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Streszczenie
Kwas acetylosalicylowy jest lekiem szeroko stosowanym w chorobach układu sercowo-naczyniowego na pod-

łożu miażdżycy. Leczenie aspiryną może jednak zwiększać ryzyko krwawień. Liczną grupą pacjentów o dużym 
ryzyku sercowo-naczyniowym a  jednocześnie zwiększoną skłonnością do krwawień są osoby starsze – po 70. 
roku życia. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić rozważania dotyczące miejsca kwasu acetylosalicylowego 
w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych wśród pacjentów po 70. r.ż. w świetle aktualnych europejskich 
wytycznych i konsensusów kardiologicznych. W ujęciu praktycznym zostaną omówione 3 przypadki kliniczne. 
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Abstract
Acetylsalicylic acid is a medicine widely used in atherothrombotic diseases.  However, treatment with aspirin 

may increase the risk of bleeding. A large group of patients being at high risk of cardiovascular events and at the 
same time increased vulnerability to bleeding are elderly over 70 years of age. This article aims to discuss the 
position of acetylsalicylic acid in the prevention of cardiovascular events among elderly patients in the light of 
current european cardiological guidelines and consensus. Moreover, three clinical scenarios will be discussed. 
Geriatria 2019; 13: 97-100.
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Wstęp
Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) jest lekiem sze-

roko stosowanym w kardiologii. Aspiryna w prewencji 
incydentów sercowo-naczyniowych stosowana jest 
w dawce 75-125 mg. Najpopularniejszą dawką dostępną 
na rynku polskim jest 75 mg kwasu acetylosalicylowego. 

Zaawansowany wiek jest jednym z ważniejszych 
czynników ryzyka rozwoju miażdżycy oraz poważnych 
incydentów sercowo-naczyniowych, dlatego ważna jest 
prawidłowa ocena wskazań do profilaktyki kwasem 
acetylosalicylowym w  tej populacji chorych w  celu 
identyfikacji pacjentów, którzy odniosą z niej korzyść 
kliniczną.

Miejsce aspiryny w prewencji wtórnej 
incydentów sercowo-naczyniowych 
wśród osób starszych 

Głównymi wskazaniami do stosowania aspiryny 
jest prewencja wtórna incydentów sercowo-naczynio-
wych. W prewencji wtórnej po zawale serca ze wsz-
czepieniem stentu, przyjmowanie aspiryny wymagane 
jest do końca życia w celu zapobiegania wykrzepiania 
w stencie i kolejnego zawału [1]. Przewlekłe jej stosowa-
nie jest również zalecane wśród pacjentów po przeby-
tym udarze niedokrwiennym mózgu i przemijającym 
ataku niedokrwiennym (TIA) [2]. Według wytycznych 
ESC postępowania w  stabilnej chorobie wieńcowej 




