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Streszczenie
Choroba niedokrwienna serca i choroby nowotworowe są najczęstszą 
przyczynom zgonów na świecie. Coraz częściej w praktyce klinicznej mamy 
do czynienia z pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym i towarzyszą-
cym temu nowotworem. Leczenie onkologiczne istotnie wpływa na rozwój 
miażdżycy tętnic wieńcowych, prowadząc do objawowej choroby wień-
cowej, lub może bezpośrednio spowodować ostry zespół wieńcowy po-
przez wywołanie skurczu tętnic wieńcowych. Współistnienie obu schorzeń 
zwiększa ryzyko leczenia zarówno onkologicznego, jak i kardiologicznego. 
U pacjentów obciążonych kardiologicznie ryzyko leczenia onkologicznego 
znacznie wzrasta lub jest niemożliwe. U większości pacjentów z ostrym ze-
społem wieńcowym leczenie nie odbiega od najnowszych standardów po-
stępowania w ostrym zespole wieńcowym. Celem pracy jest przedstawie-
nie zasadniczych problemów, z jakimi spotyka się kardiolog, lecząc chorego 
z ostrym zespołem wieńcowym i towarzyszącą chorobą nowotworową.
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Abstract
Ischemic heart disease and cancer are both the leading cause of death worl-
dwide. In clinical practice coexistence of cancer and heart diseases has been 
observed more and more frequently. Especially patients with cancer and 
acute coronary syndromes are very problematic. Cancer treatment may si-
gnificantly stimulate progress of atherosclerosis in coronary arteries leading 
to symptomatic coronary artery diseases. It may also cause the vasospasm 
being responsible directly for the onset of acute coronary syndrome. The co-
existence of cancer and coronary artery diseases makes oncology as well as 
cardiology treatment more difficult and more risky. Oncology treatment in 
cancer patients with cardiovascular burden is associated with high risk of 
complications, sometimes is contraindicated and even impossible. Most can-
cer patients with acute coronary syndromes are treated routinely according 
to international guidelines. The paper aimed to present the problems enco-
untered by cardiologist when treating patients with acute coronary syndro-
me accompanied by cancer.
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Wprowadzenie
W codziennej praktyce coraz częściej spotykamy się z pacjentem, u któ-
rego choroba niedokrwienna serca współistnieje z chorobą nowotwo-
rową. Biorąc pod uwagę to, że choroby układu sercowo-naczyniowego 
i choroby nowotworowe są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, 
oraz fakt, że postępy medycyny w zakresie diagnostyki i leczenia tych 
schorzeń poprawiają rokowanie oraz wydłużają przeżycie, odsetek tego 
typu pacjentów będzie coraz większy [1]. Współistnienie choroby no-
wotworowej u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym stwarza często 
bardzo trudne sytuacje kliniczne oraz niejednokrotnie obliguje nas do 
podejmowania bardzo indywidualnych decyzji. Jest tak między innymi 
dlatego, że nie ma obecnie oficjalnych wytycznych postępowania z pa-
cjentem z ostrym zespołem wieńcowym i towarzysząca chorobą nowo-
tworową, a chorzy z nowotworem są wykluczani z badań klinicznych 
stanowiących podstawę tworzenia wytycznych.

Czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i nowotworowej oraz 
ich wzajemne relacje
Występowanie klasycznych czynników ryzyka miażdżycy (dyslipidemie, 
palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, wiek, płeć, 
mała aktywność fizyczna i czynniki psychospołeczne) ściśle wiąże się 
występowaniem chorób sercowo-naczyniowych. Okazuje się, że więk-
szość czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca jest wspólnych 
dla różnych typów nowotworów. Palenie tytoniu jest najczęstszym czyn-
nikiem ryzyka rozwoju nowotworów i ma związek z występowaniem 
co najmniej 14 ich typów. Paleniu tytoniu można przypisać blisko 35% 
wszystkich zgonów z powodu nowotworów [2]. Otyłość i mała aktyw-
ność fizyczna są znanymi czynnikami ryzyka raka piersi u kobiet [3]. 
Poza rakiem piersi otyłość ma związek z częstszym występowaniem raka 
endometrium, okrężnicy i prostaty [4]. Nadciśnienie tętnicze, nadwaga 
i brak aktywności fizycznej częściej niż w populacji ogólnej występuje 
w raku piersi z nadekspresją receptora typu 2 dla naskórkowego czynni-
ka wzrostu (HER2 – Human Epidermal Growth Factor Receptor type 2) 
[5]. Co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego jest obec-
ny u 97% pacjentów leczonych chemioterapią z powodu raka jądra [6]. 

Poza czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego samo leczenie onko-
logiczne (radio- i chemioterapia) sprzyja rozwojowi miażdżycy o różnej 
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lokalizacji poprzez uszkodzenie śródbłonka naczyniowego. Radiotera-
pia i palenie tytoniu wywierają wzajemny wpływ na postęp miażdżycy 
i zwiększają ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego [7].

W 10-letniej obserwacji pacjentów włączonych do badania Scandina-
vian Simvastatin Survival Study nie stwierdzono wpływu stężenia chole-
sterolu i leczenia statynami na częstość występowania nowotworów [8]. 
Obecnie brakuje danych dotyczących częstości występowania choroby 
niedokrwiennej, w tym ostrych zespołów wieńcowych, u chorych z no-
wotworem. W związku z występowaniem wspólnych czynników ryzyka 
można przypuszczać, że w tej grupie chorych występuje ona częściej niż 
w populacji ogólnej.

Leczenie choroby nowotworowej i jej wpływ na rozwój miażdżycy na-
czyń wieńcowych
Choroba wieńcowa może być następstwem agresywnego leczenia cho-
roby nowotworowej, ale często też poprzedza nowotwór [9]. Radiote-
rapia stanowi ważny element terapii przeciwnowotworowej, ma jednak 
negatywny wpływ na wszystkie elementy układu sercowo-naczyniowe-
go [10]. Ze względu na lokalizację serca radioterapia na obszar śródpier-
sia stwarza najwyższe ryzyko powikłań kardiologicznych. Do czynników 
ryzyka wystąpienia ostrych lub przewlekłych powikłań kardiologicznych 
po radioterapii zalicza się m.in. wiek chorego – ryzyko zdarzeń serco-
wo-naczyniowych zwiększa się, gdy naświetlanie dotyczy młodszych pa-
cjentów – oraz poprzedzającą chemioterapię (zwłaszcza schematy opar-
te na antracyklinach) [11]. W miejscach poddawanych napromienianiu 
miażdżyca występuje najczęściej. Podczas radioterapii uszkodzeniu ule-
gają komórki śródbłonka tętnic wieńcowych, wyzwalając reakcje zapal-
ne, co prowadzi do tworzenia blaszek miażdżycowych [12,13]. Powodu-
je to przyspieszoną progresję miażdżycy i kliniczną manifestację choroby 
wieńcowej nawet u młodych pacjentów bez czynników ryzyka [14–16]. 
Proces ten jednak nie został dokładnie poznany. 

Choroby naczyń wieńcowych są najczęstszą manifestacją późnych 
powikłań kardiologicznych radioterapii, pojawiają się zwykle w ciągu 
10–15 lat po napromienianiu, natomiast wczesne zaburzenia popro-
mienne dotyczą przede wszystkim osierdzia i występują pod postacią 
ostrego zapalenia osierdzia, które pojawia się zwykle w ciągu kilku ty-
godni po leczeniu. U pacjentów poddanych radioterapii blaszki miażdży-
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cowe powstają w naczyniach nawet przy braku klasycznych czynników 
ryzyka. Morfologicznie miażdżyca w tętnicach wieńcowych wywołana 
promieniowaniem jonizującym wydaje się podobna do zmian powsta-
łych bez udziału promieniowania. Prawdopodobieństwo choroby wień-
cowej jest szczególnie duże u pacjentów leczonych naświetlaniami klatki 
piersiowej (chłoniak Hodgkina, rak lewej piersi, chłoniaki nieziarnicze, 
mięsaki, rak płuca i grasiczak). Miażdżyca po radioterapii często rozwija 
się w prawej tętnicy wieńcowej, gałęzi międzykomorowej przedniej le-
wej tętnicy wieńcowej oraz w ujściach tętnic wieńcowych i w pniu le-
wej tętnicy wieńcowej. Zmiany w tych tętnicach często są zlokalizowa-
ne proksymalnie [17, 18]. Istotne zmiany miażdżycowe identyfikowano 
zwłaszcza w gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, 
u pacjentów poddawanych lewostronnej radioterapii z powodu raka sut-
ka w porównaniu z prawostronną radioterapią [19]. Według niektórych 
obserwacji miażdżyca po radioterapii często długo nie daje objawów i jej 
pierwszą manifestacją może być nagły zgon sercowy [20]. U pacjentów 
z krytycznymi zwężeniami w tętnicach wieńcowych po radioterapii ob-
serwowano nagłe zgony sercowe [21].

Radioterapia często prowadzi do powstawania zmian miażdżycowych 
w tętnicach piersiowych wewnętrznych, co może mieć istotne znacze-
nie dla pacjentów przed planowaną rewaskularyzacją kardiochirurgiczną 
[19]. 

Stosowanie w leczeniu onkologicznym chemioterapii nasila nieko-
rzystny wpływ radioterapii na śródbłonek [22]. Na podstawie badań 
przeprowadzonych na grupie chorych z lewostronnym rakiem piersi po 
radioterapii i uprzedniej chemioterapii opartej na doksorubicynie (dawka 
sumaryczna leku wynosiła 300 mg/m2) w porównaniu z grupą kontrol-
ną kobiet po prawostronnej radioterapii lub niepoddanej napromienianiu 
stwierdzono, że zarówno niewydolność serca, jak i zawał mogą wystąpić 
w ciągu 2 lat od zastosowania radioterapii z antracyklinami [23]. Dokso-
rubicyna nasila działanie radioterapii i innych cytostatyków. Wystąpienie 
powikłań kardiologicznych wiąże się z sumaryczną dawką cytostatyków. 
Chemioterapia oparta na wielu lekach prowadzi do rozległego uszkodze-
nia śródbłonka oraz powstawania skrzeplin w naczyniach i jamach serca. 
Opisywano zawały serca na podłożu masywnej embolizacji skrzeplinami 
tętnic wieńcowych u pacjentów w młodym wieku, którzy byli leczeni kil-
koma cytostatykami [24].
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Pacjenci po przebytym leczeniu onkologicznym są populacją szcze-
gólnie narażoną na występowanie chorób o podłożu miażdżycowym, 
dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i kontrola modyfikowalnych czyn-
ników ryzyka miażdżycy. Pacjenci po radioterapii śródpiersia powinni 
być okresowo poddawani kontroli kardiologicznej.

Ostry zespół wieńcowy u pacjentów z chorobą nowotworową
U pacjentów z chorobą nowotworową poza klasycznymi czynnika-
mi ryzyka miażdżycy występują dodatkowe czynniki związane z samą 
obecnością choroby nowotworowej i prowadzące niejednokrotnie do 
występowania ostrych zespołów wieńcowych. Obecność choroby no-
wotworowej istotnie wpływa na układ krzepnięcia krwi. Zaburzenia 
krzepliwości krwi towarzyszą nowotworom złośliwym [25]. Skłonność 
prozakrzepową dodatkowo potęgują leki przeciwnowotworowe, w tym 
hormonalne. Z drugiej strony zaburzenia liczby i funkcji płytek krwi (ma-
łopłytkowość, nadpłytkowość w chorobach rozrostowych) zwiększają 
ryzyko krwawień. 

Zawały serca u chorych z nowotworem niejednokrotnie występują 
bez związku z miażdżycą naczyń wieńcowych, a są bezpośrednio zwią-
zane z obecnością nowotworu. Najczęstszym mechanizmem jest bezpo-
średni ucisk masy guza na naczynia wieńcowe [26–29]. Naciek nowo-
tworowy na ujścia tętnic wieńcowych (w raku płuca, guzach śródpiersia) 
może dawać typowy obraz zawału z uniesieniem odcinka ST. Opisywa-
no również zatory tętnic wieńcowych materiałem pochodzącym z guza 
m.in. śluzaka (myxoma), fibroelastoma, rhabdomyosarcoma i innych no-
wotworów [25, 30–32]. Odnotowano przypadki, w których skurcz tętnic 
wieńcowych prowadzący do ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, 
zawału, a nawet zgonu był spowodowany przez wydzielane przez guz 
(rakowiak, pheochromocytoma) związki wazoaktywne [33–34]. 

Podczas stosowania 5-fluorouracylu mogą wystąpić objawy niedo-
krwienia mięśnia sercowego pod postacią typowego bólu wiecowego 
oraz zmian niedokrwiennych w zapisie EKG. Mechanizm niedokrwienia 
w tym wypadku prawdopodobnie jest związany ze skurczem naczyń 
wieńcowych, ponieważ ustępuje zaraz po zaprzestaniu wlewu leku. 
W rzadkich wypadkach występowały również zawały serca podczas 
stosowania 5-Fluorouracylu [35]. Wystąpienie jednego epizodu niedo-
krwiennego wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem niedo-
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krwienia w następnych cyklach podawania leku [36–37]. Objawy nie-
dokrwienia mięśnia sercowego w następstwie prawdopodobnie tego 
samego mechanizmu obserwowano podczas stosowaniu interferonu 
alfa, cisplatyny oraz alkaloidów barwnika (winkrystyny, winblastyny, wi-
norelbiny). Po wlewie z cisplatyny obserwowano objawy ostrego zespołu 
wieńcowego prowadzące do zawału mięśnia sercowego [38]. W okresie 
remisji leczonego cisplatyną raka jądra opisano rozwój choroby wieńco-
wej po 10–20 latach od zastosowania leku [24]. 

Niedokrwienie podczas stosowania chemioterapii często występu-
je wtedy, gdy w tętnicach obecne są blaszki miażdżycowe o nieistotnej 
wielkości, ale obserwuje się także objawy niedokrwienia u pacjentów 
z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi [39].

W populacji pacjentów z chorobą nowotworową najczęstszym obja-
wem zawału serca jest duszność spoczynkowa, następnie ból wieńcowy 
i hipotonia [9]. Rzadsze występowanie bólu zawałowego u chorych z no-
wotworem może być związane z częstym stosowaniem w tej populacji 
leków przeciwbólowych lub zmianami w nerwach przewodzących bodź-
ce bólowe z serca, które zachodzą po radio- i chemioterapii [39].

U chorego z nowotworem należy zachować ostrożność przed po-
stawieniem rozpoznania zawału serca i wdrożeniem zalecanego lecze-
nia. Dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, duszność, zmiany niedo-
krwienne w EKG, podwyższony znamiennie poziom troponin sercowych 
nie zawsze wynikają z martwicy niedokrwiennej miokardium. Typowy 
obraz zawału serca z uniesieniem odcinka ST może dać naciek nowo-
tworowy na ujścia tętnic wieńcowych (m.in. w raku płuca lub guzach 
śródpiersia). Podwyższony poziom troponin sercowych u pacjentów on-
kologicznych może być spowodowany uszkodzeniem kardiomiocytów 
przez stosowane cytostatyki, takie jak antracykliny, rzadziej inne leki 
przeciwnowotworowe, np. trastuzumab [40-43]. 

U pacjentów z nowotworem, u których podejrzewamy zawał serca, 
w związku z często nietypowym obrazem należy przeprowadzić wnikli-
wą diagnostykę różnicową, uwzględniając ponadto takie jednostki cho-
robowe jak: krwawienie śródczaszkowe [44], zatorowość płucną oraz za-
palenie wsierdzia [45, 46]. Śmiertelność pacjentów ze współistniejącym 
nowotworem i zawałem jest duża. Pacjenci z chłoniakami i białaczkami 
charakteryzują się gorszym rokowaniem niż pacjenci z guzami litymi. 
Prawdopodobnie w tych typach nowotworów częściej występują zaka-
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żenia, zaburzenia krzepnięcia są bardziej nasilone, a częsta małopłytko-
wość, będąca elementem obrazu choroby, skłania do niestosowania lub 
przedwczesnego odstawiania kwasu acetylosalicylowego [32].

Leczenie ostrych zespołów wieńcowych u pacjentów z nowotworem
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u pacjentów z nowo-
tworem jest niejednokrotnie trudne. Wynika to z braku wytycznych 
postępowania zgodnych z EBM (evidence based medicine) w tej popu-
lacji chorych oraz trudności, jakie niesie ze sobą sama obecność no-
wotworu. Obecnie najnowocześniejszą i najczęściej stosowaną meto-
dą leczenia zawałów serca jest leczenie reperfuzyjne za pomocą PCI 
(przezskórna interwencja przezcewnikowa) z implantacją stentów. 
Trombogenne właściwości stentów wymagają stosowania podwójnej 
terapii przeciwpłytkowej. Według najnowszych wytycznych każdy pa-
cjent poddawany pierwotnej PCI jak najwcześniej przed koronarografią 
powinien otrzymać podwójne leczenie przeciwpłytkowe obejmujące 
kwas acetylosalicylowy (ASA) i antagonistę receptora difosforanu ade-
nozyny (ADP), a także parenteralny lek przeciwzakrzepowy (heparyna, 
fondaparynuks, biwalirudyna). Postępowanie farmakologiczne u pa-
cjentów z nowotworem powinno być takie samo jak u chorych bez no-
wotworu. 

Stenty dzieli się na metalowe (BMS – Bare Metal Stent) i pokrywane 
lekiem (DES – Drug Eluting Stent). Pacjenci z OZW, którzy nie otrzymu-
ją chemioterapii, powinni stosować podwójną terapię przeciwpłytko-
wą przez okres 4 tygodni w wypadku stentu BMS oraz 6–12 miesięcy 
w wypadku stentu DES, następnie sam kwas acetylosalicylowy do końca 
życia. Jest to podyktowane czasem pełnej endotelializacji w zależności 
od rodzaju stentu. Prawdopodobnie cytostatyczny wpływ chemioterapii 
w stosunku do szybko proliferujących komórek śródbłonka wydłuża czas 
pokrywania stentów przez te komórki, co sugerowałoby wydłużenie po-
dwójnej terapii przeciwpłytkowej. Jeśli chodzi o pacjentów z chorobą 
nowotworową, otrzymujących chemioterapię o działaniu cytostatycz-
nym, to brakuje danych na temat czasu endotelializacji stentów oraz da-
nych z randomizowanych badań klinicznych na temat czasu stosowania 
leków przeciwpłytkowych po implantacji stentów [36].

Przewlekły stan nadkrzepliwości w chorobach nowotworowych, 
a często jego nasilenie przez stosowane leki (cytostatyki, leki hormonal-
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ne, niektóre inhibitory kinaz tyrozynowych) może dodatkowo zwiększać 
ryzyko wykrzepiania w stentach, zwłaszcza uwalniających leki antypro-
liferacyjne [47, 48]. Zarówno sama choroba nowotworowa, jak i sto-
sowane leczenie cytostatyczne poprzez wpływ na układ krzepnięcia 
powodują niejednokrotnie obniżenie liczby płytek krwi lub upośledze-
nie ich funkcji i znacznie zwiększają ryzyko krwawień. Aby zmniejszyć 
ryzyko powikłań krwotocznych u chorych z aktywną leczoną chorobą 
nowotworową, w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych należy prefe-
rować stenty metalowe BMS lub w uzasadnionych przypadkach wyko-
nywać angioplastykę balonową (POBA) miejsca odpowiedzialnego za in-
cydent niedokrwienia. Stosowanie stentów uwalniających lek (DES) nie 
jest zalecane w tej grupie chorych [36]. Można rozważyć zastosowanie 
stentów powlekanych najnowszej generacji, które nie wymagają długie-
go stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Stosowanie jednak 
stentów powlekanych nowej generacji w kontekście powyżej opisanych 
problemów i wątpliwości dotyczących ryzyka wykrzepiania jest metodą 
nowatorską.

W związku z zaburzeniami w układzie krzepnięcia i częstą małopłyt-
kowością leczenie trombolityczne nie jest dobrym rozwiązaniem u pa-
cjentów z nowotworem [36, 37]. Sama obecność choroby nowotworo-
wej nie powinna wpływać na decyzję o prawidłowym leczeniu zawału 
mięśnia sercowego czy też pochopnie dyskwalifikować pacjentów z le-
czenia tylko ze względu na obecność nowotworu. Postępowanie w tej 
grupie pacjentów powinno być indywidualne w zależności od sytuacji 
klinicznej oraz doświadczeń własnych ośrodka leczącego. W oddziale, 
w którym pracują autorzy, większość chorych z chorobą nowotworową 
(a jest ich wielu w związku z sąsiadującym Regionalnym Centrum On-
kologicznym) zostaje poddana leczeniu inwazyjnemu. W obserwacjach 
własnych autorów w tej grupie pacjentów obserwuje się większą liczbę 
krwawień [39].

Leczenie przeciwpłytkowe stanowi kolejne utrudnienie u chorych 
z nowotworem. Często muszą oni zostać poddani pilnej operacji, która 
nie może być odroczona z powodu wzrostu ryzyka przerzutów odległych. 
Ryzyko wykrzepiania w stencie jest znacznie zwiększone u chorych bez 
nowotworu z racji samego zabiegu operacyjnego, a u pacjentów z nowo-
tworem dodatkowo potęgowane jest przez przewlekłą aktywność pro-
zakrzepową.
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U pacjentów wymagających rewaskularyzacji kardiochirurgicznej na-
leży przed zabiegiem wykonać angiografię tętnic piersiowych wewnętrz-
nych z uwagi na zwiększone ryzyko zmian miażdżycowych w tych naczy-
niach. Możliwe jest również pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) 
z jednoczesną resekcją guzów umiejscowionych wewnątrz klatki piersio-
wej, głównie raka płuca [49].

Podsumowanie
Pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym i towarzyszącą chorobą nowo-
tworową stanowią dla lekarzy niejednokrotnie duże wyzwanie wymaga-
jące często podejmowania bardzo trudnych klinicznie decyzji i działań. 
Obecność choroby nowotworowej i zastosowanego leczenia, głównie 
radioterapii, istotnie wpływa na występowanie miażdżycy w naczyniach 
wieńcowych zarówno u osób z klasycznymi czynnikami ryzyka, jak i bez 
nich. Najczęstszym wspólnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwien-
nej serca i nowotworów jest palenie tytoniu. Pacjenci po leczeniu radio-
terapią obejmującą śródpiersie są szczególnie narażeni na występowanie 
miażdżycy naczyń wieńcowych i powinni być poddawani okresowym ba-
daniom kardiologicznym. Im dłuższy czas od radioterapii, tym większy 
odsetek pacjentów, u których rozwija się choroba wieńcowa. Do czyn-
ników ryzyka wystąpienia ostrych lub przewlekłych powikłań kardiolo-
gicznych po radioterapii zalicza się m.in. wiek chorego – ryzyko zdarzeń 
sercowo-naczyniowych zwiększa się, gdy naświetlanie dotyczy młod-
szych pacjentów, poprzedzającą chemioterapię (zwłaszcza schematy 
oparte na antracyklinach) [11]. Ostre zespoły wieńcowe mogą być spo-
wodowane czynnikami bezpośrednio związanymi z obecnością choroby 
nowotworowej, takimi jak: ucisk przez masę guza, zatory materiałem 
pochodzącym z guza, wydzielanymi przez nowotwór związkami wazoak-
tywnymi, zaburzenia w układzie krzepnięcia towarzyszące nowotworom 
złośliwym. Opisywano objawy niedokrwienia mięśnia sercowego włącz-
nie z zawałem po stosowanych w chemioterapii lekach.

Obecnie brakuje danych dotyczących częstości występowania cho-
roby niedokrwiennej, w tym ostrych zespołów wieńcowych u chorych 
z nowotworem. W związku z występowaniem wspólnych czynników ry-
zyka można przypuszczać, że w tej grupie chorych występuje ona czę-
ściej niż w populacji ogólnej. Postępowanie farmakologiczne u pacjentów 
z nowotworem powinno być takie samo jak u chorych bez nowotworu. 

Katarzyna Pszonicka, Grzegorz Piotrowski
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W populacji pacjentów z chorobą nowotworową najczęstszym objawem 
zawału serca jest duszność spoczynkowa, następnie ból wieńcowy i hi-
potonia. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań krwotocznych u chorych z ak-
tywną leczoną chorobą nowotworową, w leczeniu ostrych zespołów 
wieńcowych należy preferować stenty metalowe BMS lub w uzasad-
nionych wypadkach wykonywać angioplastykę balonową (POBA) miej-
sca odpowiedzialnego za incydent niedokrwienia. Stosowanie stentów 
uwalniających lek (DES) z reguły nie jest zalecane w tej grupie chorych. 
Pacjenci po przebytym leczeniu onkologicznym są populacją szczególnie 
narażoną na występowanie chorób o podłożu miażdżycowym, dlatego 
bardzo ważna jest profilaktyka i kontrola modyfikowalnych czynników 
ryzyka miażdżycy.

W związku z postępem medycyny w zakresie leczenia onkologiczne-
go niektóre choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi, 
w których rokowanie długoterminowe jest niejednokrotnie lepsze niż 
w niektórych chorobach serca, dlatego nie powinno się pozbawiać cho-
rych z nowotworem standardowego leczenia choroby wieńcowej, w tym 
ostrych zespołów wieńcowych, uwzględniającego specyfikę tej grupy 
chorych tylko z powodu współistnienia choroby nowotworowej.
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