprowa-
dzenie w międzyczasie do terapii HF b-blokerów oraz
coraz powszechniejsze stosowanie inhibitorów ACE
i sartanów.
Dane epidemiologiczne z innych krajów potwierdzają
wzrost częstości hospitalizacji [1], jednak analiza staty-
styczna eliminująca wpływ wieku pokazuje, że od koń-
ca lat 90. następuje stały, choć powolny spadek tego
wskaźnika [2]. Podobny trend zaobserwowano w ra-
mach Framingham Heart Study, po uwzględnieniu wpły-
wu wieku: spadek śmiertelności rocznej     i 5-letniej na
przestrzeni 50 lat.     Wiek stanowi także ograniczenie
w powszechności i stosowaniu pełnych dawek zalecanych
terapii. W grupie tej można również stwierdzić niepro-
porcjonalnie większą liczbę pacjentów z HF z zacho-
waną czynnością skurczową serca, dla której nie opra-
cowano powszechnie zalecanej terapii [3].

Sama hospitalizacja z powodu HF jest dramatycz-
nym zwrotem w progresji i negatywnym czynnikiem
rokowniczym dla przebiegu i śmiertelności [4, 5]
w tym schorzeniu. Charakterystyczny przebieg HF zna-
komicie zilustrowali w swoim opracowaniu Murray
i wsp. [6], wskazując na zawsze niepewny wynik le-
czenia kolejnych zaostrzeń, a w wypadku powodze-
nia terapii niepełny powrót do stanu wyjściowego.
Setoguchi i wsp. [7] określili średni czas przeżycia po
1, 2, 3 i 4 hospitalizacjach z powodu HF, który wy-
niósł odpowiednio 2,4 roku, 1,4 roku, rok i 0,6 roku
(po uwzględnieniu wpływu wieku, płci i głównych
współistniejących schorzeń).
Autorzy omawianego badania stwierdzili mniejsze
zagrożenie zgonem wśród Afroamerykanów w sto-
sunku do innych grup etnicznych i     jednocześnie
większą częstość hospitalizacji w tej podgrupie, co
może wynikać z czynników socjoekonomicznych oraz
współchorobowości, jednak konstrukcja bazy danych
nie pozwoliła na ocenę istotności tych związków.
W opublikowanym niedawno badaniu Bahramiego
i wsp. [8] stwierdzono, że u osób rasy czarnej wystę-
powało większe ryzyko rozwoju niewydolności serca
w porównaniu z osobami rasy białej, jednak wynik
ten zależał od wpływu współwystępujących chorób
i czynników socjoekonomicznych.
Najwięcej ponownych hospitalizacji (ok. 75%) przy-
pisano jednostkom chorobowym innym niż HF, co
wskazuje na znaczenie chorób współistniejących dla
tej populacji. Wśród schorzeń towarzyszących     naj-
częściej wystąpiły: nadciśnienie tętnicze (> 67%), cu-
krzyca (ok. 42%), przewlekła obturacyjna choroba
płuc (POChP) (> 42%), przewlekła niewydolność ne-
rek (ok. 39%), zapalenie płuc (ok. 27%), demencja
(ok. 14%). Podobne dane, również na podstawie bazy
Medicare, podają Braunstein i wsp. [9]. W komento-
wanym artykule nie wyróżniono anemii jako samo-
dzielnej jednostki chorobowej, podczas gdy w bada-
niach populacyjnych jej częstość w HF wynosi 10–
–60%, w zależności od przyjętych kryteriów. Ezeko-
witz i wsp. [10] wykazali, że anemia jest silnym
i niezależnym czynnikiem prognostycznym zgonu
w przebiegu HF, zwiększając jego ryzyko o około 34%.
Zarówno w komentowanej pracy, jak i opracowaniu
Braunsteina i wsp. [9] wykorzystanie jedynie kodów
ICD-9 do rozpoznania HF uniemożliwia określenie
etiologii, frakcji wyrzutowej, ocenę zaawansowania
choroby, analizę czynników socjodemograficznych,
stosowanego leczenia i nie pozwoliło na ocenę wpły-
wu tych oraz innych czynników na przebieg i roko-
wanie niewydolności serca. Jednak porównanie wy-
ników obu prac wydaje się uprawnione, ponieważ
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odnosi się do podobnej populacji, a błędy metodo-
logiczne mają ten sam charakter.
W badaniu stwierdzono zależność między doświad-
czeniem szpitali a przyjętymi wskaźnikami skutecz-
ności opieki (śmiertelność, rehospitalizacje), przy czym
efekt był niewielki (wzrost ryzyka zgonu o 5% wśród
hospitalizowanych w najmniej doświadczonych
ośrodkach).
Mimo systematycznie ukazujących się wytycznych
dotyczących postępowania w HF wciąż prawdopo-
dobnie popełnia się błędy na każdym z etapów pro-
wadzenia pacjentów z tą jednostką chorobową, po-
cząwszy od profilaktyki (niewystarczająca kontrola
nadciśnienia), poprzez rozpoznanie (opieranie się je-
dynie na badaniu podmiotowym i przedmiotowym),
leczenie (zbyt małe dawki leków), aż po opiekę po
wypisie ze szpitala. Butler i Kalogeropoulos [11] po-
stulują konieczność indywidualnego, zoptymalizowa-
nego podejścia do każdego pacjenta z HF zamiast
leczenia jednostki chorobowej.
Przedstawione bliskie i odległe wyniki obserwacji sta-
nowią pewne rozczarowanie, zwłaszcza wobec ocze-
kiwań rozbudzonych rezultatami prospektywnych ba-
dań klinicznych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt,
że badania te prowadzono w najlepszych ośrodkach
klinicznych, wśród znacznie młodszych, starannie wy-
branych pacjentów, z mniejszym obciążeniem współ-
występującymi chorobami, znakomitą współpracą,
co między innymi umożliwiło stosowanie dużych da-
wek leków [12]. Osiągnięty niewielki, choć znaczący
postęp w populacji rzeczywistej wskazuje, że nie
należy rezygnować z leczenia nawet najstarszych pa-

cjentów z licznymi obciążeniami. Dalszą poprawę sku-
teczności terapii chorych z HF mogą dać dużej jako-
ści rejestry reprezentatywnych grup pacjentów pro-
ponowane przez Masoudiego i Krumholza [12],
które pomogą w stworzeniu wiarygodnej strategii
klinicznej oraz dostarczą danych o bezpieczeństwie
i skuteczności stosowanych terapii wśród niewyse-
lekcjonowanych chorych.
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