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Szanowni Państwo,
Wzorem lat poprzednich oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer pisma TERAPIA poświęcony 
wybranym zagadnieniom nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, 
że nadciśnienie tętnicze bardzo często współistnieje z innym, głównym modyfikowalnym czynni-
kiem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych – hipercholesterolemią. Dlatego w drugiej dekadzie 
współpracy z TERAPIĄ postanowiliśmy dodać nowy blok tematyczny, przeznaczając równie dużo 
miejsca – co nadciśnieniu tętniczemu – zaburzeniom lipidowym.

Publikowane na przestrzeni ostatnich kilku lat wytyczne europejskie i rodzime istotnie pod-
wyższyły poprzeczkę wartości docelowych ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu LDL, 
mimo iż osiągalność poprzednich celów terapeutycznych była poniżej oczekiwań. Dostępne 
nowe opcje terapeutyczne, zwłaszcza szeroka paleta preparatów złożonych, przed którymi – jak 
piszemy w jednym z artykułów – nie ma już ucieczki, pozwala na uzyskiwanie celów terapeutycz-
nych u wysokiego odsetka chorych.

Prezentowany numer jest również pierwszym numerem TERAPII w nowej szacie graficznej. 
Pragniemy podziękować całemu Zespołowi Redakcyjnemu za ciężką pracę nad dopracowa-
niem nowej odsłony CZASOPISMA, która mamy nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu.

Należy oczekiwać, że opracowane tematy będą przydatne w przełożeniu głównych za-
gadnień poruszonych w najnowszych wytycznych na podejmowane decyzje diagnostyczne  
i terapeutyczne u chorego na nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe, zwłaszcza w co-
dziennej praktyce.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz          
Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii 

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski           
Samodzielna Poradnia Lipidowa, Narodowy Instytut Kardiologii 
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Hipokaliemią określa się zazwyczaj zmniejszenie stę-
żenia potasu w osoczu poniżej 3,5 mmol/l. Stanowi 
najczęściej powikłanie stosowania tiazydowych i tia-

zydopodobnych leków moczopędnych, pętlowych leków 
moczopędnych, hiperaldosteronizmu pierwotnego, a także 
spożywania produktów zawierających lukrecję. Mechanizmem 
prowadzącym do hipokaliemii w wyżej wymienionych sytu-
acjach jest nadmierna utrata potasu z moczem.

Gospodarka potasowa ustroju
Zawartość potasu w organizmie człowieka o masie 70 kg wy-
nosi ok. 3500 mmol (tj. ok. 150 g; ok. 50 mmol/kg m.c.) potasu. 
Większość potasu – 98% – znajduje się wewnątrzkomórko-
wo, natomiast pozostałe 2% zlokalizowane jest w przestrzeni 
zewnątrzkomórkowej (1). Głównym rezerwuarem potasu są 
komórki mięśni szkieletowych, które zawierają 75% całkowi-
tej ilości potasu w organizmie (ok. 2700 mmol). Warto wspo-
mnieć, że stosunkowo duża ilość potasu znajduje się również 
w erytrocytach, hepatocytach oraz w kościach. W erytrocy-
tach stężenie potasu wynosi ok. 160 mmol/l, co powoduje, że 

nawet przy niewielkiej hemolizie może dojść do znacznego 
zwiększenia kaliemii (2). W osoczu znajduje się jedynie 1% 
całkowitej ilości potasu w organizmie (10–15 mmol). Stęże-
nie potasu w osoczu jest 30-krotnie mniejsze niż wewnątrz 
komórek (4–5 mmol/l vs 140 mmol/l). Tak duży gradient 
stężenia potasu (szczególnie między przestrzenią zewnątrz-
komórkową a cytoplazmą komórek mięśni szkieletowych) 
utrzymywany jest dzięki aktywności pompy sodowo-pota-
sowej (ATP-aza 3Na+/2K+) (3). Stężenie potasu w przestrzeni 
zewnątrzkomórkowej jest główną determinantą decydującą 
o zmianach potencjału spoczynkowego komórek, a tym sa-
mym ich zdolności do pobudzenia i przewodzenia impulsów. 
Zmniejszenie stężenia potasu w przestrzeni zewnątrzkomór-
kowej doprowadza do zwiększenia różnicy potencjału między 
przestrzenią zewnątrzkomórkową a wnętrzem komórki, czyli 
do repolaryzacji (4). 

Warto pamiętać, że nawet niewielkie zmiany stężenia po-
tasu w osoczu mogą odzwierciedlać znaczne zmiany ogólno-
ustrojowej zawartości tego kationu. Przy zmniejszeniu kaliemii 
do 3, 2,5 oraz 2 mmol/l niedobór potasu w ustroju wynosi od-
powiednio 150, 300 oraz 450 mmol (5). 

Wyniki pomiarów stężenia potasu w surowicy są wyższe niż 
w osoczu i we krwi pełnej. Zakres wartości prawidłowych stę-
żenia jonów potasu w surowicy jest o 0,2–0,5 mmol/l większy 
niż w osoczu i we krwi pełnej (6). 

Dzienna podaż potasu z pokarmem wynosi 20–100 mmol. 
Najwięcej potasu zawierają koncentraty pomidorowe 
(ok. 1000 mg/100 g). Bogate w potas są również suszone owo-
ce (np. morele, śliwki), orzechy arachidonowe, nać pietruszki, 
czekolada oraz ziemniaki (7). Głównym źródłem potasu w die-
cie Polaków są ziemniaki, które dostarczają blisko 25% tego 
pierwiastka (8).

Wchłanianie spożytego potasu odbywa się w górnym od-
cinku jelita cienkiego w mechanizmie biernego transportu (8).

Stężenie potasu w osoczu zależy głównie od jego podaży
z pokarmami, wydalania przez nerki oraz przemieszczania 
potasu z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do przestrzeni we-
wnątrzkomórkowej (ryc. 1). Dziewięćdziesiąt procent spoży-
tego potasu jest wydalane przez nerki, 5–10% przez przewód 
pokarmowy, natomiast 5% wraz z potem. Udział przewodu 

Hipokaliemia u chorych 
na nadciśnienie tętnicze

student Stanisław Surma,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, 

prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

■ Hipokaliemia częściej występuje u chorych na 
nadciśnienie tętnicze niż u osób z prawidło-
wym ciśnieniem tętniczym.

■ Najważniejszymi przyczynami hipokaliemii 
u chorych na nadciśnienie tętnicze są stoso-
wanie leków moczopędnych (tiazydowych, 
tiazydopodobnych i pętlowych) oraz pierwot-
ny hiperaldosteronizm.

■ U chorych na nadciśnienie tętnicze hipokalie-
mia pogarsza rokowanie.

■ Sposób i intensywność leczenia hipokaliemii 
zależy od aktualnej kaliemii i nasilenia jej 
objawów.
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Kaldyum (Kalii chloridum). Skład i postać: kapsułki twarde, o przedłużonym uwalnianiu. Każda kapsułka zawiera 600 mg 
potasu chlorku, co odpowiada 8 mmoli jonów potasu (315 mg jonów potasu). Wskazania: Profilaktyka i leczenie następstw 
stanów niedoboru potasu w organizmie spowodowanych różnymi stanami chorobowymi jak wymioty, biegunka, nadczynność 
nadnerczy, zwiększona utrata potasu przez nerki, leczenie sodopędnymi lekami moczopędnymi i kortykosteroidami. Dawkowanie 
i sposób podania: Lek należy połykać w całości popijając szklanką wody, w czasie lub po posiłku. Dawkowanie powinno zostać 
ustalone według indywidualnych potrzeb. Zwykle u osób dorosłych: profilaktycznie 2 lub 3 kapsułki (16 do 24 mmol K+) na dobę. 
Leczniczo: 5 do12 kapsułek (40 do 96 mmol K+) na dobę przy regularnej kontroli stężenia potasu w surowicy. Jeśli dawka dobowa 
przekracza 2 kapsułki, powinna być podawana w dwóch lub w większej liczbie dawek podzielonych. Podanie doustne. Na ogół, 
kapsułkę należy połykać w całości i popijać szklanką wody, w czasie lub po posiłku. Pacjenci karmieni przez zgłębnik żołądkowy lub 
jelitowy. Kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Hiperkaliemia wywoływana przez 
niektóre choroby i leki [hiperkaliemia może wystąpić m.in. w przypadku podawania leków moczopędnych oszczędzających potas 
lub inhibitorów ACE, w niewydolności kory nadnerczy, niewydolności nerek, kwasicy, ketonowej kwasicy cukrzycowej, po urazach 
tkanek (silne oparzenia obejmujące dużą część powierzchni ciała)]. Skąpomocz, bezmocz i mocznica w ostrej niewydolności 
nerek. Mocznica w przewlekłej niewydolności nerek. Nie leczona choroba Addisona. Ostre odwodnienie. Niedrożność przewodu 
pokarmowego lub zwężenie przełyku utrudniające połykanie. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy i okresowe wykonanie badania EKG w czasie leczenia, 
zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu krążenia i nerek. Stosowanie produktu leczniczego w okresie ciąży wymaga dokładnej 
oceny przewagi korzyści nad zagrożeniami. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku choroby wrzodowej, istniejącej 
lub stwierdzonej w wywiadzie. Szczególnej ostrożności wymaga nagłe odstawienie produktu leczniczego stosowanego 
w leczeniu skojarzonymi z glikozydami naparstnicy, gdyż rozwijająca się hipokaliemia nasila toksyczne działanie glikozydów 
naparstnicy. W niektórych rzadkich przypadkach, gdy hipokaliemia współistnieje z kwasicą metaboliczną, do suplementacji 
potasu zalecana jest inna (alkalizująca) sól potasu (np. cytrynian, glukonian, wodorowęglan). U niektórych pacjentów niedobór 
magnezu indukowany lekami moczopędnymi będzie utrudniać normalizację wewnątrzkomórkowych deficytów potasu, dlatego 
jednocześnie z korygowaniem hipokaliemii należy korygować hipomagnezemię. Dzieci i młodzież: Doświadczenie dotyczące 
stosowania u dzieci jest ograniczone. Niewydolność nerek: W stadium skąpomoczu lub bezmoczu w ostrej niewydolności nerek 
i w stadium mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek podawanie produktu leczniczego Kaldyum jest przeciwwskazane. 
Niewydolność wątroby: Nie przeprowadzono żadnych u chorych z niewydolnością wątroby. Osoby w podeszłym wieku: Z uwagi 
na możliwe pogorszenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku, konieczne może być zmniejszenie dawki. Działania 
niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko występują nudności, biegunka oraz ból brzucha. W sporadycznych przypadkach 
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pokarmowego w wydalaniu potasu może ulec zwiększeniu 
do 30–40% u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN) 
(9,10). Wśród czynników które zmniejszają wydalanie potasu 
z moczem (tj. kaliurię) są: kwasica metaboliczna, stosowanie 
leków zmniejszających aktywność układu renina-angiotensy-
na-aldosteron oraz stosowanie inhibitorów kanału sodowego 
(epithelial sodium channel, ENaC). Do czynników nasilających 
kaliurię należą natomiast: zwiększony napływ sodu i wodoro-
węglanów do cewki dalszej (w tej cewce dochodzi do wymia-
ny jonów sodu na jony potasu, które są następnie wydalane 
z moczem), aldosteron, zasadowica metaboliczna (wymiana 
jonów potasu na jony wodoru w cewce zbiorczej nefronu) 
oraz duża podaż potasu (obciążenie przewodu pokarmowego 
potasem aktywuje jak dotąd niezidentyfikowane sygnały z jelit 
i mózgu, które zwiększają kaliurię w mechanizmie niezależnym 
od aldosteronu) (11).

Hipokaliemia 
Prawidłowe wartości stężeń potasu w osoczu są obecnie 
przedmiotem istotnej kontrowersji. Wyniki badań obserwa-
cyjnych (na które ma jednak wpływ współchorobowość wy-
stępująca u analizowanych chorych) wskazują, że znamienne 
zwiększenie ryzyka zgonu obserwuje się u chorych z kaliemią 
mniejszą niż 3,5 mmol/l. Dlatego też hipokaliemią określa się 
zazwyczaj stężenie potasu w osoczu mniejsze niż 3,5 mmol/l. 
Należy jednak zaznaczyć, że część ekspertów, m.in. autorów 
rozdziału dotyczącego zaburzeń gospodarki potasowej w ak-
tualnym podręczniku do nefrologii pt. „Choroby nerek. Kom-
pendium”, uważa, że hipokaliemię należy rozpoznawać już 
przy stężeniu potasu w osoczu mniejszym niż 3,8 mmol/l (12). 

Powyższe wątpliwości dotyczące prawidłowych wartości ka- 
liemii byłyby zapewne rozwiane, gdyby przeprowadzono 
prospektywne, randomizowane badania kliniczne, w których 
byłby zbadany wpływ interwencji terapeutycznych zmniejsza-
jących kaliemię do wartości powyżej lub poniżej 3,8 mmol/l 
na śmiertelność. Należy jednak przypuszczać, że w niedalekiej 
przyszłości takie badania nie zostaną przeprowadzone. 

Jak już nadmieniono, wyniki badań obserwacyjnych wska-
zują, że znamienne zwiększenie ryzyka zgonu obserwuje się 
u chorych z kaliemią mniejszą niż ok. 3,5 mmol/l.

Mattsson i wsp. w badaniu obejmującym 5916 uczestni-
ków badania Copenhagen City Heart Study poddali analizie 
związek pomiędzy występowaniem hipokaliemii a ryzykiem 
zgonu oraz ryzykiem udaru mózgu. Wykazano, że chorzy ze 
stężeniem potasu w osoczu mniejszym niż 3,4 mmol/l w po-
równaniu z osobami z normokaliemią charakteryzowali się 
większym ryzykiem zgonu (HR 1,32; 95% CI 1,01–1,74) i więk-
szym ryzykiem udaru mózgu (HR 2,10; 95% CI 1,19–3,73) (13). 
W badaniu Hughes-Austin i wsp., obejmującym 9651 uczest-
ników badań MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) 
i CHS (Cardiovascular Health Study), u których na początku 
obserwacji nie występowały choroby układu krążenia, oceniali 
wpływ hipokaliemii na ryzyko zgonu. W porównaniu z oso-
bami z kaliemią wynoszącą 4,0–4,4 mmol/l, badani z kaliemią 
mniejszą niż 3,5 mmol/l charakteryzowali się o 13% więk-
szym ryzykiem zgonu (14). Núñez i wsp. wśród 2164 chorych 
z niewydolnością serca oceniali wpływ hipokaliemii na ryzyko 
zgonu. Ryzyko to ulegało zwiększeniu przy kaliemii wynoszą-
cej 3,5 mmol/l (RR = 1,12 [0,93–1,36]), osiągając najwyższą 
wartość przy kaliemii 2,5 mmol/l (RR = 7,09 [2,31–21,78]) (15). 

Rycina 1. Gospodarka potasowa ustroju

Przestrzeń zewnątrzkomórkowa
2% zawartości potasu w ustroju

[K+] = 3,5–5,5 mmol/l

 ▪ Aldosteron
 ▪ Wysokie stężenie sodu w płynie 
cewkowym

 ▪ Tiazydowe i tiazydopodobne leki 
moczopne

 ▪ Pętlkowe leki moczopędne

 ▪ Ostre uszkodzenie nerek
 ▪ Przewlekła choroba nerek
 ▪ Antagoniści receptora aldosteronu
 ▪ Zmniejszenie aktywności układu 
renina-angiotensyna

Przestrzeń wewnątrzkomórkowa
98% zawartości potasu w ustroju

[K+] ok. 140 mmol/l

 ▪ Insulina 
 ▪ Pobudzenie receptorów β2-adrenergicznych
 ▪ Zasadowica

 ▪ Kwasica

Dieta 
100 mmol potasu

Wydalanie z kałem
ok. 10 mmol/dobę

 Wydalanie z moczem
ok. 90 mmol/dobę

Jelito cienkie
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Podobne wyniki uzyskali Gasparini i wsp. w badaniu obejmu-
jącym 831 760 chorych z PChN w różnych stadiach. Najmniej-
sza śmiertelność 90-, 180- i 365-dniowa wśród chorych z pra-
widłową czynnością nerek (GFR [glomerular filtration rate]  
≥ 60 ml/min/1,73 m2) występowała przy kaliemii wynoszą-
cej 3,45–4,95 mmol/l. Ryzyko zgonu zaczynało wzrastać przy 
zmniejszeniu kaliemii poniżej 3,45 mmol/l (16). W badaniu 
Goyala i wsp., obejmującym dane 38 689 chorych z zawałem 
mięśnia sercowego, analizowano wpływ hipokaliemii na ry-
zyko zgonu podczas hospitalizacji z powodu zawału mięśnia 
sercowego. Ryzyko to ulegało zwiększeniu przy kaliemii wy-
noszącej od 3,0 do 3,5 mmol/l (RR = 1,06 [0,76-1,48]), osiąga-
jąc największą wartość przy kaliemii mniejszej niż 3,0 mmol/l  
(RR = 2,31 [0,74-7,24]) (17). 

Częstość występowania hipokaliemii oceniano w licznych 
badaniach. Występuje ona u 7–17% osób z chorobami układu 
krążenia. Ponadto w niektórych badaniach wykazano, że u 40% 
chorych przyjmujących leki moczopędne stwierdza się hipo-
kaliemię (18,19). W badaniu przeprowadzonym przez Udensi 
i wsp. wykazano, że u 20% hospitalizowanych chorych wystę-
puje hipokaliemia (20). Wyniki badania epidemiologicznego 
PolSenior, które zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 
grupie osób w starszym wieku w populacji polskiej (21), w któ-
rym kaliemię oznaczono u 4564 badanych (w tym u 3303 cho- 
rych z nadciśnieniem tętniczym), pozwoliły na stwierdzenie, 
że hipokaliemia częściej występuje u chorych z nadciśnieniem 
tętniczym niż u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym 
(1,1% vs 0,3%; p = 0,007) (22). 

Do wystąpienia hipokaliemii może prowadzić niedosta-
teczna podaż potasu lub jego nadmierna utrata, a także prze-
mieszczenie potasu z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do 
wewnątrzkomórkowej (transmineralizacja) (9,23,24). Przyczy-
ny hipokaliemii przedstawiono w tabeli 1.

Przejściowe zmniejszenie kaliemii można obserwować przez 
godzinę po podaniu insuliny lub po podaniu wziewnym agoni-
sty receptorów β2-adrenergicznych, np. salbutamolu (9).

U chorego ze zmniejszonym stężeniem potasu w osoczu 
zawsze należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia tzw. hi-
pokaliemii rzekomej (pseudohipokaliemii). Jej przyczynami 
są: przechowywanie nieodwirowanej próbki krwi przy leuko-

cytozie większej niż 100 000/µl (granulocyty pobierają potas 
z osocza) lub zbyt długie przechowywanie próbki krwi z prawi-
dłową liczbą leukocytów w temperaturze 25–28°C (25). Hipo-
kaliemia rzekoma nie występuje jednak często. 

Hipokaliemia wywołuje repolaryzację błony komórkowej 
miocytów i neurocytów, zwiększając potencjał spoczynkowy 
tych komórek. Oddziałując na komórki układu bodźcotwór-
czego i przewodzącego serca, hipokaliemia prowadzi do skró-
cenia czasu depolaryzacji oraz obniżenia progu pobudliwości, 
czego konsekwencją są zaburzenia rytmu serca (26).

Obraz kliniczny hipokaliemii zależy od jej nasilenia oraz 
szybkości zmniejszania stężenia potasu w osoczu (25). Ła-
godnej hipokaliemii zwykle nie towarzyszą żadne objawy 
kliniczne. W przypadku hipokaliemii umiarkowanej i ciężkiej 
obserwuje się: osłabienie siły mięśniowej, skurcze mięśni 
(może dojść do porażenia mięśni szkieletowych), rabdomio-
lizę, zaparcia, zaburzenia rytmu serca, poliurię (hipokaliemia 
prowadzi do zmniejszenia ekspresji akwaporyny 2 [AQP2] 
w cewce zbiorczej nefronu), parestezje, nadpobudliwość ner-
wową, apatię, zaburzenia koncentracji, nadmierną senność, 
nadmierne pragnienie, nietolerancję zimna, niedrożność po-
rażenną jelit, nietolerancję węglowodanów oraz zasadowicę 
metaboliczną (26). 

Hipokaliemia przebiega najczęściej z zasadowicą metabo-
liczną, która spowodowana jest przez kilka mechanizmów:

 ■ przemieszczenie jonów wodoru z osocza do cytoplazmy; 
 ■ pobudzenie aktywności apikalnej pompy wodorowo-pota-
sowej (ATP-azy H+/K+) w komórkach cewek zbiorczych; 

 ■ pobudzenie amoniogenezy i wytwarzania α-ketoglutaranu, 
których metabolizm dostarcza jonów wodorowęglanowych; 

 ■ zaburzenia reabsoprcji jonów chlorkowych w cewce dal-
szej nefronu prowadzące do zwiększenia elektroujemności 
błony, co zwiększa utratę jonów wodoru z moczem (26). 

U ponad 50% chorych z hipokaliemią stwierdza się hipoma-
gnezemię. Współistniejący niedobór magnezu sprawia, że hi-
pokaliemia jest oporna na leczenie (27). Wykazano, że niedobór 
magnezu prowadzi do zwiększonego pobudzenia kanałów po-
tasowych ROMK2 (renal outer medullary potassium channel-2) 
w cewce zbiorczej nefronu, co pogłębia hipokaliemię (28).

ZMNIEJSZONA PODAŻ  
POTASU W DIECIE LUB  

ZWIĘKSZONA UTRATA POTASU  
PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY

ZWIĘKSZONE WYDALANIE  
POTASU Z MOCZEM TRANSMINERALIZACJA

 ▪ Anorexia nervosa
 ▪ Alkoholizm 
 ▪ Biegunki

 ▪ Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne
 ▪ Pętlowe leki moczopędne
 ▪ Hiperaldosteronizm pierwotny
 ▪ Hiperaldosteronizm wtórny
 ▪ Hiperkortyzolizm
 ▪ Zespół Gitelmana
 ▪ Zespół Barttera
 ▪ Kwasice cewkowe (typu 1 i 2)
 ▪ Spożywanie lukrecji i produktów spożywczych 
je zawierających 

 ▪ Zasadowica metaboliczna
 ▪ Insulinoterapia
 ▪ Agoniści receptorów  
β2-adrenergicznych

Tabela 1. Najczęstsze przyczyny hipokaliemii (9).
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Hipokaliemia wywołuje liczne zmiany w zapisie EKG: spłasz-
czenie lub odwrócenie załamka T, uwydatnienie załamka U, 
obniżenie odcinka ST, zlewającą się z załamkiem T falę U, wy-
dłużenie odstępu QU i QT, dodatkowe pobudzenia komorowe, 
częstoskurcze oraz migotanie przedsionków (2,26). 

Każda hipokaliemia jest potencjalnym stanem zagrożenia ży-
cia, chociaż może przebiegać długi czas bez żadnych objawów 
klinicznych, po czym ujawnia się zaburzeniami rytmu serca (29).

Hipokaliemia wpływa niekorzystnie na rokowanie, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowe. Aldahl i wsp. wykazali, że chorzy 
z przewlekłą niewydolnością serca i hipokaliemią, u których po  
8–30 dniach leczenia nie uzyskano prawidłowych stężeń potasu 
w osoczu, charakteryzowali się znacznie większym ryzykiem zgonu 
w okresie kolejnych 90 dni (30). Wyniki badań obserwacyjnych, szcze-
gółowo uprzednio już opisanych w tej pracy, wskazują, że hipokalie-
mia zwiększa śmiertelność w odległym czasie obserwacji (13–17).

Cewka dalsza

Cewka zbiorcza

[Na+] w płynie  
cewkowym

Wydalania  
z moczem

Na+ Na+

Na+ Na+

3Na+

3Na+

3Na+

3Na+

2K+

2K+

2K+

2K+

K+

K+

K+

K+

K+

Cl-

Cl-

K+

Cl- Cl-

K+K+

Śródmiąższ  
nerki

Śródmiąższ  
nerki

Komórka cewki dalszej

Komórki cewki zbiorczej

NCC

A

B

ENaC

Bartyna 

Kir.4.1
Kir.5.1

Tiazydowe  

i ti
azydopodobne  

leki m
oczopędne

ATP-aza
Na+/K+

ATP-aza
Na+/K+

Kir4.1

CIC-Kb

KCC4

ROMK2

Rycina 2. A) Mechanizm działania tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych; B) Efekt działania tiazydowych i tiazy-
dopodobnych leków moczopędnych w cewce zbiorczej nefronu, prowadzący do nasilonego wydalania potasu z moczem

NCC – kotransporter sodowo-chlorkowy; Kir4.1, Kir5.1 – kanały potasowe; KCC4 – kotransporter chlorkowo-potasowy;  
CIC-Kb – kanał chlorkowy zależny od bartyny; ENaC – nabłonkowy kanał sodowy; ROMK2 – kanał potasowy zależny od ATP
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Hipokaliemia wywołana tiazydowymi  
i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi
Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne należą do jed-
nej z pięciu podstawowych grup leków przeciwnadciśnienio-
wych (31,32). Miejscem ich działania jest segment S2 cewki 
dalszej nefronu. Leki te zmniejszają aktywność kotransportera 
NCC (sodium-chloride cotransporter), który umożliwia reab-
sorpcję jonów chloru i sodu ze światła tego fragmentu cewki 
do wnętrza jej komórek (33) (ryc. 2). Aktywność NCC umożliwia 
reabsorpcję 5–7% jonów sodu i na tyle oceniana jest maksy-
malna skuteczność tiazydowych i tiazydopodobnych leków 
moczopędnych w eliminacji sodu przez nerki. Efektywność 
działania tej grupy leków zależy od przesączania kłębusz-
kowego (GFR). Uważa się, że istotnie zmniejszają one swoje 
działanie przy GFR < 30 ml/min/1,73 m2 (34,35). Pogląd ten, 
jakkolwiek powszechny, nie jest udokumentowany rzetelny-
mi wynikami badań. Reubi i wsp. wykazali, że efektywność ta 
ulega zmniejszeniu dopiero przy GFR < 15–20 ml/min/1,73 m2 
(36). Do najważniejszych działań niepożądanych tiazydowych 
i tiazydopodobnych leków moczopędnych należą: hiponatre-
mia, hipokaliemia, hiperkalcemia, hiperurykemia, nietoleran-
cja glukozy i oporność tkanek na insulinę (37). 

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne prowadzą 
do hipokaliemii poprzez zmniejszenie aktywności kotranspor-
tera NCC w cewce dalszej nefronu, przez co zwiększają napływ 
jonów sodu do cewki zbiorczej. W cewce zbiorczej w mecha-

nizmie sprzężenia elektrycznego dochodzi do wymiany jonów 
sodu na jony potasu. Napływające do cewki zbiorczej jony 
sodu poprzez kanał ENaC dostają się do cytoplazmy komórek 
cewki, prowadząc do aktywacji ATP-azy 3Na+/2K+, w efekcie 
czego ulega zwiększeniu napływ jonów potasu do cytopla-
zmy komórki. Zwiększenie stężenia potasu wewnątrz komórki 
cewki zbiorczej prowadzi do pobudzenia kanałów potaso-
wych ROMK2, powodując nasilenie wydzielania jonów potasu 
do płynu cewkowego i wydalanie ich z moczem (ryc. 2) (9,38). 
Nasilenie hipokaliemii ulega zwiększeniu wraz ze zwiększe-
niem dawki leku moczopędnego (6).

Częstość występowania hipokaliemii u chorych stosują-
cych tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne anali-
zowano m.in. w badaniu SHEP (Systolic Hypertension in the  
Elderly Program), w którym uczestniczyło ponad 4 tys. cho-
rych z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym. 
Wykazano, że podczas jednego roku leczenia chlortalidonem 
hipokaliemia wystąpiła u 7% chorych vs 1% chorych, u któ-
rych stosowano placebo (p = 0,001) (39). W badaniu ALLHAT 
(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent 
Heart Attack Trial) w okresie 5-letniej obserwacji ponad 33 
tys. chorych w wieku > 55 lat hipokaliemia wystąpiła u 12% 
stosujących chlortalidon w dawce 12,5–25 mg/dobę (40). 
Wyniki badania PolSenior wykazały, że częstość występowa-
nia hipokaliemii była podobna u chorych przyjmujących tia-
zydowy lek moczopędny i tiazydopodobny lek moczopędny 
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NKCC2 – kotransporter sodowo-chlorkowo-potasowy; KCC4 – kotransporter chlorkowo-potasowy; CIC-Kb – kanał chlorko-
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Rycina 3. Mechanizm działania pętlowych leków moczopędnych z uwzględnieniem mechanizmów prowadzących do zwiększe-
nia wydalania potasu z moczem



1110/2020

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

(3% vs 2%) (22). W metaanalizie wyników 14 randomizowa-
nych badań klinicznych z udziałem 883 chorych z nadciśnie-
niem tętniczym nie stwierdzono różnicy w częstości wystę-
powania hipokaliemii między stosującymi hydrochlorotiazyd 
a leczonymi indapamidem (41).

Hipokaliemia wywołana pętlowymi lekami 
moczopędnymi
Pętlowe leki moczopędne są głównie stosowane u chorych 
z nadciśnieniem tętniczym, któremu towarzyszy niewydol-

ność serca, niewydolność nerek czy niewydolność wątroby 
(31). Miejscem działania tej grupy leków jest grubościenna 
część ramienia wstępującego pętli Henlego. Zmniejszają one 
aktywność kotransportera NKCC2 (Na+-K+-2Cl– cotransporter), 
który umożliwia jednoczesną reabsorpcję jonów sodu, potasu 
oraz chloru ze światła ramienia wstępującego pętli Henlego 
do wnętrza jej komórek (ryc. 3) (33). Aktywność NKCC2 umoż-
liwia reabsorpcję 20–30% jonów sodu i na tyle oceniana jest 
maksymalna skuteczność pętlowych leków moczopędnych 
w eliminacji sodu przez nerki. Do najważniejszych działań nie-

ENaC – nabłonkowy kanał sodowy; ROMK2 – kanał potasowy zależny od ATP; Kir4.1, Kir5.1 – kanały potasowe; MR – receptor 
mineralokortykoidów

Rycina 4. Mechanizm powstawania hipokaliemii u chorych z hiperaldosteronizmem pierwotnym

Rycina 5. Przemiany kwasu glicyryzynowego w jelicie cienkim
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pożądanych tych leków należą: hiponatremia, hipokaliemia, 
hipomagnezemia, hipokalcemia oraz hiperurykemia (33).

Pętlowe leki moczopędne prowadzą do hipokaliemii po-
przez zmniejszenie aktywności kotransportera NKCC2, co po-
woduje utratę z moczem zarówno jonów sodu i chloru, a także 
potasu (ryc. 3) (8,32). Leki z tej grupy zmniejszają również reab-
sorpcję jonów magnezu i wapnia w pętli Henlego (32). 

W badaniu na szczurach z nadciśnieniem tętniczym (szczep 

z niewydolnością serca) oceniano wpływ furosemidu i torasemidu 
na kaliurię. Wykazano że torasemid w mniejszym stopniu zwięk-
sza kaliurię w porównaniu z furosemidem (42). Częstość występo-
wania hipokaliemii u stosujących pętlowe leki moczopędne oce-
niano w badaniu PolSenior, stwierdzając jej występowanie u ok. 
1% chorych przyjmujących pętlowe leki moczopędne. W badaniu 
tym pętlowe leki moczopędne rzadziej były przyczyną hipokalie-
mii niż tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne (24).

Rycina 6. Działanie dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 2 (11β-HSD2)
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ENaC – nabłonkowy kanał sodowy; ROMK2 – kanał potasowy zależny od ATP; Kir4.1, Kir5.1 – kanały potasowe; MR – recep-
tor mineralokortykoidów; 11β-HSD2 – dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu 2

Rycina 7. Mechanizm działania kwasu glicyretynowego, prowadzący do hipokaliemii
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Czy inhibitory SGLT-2 zwiększają ryzyko 
wystąpienia hipokaliemii?
Inhibitory SGLT-2 (sodium-glucose transporter type 2) są jedną 
z grup leków przeciwcukrzycowych (43). Kotransporter SGLT-2 
zlokalizowany jest w segmencie S1 i S2 cewki bliższej nefronu.  
W warunkach fizjologicznych uczestniczy on w jednoczesnej 
reabsorpcja glukozy i jonów sodu. Kotransporter SGLT-2 uczest- 
niczy w 90% reabsorpcji glukozy, która została przefiltrowana 
w kłębuszku nerkowym (43,44). Pierwszym niespecyficznym 
inhibitorem SGLT-1 i SGLT-2 była wyizolowana w 1835 r. z kory 
jabłoni floryzyna. Zaobserwowano, że podanie jej zwierzę-
tom po pankreatektomii wywoływało cukromocz (44). Poza 
korzystnym efektem polegającym na zmniejszaniu glikemii 
inhibitory SGLT-2 wykazują efekt przeciwnadciśnieniowy. Da-
pagliflozyna zmniejsza skurczowe ciśnienie tętnicze o 2–9 mm 
Hg, a kanagliflozyna o 2–8 mm Hg (45). Biorąc pod uwagę me-
chanizm działania inhibitorów SGLT-2, można przypuszczać, 
że będą one jedynie w niewielkim stopniu zwiększały ryzyko 
wystąpienia hipokaliemii. W metaanalizie 13 randomizowa-
nych, wykonanych z zastosowaniem placebo i podwójnie za-
ślepionych badań klinicznych z udziałem chorych na cukrzycę 
typu 2 analizowano związki między podawaniem dapagliflo-
zyny a występowaniem zaburzeń elektrolitowych. Nie odno-
towano wpływu tego leku na stężenie potasu w osoczu. Tak 
więc w badaniu tym nie wykazano, że dapagliflozyna zwiększa 
ryzyko wystąpienia hipokaliemii u chorych z cukrzycą typu 2 
(46). Flozyny nie powodują również nadmiernego wydalania 
magnezu z moczem, co sprawia, że coraz częściej nazywane są 
„idealnymi diuretykami” (47).

Hiperaldosteronizm pierwotny
Hiperaldosteronizm pierwotny (primary hyperaldostero-
nism, PA) jest endokrynopatią cechującą się nieadekwatnie 
dużym wydzielaniem aldosteronu w mechanizmie niezależ-
nym od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron 
i nie podlegającym zmniejszeniu po podaniu sodu. Autorem 
pierwszego opisu nadciśnienia tętniczego w przebiegu guza 
warstwy kłębkowatej kory nadnerczy był Michał Lityński. 
W 1954 r. Jerome W. Conn dokonał pełnego opisu zespołu 
hiperaldosteronizmu pierwotnego (48,49). Cechami charak-
terystycznymi PA są: zmniejszona aktywność reninowa oso-
cza (ARO), wysokie stężenie aldosteronu w surowicy, co daje 
wysoką wartość współczynnika aldosteronowo-reninowego, 
współistniejące nadciśnienie tętnicze (często oporne na le-
czenie farmakologiczne) oraz hipokaliemia (50). Przyczynami 
tego schorzenia mogą być gruczolaki kory nadnerczy (zespół 
Conna), obustronny przerost kory nadnerczy, rzadziej raki 
kory nadnerczy i nowotwory o lokalizacji pozanadnerczowej, 
wytwarzające aldosteron (51).

Hiperaldosteronizm pierwotny głównie dotyczy osób do- 
rosłych i jest jedną z najczęstszych wtórnych przyczyn nad-
ciśnienia tętniczego (52). Częstość występowania tego scho-
rzenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze poddali ocenie 
w prospektywnym badaniu klinicznym Rossi i wsp. Wzięło 
w nim udział 1125 chorych z nowo rozpoznanym nadciśnie-
niem tętniczym. Hiperaldosteronizm pierwotny wykryto u 11% 
badanych (53). Mosso i wsp. wykonali badanie oceniające czę-
stość występowania hiperaldosteronizmu pierwotnego w za-
leżności od stopnia nadciśnienia tętniczego. Wśród chorych 

z I stopniem nadciśnienia tętniczego (140–159/90–99 mm Hg) 
PA występował u 2% z nich. Odsetek hiperaldosteronizmu 
pierwotnego u chorych z II (160–179/100–109 mm Hg) i III  
(≥ 180/110 mm Hg) stopniem nadciśnienia tętniczego wynosił 
odpowiednio 8 i 13% (54). Gaddam i wsp. podsumowali wyniki 
badań dotyczących rozpowszechnienia PA wśród osób z opor-
nym nadciśnieniem tętniczym. Analizie poddano wyniki badań 
przeprowadzonych w Seattle, Birmingham, Oslo, Pradze oraz 
Atlancie. Hiperaldosteronizm pierwotny występował odpo-
wiednio u 17, 20, 22, 19 oraz 14% badanych chorych z opor-
nym nadciśnieniem tętniczym leczonych w tych ośrodkach 
(55). Mulatero i wsp. stwierdzili, że hipokaliemia występuje 
u 9–37% chorych z PA (56). Badanie RESIST-POL przeprowa-
dzone w latach 2009–2012 pośród 204 chorych z prawdziwie 
opornym nadciśnieniem tętniczym wykazało, że hiperaldoste-
ronizm pierwotny występował u 16% chorych (57). W bada-
niu Monticone i wsp., przeprowadzonym w 2017 r., oceniano 
częstość występowania PA wśród chorych z nadciśnieniem 
tętniczym, leczonych w poradni lekarza rodzinnego. Badanie 
obejmowało 1672 osoby z nadciśnieniem tętniczym, pocho-
dzące z 19 praktyk lekarza rodzinnego. Hiperaldosteronizm 
pierwotny stwierdzono u chorych z nadciśnieniem tętniczym I, 
II i III stopnia odpowiednio u 4, 10 i 12% badanych. Najczęstszą 
przyczyną PA w tym badaniu był obustronny przerost nadner-
czy (u 65% chorych) (58).

Hipokaliemia w przebiegu PA jest następstwem nadmiaru 
aldosteronu, który nasilając reabsorpcję jonów sodu w cewce 
zbiorczej nefronu, prowadzi do pobudzenia ATP-azy 3Na+/2K+ 
w komórkach tej cewki. Zgromadzone we wnętrzu komórki 
cewki zbiorczej jony potasu są wydzielane do płynu cewkowe-
go przy udziale kanałów potasowych ROMK2 (ryc. 4), zwiększa-
jąc utratę potasu z moczem (59).

Hiperaldosteronizm pierwotny należy przede wszystkim po-
dejrzewać u chorych na nadciśnienie tętnicze z samoistną hipo-
kaliemią lub hipokaliemią występującą po zastosowaniu leków 
moczopędnych w małych dawkach. Badania diagnostyczne 
w kierunku PA przeprowadzać należy także u osób z ciśnieniem 
tętniczym ≥ 150/100 mm Hg, u pacjentów z opornym nadci-
śnieniem tętniczym, u bardzo młodych (< 20. r.ż.) chorych na 
nadciśnienie tętnicze lub pacjentów z powikłaniami ze strony 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN) < 40. r.ż., u osób z przy-
padkowo wykrytymi guzami nadnerczy, u krewnych chorych 
z PA, gdy występuje u nich nadciśnienie tętnicze oraz u chorych 
na nadciśnienie tętnicze z bezdechem w czasie snu (51,59–61).

Produkty spożywcze zawierające lukrecję
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) jest byliną z rodziny bobo-
watych. Rośnie w krajach o klimacie umiarkowanym i ciepłym, 
na żyznych i dobrze nawodnionych glebach. Korzeń lukrecji 
ma słodkawy smak i znajduje zastosowanie w przemyśle spo-
żywczym i ziołolecznictwie. Lukrecja zawiera m.in. kwas glicy-
ryzynowy (3–5% masy korzenia) (62). Wśród produktów spo-
żywczych zawierających lukrecję są: korzeń lukrecji (do ssania 
i do żucia), mieszanki ziołowe, herbaty, cukierki, ciasta, guma 
do żucia (Stimorol, Torpedoes, Lions, BenBits), dodatki w kuch-
ni włoskiej i francuskiej do makaronów, do risotto, a także do 
mięsa i do ryb (63,64). Spożywanie produktów zawierających 
lukrecję może doprowadzić do wystąpienia zespołu objawów 
zwanego pozornym nadmiarem mineralokortykoidów lub rze-
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komym hiperaldosteronizmem, obejmującego nadciśnienie 
tętnicze, obrzęki, hipokaliemię oraz zasadowicę metaboliczną 
(65). Zwiększenie ciśnienia tętniczego pod wpływem lukrecji 
związane jest z działaniem kwasu glicyretynowego powsta-
jącego w jelicie cienkim z kwasu glicyryzynowego pod wpły-
wem swoistych β-glukuronidaz wytwarzanych przez bakte-
rie: Streptococcus, Eubacterium sp., Ruminococcus sp. oraz 
Clostridium innocuum (ryc. 5) (65). Kwas glicyretynowy jest 
inhibitorem dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 2 
(11β-HSD2). Enzym ten uczestniczy w wewnątrzkomórkowej 
homeostazie kortyzolu i kortyzonu (ryc. 6) (66). Izoenzym typu 
2 11β-HSD zlokalizowany jest głównie w nerkach, a jego fizjo-
logiczna rola obejmuje ochronę ich tkanek przed działaniem 
nadmiaru kortyzolu. Kortyzol, w odróżnieniu od kortyzonu, 
ma podobne jak aldosteron powinowactwo do receptorów 
dla mineralokortykoidów (MR). Kortyzol występuje w osoczu, 
jednak w 100–1000-krotnie większym stężeniu niż aldosteron 
(67). Zmniejszenie aktywności 11β-HSD2 przez kwas glicy-
retynowy prowadzi do pobudzenia MR przez kortyzol. Obraz 

kliniczny chorego, który spożył lukrecję, przypomina zmiany 
spowodowane nadmiarem mineralokortykoidów. Cechami 
charakterystycznymi są: nadciśnienie tętnicze, hipokaliemia, 
zmniejszona aktywność reninowa osocza oraz prawidłowe lub 
zmniejszone stężenie aldosteronu w osoczu (68). Nadmierne 
pobudzanie MR przez kortyzol prowadzi do aktywacji kanałów 
ENaC, wskutek czego zwiększeniu ulega napływ jonów sodu 
do wnętrza komórek cewki zbiorczej. Dochodzi do pobudze-
nia ATP-azy 3Na+/2K+, która wchłonięte zwrotnie jony sodu 
wymienia na jony potasu, wydzielane następnie do płynu cew-
kowego przy udziale kanałów potasowych ROMK2 (ryc. 7) (9). 
Spożywanie produktów zawierających lukrecję, szczególnie 
przez chorych stosujących tiazydowe i tiazydopodobne leki 
moczopędne lub pętlowe leki moczopędne, znacznie zwięk-
sza ryzyko wystąpienia hipokaliemii (63). W literaturze są opisy 
przypadków klinicznych zwiększenia ciśnienia tętniczego i hi-
pokaliemii spowodowanego spożyciem korzenia lukrecji lub 
produktów spożywczych ją zawierających, takich jak cukierki, 
herbata czy guma do żucia (63).

 ARO – aktywność reninowa osocza

Rycina 8. Algorytm diagnostyki różnicowej przyczyn hipokaliemii u chorego na nadciśnienie  tętnicze (6,69)
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Zapobieganie i leczenie
Oznaczanie stężenia potasu w osoczu należy do badań pod-
stawowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Proponowany algorytm diagnostyki różnicowej hipokalie-
mii u chorego na nadciśnienie tętnicze zaprezentowano na 
rycinie 8. Należy podkreślić, że starannie zebrane wywiady le-
karskie stanowią podstawę diagnostyki przyczyn hipokaliemii.

W celu zapobiegania hipokaliemii należy często oznaczać 
kaliemię, zwłaszcza u chorych otrzymujących leki moczopęd-
ne. U osób z tendencją do hipokaliemii zaleca się dietę ubo-
gą w sód i bogatą w potas (zawierającą m.in. dużo świeżych 
warzyw i owoców) oraz suplementację potasu w postaci ta-
bletek chlorku potasu (należy preferować tabletki lub kapsułki 
o przedłużonym uwalnianiu). W sytuacji nieosiągnięcia prawi-
dłowych wartości kaliemii można do stosowanej terapii mo-
czopędnej dodać antagonistę receptora mineralokortykoido-
wego – spironolakton lub eplerenon (8,9,11,18,19). 

Leczenie hipokaliemii u chorych ze stężeniem potasu w oso-
czu nie mniejszym niż 3,0 mmol/l powinno obejmować doustne 
podawanie chlorku potasu w ilości 60–80 mmol/dobę w po-
dzielonych dawkach. Zaleca się oznaczanie kaliemii raz na dobę, 
aż do momentu uzyskania wartości prawidłowych. Następnie 
należy ustalić przyczynę hipokaliemii oraz wdrożyć działania 
profilaktyczne. Warto pamiętać, że oporność hipokaliemii na le-
czenie może wynikać ze współtowarzyszącej hipomagnezemii. 
U takich chorych należy w pierwszej kolejności podawać prepa-
raty magnezu (9,18,19). 

Leczenie hipokaliemii u chorych ze stężeniem potasu 
w osoczu mniejszym niż 3,0 mmol/l zależy od występowa-
nia objawów towarzyszących. U osób z istotnym klinicznie 
osłabieniem siły mięśniowej, rabdomiolizą lub zaburzeniami 
rytmu serca należy zalecać hospitalizację i podawać dożyl-
nie chlorek potasu w ilości 10–20 mmol/dobę rozpuszczony 
w 0,9% NaCl. Oznaczanie kaliemii powinno wykonywać się co 
2–4 godz., aż do momentu uzyskania normokaliemii. Pozostali 
chorzy (tj. bez powyższych objawów) powinni otrzymywać do-
ustnie chlorek potasu w ilości 100 mmol/dobę w podzielonych 
dawkach. U tych pacjentów kaliemię należy oznaczać raz na 
dobę, aż do momentu uzyskania normokaliemii. Po uzyskaniu 
prawidłowych wartości kaliemii należy ustalić przyczyny wy-
stąpienia hipokaliemii, a następnie wdrożyć działania profilak-
tyczne (9,18).

Podsumowanie
Hipokaliemia jest najczęściej istotnym klinicznie powikłaniem 
stosowania tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczo-
pędnych oraz pętlowych leków moczopędnych, a także hi-
peraldosteronizmu pierwotnego. Do hipokaliemii również 
może doprowadzić spożywanie produktów zawierających 
w swoim składzie lukrecję. Patogeneza hipokaliemii spowo-
dowanej wymienionymi czynnikami sprowadza się do nad-
miernej utraty jonów potasowych przez nerki. Inne przyczyny 
hipokaliemii występują znacznie rzadziej. W celu uniknięcia 
wystąpienia hipokaliemii i jej powikłań należy przede wszyst-
kim przekazywać chorym informacje dotyczące jej objawów 
i monitorować stężenie potasu w osoczu u wszystkich osób 
ze zwiększonym ryzykiem jej wystąpienia. Należy pamiętać, 
że hipokaliemia mimo często bezobjawowego przebiegu jest 
stanem zagrożenia życia chorego, dlatego świadomość ryzyka 

jej wystąpienia oraz wiedza dotycząca jej zapobiegania oraz 
leczenia powinny być podstawą prawidłowego postępowa-
nia lekarskiego.

SUMMARY  
Hypokalemia in patients with arterial hypertension
Potassium is the main intracellular cation involved in the regu-
lation of the resting potential of cells, and thus regulating their 
ability to stimulate and conduct impulses. Reduction of po-
tassium concentrations in the extracellular space leads to cell 
repolarization. A slight variations in plasma potassium con-
centration may reflect a significant changes in the systemic 
content of this cation. The daily intake of potassium is 20–100 
mmol. In subjects with normal kidney function, the majority of 
dietary potassium is excreted in the urine.

Hypokalemia is defined usually as a reduction of plasma 
potassium concentration below 3.5 mmol/l. Hypokalemia is 
predominantly caused by the use of thiazide and thiazide-like 
diuretics, loop diuretics, primary hyperaldosteronism, or the 
consumption of licorice-containing products. The mechanism 
leading to hypokalemia in these clinical conditions is an exces-
sive loss of potassium in the urine.

In order to reduce the risk of hypokalemia and its complica-
tions, patients should be informed of their symptoms and the 
plasma potassium concentration should be monitored in all 
patients with increased risk of hypokalemia.
Keywords: hypokalemia, thiazide and thiazide-like diuretics, 
loop diuretics, primary hyperaldosteronism, licorice.
Słowa kluczowe: hipokaliemia, tiazydowe i tiazydopodobne 
leki moczopędne, pętlowe leki moczopędne, hiperaldostero-
nizm pierwotny, lukrecja.
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Hipercholesterolemia rodzinna (familial hypercholeste-
rolemia, FH) jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicz-
nych. Zakłada się, że występuje ona u 1 na 220 osób (1). 

Do rozwoju choroby prowadzi mutacja w jednym z genów 
kodujących białka, których zadaniem jest usuwanie choleste-
rolu z krwi. Dotychczas poznano mutacje w genach: LDLR, 

APOB, PCSK9. Mutacja w genie kodującym białko LDLR jest 
najczęstsza i odpowiada za rozwój ponad 95% przypadków 
choroby (1,2). 

FH jest chorobą monogenową, dziedziczącą się w sposób 
autosomalnie dominujący. Dlatego choroba ta może wystę-
pować u 1 : 2 dzieci chorych na FH. Wyróżnia się hiperchole-
sterolemię rodzinną heterozygotyczną (jeden uszkodzony allel 
w genie) oraz znacznie rzadziej występującą, 1 na 300 000 osób, 
hipercholesterolemię rodzinną homozygotyczną (dwa uszko-
dzone allele w genie). FH występuje z podobną częstością 
u kobiet i mężczyzn (1). 

Objawy hipercholesterolemii rodzinnej
Podstawowym objawem hipercholesterolemii rodzinnej jest 
bardzo wysokie stężenie cholesterolu stwierdzane już od dzie-
ciństwa (1). Długotrwałe narażenie na wysokie stężenie chole-
sterolu prowadzi do szybkiego rozwoju miażdżycy, a w konse-
kwencji do występowania w młodym wieku jawnej klinicznie 
choroby sercowo-naczyniowej (ryc. 1). Zmiany miażdżycowe 
w tętnicach wieńcowych wykazano już u 17-letnich mężczyzn 
i 25-letnich kobiet z FH. 

W badaniu SAFEHEART (Spanish Familial Hypercholestero-
lemia Longitudinal Cohort Study) wykazano trzykrotny wzrost 
częstości występowania choroby sercowo-naczyniowej na 
podłożu miażdżycy u chorych z potwierdzaną w badaniu ge-
netycznym FH vs chorzy bez hipercholesterolemii rodzinnej. 

Należy podkreślić, że nie tylko rozwój bezobjawowej choro-
by sercowo-naczyniowej jest u chorych z FH szybszy. Wykaza-
no również, że u nieleczonych chorych z heterozygotyczną po-
stacią FH pierwszy zawał serca występuje ok. 20 lat wcześniej 
w porównaniu z populacją ogólną. Jeszcze gorsze rokowanie 
sercowo-naczyniowe jest u chorych z hipercholesterolemią 
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 ■ Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną 
z najczęstszych chorób dziedzicznych. 

 ■ Podstawowym objawem hipercholesterolemii 
rodzinnej jest bardzo wysokie stężenie chole-
sterolu stwierdzane już od dzieciństwa.

 ■ Długotrwałe narażenie na wysokie stężenie 
cholesterolu prowadzi do szybkiego rozwoju 
miażdżycy, a w konsekwencji do występo-
wania już w młodym wieku jawnej klinicznie 
choroby sercowo-naczyniowej. 

 ■ Hipercholesterolemię rodzinną można roz-
poznać już na podstawie wywiadu i stężenia 
cholesterolu. 

 ■ Leczenie farmakologiczne u osób z hipercho-
lesterolemią rodzinną obejmuje intensywną 
terapię statyną i/lub ezytymibem a w przy-
padku, gdy nie pozwala ona na osiągnięcie 
docelowych leczenie inhibitorami PCSK9.
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KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW

1. WYWIAD RODZINNY

Krewny pierwszego stopnia z rozpoznaną przedwczesną (mężczyźni < 55. r.ż.; kobiety < 60. r.ż.) choro-
bą wieńcową lub chorobą naczyń, bądź krewny pierwszego stopnia, u którego stwierdzono stężenie 
LDL-C > 95. centyla

1

Krewny pierwszego stopnia, u którego występują kępki żółte ścięgien i/lub starczy rąbek rogówkowy, 
lub dzieci < 18. r.ż. ze stężeniem LDL-C > 95. centyla 2

2. WYWIAD KLINICZNY

Pacjent z przedwczesną (mężczyźni < 55. r.ż.; kobiety < 60. r.ż.) chorobą wieńcową 2

Pacjent z przedwczesną (mężczyźni < 55. r.ż.; kobiety < 60. r.ż.) chorobą naczyń mózgowych lub obwo-
dowych 1

3. BADANIE PRZEDMIOTOWE

Kępki żółte ścięgien 6

Starczy rąbek rogówkowy u osoby < 45. r.ż. 4

4. STĘŻENIE LDL-C BEZ LECZENIA

≥ 8,5 mmol/l (≥ 325 mg/dl) 8

6,5–8,4 mmol/l (251–324 mg/dl) 5

5,0–6,4 mmol/l (191–250 mg/dl) 3

4,0–4,9 mmol/l (155–190 mg/dl) 1

5. ANALIZA DNA

Mutacja czynnościowa w genie LDLR, APOB lub PCSK9 8

Należy wybrać tylko jeden (największy) wynik punktowy w każdej grupie, rozpoznanie opiera się na łącznej liczbie uzy-
skanych punktów:

„Pewne” rozpoznanie FH > 8 pkt

„Prawdopodobne” rozpoznanie FH 6–8 pkt

„Możliwe” rozpoznanie FH 3–5 pkt

Tabela 1. Skala The Dutch Lipid Network Criteria służąca do rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej

Rycina 1. Ryzyko rozwoju choroby wieńcowej u chorego z hipercholesterolemią rodzinną w porównaniu z chorymi bez FH (12)
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homozygotyczną. W grupie tej zawały serca występują już 
przed 30. r.ż., a nawet wcześniej (2–4,11). 

U kogo podejrzewać hipercholesterolemię 
rodzinną heterozygotyczną?
Hipercholesterolemię rodzinną należy podejrzewać w przypadku:

 ■ wysokiego poziomu cholesterolu całkowitego (> 310 mg/dl) 
i/lub LDL (low-density lipoproteins) (> 190 mg/dl) u pa-
cjenta lub u krewnych;

 ■ przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej u pacjenta 
lub w wywiadzie rodzinnym oraz występowania hipercho-
lesterolemii rodzinnej u krewnych;

 ■ obecnych żółtaków ścięgien lub rąbka rogówkowego u pa-
cjenta lub u krewnych;

 ■ wywiadu rodzinnego przedwczesnych nagłych zgonów 
z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Jak diagnozować hipercholesterolemię 
rodzinną heterozygotyczną?

Złotym standardem w diagnostyce FH jest badanie gene-
tyczne w celu potwierdzenia mutacji w genach kodujących 

białka: LDLR, APOB i PCSK9 (2–4). W tym miejscu należy jednak 
podkreślić, że istnieje wiele nieznanych jeszcze mutacji genów 
prowadzących do rozwoju hipercholesterolemii rodzinnej. 
W związku z tym, brak potwierdzenia mutacji w badaniu gene-
tycznym nie wyklucza obecności FH.

Kolejnym narzędziem do rozpoznawania FH jest ocena 
klinicznego prawdopodobieństwa występowania hiperchole-
sterolemii rodzinnej. W tym celu najczęściej wykorzystuje się 
skalę The Dutch Lipid Network Criteria (1). W jej skład wchodzą: 
ocena stężenia cholesterolu LDL (LDL-C), wywiad rodzinny, ele-
menty badania fizykalnego wskazujące na FH oraz wynik ba-
dania genetycznego (tab. 1) – osiągnięcie > 8 pkt pozwala na 
rozpoznanie pewnej klinicznie hipercholesterolemii rodzinnej. 

Ważnym aspektem prawidłowego oszacowania ryzyka 
występowania FH przy użyciu skali DUTCH jest określenie 

LECZENIE PRZELICZNIK

ATORWASTATYNA [mg/dl]

10 1,6

20 1,8

40 2,0

80 2,2

ATORWASTATYNA/EZETYMIB [mg/dl]

10/10 2,0

20/10 2,2

40/10 2,2

80/10 2,5

ROSUWASTATYNA [mg/dl]

5 1,8

10 1,9

20 2,1

40 2,4

80 2,4

ROSUWASTATYNA/EZETYMIB [mg/dl]

10/10 2,5

20/10 2,7

40/10 3,3

ZMIENNE PUNKTY

WIEK

≤ 21 0

22–28 4

29–35 8

36–42 12

43–49 16

50–56 20

57–63 24

> 63 28

STĘŻENIE HDL-C [mg/dl]

≤ 23 12

23–34 9

35–46 6

47–58 3

> 58 0

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

TAK 2

NIE 0

PALENIE PAPIEROSÓW

TAK 1

NIE 0

PŁEĆ

Mężczyzna 3

Kobieta 0

Tabela 2. Przelicznik stężenie cholesterolu LDL do skali DUTCH 
przy stosowanym leczeniu hipelipemizującym

Tabela 3. Montrealska skala FH do oceny ryzyka sercowo- 
-naczyniowego u chorych z hipercholesterolemią rodzinną
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prawidłowego stężenia cholesterolu LDL. Należy pamiętać, 
że do skali powinno się wykorzystać najwyższe ocenione stę-
żenie LDL-C. Jeśli natomiast pacjent otrzymuje leczenie hipo-
lipemizujące, należy pomnożyć obecne stężenie cholesterolu 
przez odpowiednią wartość, która w przybliżonym stopniu 
oszacuje wyjściowe stężenie cholesterolu LDL. W tabeli 2 
podano wartości przelicznika dla najczęściej stosowanego 
leczenia hipolipemizującego. 

U kogo podejrzewać hipercholesterolemię 
rodzinną homozygotyczną?

Kliniczne kryteria służące do diagnostyki hipercholesterole-
mii rodzinnej heterozygotycznej nie powinny być wykorzysty-
wane w celu oceny w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej 
homozygotycznej. Zatem u kogo podejrzewać homozygotycz-
ną postać FH? Przede wszystkim u chorych z bardzo wysokim 
stężeniem cholesterolu LDL – u nieleczonych > 500 mg/dl, na-
tomiast u osób leczonych maksymalną dawką leków hipolipe-
mizujących > 300 mg/dl, a ponadto u chorych z wywiadem he-
terozygotycznej postaci hipercholesterolemii rodzinnej (1,4). 

Jakie jest ryzyko sercowo-naczyniowe 
u chorych z hipercholesterolemią rodzinną?

Wytyczne European Society of Cardiology/European Athe-
rosclerosis Society (ESC/EAS) z 2019 r. dotyczące postępo-
wania w dyslipidemiach zaliczają chorych z FH do kategorii 
bardzo wysokiego (pacjenci z FH i jawną klinicznie chorobą 
sercowo-naczyniową na podłożu miażdżycy) i wysokiego (po-
zostali chorzy z FH) ryzyka sercowo-naczyniowego (1,5,6). 

Dodatkowo, do doprecyzowania ryzyka sercowo-naczyniowe-
go w grupie chorych z FH można wykorzystać skalę FH powstałą 
w Montrealu (The Montreal FH Score) (tab. 3). Pacjenci uzyskujący 
powyżej 20 pkt w tej skali mieli 10 razy wyższe ryzyko sercowo-
-naczyniowe w porównaniu z tymi, którzy mieli mniej niż 20 pkt.

Jakie są wartości docelowe stężenia chole-
sterolu LDL u chorych na hipercholestero-
lemię rodzinną?

Docelowe wartości stężenia LDL-C zależą ściśle od grupy 
ryzyka sercowo-naczyniowego.

 ■ Grupa bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego: 
chorzy z FH i chorobą sercowo-naczyniową na podłożu miaż- 
dżycy – zaleca się zmniejszenie stężenia LDL-C o ≥ 50%  
w stosunku do wartości wyjściowej oraz docelowe stężenie 
LDL-C < 1,4 mmol/l (< 55 mg/dl).

 ■ Grupa wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego: cho-
rzy z FH bez wcześniejszej choroby sercowo-naczyniowej  
na podłożu miażdżycy – zaleca się zmniejszenie stężenia 
LDL-C o ≥ 50% w stosunku do wartości wyjściowej oraz do-
celowe stężenie LDL-C < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl).

Jaki jest schemat leczenia hipolipemizu-
jącego u chorych z hipercholesterolemią 
rodzinną?

Leczenie obniżające stężenie cholesterolu LDL należy roz-
począć u chorych z hipercholesterolemią rodzinną jak najszyb-
ciej (1,6). Pozwoli to na zmniejszenie występowania zdarzeń 
sercowo-naczyniowych w tej grupie pacjentów.

Podstawowym elementem terapii obniżającej stężenie 
cholesterolu jest modyfikacja stylu życia, natomiast lekiem 
pierwszego wyboru jest silnie i długo działająca statyna (1,6–8). 
Według wytycznych ESC/EAS zaleca się stosowanie atorwasta-
tyny i rosuwastatyny (IA). Udowodniono, że statyny u chorych 
z FH pozwalają na zmniejszenie występowania zdarzeń serco-
wo-naczyniowych (ryc. 2) (11) .

Większość chorych z hipercholesterolemią rodzinną z po-
wodu bardzo wysokiego stężenie cholesterolu LDL wymaga 
leczenia co najmniej dwoma lekami hipolipemizującymi. Dla-
tego należy dołączyć lek drugiego rzutu – ezetymib (IA) (1,7,9). 
Dodanie go do statyny pozwala na dodatkowe obniżenie stę-
żenia cholesterolu LDL od 15 do 20% (1). 

Niestety, mimo leczenia statyną w połączeniu z ezetymi-
bem duża grupa chorych z FH nie osiągnie przy takim lecze-
niu docelowej wartości stężenia cholesterolu LDL. Obecnie 
w terapii zaburzeń lipidowych wykorzystuje się nowe leki 
– inhibitory PCSK9. Są to ludzkie przeciwciała monoklonalne 
klasy IgG, modyfikujące stężenie lipidów poprzez hamowanie 
konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9). 
Wybiórcze wiązanie się leku z PCSK9 uniemożliwia wiązanie 
krążącej PCSK9 z receptorami dla lipoprotein o niskiej gęstości 

Rycina 2. Wpływ stosowania statyn na ryzyko zgonu u chorych z hipercholesterolemią rodzinną  (11)

100 

80 

60 

40 

20   

0  2,5                              5,0                                  7,5                                10,0                              12,5

Pr
ze

ży
ci

e 
be

z z
da

rz
en

ia
 [%

]

Czas obserwacji [lata]

Statyna

Bez statyny



22 10/2020

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

(LDL) na powierzchni hepatocytów, co zapobiega degradacji 
tych receptorów, a w efekcie powoduje zwiększenie gęstości 
ich występowania i zmniejszenie stężenia frakcji LDL choleste-
rolu w surowicy krwi. 

Dowiedziono, że dołączenie do terapii statyną i ezetymi-
bem inhibitorów PCSK9 umożliwia dodatkowe obniżenie stę-
żenia LDL-C o ok. 60%. Ponadto, co warto podkreślić, w bada-
niu FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research with 
PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) z jednym z in-

hibitorów PCSK9 – ewolokumabem – zaobserwowano istotną 
redukcję liczby zawałów serca, udarów mózgu oraz konieczno-
ści rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje program „Le-
czenie hipercholesterolemii rodzinnej” inhibitorami PCSK9, który 
jest realizowany w kilkudziesięciu placówkach w Polsce (tab. 4). 

Kaskadowa diagnostyka krewnych chorych 
na hipercholesterolemię rodzinną
Wczesne rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej i rozpoczę-
cie leczenia są istotnym elementem pozwalającym u wielu osób 
uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy. 
Dlatego diagnostykę kaskadową w kierunku hipercholesterole-
mii rodzinnej powinno się wykonać w szczególności:

 ■ przy stężeniu cholesterolu w osoczu bez leczenia ≥ 8 mmol/l 
(310 mg/dl) u dorosłego badanego lub dorosłego członka 
jego rodziny (lub > 95. centyla dla wieku i płci w danym kraju);

 ■ w przypadku przedwczesnej choroby sercowo-naczynio-
wej u badanego lub członka jego rodziny; 

 ■ przy występowaniu żółtaków ścięgien u badanego lub 
członka jego rodziny;

 ■ u osób z wywiadem przedwczesnych nagłych zgonów ser-
cowo-naczyniowych w rodzinie.

Podsumowanie
Ważnym elementem postępowania w przypadku hipercho-
lesterolemii rodzinnej jest znajomość tej jednostki chorobo-
wej. Należy podkreślić, że już na podstawie wywiadu, badania 
przedmiotowego i oceny stężenia cholesterolu w osoczu moż-
na wyodrębnić chorych z FH. Nie wymaga to specjalistycznych 
badań i możliwe jest zarówno w gabinecie lekarza rodzinne-
go, jak i lekarza kardiologa lub hipertensjologa. Identyfikacja 
tych chorych jest niezwykle istotna, bowiem są oni zagrożeni 
wczesnym wystąpieniem powikłań sercowo-naczyniowych, 
w tym zawału serca. Lekarz rodzinny może rozpocząć inten-
sywną terapię statyną i/lub ezetymibem, a w przypadku gdy 
nie pozwala ona na osiągnięcie docelowych wartości ciśnienia 
tętniczego, należy skierować pacjenta do ośrodka, w którym 
możliwe jest leczenie inhibitorami PCSK9.

SUMMARY  
Familial hypercholesterolemia 
Familial hypercholesterolaemia (FH) is one of the most com-
mon inherited diseases. It is assumed to affect 1 in 220 people. 
The main symptom of FH is very high cholesterol levels, which 
have been found since childhood. Long-term exposure to high 
cholesterol levels leads to the rapid development of athero-
sclerosis, and consequently to the occurrence of clinically evi-
dent cardiovascular disease at an early age. It is worth empha-
sizing that FH can be diagnosed on the basis of medical history 
and cholesterol levels. After the diagnosis of FH, the general 
practitioner may initiate intensive statin and/or ezetimibe 
therapy, and if it does not achieve the target cholesterol levels, 
refer them to a center where PCSK9 treatment is possible.
Keywords: familial hypercholesterolemia, diagnosis, treatment.
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia rodzinna, rozpoznanie, 
leczenie.

Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75, 85-168 

Częstochowa, ul. Bialska 104/118, 42-200 

Gdańsk, ul. Dębinki 7, 80-952 

Katowice, ul. Ziołowa 45–47, 40-635 

Katowice, ul. Ceglana 35, 40-952 

Kielce, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 

Kraków, ul. Prądnicka 80, 31-202 

Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 

Lublin, Aleja Kraśnicka 100, 20-718 

Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 

Łódź, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 

Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 

Łódź, ul. Pomorska 251, 92-213 

Poznań-Nowe Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 

Poznań-Stare Miasto, ul. Długa 1/2, 61-848 

Przeworsk, ul. Szpitalna 16, 37-200 

Rzeszów, ul. Lwowska 60, 35-301 

Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 

Toruń, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 

Ustroń, ul. Zdrojowa 6, 43-450 

Warszawa, ul. Banacha 1A, 02-097 

Warszawa, ul. Powsińska 61/63, 02-903 

Warszawa, ul. Alpejska 42, 04-628 

Opole, Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 

Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 

Zielona Góra, ul. Zyty 26, 65-046 

Wrocław, ul. Borowska 213, 50-556 

Legnica, ul. Iwaszkiewicza, 59-220

Tabela 4. Lista ośrodków realizujących program Narodowego 
Funduszu Zdrowia „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” 
inhibitorami PCSK9
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Choroby sercowo-naczyniowe stanowią nadal głów-
ną przyczynę zgonów lub pogorszenia stanu zdrowia 
w Polsce i w innych krajach. Częstość występowania 

zawałów serca i/lub udaru mózgu zwiększa się u chorych 
z obecnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, taki-
mi jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej 
i palenie tytoniu (1–3). Podwyższone stężenie cholesterolu ści-
śle koreluje z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, 
w tym udaru mózgu i zawału serca. Ponadto dowiedziono, że 
za ok. 33% przypadków choroby niedokrwiennej serca odpo-

wiedzialne są zaburzenia gospodarki lipidowej (1,2). Co więcej, 
obliczono, że wiąże się to z 2,6 mln zgonów rocznie (4). Biorąc 
pod uwagę tak silny związek wysokiego stężenia cholesterolu 
i występowania chorób sercowo-naczyniowych na podłożu 
miażdżycy, należy przedstawić dane badania populacyjnego 
WOBASZ II (5). Wykazano w nim, że u 70,3% mężczyzn i 64,3% 
kobiet w Polsce występuje hipercholesterolemia. Do badania 
byli włączeni uczestnicy powyżej 20. r.ż. Ponadto stwierdzono, 
co może niepokoić, występowanie hipercholesterolemii już 
u młodych osób. U mężczyzn w przedziale wieku 35–44 lata 
hipercholesterolemia była obecna u 70% badanych (5).

Dlatego też istotnym elementem opieki nad pacjentem jest 
zwracanie uwagi na wartość stężenie cholesterolu, co może 
przyczynić się do wczesnego rozpoznania hipercholesterolemii 
i włączenia leczenia. Wczesna interwencja lecznicza może skut-
kować poprawą rokowania sercowo-naczyniowego pacjentów. 

Jednym z kluczowych elementów postępowania z osoba-
mi z podwyższonym stężeniem cholesterolu jest konieczność 
osiągania docelowych wartości stężenia cholesterolu LDL. Nie-
zbędne do tego jest wykorzystywanie w czasie terapii wyso-
kich dawek statyny w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym 
z ezetymibem. W badaniu NATPOL stwierdzono, że tylko 8% 
pacjentów z rozpoznana hipercholesterolemią osiągało doce-
lowe wartości stężenia, a w badaniu WOBASZ II nawet u 6% 
chorych. Biorąc pod uwagę obecnie zalecane niższe stężenie 
cholesterolu, odsetek ten jest jeszcze niższy.

Postępowanie u chorego z zaburzeniami 
gospodarki lipidowej 
Miażdżyca jest efektem odkładania się w ścianie tętnic choleste-
rolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (cholesterol LDL) oraz 
innych apolipoprotein (Apo) o dużej zawartości cholesterolu B 
zawierających lipoproteiny. Opublikowane ostatnio wyniki kilku 
badań klinicznych kontrolowanych placebo wykazały, że do-
danie do leczenia statyną ezetymibu lub przeciwciał monoklo-

Wysokie dawki statyn 
‒ wiadomo, że warto, 

więc dlaczego ich unikamy?
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■ Podwyższone stężenie cholesterolu ściśle ko-
reluje z występowanie chorób sercowo-naczy-
niowych, w tym udaru mózgu i zawału serca. 

■ Celem leczenia zaburzeń lipidowych jest przede 
wszystkim zmniejszenie progresji miażdżycy 

■ U większości osób należy obniżyć stężenie 
cholesterolu LDL o ponad 50%. Dlatego też, 
w toku terapii należy wykorzystywać duże 
dawki statyn w monoterapii i/lub w skojarze-
niu z ezetymibem. 

■ Należy podkreślić, że badania kliniczne wy-
raźnie potwierdziły, że wraz ze zmniejszeniem 
stężenia cholesterolu LDL, zmniejsza się ryzyko 
występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych

■ Nie zaobserwowano dolnej granicy dla wartości 
cholesterolu LDL poniżej której obniżenie nie 
przynosi korzyści ani także efektu krzywej „J”.
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Romazic (Rosuvastatinum). Skład i postać: Każda tabletka zawiera odpowiednio 5 mg , 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej) oraz substancję pomocniczą o znanym działaniu: sód, laktoza jednowodna; odpowiednio: 41,572 mg, 83,144 mg, 166,288 mg lub 332,576 
mg laktozy jednowodnej. Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie hipercholesterolemii: Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako 
uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych jako uzupełnienie diety i innych 
sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym: Pierwotna profilaktyka dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia, 
w połączeniu z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka. Dawkowanie i sposób podawania: Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, 
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie. Produkt leczniczy Romazic może być przyjmowany o każdej porze dnia, z pokarmem lub bez pokarmu. Leczenie hipercholesterolemii: Zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg, doustnie, raz na 
dobę zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak i u leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu 
sercowo naczyniowego, jak również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć. Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych 
dawek, zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 40 mg można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano 
spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg. Pacjenci leczeni dawką 40 mg powinni pozostawać pod rutynową kontrolą. Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg prowadzone było przez specjalistę. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym: W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka 
wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę. Dzieci: Stosowanie leku u dzieci powinno być prowadzone przez specjalistę. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (w fazie <II-V wg skali Tannera): Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: U dzieci i młodzieży 
z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę. U dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 – 10 mg doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej. U dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 – 20 mg doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 
mg w tej grupie wiekowej. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży. Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową 
dietę obniżającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety należy kontynuować podczas leczenia rozuwastatyną. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: U dzieci w wieku od 6 do 17 lat z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę. 
Zalecana dawka początkowa wynosi 5 do 10 mg raz na dobę zależnie od wieku, masy ciała oraz wcześniejszego stosowania statyn. Zwiększanie dawki do dawki maksymalnej 20 mg raz na dobę powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak zalecają 
rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży. Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę obniżającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety należy kontynuować podczas leczenia rozuwastatyną. Doświadczenie odnośnie stosowania 
innej dawki niż 20 mg jest ograniczone w tej grupie pacjentów. Tabletki 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie były badane. Dlatego nie zaleca się stosowania 
produktu leczniczego Romazic u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Pacjenci w podeszłym wieku: Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 roku życia wynosi 5 mg. Nie ma konieczności zmiany dawki produktu u pacjentów z innych grup wiekowych. Pacjenci z niewydolnością nerek: 
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane 
u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie produktu Romazic w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z niewydolnością wątroby: Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę 
u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę. U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek. Nie ma danych dotyczących 
stosowania produktu u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child Pugh. Stosowanie produktu Romazic jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Rasa: U pacjentów pochodzących z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę. Zalecana dawka 
początkowa u pacjentów pochodzenia azjatyckiego wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Polimorfizm genetyczny: Znane są konkretne typy polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę. U pacjentów, u 
których występuje tego typu polimorfizm, zaleca się stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny. Pacjenci predysponowani do miopatii: U pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u 
niektórych pacjentów z tej grupy. Terapia współistniejąca: Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana równocześnie z pewnymi produktami leczniczymi, które 
mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami proteaz, w tym kombinacjami rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem; Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie 
leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe zaprzestanie leczenia rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy stosowanie tych produktów leczniczych równocześnie z rozuwastatyną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z dostosowania 
dawkowania rozuwastatyny i terapii równoległej. Przeciwwskazania: Stosowanie produktu Romazic jest przeciwwskazane: u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale 
zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy i ponad 3 krotnym zwiększeniem powyżej górnej granicy normy (GGN) aktywności jednej z nich; u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min); u pacjentów z miopatią; u pacjentów jednocześnie leczonych 
cyklosporyną; u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod antykoncepcji. Stosowanie produktu w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. 
Należą do nich: umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min); niedoczynność tarczycy; genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny; wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG CoA 
lub leku z grupy fibratów; nadużywanie alkoholu; sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu we krwi; azjatyckie pochodzenie; jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Działanie na nerki: U pacjentów leczonych dużymi 
dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano przemijające lub sporadyczne występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby 
nerek. Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek po wprowadzeniu do obrotu jest większa po dawce 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas rutynowej wizyty u lekarza. Działanie na mięśnie: U pacjentów leczonych 
rozuwastatyną, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, stwierdzano oddziaływanie na mięśnie szkieletowe, w postaci bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Po jednoczesnym zastosowaniu ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG CoA obserwowano bardzo rzadko przypadki rabdomiolizy. 
Należy zachować ostrożność, jeśli te leki są stosowane łącznie, ponieważ nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznej. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG CoA częstość występowania rabdomiolizy związanej z rozuwastatyną po wprowadzeniu jej do obrotu, jest większa 
po dawce 40 mg. Pomiar aktywności kinazy kreatynowej: Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub kiedy występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, bowiem może to prowadzić do nieprawidłowej interpretacji wyniku badania. 
Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy kreatynowej była znacznie zwiększona (>5 x GGN), należy po 5 7 dniach wykonać badanie kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu kontrolnym aktywność CK przekracza pięciokrotnie GGN. Przed rozpoczęciem leczenia: 
Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Do czynników tych zalicza się: zaburzenia czynności nerek; niedoczynność tarczycy; genetycznie uwarunkowane choroby 
mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny; wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG CoA lub leków z grupy fibratów; nadużywanie alkoholu; wiek powyżej 70 lat; sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej w 
osoczu; jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów. W tej grupie pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy 
kreatynowej (>5 x GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. W trakcie leczenia: Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, szczególnie, jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. 
U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK £5 x GGN), należy 
przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych, można rozważyć ponowne zastosowanie rozuwastatyny lub innego inhibitora reduktazy HMG CoA w najmniejszej dawce. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. 
Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie jest konieczna rutynowa kontrola aktywności kinazy kreatynowej. Podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym rozuwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię o podłożu immunologicznym 
(IMNM=immunozależna miopatia martwicza). Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami. Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie 
zawierają dowodów zwiększonego działania rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG CoA, pochodnymi kwasu fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem 
nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z innymi inhibitorami reduktazy HMG CoA zwiększa ryzyko 
wystąpienia miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy fibratów lub kwasu nikotynowego i rozuwastatyny. 
Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawce 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane. Nie wolno stosować produktu Romazic jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo lub w okresie 7 dni po zakończeniu leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u 
których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uważa się za konieczne, leczenie statynami należy przerwać na czas leczenia kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zakończonych zgonem) wśród pacjentów leczonych równocześnie kwasem 
fusydowym i statynami. Pacjenta należy poinformować, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. 
W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest podawanie ogólnoustrojowe kwasu fusydowego przez dłuższy czas, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu Romazic i kwasu fusydowego należy rozważyć wyłącznie indywidualnie dla każdego pacjenta i pod ścisłym 
nadzorem lekarza. Nie należy stosować produktu Romazic, jeśli u pacjenta występują ostre, ciężkie objawy mogące wskazywać na miopatię lub usposabiające do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy (np. posocznica, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie 
zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka). Działanie na czynność wątroby: Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) mających w wywiadzie chorobę 
wątroby. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę rozuwastatyny, jeśli aktywność aminotransferaz w surowicy jest ponad 3 krotnie większa niż górna granica normy. Częstość 
występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych) po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu, jest większa po dawce 40 mg. U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub 
zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej. Rasa: W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na rozuwastatynę u pacjentów pochodzenia azjatyckiego w porównaniu z rasą kaukaską. 
Inhibitory proteazy: Zwiększona ekspozycja ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę równolegle z różnymi inhibitorami proteaz w skojarzeniu z rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężeń lipidów 
wskutek stosowania produktu Romazic u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory proteaz jak i możliwość zwiększenia stężeń rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki produktu Romazic u pacjentów leczonych inhibitorami proteaz. Równoczesne 
stosowanie rozuwastatyny z niektórymi inhibitorami proteaz nie jest zalecane, jeśli dawkowanie rozuwastatyny nie zostanie dostosowane. Śródmiąższowe zapalenie płuc: W wyjątkowych przypadkach donoszono o występowaniu śródmiąższowego zapalenia płuc podczas stosowania niektórych 
statyn, szczególnie podczas długotrwałego leczenia. Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączkę). Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęło się śródmiąższowe zapalenie płuc, należy 
przerwać leczenie statynami. Cukrzyca: Niektóre dane sugerują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki 
diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, 
BMI >30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem triglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi. W przeprowadzonych badaniach JUPITER, całkowita częstość zgłaszanych przypadków występowania cukrzycy wyniosła 2,8% 
u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę oraz 2,3% u pacjentów przyjmujących placebo, w większości u pacjentów z cukrzycą stężenie glukozy na czczo wynosiło od 5,6 do 6,9 mmol/l. Dzieci: Ocena wzrostu, masy ciała, indeksu BMI (body mass index) i stopnia rozwoju drugorzędowych cech 
płciowych według skali Tannera u dzieci w wieku od 6 do 17 lat stosujących rozuwastatynę jest ograniczona do 2 lat. Po dwóch latach stosowania leczenia w ramach badań klinicznych, nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową. W badaniach klinicznych u dzieci i 
młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost aktywności kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowano częściej niż w toku badań klinicznych u osób dorosłych. 
Nietolerancja laktozy: Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy. Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny 
od sodu”. Działania niepożądane: Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze 
względu na wystąpienie działań niepożądanych. Na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych oraz bogatego doświadczenia zgromadzonego w toku porejestracyjnego stosowania rozuwastatyny, w poniższej tabeli przedstawiono profil działań niepożądanych rozuwastatyny. Działania 
niepożądane wyszczególnione poniżej zostały sklasyfikowane według częstości ich występowania oraz systemowej klasyfikacji narządów. Częstość występowania działań niepożądanych została podana zgodnie z następującą konwencją: często (≥1/100, <1/10); niezbyt często (≥1/1000, <1/100); 
rzadko (≥1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko: małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk 
naczynioruchowy. Zaburzenia endokrynologiczne: często: cukrzyca (Częstość zależy od występowania lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie)). Zaburzenia psychiczne: 
częstość nieznana: depresja. Zaburzenia układu nerwowego: często: bóle głowy, zawroty głowy; bardzo rzadko: polineuropatia, utrata pamięci; częstość nieznana: neuropatia obwodowa, zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 
śródpiersia: częstość nieznana: kaszel, duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: często: zaparcia, nudności, bóle brzucha; rzadko: zapalenie trzustki; częstość nieznana: biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: rzadko: zwiększenie aktywności aminotrans-feraz wątrobowych; bardzo rzadko: 
żółtaczka, zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: świąd, wysypka, pokrzywka; częstość nieznana: zespół Stevensa– Johnsona. Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej: często: bóle mięśni; rzadko: miopatia (w tym zapalenie mięśni), rabdomioliza, zespół 
toczniopodobny, zerwanie mięśni; bardzo rzadko: artralgia; częstość nieznana: choroby ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna, immunozależna miopatia martwicza. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: krwiomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bardzo rzadko: 
ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często: osłabienie; częstość nieznana: obrzęki. Wydaje się, że tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych zależy od dawki. Działanie na nerki: U pacjentów leczonych 
rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej niż 1% pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub 
„ślad” na „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „+”. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija podczas leczenia. Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu rozuwastatyny do 
obrotu nie wykazały związku przyczynowego między proteinurią a wystąpieniem ostrej lub postępującej choroby nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie hematurii, jednak dane z badań klinicznych wskazują, że jej częstość jest mała. Działanie na mięśnie 
szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano działanie na mięśnie szkieletowe w postaci bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenie mięśni) oraz rzadko rabdomiolizy z, lub bez, ostrej niewydolności nerek. U pacjentów leczonych 
rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5 x GGN) należy przerwać leczenie. Działanie na wątrobę: U niewielkiej liczby 
pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. Poniższe działania niepożądane były 
obserwowane podczas stosowania niektórych statyn: zaburzenia funkcji seksualnych; w wyjątkowych przypadkach śródmiąższowe zapalenie płuc, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Częstość występowania rabdomiolizy, ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek i wątroby 
(głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz) jest większa po dawce 40 mg. Dzieci i młodzież: Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w 
52 tygodniowym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi. Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny 
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 
22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla Romazic tabletki powlekane dla 
dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg odpowiednio numer: 18851, 18852, 18853, 18854 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. Lek 
wydawany na podstawie recepty. Ceny urzędowe detaliczne leku Romazic: 10 mg x 30 tabl. powl.; 20 mg x 30 tabl. powl.; 40 mg x 30 tabl. powl.; 5 mg x 30 tabl. powl. wynoszą w PLN odpowiednio: 8,86; 17,11; 32,11; 4,51. Kwoty dopłaty pacjenta (We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na 
dzień wydania decyzji) wynoszą w PLN odpowiednio: 3,24; 5,87; 9,63; 1,70. ChPL: 2020.01.02. 

* Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r.



2710/2020

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

nalnych (mAb) przeciwko konwertazie proproteinowej subtyli-
zyny/keksyny typu 9 (PCSK9) zapewnia dalszą redukcję ryzyka 
choroby układu sercowo-naczyniowego na podłożu miażdżycy, 
która jest bezpośrednio i pozytywnie skorelowana ze stopnio-
wo osiąganym bezwzględnym zmniejszeniem stężenia chole-
sterolu LDL. Dlatego konieczna była aktualizacja poprzednich 
wytycznych dotyczących postępowania w zaburzeniach gospo-
darki lipidowej z 2013 r. W związku z tym od sierpnia 2019 r. 
obowiązują nowe wytyczne European Society of Cardiology/ 
/European Atherosclerosis Society (ESC/EAS) dotyczące postę-
powania w zaburzeniach gospodarki lipidowej (6). 

Ocena stopnia ryzyka sercowo-naczyniowego
Kluczowym krokiem postępowania z chorymi z zaburzeniami 
gospodarki lipidowej jest ocena całkowitego ryzyka sercowo-
-naczyniowego (6). Zaszeregowanie pacjenta do jednej z czte-
rech kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego wskaże dalszy 
sposób postępowania. Osoby z udokumentowaną chorobą 
sercowo-naczyniową na podłożu miażdżycy, cukrzycą typu 2 
lub typu 1 oraz bardzo dużym nasileniem poszczególnych czyn-
ników ryzyka bądź przewlekłą chorobą nerek automatycznie 

przypisuje się do grupy bardzo dużego lub dużego całkowitego 
ryzyka sercowo-naczyniowego. W grupach tych nie ma potrzeby 
stosowania modeli szacowania ryzyka i wszystkie zaliczane do 
nich osoby wymagają aktywnej interwencji ukierunkowanej na 
wszystkie czynniki ryzyka. U wszystkich pozostałych – pozornie 
zdrowych osób – w celu oszacowania całkowitego ryzyka serco-
wo-naczyniowego zaleca się stosowanie systemów szacowania 
ryzyka, np. skali SCORE, która ocenia skumulowane 10-letnie 
ryzyko pierwszego zakończonego zgonem zdarzenia o etiolo-
gii miażdżycowej – u wielu z nich mogą bowiem występować 
liczne czynniki ryzyka, które zsumowane mogą przemawiać za 
zaliczeniem pacjenta do grupy dużego całkowitego ryzyka ser-
cowo-naczyniowego. W tabeli 1 przedstawiono kategorie ryzyka 
sercowo-naczyniowego. Podsumowując, ocena ryzyka sercowo-
-naczyniowego ma na celu m.in. wyodrębnienie chorych wyso-
kiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, którzy 
odniosą korzyści z intensywnej terapii hipercholesterolemii.

Cele terapeutyczne
Kolejnym krokiem postępowania w leczeniu zaburzeń gospo-
darki lipidowej jest – w zależności od kategorii ryzyka sercowo-

BARDZO  
WYSOKIE  
RYZYKO

Pacjenci obciążenie jakimkolwiek czynnikiem z niżej wymienionych:

Udokumentowana miażdżyca układu sercowo-naczyniowego (ASCVD) – klinicznie lub jednoznacznie 
w badaniach obrazowych
Udokumentowana klinicznie ASCVD obejmuje: przebyty ostry zespół wieńcowy (zawał serca lub niesta-
bilna choroba wieńcowa), stabilną chorobę wieńcową, rewaskularyzację tętnic wieńcowych (przezskór-
na interwencja wieńcowa [PCI], pomostowanie aortalno-wieńcowe [CABG]), udar mózgu i przemijający 
atak niedokrwienny (TIA), chorobę tętnic obwodowych. Jednoznacznie udokumentowana ASCVD w ba-
daniach obrazowych obejmuje istotne blaszki miażdżycowe w koronarografii lub TK serca (wielonaczy-
niowa choroba wieńcowa ze zwężeniem > 50% w dwóch dużych tętnicach wieńcowych), bądź w ultra-
sonografii tętnic szyjnych

Cukrzyca z uszkodzeniami narządowymi (mikroalbuminuria, retino- i neuropatia) lub z 3 istotnymi czyn-
nikami ryzyka, albo wczesna, trwająca długo (> 20 lat) cukrzyca typu 1 

Ciężka przewlekła choroba nerek (eGFR < 30 ml/min/1,73 m²)

Hipercholesterolemia rodzinna z miażdżycą układu sercowo-naczyniowego lub istotnym czynnikiem ryzyka

Wyliczone 10-letnie ryzyko według skali SCORE ≥ 10%

WYSOKIE  
RYZYKO

Osoby z:

Znacząco podwyższonym pojedynczym czynnikiem ryzyka, zwłaszcza stężeniem cholesterolu całkowite-
go > 310 mg/dl (8 mmol/l), LDL > 190 mg/dl (4,9 mmol/l) lub ciśnieniem tętniczym ≥ 180/110 mm Hg

Hipercholesterolemią rodzinną bez istotnych czynników ryzyka

Cukrzycą bez uszkodzeń narządowych, z cukrzycą ≥ 10 lat lub z innymi dodatkowymi czynnikami ryzyka

Umiarkowaną przewlekłą chorobą nerek z (GFR 30–59 ml/min/1,73 m²)

Wyliczonym SCORE 5–9%

UMIARKOWANE  
RYZYKO

SCORE 1–4%

Młodzi pacjenci (cukrzyca typu 1 < 35 lat, cukrzyca typu 2 < 50 lat) z cukrzycą trwającą < 10 lat, bez innych 
czynników ryzyka

NISKIE RYZYKO SCORE < 1%

Tabela 1. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego
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-naczyniowego – wybór wartości docelowej cholesterolu LDL 
(6). Celem leczenia zaburzeń lipidowych jest przede wszystkim 
zmniejszenie progresji miażdżycy poprzez znaczne zmniej-
szenie stężenia cholesterolu LDL do poziomów osiągniętych 
w opublikowanych ostatnio dużych badaniach oceniających 
stosowanie inhibitorów PCSK9. Docelowe wartości, w zależno-
ści od kategorii ryzyka, zawarto w tabeli 2. Ponadto należy zwró-
cić uwagę, że w bieżących wytycznych ESC/EAS przedstawiono 
wartości docelowe stężenia cholesterolu nie-HDL (tab. 2).

Istotną zmianą w porównaniu z poprzednimi wytycznymi jest 
zalecenie u pacjentów obciążonych wysokim i bardzo wysokim 
ryzykiem sercowo-naczyniowym obniżenia stężenia cholesterolu 
LDL o ≥ 50% w stosunku do wartości wyjściowej. Tak więc z za-
łożenia terapia hipercholesterolemii musi być intensywna w tych 
grupach chorych, by spełnić wymóg dotyczący celu terapii.

Kolejnym nowym aspektem w wytycznych z 2019 r. jest wy-
odrębnienie osób z chorobą sercowo-naczyniową na podłożu 
miażdżycy, u których w ciągu 2 lat wystąpiło drugie zdarzenie 
naczyniowe (niekoniecznie tego samego typu co pierwsze) 
podczas leczenia opartego na maksymalnie tolerowanej daw-
ce statyny. Wytyczne sugerują, że w tej grupie można rozważyć 
docelowe stężenie cholesterolu LDL < 1,0 mmol/l (< 40 mg/dl).

Schemat leczenia farmakologicznego
Biorąc pod uwagę obniżenie wartości docelowych cholesterolu 
LDL w poszczególnych grupach ryzyka sercowo-naczyniowego, 
zaleca się skuteczne leczenie obniżające stężenie cholesterolu. 
Podstawowym lekiem stosowanym w leczeniu są nadal statyny. 
Wytyczne ESC/EAS z 2019 rekomendują stosowanie silnie i dłu-
go działających statyn: atorwastatyny i rosuwastatyny. Obecnie, 
choć są dostępne silnie działające wyżej wymienione statyny, 
u wielu pacjentów nie zostaną osiągnięte docelowe wartości 
cholesterolu LDL. Dlatego w grupie tej należy dołączyć do lecze-
nia ezetymib. Dodanie do terapii statyną ezetymibu pozwala na 
dodatkowe obniżenie cholesterolu o 15–20%. Kolejnym krokiem 
w terapii hipolipemizującej będzie dołączenie inhibitorów PCSK9, 
jednakże takie leczenie w chwili obecnej jest zarezerwowane  
– głównie z uwagi na jego koszt – dla nielicznej grupy chorych. 

Wybrane badania potwierdzające korzyść 
ze stosowania wysokich dawek statyn i/lub 
leczenia skojarzonego
Omawiając leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej, a w szcze-
gólności wykorzystywanie wysokich dawek statyn w połącze-
niu z ezetymibem lub bez, nie sposób nie wspomnieć o jednym 

z ostatnio opublikowanych badań dotyczących porównania 
leczenia różnymi dawkami statyn chorych w wieku podeszłym 
z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (7). Autorzy podzielili 
badanych na 6 grup – w zależności od przyjmowanej statyny 
i jej dawki (wysoka dawka atorwastatyny vs niska dawka ator-
wastatyny, wysoka dawka rosuwastatyny vs niska dawka rosu-
wastatyny oraz wysoka dawka simwastatyny vs niska dawka 
simwastatyny). Następnie w obrębie grup analizowali stężenie 
markerów martwicy mięśnia sercowego i uszkodzenia miokar-
dium oraz w obserwacji odległej występowanie niekorzystnych 
zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zgon z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych, kolejna hospitalizacja, leczenie kardiochi-
rurgiczne lub przezskórna interwencja wieńcowa, ponowny na-
wrót dławicy oraz wystąpienie udaru mózgu. Autorzy wykazali, 
że po zabiegowym leczeniu ostrej fazy zawału serca u chorych 
stosujących wyższe dawki statyn stwierdzono niższe stężenie 
troponiny I (TnI), frakcji sercowej kinazy kreatyninowej (creati-
ne kinase-myocardial bound, CK-MB) oraz peptydu natriure-
tycznego typu B (B-type natriuretic peptide, BNP) 12 i 24 godz. 
oraz 7 dni po leczeniu. Wyniki potwierdzają korzystny wpływ 
oddziaływania statyn. Ponadto, co ma bardzo duże znaczenie 
odległe dla pacjentów, u stosujących wyższe dawki statyn po 
6-miesięcznej obserwacji istotnie statystycznie rzadziej wystę-
powały niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe (ryc. 1). 

Ostatnio na łamach czasopisma STROKE opublikowano 
badanie, w którym porównano występowanie niekorzyst-
nych zdarzeń sercowo-naczyniowych, włączając: udar nie-
dokrwienny mózgu, zawał serca, nowe objawy dławicowe, 
rewaskularyzację tętnic szyjnych lub zgon z przyczyn na-
czyniowych u chorych po przebytym udarze niedokrwien-
ny (8). Badanych podzielono na dwie grupy na podstawie 
stężenia cholesterolu:

 ■ 1 grupa – LDL < 70 mg/dl;
 ■ 2 grupa – LDL 90–110 mg/dl.

Czas obserwacji wynosił 5,3 roku. Autorzy wykazali, że w gru-
pie 1 istotnie statystycznie rzadziej wystąpiły niekorzystne zda-
rzenia sercowo-naczyniowe (9,6% vs 12,9%; p = 0,019). Ponadto 
w grupie tej zaobserwowano 27% zmniejszenie częstości zawału 
mózgu lub pilnej rewaskularyzacji tętnic szyjnych w przebiegu 
TIA (transient ischemic attack, przemijający atak niedokrwienny) 
oraz 28% obniżenie częstości wystąpienia zawału mózgu lub 
krwawienia śródczaszkowego w porównaniu z grupą 2. 

Otrzymane wyniki potwierdzają konieczność stosowania 
dużych statyn w terapii leczenia zaburzeń lipidowych. Ma to 

Tabela 2. Cele terapii zaburzeń lipidowych – zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego (s-n) (6)

BARDZO WYSOKIE  
RYZYKO S-N WYSOKIE RYZYKO S-N UMIARKOWANE  

RYZYKO S-N NISKIE RYZYKO S-N

Cholesterol 
LDL < 55 (1,4) i ≥ 50% < 70 (1,8) i ≥ 50% < 100 (2,6) < 116 (3,0)

Cholesterol 
nie-HDL < 85 (2,2) < 100 (2,6) < 130 (3,4)

Trójglicerydy 
(brak celów) Leczenie należy/można rozważyć w określonych sytuacjach (nie określono wartości docelowych)
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szczególne znaczenie u chorych wysokiego i bardzo wysokie-
go ryzyka sercowo-naczyniowego. Biorąc pod uwagę niższe 
cele terapeutyczne cholesterolu LDL w tych grupach chorych, 
konieczne będzie obniżenie cholesterolu > 50%. Dlatego też 
połączenie dużych dawek atorwastatyny lub rosuwastatyny 
z ezetymibem może być pomocne w osiągnięciu zalecanych 
wartość, a tym samym przyczyni się do poprawy rokowania 
sercowo-naczyniowego chorego. 

W tabeli 3 zamieszczono przykładowe dawki atorwastaty-
ny i rosuwastatyny w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym 
z ezetymibem w odniesieniu do kategorii ryzyka sercowo-na-
czyniowego.

Stosowanie wysokich dawek statyn w praktyce
Niestety, w Polsce nadal bardzo duża grupa pacjentów, mimo 
obowiązujących wytycznych dotyczących konieczności stosowa-

nia dużych dawek statyn, leczona jest ich zbyt niskimi dawkami. 
W badaniu WOBASZ II wykazano, że wysokie dawki statyn sto-
sowane są tylko u 17,9% chorych bardzo wysokiego i 7,7% cho-
rych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (5). Choć częstość 
przepisywania dużych dawek statyn wzrosła w porównaniu z ba-
daniem WOBASZ, to nadal jest dużo do zrobienia.

Dlaczego zatem wysokie dawki statyn nie 
są stosowane w praktyce?

 ■ Jednym z wytłumaczeń może być inercja terapeutyczna 
i nieznajomość celów terapeutycznych. Należy pamiętać, 
że od czasu publikacji wytycznych pod koniec sierpnia 
2019 r. obowiązują niższe wartości docelowe cholesterolu 
LDL. Cele te powinny być wdrożone do codziennej praktyki. 

 ■ Innym wytłumaczeniem jest obawa przed uzyskaniem zbyt 
niskich wartości cholesterolu. Jak dotąd nie wykazano, by 

0            5          10         15          20         25         30         35         40         45

0            5          10         15          20         25         30         35         40         45

Leczenie zabiegowe: przezskórne/kardiochirurgiczne

Leczenie zabiegowe: przezskórne/kardiochirurgiczne

3,2

2,9

3,2

2,9

3,2

2,9

9,7

8,8

15,2

15,6

15,2

18,8

12,1

12,5

Nawrót dławicy piersiowej

Nawrót dławicy piersiowej

Rehospitalizacja

Rehospitalizacja

Wysoka dawka atorwastatyny

Wysoka dawka rosuwastatyny

Niska dawka atorwastatyny

Niska dawka rosuwastatyny

Łączna częstość niekorzystnych zdarzeń

Łączna częstość niekorzystnych zdarzeń

42,4

46,9
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B

Rycina 1. Częstość kolejnych niekorzystnych zdarzeń u chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym w zależności od daw-
ki zastosowanej atorwastatyny (A) i rosuwastatyny (B)
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intensywne leczenie hipercholesterolemii wiązało się z ryzy-
kiem rozwoju zaburzeń neurologicznych, demencji, zaćmy 
czy zaburzeń syntezy hormonów o budowie steroidowej. 

 ■ Kolejnym powodem może być obawa przed częstszym wy-
stępowaniem działań niepożądanych w toku stosowania 
wyższych dawek statyn. Metaanalizy badań z atorwasta-
tyną wykazały brak różnic w częstości występowania mio-
patii/rabdomiolizy między chorymi stosującymi 10 i 80 mg 
atorwastatyny (9,10). W obu grupach częstość była bar-
dzo niska (< 0,1%). W badaniu STOMP, w którym ocenia-
no wpływ stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg 
w porównaniu z placebo u 420 zdrowych ochotników nie 
stwierdzono różnic w sile mięśniowej, mialgia wystąpiła 
granicznie statystycznie częściej w grupie przyjmującej 
atorwastatynę (9% vs 5%; p = 0,05) (11). W odniesieniu do 
rosuwastatyny obserwowano zwiększenie ryzyka miopatii 
do 1% w toku podawania dawki 80 mg, która obecnie nie 
jest stosowana. 

Jak przedstawiono powyżej, niestosowanie wysokich dawek 
w terapii może być związane nie tylko z nieznajomością wy-
tycznych, lecz także wynika z nieuzasadnionych uprzedzeń ze 
stosowania statyn.

Podsumowanie
Dowiedziony ścisły związek wysokiego stężenie cholestero-
lu z występowaniem niekorzystnych zdarzeń sercowo-na-
czyniowych, takich jak m.in. zawał serca i/lub udar mózgu, 
upoważnia do stosowania efektywnego leczenia. Z kolei po-
twierdzony pozytywny wpływ statyn i ezetymibu w poprawie 
ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez zmniejszenie stężenia 
cholesterolu obliguje do szerokiego ich wykorzystywania. 
Biorąc pod uwagę, że w gabinetach lekarskich najwięcej jest 
chorych o wysokim i bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczy-
niowym konieczne jest stosowanie wysokich dawek statyn 
w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. Tylko takie leczenie 
pozwalające na osiągnięcie docelowych wartości cholestero-
lu LDL przyczyni się do poprawy stanu pacjentów i zmniejszy 
liczbę zawałów oraz udarów serca. Co więcej, badania klinicz-
ne wyraźnie potwierdziły, że wraz ze zmniejszeniem stężenia 
cholesterolu LDL zmniejsza się ryzyko występowania zdarzeń 
sercowo-naczyniowych, przy czym nie zaobserwowano dolnej 
granicy dla wartości cholesterolu LDL ani efektu krzywej „J”. 

SUMMARY  
High dose of statin – if it is worth it, why to we avoid it?
Cardiovascular diseases are still the main cause of death or de-
terioration of health in Poland and other countries. Elevated 
cholesterol levels closely correlate with the occurrence of car-
diovascular diseases, including stroke and myocardial infarc-
tion. Moreover, it has been proven that lipid metabolism disor-
ders are responsible for the occurrence of approximately 33% 
of ischemic heart disease. The main goal of treatment of lipid 
disorders is to reduce the progression of atherosclerosis by 
significantly reducing the concentration of LDL cholesterol to 
the recommended values. Considering that most people need 
to lower their LDL cholesterol by more than 50%, high-dose 
statins should be used as monotherapy and/or in combination 

with ezetimibe. It should be emphasized that clinical studies 
have clearly demonstrated that as LDL cholesterol levels are 
lowered, the risk of cardiovascular events is reduced, with no 
lower limit for LDL cholesterol levels below which the reduc-
tion is of no benefit or the J-curve effect.
Keywords: hypercholesterolemia, statin, dose, treatment target. 
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny, dawka, cele 
terapeutyczne.

PIŚMIENNICTWO  
1. O'Donnell C.J., Elosua R.: Cardiovascular risk factors. Insights from 

Framingham Heart Study. Rev Esp Cardiol 2008, 61: 299–310.
2. Mahmood S.S., Levy D., Vasan R.S., Wang T.J.: The Framingham 

Heart Study and the epidemiology of cardiovascular disease: 
A historical perspective. Lancet 2014, 383: 999–1008.

3. Levine D.A., Davydow D.S., Hough C.L. i wsp.: Functional disa-
bility and cognitive impairment after hospitalization for my-
ocardial infarction and stroke. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 
2014, 7: 863–871.

4. World Health Organization: Global Status Report on Noncom-
municable Diseases 2010. WHO, Geneva 2011. 

5. Pajak A., Szafraniec K., Polak M. i wsp.: Changes in the prevalen-
ce, treatment, and control of hypercholesterolemia and other 
dyslipidemias over 10 years in Poland: The WOBASZ study. Pol 
Arch Med Wewn 2016, 126: 642–652.

6. Mach F., Baigent C., Catapano A.L. i wsp.; ESC Scientific Docu-
ment Group: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management 
of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular 
risk. Eur Heart J 2020, 41: 111–188.

7. He W., Cao M., Li Z.: Effects of different doses of atorvastatin, 
rosuvastatin, and simvastatin on elderly patients with ST-ele-
vation acute myocardial infarction (AMI) after percutaneous 
coronary intervention (PCI). Drug Dev Res 2020, 81(5): 551–556.

8. Amarenco P., Kim J.S., Labreuche J. i wsp.; Treat Stroke to Tar-
get Investigators: Benefit of targeting a LDL (low-density lipo-
protein) cholesterol <70 mg/dl during 5 years after ischemic 
stroke. Stroke 2020, 51: 1231–1239.

9. LaRosa J.C., Grundy S.M., Waters D.: Intensive lipid lowering 
with atorvastatin in patients with stable coronary disease.  
N Engl J Med 2005, 352: 1425–1435.

10. Newman C., Tsai J., Szarek M. i wsp.: Comparative safety of ato-
rvastatin 80 mg versus 10 mg derived from analysis of 49 com-
pleted trials in 14,236 patients. Am J Cardiol 2006, 97: 61–67.

11. Parker B.A., Capizzi J.A., Grimaldi A.S. i wsp.: Effect of Statins on 
Skeletal Muscle Function. Circulation 2013, 127: 96–103.

Nadesłano:  4.08.2020 r.
Przyjęto do druku:  7.08.2020 r. 

Adres do korespondencji:
dr hab. Piotr Dobrowolski

Klinika Nadciśnienia Tętniczego 
Narodowy Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
tel.: 22 3434339, faks: 22 3434517

e-mail: p.dobrowolski@ikard.pl



32 10/2020

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

Szacuje się, że ponad 50 mln ludzi na świecie cierpi na 
otępienie, a do 2050 r. liczba ta ulegnie potrojeniu. 
U znacznego odsetka osób występują ponadto łagodne 

zaburzenia funkcji poznawczych (mild cognitive impairment, 
MCI) – tabela 1. Powołany przez czasopismo LANCET zespół 
mający na celu przygotowanie raportu na temat otępienia 
wyodrębnił 12 najbardziej istotnych czynników ryzyka rozwo-
ju otępienia (ryc. 1). Jednym z nich jest nadciśnienie tętnicze. 

Eksperci podkreślili, że leki hipotensyjne są jedynymi znanymi, 
skutecznymi lekami zapobiegającymi otępieniu (1). W prezen-
towanym artykule przedstawiono miejsce terapii hipotensyj-
nej w zapobieganiu otępienia, ze szczególnym uwzględnie-
niem terapii nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym.

Częstość występowania zaburzeń funkcji 
poznawczych w Polsce
Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju otępienia – sza-
cuje się, że w populacjach krajów wysoko rozwiniętych odsetek 
osób z otępieniem sięga ok. 10% > 65. r.ż. i blisko 40% w grupie 
osób > 85. r.ż. Najczęstszą przyczyną otępienia są choroby zwy-
rodnieniowe mózgu, a zwłaszcza choroba Alzheimera. Drugim 
pod względem częstości występowania typem demencji jest 
otępienie naczyniopochodne (3). Badanie Pol-Senior w repre-
zentatywnej dla Polski próbie osób w wieku 65 lat i więcej oce-
niło częstość zaburzeń funkcji poznawczych za pomocą testu 
MMSE (Mini-Mental State Examination). Wykazano, że łagodne 
zaburzenia funkcji poznawczych występowały u ponad 36% 
badanych, natomiast kryteria otępienia w tym teście zostały 
spełnione u 33,1% osób (ryc. 2). Należy zaznaczyć, że funkcje 
poznawcze oceniano za pomocą testu przesiewowego, a uzy-
skane wyniki wskazują jednak, że zaburzenia funkcji poznaw-
czych stanowią istotny problem w populacji Polski (4).

Nadciśnienie tętnicze a rozwój otępienia
Zaburzenia czynności poznawczych u chorych z podwyższony-
mi wartościami ciśnienia tętniczego są prawdopodobnie wy-
nikiem niedokrwienia i zaburzeń mikrokrążenia mózgowego. 
U osób z długotrwałym nadciśnieniem tętniczym obserwuje 
się zmiany zwyrodnieniowe w naczyniach ośrodkowego ukła-
du nerwowego, co prowadzi do ich zwężenia i zmniejszenia 

Leczenie nadciśnienia 
tętniczego a ryzyko  
rozwoju zaburzeń  

funkcji poznawczych
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1,  
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1Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii 
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 ■ Nadciśnienie tętnicze należy do głównych 
modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju 
otępienia

 ■ Leczenie hipotensyjne zmniejsza ryzyko 
rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych także 
w wieku podeszłym

 ■ U osób w wieku podeszłym na zmniejszenie 
ryzyka rozwoju otępienia może przekładać się 
potencjalnie nie tylko obniżenie skurczowego 
ciśnienia tętniczego, lecz także obniżenie jego 
zmienności oraz ciśnienia tętna

 ■ Wytyczne PTNT wskazują na preferencję skoja-
rzenia diuretyku tiazydopodobnego/tiazydo-
wego i antagonisty wapnia u chorych w wieku 
podeszłym, skojarzenie tych leków zmniejsza 
nie tylko ciśnienie tętnicze skurczowe, ale 
i jego zmienność oraz ciśnienie tętna
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perfuzji. Wskutek przebudowy naczyń autoregulacja krążenia 
mózgowego może się przesunąć w kierunku wyższych ciśnień. 
W obrazie tomografii komputerowej (TK) są one widoczne 
jako obszary hipodensyjne, a w badaniu rezonansu magne-
tycznego (MR) w sekwencji T2 jako hiperdensyjne. U chorych 
z otępieniem zmiany w substancji białej mogą dotyczyć nawet 
100% osób i są szczególnie nasilone u pacjentów z otępieniem 
naczyniopochodnym (3). W interesującym badaniu wykaza-
no, że u chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku 50–70 lat 
progresja okołokomorowych zmian hiperdensyjnych w isto-
cie białej związana jest z ponad 6-krotnym wzrostem ryzyka 
rozwoju łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych w 4-letniej 
obserwacji (5).

Wpływ wieku na związek między  
nadciśnieniem tętniczym a rozwojem 
otępienia
Wyniki opublikowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat ba-
dań wskazują na złożoną zależność pomiędzy wysokością ci-
śnienia tętniczego a rozwojem zaburzeń funkcji poznawczych 
(ryc. 3). Podkreśla się znaczenie kontroli ciśnienia tętniczego 
w wieku młodym i średnim. Mahinrad i wsp. przedstawili wy-
niki badania przeprowadzonego w ramach programu Corona-
ry Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA). Osoby 
w wieku 18–30 lat poddano 30-letniej obserwacji. Oceniono 
wpływ narażenia na podwyższone ciśnienie tętnicze na jakość 
chodu (prędkość, długość kroku i zmienność chodu) i funkcje 
poznawcze. Wykazano, że dłuższe narażenie na wyższe war-
tości ciśnienia tętniczego związane jest z bardziej nasilonym 
pogorszeniem jakości chodu i funkcji poznawczych. Wyniki 
badania wskazują, że wyższe wartości ciśnienia tętniczego już 
w młodym wieku przekładają się na rozwój zaburzeń funkcji 
poznawczych (6). 

Odwrotne zależności obserwowane są w wieku pode-
szłym, a szczególnie w wieku bardzo podeszłym. Związek 
pomiędzy podwyższonym ciśnieniem tętniczym a ryzykiem 
rozwoju otępienia słabnie wraz z wiekiem. W wieku 85 lat ni-
skie ciśnienie skurczowe, a nie wysokie, jest związane z wyż-
szym ryzykiem rozwoju demencji. Czy zatem leczenie hipo-
tensyjne w wieku podeszłym nie ma korzystnego wpływu 
na rozwój zaburzeń funkcji poznawczych? Wyniki badań 
zależą od tego, jaki był wiek badanych pacjentów. W badaniu 

Rycina 1. Modyfikowalne czynniki ryzyka demencji według  
raportu ekspertów LANCET (1)

ŁAGODNE ZABURZENIA  
FUNKCJI POZNAWCZYCH OTĘPIENIE

Osłabienie funkcji poznawczych, 
zazwyczaj pamięci, ale nie o na-
sileniu takim jak w otępieniu. 
Chorzy zgłaszają pogorszenie pa-
mięci i/lub innych funkcji poznaw-
czych, ale funkcjonują samodziel-
nie i ich codzienna aktywność ży-
ciowa jest zachowana, chociaż 
mogą występować w tym obsza-
rze niewielkie zaburzenia

Zespół objawów wywołanych chorobą mózgu o charakterze przewlekłym lub postępu-
jącym. Jednym z wiodących objawów otępienia jest upośledzenie funkcji poznawczych, 
na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia pamięci, utrata umiejętności przyswajania 
nowych informacji, trudności z odtworzeniem faktów oraz zdarzeń z przeszłości

Stwierdza się również ubytki więcej niż dwóch innych funkcji poznawczych – mowy 
(afazja), celowej, złożonej aktywności ruchowej (apraksja), zdolności rozpoznawania 
i identyfikowania przedmiotów (agnozja) oraz zaburzenia funkcji wykonawczych

Ważnym kryterium jest również upośledzenie samodzielnego funkcjonowania w ży-
ciu codziennym oraz utrzymywanie się lub postępowanie objawów co najmniej przez  
6 miesięcy

Tabela 1. Zaburzenia funkcji poznawczych – definicje łagodnego zaburzenia funkcji poznawczych i otępienia 

Niższy poziom 
edukacji

Utrata słuchu

Uraz mózgu

Nadciśnienie  
tętnicze

Alkohol  
(> 21 drinków/tydz.)

Otyłość  
(BMI ≥ 30 kg/m2) 

Palenie tytoniu

Depresja

Izolacja  
społeczna

Brak aktywności 
fizycznej

Cukrzyca

Zanieczyszczenie 
środowiska

Czynniki  
ryzyka  

otępienia 

Wczesny 
okres  
życia  

(< 45. r.ż.)

Wiek 
średni 

(45–65 lat)

Wiek  
podeszły  
(> 65. r.ż.)

12 modyfikowalnych czynników ryzyka otępienia 
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PROGRESS, którym objęto ponad 6 tys. chorych po przeby-
tym udarze mózgu w średnim wieku 60 lat, leczenie peryn-
doprylem z dołączanym w razie konieczności indapamidem 
związane było z istotnym zmniejszeniem częstości pogorsze-
nia funkcji poznawczych. Z kolei w badaniu SCOPE, którym 
objęto chorych w wieku 70–89 lat, nie stwierdzono różnic 
w częstości rozwoju otępienia między grupami leczonymi 
kandesartanem a otrzymującymi placebo. Podobnie w ba-
daniu HYVET, którym objęto chorych w wieku 80 lat i więcej, 
wykazano nieistotne statystycznie zmniejszenie częstości 
rozwoju otępienia o 14% między grupami otrzymującymi le-
czenie hipotensyjne a placebo. Należy jednak zaznaczyć, że 

badania te mogły mieć zbyt krótki okres obserwacji (badanie 
zostało zakończono przedwcześnie), by stwierdzić istotne 
różnice we wpływie na rozwój otępienia. Ponadto badania 
te nie brały pod uwagę odrębności w charakterystyce nadci-
śnienia tętniczego w wieku podeszłym (ryc. 4) (7–11).

Charakterystyka nadciśnienia tętniczego 
w wieku podeszłym a rozwój otępienia
W ocenie związku między nadciśnieniem tętniczym a otępie-
niem u osób starszych należy uwzględnić charakterystykę nad-
ciśnienia tętniczego w wieku podeszłym wynikającą z rosnącej 
sztywności naczyń (ryc. 4):

Rycina 2. Badanie Pol-Senior. Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych w Polsce (4)

Rycina 3. Związek między wiekiem, wysokością ciśnienia tętniczego (BP) i jego zmiennością a ryzykiem rozwoju otępienia (10, zmodyf.)

Norma Łagodne  
zaburzenia  
poznawcze

Otępienie  
lekkie

Otępienie 
umiarkowane

Otępienie 
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[%
]
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0
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31,6

36,3
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4,1

50                                                                      75                                                             100
Wiek [lata]

Wpływ na ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych

Częstość rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych

Podwyższone wartości BP

Niskie wartości BP, hipotonia ortostatyczna

Zmienność (wahania) ciśnienia tętniczego
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 ■ najczęstszą postacią jest izolowane nadciśnienie tętnicze 
skurczowe, wynikające ze wzrostu skurczowego ciśnienia 
tętniczego i niewielkiego obniżenia rozkurczowego ciśnie-
nia tętniczego, czego przejawem jest wzrost ciśnienia tętna 
(różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym);

 ■ zwiększoną zmienność ciśnienia tętniczego;
 ■ nasilony efekt białego fartucha;
 ■ hipotonię ortostatyczną lub poposiłkową.

Wykazano istotny związek pomiędzy opisanymi elementami 
charakterystyki nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym 
a ryzykiem rozwoju otępienia:

 ■ Należy przywołać analizę badania HYVET, w której wykaza-
no, że w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze w wie-
ku 80 lat i więcej wyższe ciśnienie tętna może być związane 
z wyższym ryzykiem rozwoju otępienia (12).

 ■ Inna analiza badania HYVET wykazała z kolei, że u osób 
w wieku 80 lat i więcej hipotonia ortostatyczna zdefiniowa-
na jako obniżenie ciśnienia tętniczego ≥ 15/7 mm Hg zwią-
zana była z istotnie wyższym ryzykiem rozwoju otępienia 
(13). Związek między hipotonią ortostatyczną a rozwojem 
otępienia wykazano także w badaniu francuskim, w którym 
objęto 12-letnią obserwacją 7425 osób (14).

 ■ W badaniu japońskim, do którego włączono osoby w wieku 
60 lat i więcej bez demencji, w 5-letniej obserwacji wyka-
zano, że większa zmienność ciśnienia tętniczego między 
kolejnymi dniami w pomiarach domowych ciśnienia tęt-
niczego wiązała się z wyższym ryzykiem rozwoju otępienia 
ogółem, otępienia naczyniopochodnego i otępienia zwią-
zanego z chorobą Alzheimera (7).

 ■ Z kolei Fujiwara i wsp. wykazali, że u osób w wieku 80 lat 
i więcej zmienność ciśnienia tętniczego zarówno w całodo-

Rycina 4. Charakterystyka nadciśnienia tętniczego (NT) w wieku podeszłym

Charakter NT  
związany ze ↑  

sztywności  
naczyń

Skurczowe BP ↑

Rozkurczowe BP ↓
Ciśnienie tętna ↑↑

Zmienność skurczowego 
BP w okresie dnia ↑↑

Hipotonia ortostatyczna ↑
Hipotonia poposiłkowa ↑

Efekt białego fartucha ↑↑

Rycina 5. Metaanaliza 12 badań klinicznych, w których oceniono wpływ leczenia hipotensyjnego na ryzyko rozwoju zaburzeń 
funkcji poznawczych lub pogorszenie funkcji poznawczych (15)
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bowej rejestracji ciśnienia tętniczego, jak i w pomiarach do-
mowych korelowała z pogorszeniem funkcji poznawczych 
w rocznej obserwacji (8). 

 ■ W badaniu w ramach programu Maastricht Study, Zhou 
i wsp. w populacji osób w wieku 40 do 75 lat także wykazali 
związek pomiędzy nasiloną zmiennością ciśnienia tętnicze-
go a pogorszeniem funkcji poznawczych (9). 

Leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku 
podeszłym a ryzyko rozwoju zaburzeń 
funkcji poznawczych
Opisany powyżej brak zależności między leczeniem nadci-
śnienia tętniczego a rozwojem otępienia w poszczególnych 
badaniach klinicznych u osób w wieku podeszłym może wy-
nikać z niedostatecznej mocy tych badań dla oceny korzyści 
z leczenia nadciśnienia tętniczego w odniesieniu do ryzyka 
otępienia. Dlatego należy przywołać wyniki opublikowa-
nej w tym roku metaanalizy 12 badań klinicznych, w której 
oceniono wpływ stosowania leczenia hipotensyjnego na 
częstość rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych. Analizą 
objęto 96 158 chorych w średnim wieku 69 lat, ciśnienie 
tętnicze wyjściowo wynosiło 154/83 mm Hg. A więc można 
powiedzieć, że analiza dotyczy w większości chorych w wie-
ku podeszłym z izolowanym nadciśnieniem skurczowym. 
Wykazano, że leczenie nadciśnienia tętniczego związane 
jest z istotnym zmniejszeniem częstości rozwoju otępienia 
lub łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych o 7%, a także 
zmniejszeniem częstości pogorszenia funkcji poznawczych 
o 7% (ryc. 5) (15).

Warto odnotować również analizę badania Pol-Fokus, którą 
objęto prawie 2000 chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku 
podeszłym i bardzo podeszłym. Wykazano, że gorsza kontrola 

ciśnienia tętniczego wiążę się z bardziej wyrażonymi zaburze-
niami funkcji poznawczych i bardziej nasilonymi zaburzeniami 
nastroju. Badanie wskazuje na potencjalne korzyści z zastoso-
wania stosunkowo prostych kwestionariuszy w ocenie zabu-
rzeń funkcji poznawczych i nastroju u chorych w wieku pode-
szłym i bardzo podeszłym w celu poprawy kontroli ciśnienia 
tętniczego w tej grupie chorych (16,17).

Optymalne leczenie nadciśnienia tętniczego 
w wieku podeszłym
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
(PTNT) zgodnie z wytycznymi European Society of Cardiology/
European Society of Hypertension (ESC/ESH) z 2018 r. zaleca-
ją osiąganie wartości ciśnienia u chorych w wieku podeszłym  
> 65. r.ż. poniżej 140/80 mm Hg. Podkreślają też, żeby nie ob-
niżać ciśnienia tętniczego poniżej 130/70 mm Hg. U chorych 
z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym w wieku 
podeszłym obowiązują wartości docelowe ciśnienia skurczo-
wego poniżej 140 mm Hg, przy czym nie zaleca się obniżenia 
ciśnienia poniżej 130/65 mm Hg (18,19).

Autorzy wytycznych PTNT uznali u chorych na nadciśnienie 
tętnicze w wieku podeszłym za leki I rzutu diuretyki tiazydopo-
dobne/tiazydowe i dihydropirydynowych antagonistów wap-
nia. Leki te u osób w wieku podeszłym z nadciśnieniem tętni-
czym 1. stopnia można stosować w monoterapii. W omawianej 
grupie wiekowej według ekspertów PTNT w niepowikłanym 
nadciśnieniu tętniczym preferowanym preparatem złożonym 
powinno być połączenie diuretyku tiazydopodobnego i dihy-
dropirydynowego antagonisty wapnia. Warto podkreślić, że 
również europejscy eksperci już w wytycznych ESH/ESC z 2013 r. 
zalecają stosowanie połączenia diuretyku tiazydopodobnego 
i dihydropirydynowego antagonisty wapnia u chorych w wie-

Rycina 6. Analiza badania NESTOR. Wpływ dołączenia amlodypiny lub enalaprylu do indapamidu na ciśnienie tętnicze i ciśnienie 
tętna. Autorzy badania nie podali istotności statystycznej obniżenia ciśnienia tętna w poszczególnych grupach (23)
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ku podeszłym, zwłaszcza w przypadku izolowanego nadciśnie-
nia skurczowego w tej grupie wiekowej (18,20,21). 

Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za stosowa-
niem skojarzenia diuretyków, a zwłaszcza diuretyku tiazydopo-
dobnego (indapamidu), i antagonistów wapnia, a w szczegól-
ności amlodypiny, u chorych w wieku podeszłym w kontekście 
zapobiegania otępieniu są:

 ■ skuteczność hipotensyjna: w badaniu EFFICIENT wykaza-
no, że stosowanie preparatu złożonego opartego na diure-
tyku tiazydopodobnym (indapamid) i antagoniście wapnia 
(amlodypina) u chorych leczonych nieskutecznie antago-
nistą wapnia w monoterapii lub z nieleczonym nadciśnie-
niem tętniczym stopnia 2. lub 3. związane jest z istotnym 
obniżeniem ciśnienia tętniczego, zwłaszcza skurczowego, 
w 45-dniowej obserwacji (22);

 ■ obniżanie ciśnienia tętna: wykazano, że diuretyki tiazydo-
podobne (indapamid) i antagoniści wapnia (amlodypina) 
zmniejszają ciśnienie tętna, które jak przedstawiono powy-
żej związane jest z ryzykiem rozwoju otępienia. W analizie 
post-hoc badania NESTOR wykazano, że u chorych na nad-
ciśnienie tętnicze w wieku 65 lat i więcej ze współistniejący-
mi cukrzycą i mikroalbuminurią dołączenie do indapamidu 
amlodypiny wiąże się z bardziej wyrażonym obniżeniem 
ciśnienia skurczowego tętniczego i tendencją w kierunku 
bardziej wyrażonego obniżenia ciśnienia tętna w rocznej 
obserwacji niż dołączenie enalaprylu (ryc. 6) (23);

 ■ wpływ na zmienność ciśnienia tętniczego: wyniki badań 
wskazują na związek pomiędzy zmiennością ciśnienia tęt-
niczego a ryzykiem rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych; 
dostępne analizy post-hoc badań wskazują, że antagoniści 
wapnia, a szczególnie amlodypina, korzystnie wpływają na 
zmniejszenie zmienności ciśnienia tętniczego (24).

Omawiając zagadnienie wpływu na zmienność ciśnienia tętni-
czego, warto odnotować analizę, w której wykazano, że zmien-
ność ciśnienia tętniczego między wizytami jest tym większa, 
im większą liczbę leków hipotensyjnych chory przyjmuje. 
Zdaniem autorów badania może to wynikać m.in. ze zmian 
w stopniu stosowania się do zaleceń pomiędzy wizytami, które 
mogą być bardziej wyrażone u chorych z większą liczbą stoso-
wanych leków. Można również postulować, że stosowanie pre-
paratów złożonych pozwoli – poprzez poprawę stosowania się 
do zaleceń – na zmniejszenie zmienności wartości ciśnienia 
tętniczego między wizytami, dotyczy to także osób w wieku 
podeszłym i zastosowania skojarzenia opartego na diuretyku 
tiazydopodobnym i antagoniście wapnia (np. preparat złożo-
ny indapamid + amlodypina) (25).

Podsumowanie
Nadciśnienie tętnicze należy do głównych modyfikowalnych 
czynników ryzyka rozwoju otępienia. Leki hipotensyjne są 
jedynymi lekami, w odniesieniu do których jednoznacznie 
wykazano, że mogą zmniejszać ryzyko rozwoju otępienia. 
Potwierdzono to także w najnowszej metaanalizie, którą ob-
jęto chorych w wieku podeszłym. Postępowanie u chorych 
na nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym, mające na celu 
zmniejszenie ryzyka rozwoju zaburzeń poznawczych, powin-
no obejmować nie tylko obniżenie ciśnienia tętniczego, ale 
i oddziaływanie na ciśnienie tętna oraz zmienność ciśnienia 

tętniczego, których zwiększenie w tej grupie wiekowej związa-
ne jest z wyższym ryzykiem rozwoju otępienia. Wytyczne PTNT 
wskazują na korzyści ze stosowania w tej grupie wiekowej sko-
jarzenia diuretyku tiazydopodobnego i antagonisty wapnia, 
zwłaszcza w postaci preparatu złożonego. Jak wykazano, dla 
skojarzenia indapamidu i amlodypiny możliwe jest nie tyl-
ko skuteczne obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego, 
lecz także zmniejszenie jego zmienności oraz ciśnienia tęt-
na. Może mieć to potencjalny wpływ na zmniejszenie ryzyka 
rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych.

SUMMARY  
Hypertension treatment and risk of cognitive impairment
Hypertension is one of the major modifiable risk factors for 
the development of dementia. Antihypertensive drugs are 
the only drugs that have been clearly shown to reduce the 
risk of developing dementia. This was also confirmed in the 
most recent meta-analysis which included elderly patients. 
The management of elderly hypertension in patients in terms 
of reducing the risk of developing cognitive disorders should 
include not only lowering blood pressure but also influencing 
pulse pressure and blood pressure variability, which increase 
in this age group is associated with a higher risk of dementia. 
The PTNT guidelines indicate the benefits of using the combi-
nation of a calcium antagonist and a thiazide-like diuretic in 
this age group, especially in the form of a single pill combi-
nation. As demonstrated for the combination of amlodipine 
and indapamide, it is possible not only to effectively lower 
systolic blood pressure, but also to reduce its variability and 
pulse pressure. This may have the potential to reduce the risk 
of developing cognitive functions.
Keywords: hypertension, dementia, pulse pressure, antihyper-
tensive treatment.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, otępienie, ciśnienie 
tętna, leczenie hipotensyjne.
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W2018 r. opublikowano wytyczne European Society 
of Cardiology i European Society of Hypertension 
(ESC/ESH), rok temu wytyczne Polskiego Towa-

rzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) (1–3), a w tym roku 
przedstawiono nowe wytyczne International Society of Hy-
pertension (ISH) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tęt-
niczym. Wszystkie trzy dokumenty wskazują na podstawową 
rolę w terapii nadciśnienia tętniczego leczenia skojarzonego 
opartego na preparatach złożonych (1–3). W prezentowanym 
artykule przedstawiono uzasadnienie trzech najważniejszych 
przesłań w wytycznych ESC/ESH, PTNT i ISH (1–3): 

1. szerokiego stosowania leczenia skojarzonego;
2. stosowania preparatów złożonych kiedykolwiek to możliwe;
3. intensyfikacji leczenia poprzez dołączanie kolejnych leków.

Ponadto porównano algorytmy terapii hipotensyjnej 
przedstawione w dokumentach ESC/ESH, PTNT i ISH, a także 
zaprezentowano praktyczne możliwości ich zastosowania.

Dlaczego należy szeroko stosować leczenie 
skojarzone?
Zagadnienia dotyczące leczenia skojarzonego szeroko omó-
wiono w wytycznych ESC/ESH z 2018, PTNT z 2019 i ISH  
z 2020 r. (1–3). Ze względu na złożoną patogenezę nadciśnie-
nia tętniczego u większości chorych na nadciśnienie tętnicze 
zawodzi leczenie pojedynczym lekiem hipotensyjnym oddzia-
łującym tylko na jedno jej ogniwo, nawet w przypadku wy-
korzystania pełnej dawki. Mała efektywność takiego leczenia 
wynika również stąd, że preparaty z poszczególnych grup le-
ków cechuje porównywalna skuteczność hipotensyjna i stoso-
wanie ich w monoterapii nie u wszystkich chorych doprowadza 
do pożądanego obniżenia ciśnienia tętniczego. Dodatkowo, 
w przypadku nieskuteczności małej dawki, najczęściej podej-
muje się próbę stopniowego jej zwiększenia do dawki mak-
symalnej, co zazwyczaj wiąże się ze zwiększeniem częstości 
występowania i/lub nasileniem objawów niepożądanych cha-
rakterystycznych dla danego preparatu. Działaniem skutecz-
niejszym jest dołączenie kolejnego leku hipotensyjnego (1–3).

Wyniki dużego przekrojowego badania Pol-Fokus (objęto 
nim ponad 12 tys. chorych) przeprowadzonego w warunkach 
codziennej praktyki klinicznej w Polsce (pacjenci leczeni na 
nadciśnienie tętnicze co najmniej od roku) wskazują, że pra-
wie 52% chorych na nadciśnienie tętnicze wymaga stosowa-

Preparaty złożone  
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tętniczego – nie ma już  

od nich odwrotu
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 ■ Wytyczne ESC/ESH, PTNT i ISH zgodnie wskazują 
na konieczność rozpoczynania leczenia nadci-
śnienia tętniczego od zastosowania dwóch leków 
hipotensyjnych, a następnie intensyfikacji lecze-
nia poprzez dołączenie trzecie leku z wykorzy-
staniem preparatów złożonych – odpowiednio 
dwu- i trójlekowych

 ■ Liczba sytuacji klinicznych, w których można 
rozpocząć leczenie od monoterapii, jest bardzo 
ograniczona

 ■ Liczne korzyści z oparcia terapii na prepara-
tach złożonych wskazują, że już od  momentu 
rozpoczęcia terapii nadciśnienia tętniczego 
preparaty złożone są nieodłącznym jej ele-
mentem
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nia 3 i więcej leków hipotensyjnych, a także, że jedynie u 32,7% 
otrzymujących 3 i więcej leków hipotensyjnych stosowany jest 
zalecany, przedstawiony  poniżej, trójlekowy schemat (4).

Dlaczego należy stosować preparaty  
złożone, jeśli jest to tylko możliwe,  
również rozpoczynając terapię?
Do zalet rozpoczęcia leczenia hipotensyjnego od początku  
od leczenia skojarzonego w postaci preparatu złożonego, na-
leżą (1–3):

 ■ szybsza odpowiedź na leczenie u większej liczby chorych, 
a co za tym idzie szybsze obniżenie ryzyka sercowo-naczy-
niowego;

 ■ większe prawdopodobieństwo uzyskania docelowych war-
tości ciśnienia tętniczego u chorych z początkowo znacznie 
podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego;

 ■ większe prawdopodobieństwo przestrzegania zaleceń te-
rapeutycznych (mniej zmian schematu leczenia);

 ■ zastosowanie preparatu złożonego umożliwia leczenie 
skojarzone z wykorzystaniem jednej tabletki, co znacznie 
ułatwia terapię.

Bez wątpienia wyrazem korzyści z rozpoczynania lecze-
nia nadciśnienia tętniczego od leczenia skojarzonego z wy-
korzystaniem preparatu złożonego jest zmniejszenie ryzyka 
sercowo-naczyniowego. Należy w tym miejscu odnotować 
duże badanie oparte na analizie bazy medycznej w Lombar-
dii (Włochy). Objęto nim 44 534 chorych rozpoczynających 
leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku 40–80 lat. W rocz-
nej obserwacji porównano wpływ rozpoczynania leczenia 

nadciśnienia tętniczego od monoterapii i od preparatu 
złożonego opartego na dwóch lekach hipotensyjnych na ry-
zyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wykazano, że rozpo-
czynanie leczenia od preparatu złożonego vs monoterapia 
wiąże się z istotnym zmniejszeniem ryzyka zdarzeń serco-
wo-naczyniowych o 21%, choroby wieńcowej o 39% i mi-
gotania przedsionków o 37% (ryc. 1). Podsumowując, należy 
stwierdzić, że w warunkach codziennej praktyki klinicznej 
rozpoczęcie leczenia nadciśnienia tętniczego od preparatu 
złożonego zawierającego dwa leki hipotensyjne w porów-
naniu z rozpoczęciem leczenia od monoterapii związane 
jest ze zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego (5). 
Wyniki badania podkreślają znaczenie zalecenia, by leczenie 
nadciśnienia tętniczego rozpoczynać od leczenia skojarzo-
nego dwoma lekami hipotensyjnymi z wykorzystaniem pre-
paratu złożonego.

Wytyczne wskazują również, że stosowanie preparatów 
złożonych od początku terapii (jeśli to tylko możliwe) jest jed-
ną z metod poprawy stopnia stosowania się do zaleceń (tab. 1) 
(1–3). W analizie Gupty i wsp. wykazano, że podawanie pre-
paratu złożonego w porównaniu ze stosowaniem leków w po-
staci osobnych preparatów w terapii nadciśnienia tętniczego 
związane jest z (6):

 ■ 21% zwiększeniem stopnia przestrzegania zaleceń;
 ■ tendencją w kierunku zwiększenia stopnia wytrwałości te-
rapeutycznej (o 50%);

 ■ 30% zwiększeniem odsetka chorych z prawidłową kontrolą 
ciśnienia tętniczego (p = 0,07);

 ■ 20% zmniejszeniem częstości występowania zdarzeń nie-
pożądanych (nie osiągnięto istotności statystycznej).

Rycina 1. Porównanie korzyści z rozpoczynania leczenia nadciśnienia tętniczego za pomocą preparatów złożonych lub  
monoterapii w rocznej obserwacji (5, zmodyf.)

MonoterapiaPreparat  
złożony

Migotanie  

przedsionków Zdarzenie s-n

Ch. w
ieńcowa

Migotanie  

przedsio
nków

Ch. wieńcowa

Zdarzenie s-n

52 8713 325 12

–21%

–39%

–37%

Liczba zdarzeń na 1000 pacjentów/rok

s-n – sercowo-naczyniowe
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Dlaczego należy intensyfikować terapię 
nadciśnienia tętniczego poprzez dołączanie 
kolejnych leków, a nie zwiększanie  
ich dawek?
W dostępnym piśmiennictwie podkreśla się przesłanki za za-
leceniem intensyfikacji leczenia poprzez dołączenie kolejnego 
leku, a nie zwiększenie dawek stosowanego już leczenia (7): 

 ■ wykorzystanie różnych mechanizmów działania; 
 ■ efekt addycyjny/synergistyczny; 
 ■ uzyskanie większego efektu hipotensyjnego niż efektu każ-
dego leku zastosowanego osobno – metaanaliza Walda 
i wsp. obejmująca prawie 11 tys. chorych włączonych do 
42 badań wykazała, że łączenie leków z różnych grup jest 
w przybliżeniu 5-krotnie skuteczniejsze w obniżaniu ciśnie-
nia tętniczego niż zwiększanie dawki jednego leku (8);

 ■ bardziej zaznaczone m.in. działanie nefro- i kardioprotekcyjne;
 ■ mniejsza częstość występowania objawów niepożądanych.

W badaniu PIANIST, którym objęto 4731 chorych na nad-
ciśnienie tętnicze, charakteryzujących się wysokim lub bardzo 
wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których dotych-
czas stosowane leczenie hipotensyjne było nieskuteczne, 
wykazano, że zastosowanie preparatu złożonego (peryndo-
pryl + indapamid + amlodypina) związane jest z istotnym 
obniżeniem ciśnienia tętniczego w pomiarach klinicznych  
o 28/14 mm Hg (ryc. 2). Wykazano istotne obniżenie ciśnienia 
tętniczego niezależnie od typu wcześniej stosowanego sche-
matu leczenia hipotensyjnego. Istotne obniżenie ciśnienia 
tętniczego w toku stosowania preparatu złożonego (peryndo-
pryl + indapamid + amlodypina) potwierdzono w podgrupie, 

Rycina 2. Badanie PIANIST. Zastosowanie preparatu złożonego – peryndopryl + indapamid + amlodypina – u chorych na nadci-
śnienie tętnicze dotychczas nieskutecznie leczonych. Wpływ na obniżnienie ciśnienia tętniczego (9)

  Skurczowe      Rozkurczowe

JAK POPRAWIĆ STOPIEŃ STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ?

Zmniejszenie polifarmacji – stosowanie preparatów złożonych

Podawanie leku/leków jeden raz dziennie zamiast kilka razy dziennie

Łączenie przestrzegania zaleceń z codziennymi nawykami

Dostarczanie pacjentom informacji zwrotnej na temat przestrzegania zaleceń

Domowe pomiary ciśnienia tętniczego

Opakowania leków przypominające o ich przyjęciu

Poradnictwo oparte na wzmocnieniu w zakresie samozarządzania

Aplikacje pomagające w stosowaniu się do zaleceń – telefony komórkowe, SMS

Wielodyscyplinarne podejście zespołu opieki zdrowotnej (m.in. farmaceuci) w celu poprawy monitorowania przestrzegania zaleceń 

Tabela 1. Strategie zwiększające stopień stosowania się do zaleceń – ISH 2020 (2)
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w której wykonano całodobową rejestrację ciśnienia tętnicze-
go. Leczenie było na ogół bardzo dobrze tolerowane, a zdarze-
nia niepożądane wystąpiły u niewielkiego odsetka chorych (9). 
Wyniki tego badania potwierdzają zalecenie, by w przypadku 
nieskutecznego leczenia opartego na dwóch lekach zastoso-
wać leczenie oparte na optymalnie (patrz niżej) skojarzonych 
trzech lekach hipotensyjnych (1–3).

Algorytmy ESC/ESH 2018, PTNT 2019  
i ISH 2020 – podobne, z pewnymi różnicami
Autorzy wytycznych ISH zaproponowali jako podstawowy sche-
mat leczenia algorytm oparty na leku hamującym układ reni-
na-angiotensyna (inhibitor konwertazy angiotensyny/sartan) 
i dihydropirydynowym antagoniście wapnia. To pierwszy krok 
terapii według autorów ISH (ryc. 3). Krok ten różni się od zale-
ceń rozpoczynania terapii według ESC/ESH i PTNT – na podsta-
wie tych dokumentów można rozpocząć terapię od skojarze-
nia leku hamującego układ renina-angiotensyna z antagonistą 
wapnia lub diuretykiem tiazydopodobnym/tiazydowym (1–3). 
Autorzy dokumentu ISH zakładają podawanie diuretyku (pre-
cyzując – diuretyku tiazydopodobnego) w skojarzeniu z le-
kiem hamującym układ renina-angiotensyna u chorych po 
przebytym udarze mózgu, w wieku bardzo podeszłym, z nie-
wydolnością serca lub nietolerujących antagonistów wapnia 
(2). Należy również zaznaczyć, że autorzy wytycznych ISH, tak 
jak autorzy wytycznych ESC/ESH, nie różnicują w tym kroku 
stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny i sarta-
nów, w przeciwieństwie do autorów wytycznych PTNT, którzy 
stwierdzili, że „u pacjentów z nadciśnieniem tętniczy i wyso-
kim ryzykiem sercowo-naczyniowym, zwłaszcza z powodu 
współistniejących powikłań sercowych, inhibitory konwertazy 
angiotensyny powinny być preferowane względem sartanów 
(przy zachowaniu wskazań dla telmisartanu)” (1–3).

W wytycznych ISH w przeciwieństwie do wytycznych  
ESC/ESH i PTNT pierwszy krok podzielono na dwa etapy: 
pierwszy to skojarzenie w niższej dawce (zwykle połowa 
dawki maksymalnej) i drugi – skojarzenie w dawce maksy-
malnej. Takie „ostrożne” rozpoczynanie terapii nadciśnienia 
tętniczego ma swoje zalety, należy jednak zaznaczyć, że czę-
sto opóźnia wprowadzenie skojarzenia 3-lekowego i uzy-
skanie wartości docelowych ciśnienia tętniczego. Wytyczne  
ESC/ESH w przypadku nieskuteczności terapii 2-lekowej zale-
cają dołączenie od razu trzeciego leku, a nie intensyfikację da-
wek leków w skojarzeniu 2-lekowym. Z kolei wytyczne PTNT 
wskazują także na możliwość podziału intensyfikacji terapii na  
2 kroki (ryc. 3) (2).

Jako trzeci krok terapii nadciśnienia tętniczego ISH uznało 
dołączenie do leku hamującego układ renina-angiotensyna i an-
tagonisty wapnia – diuretyku tiazydopodobnego. W przeciwień-
stwie do stanowisk ESC/ESH oraz PTNT wytyczne ISH jednoznacz-
nie wskazują więc na preferencję diuretyków tiazydopodobnych 
względem tiazydowych. Wytyczne PTNT wskazują na preferen-
cję indapamidu (diuretyku tiazydopodobnego) w trzech sytu-
acjach klinicznych: przebyty udar mózgu, nadciśnienie u osób po  
80. r.ż. i cukrzyca. Autorzy wytycznych PTNT podkreślili, że diure-
tyki tiazydopodobne „dają silniejszy i dłuższy efekt hipotensyjny 
oraz mają korzystniejszy profil metaboliczny” (1,2).

W czwartym kroku we wszystkich stanowiskach zapropo-
nowano dołączenie spironolaktonu (ryc. 3). Jako leki alterna-
tywne do spironolaktonu wymieniono w stanowisku ISH: ami-
lorid, doksazosynę, eplerenon, klonidynę lub β-adrenolityk. 
We wszystkich trzech omawianych dokumentach stosowanie 
β-adrenolityku zaleca się zawsze, gdy istnieją do tego wskaza-
nia, np. choroba serca (1–3).

Czym jeszcze kierować się przy wyborze leku hipotensyjne-
go? Autorzy wytcznych ISH wskazują, że oprócz wyboru od-
powiedniej grupy leków hipotensyjnych, w obrębie poszcze-
gólnych grup należy poszukiwać leków „idealnych” w celu 
stworzenia „idealnej” terapii hipotensyjnej. Cechy „idealnego” 
leku hipotensyjnego i „idealnej” terapii nadciśnienia tętnicze-
go przedstawiono w tabeli 2 (2).

Praktyczne możliwości zastosowania
Jak w praktyce nie pogubić się w prezentowanych wytycz-
nych? Z pozoru różniące się wytyczne są bardzo spójne. Wska-
zują na możliwość optymalnego leczenia hipotensyjnego za 
pomocą małej liczby preparatów złożonych. Na rycinie 4 na 
przykładzie połączeń opartych na peryndoprylu, które do-
stępne są w postaci preparatów złożonych, przedstawiono 
takie kombinacje. Algorytm ESC/ESH obejmuje stosowanie 
w praktyce docelowo 3–4 preparatów złożonych: 1) skoja-
rzenia peryndoprylu z amlodypiną lub indapamidem, 2) pre-
paratu trójlekowego – peryndopryl, indapamid, amlodypina 
(większe lub mniejsze dawki). 

Algorytm ISH to trzy preparaty: skojarzenie peryndo-
prylu z amlodypiną w mniejszych lub większych dawkach 
oraz preparat trójlekowy – peryndopryl, indapamid, amlo-
dypina (większe dawki). Algorytm PTNT zakłada dwie drogi 
postępowania u chorych stosujących skojarzenie dwóch le-
ków w mniejszych dawkach: albo zwiększamy dawki leków 
w skojarzeniu dwulekowym, a następnie stosujemy preparat 
trójlekowy, albo z preparatu dwulekowego przechodzimy na 

„IDEALNA” TERAPIA HIPOTENSYJNA (LEK/SKOJARZANIE LEKÓW HIPOTENSYJNYCH)

Udowodniony według zasad evidence-based medicine wpływ na prewencję chorobowości i śmiertelności

Stosowanie raz dziennie leków zapewniających całodobową kontrolę ciśnienia tętniczego

Dostępność terapii i/lub jej opłacalność w  porównaniu z innymi lekami

Terapia powinna być dobrze tolerowana

Udowodnione korzyści ze stosowania w populacji, w której leczenie to jest stosowane

Tabela 2. Cechy „idealnej” terapii hipotensyjnej według ISH 2020 (2)
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preparat trójlekowy najpierw w mniejszych, a potem w więk-
szych dawkach (tab. 3). 

Tak więc w praktyce zasadnicza różnica pomiędzy algo-
rytmami ESC/ESH, PTNT i ISH polega na tym, że ESC/ESH nie 
zakładają możliwości zwiększania dawek leków w obrębie sko-
jarzenia 2- lub 3-lekowego, natomiast PTNT i ISH pozwalają na 
krok „pośredni”. Szeroki zakres kombinacji dawek w obrębie 
preparatów złożonych umożliwia również stosowanie kroków 
„pośrednich”, z zachowaniem zasady, że chory cały czas stosu-
je jedną tabletkę (1–3).

Podsumowanie
Obowiązujące wytyczne podkreślają konieczność stoso-
wania leczenia skojarzonego od początku terapii z wyko-
rzystaniem preparatów złożonych opartych na 2 i 3 lekach 
hipotensyjnych. Dostępność preparatów złożonych zawie-
rających skojarzenia dwu- i trójlekowe, opartych na tym 
samym leku hamującym układ renina-angiotensyna (np. na 
ryc. 4 długo działający inhibitor konwertazy angiotensyny – 
peryndopryl), umożliwia stosowanie terapii na pierwszych 
etapach za pomocą jednej tabletki. Ograniczona liczba sy-
tuacji klinicznych, w których można rozpocząć leczenie od 
monoterapii (wiek bardzo podeszły, zespół kruchości, nadci-
śnienie tętnicze pierwszego stopnia i niskie ryzyko sercowo-
-naczyniowe) oraz liczne korzyści z podawania preparatów 
złożonych wskazują, że już od początku terapii nadciśnienia 
tętniczego preparaty złożone są nieodłącznym jej elemen-
tem, przed którym nie ma odwrotu.

SUMMARY  
Single pill combination treatment in hypertension  
– there is no turning back
The current guidelines emphasize the necessity to use 

combination therapy from the beginning of therapy with 
the use of single pill combinations (SPCs) based on 2 and 
3 antihypertensive drugs. The availability of SPCs based on 
two- and three-drug combinations based on the same drug 
that inhibits the renin-angiotensin system allows therapy 
with one tablet through its first stages. The limited number 
of clinical situations in which treatment can be started with 
monotherapy (very advanced age, fragile syndrome, first 
degree hypertension and low cardiovascular risk) and the 
numerous benefits of basing the therapy on SPCs indicate 
that SPCs are its inseparable element, from which there is 
no turning back.
Keywords: hypertension, single pill combination, combination 
treatment, guidelines.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, preparaty złożone, le-
czenie skojarzone, wytyczne.
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ESC/ESH 2018 PTNT 2019 ISH 2020

Krok 1 Peryndopryl  
+ Amlodypina
lub
Peryndopryl  
+ Indapamid

Peryndopryl + Amlodypina
lub
Peryndopryl + Indapamid
(dawki podstawowe)

Peryndopryl + Amlodypina
(dawki niższe)

Peryndopryl + Amlodypina  
(dawki pełne)

Krok 2 Peryndopryl  
+ Indapamid  
+ Amlodypina

Peryndopryl + Indapamid  
+ Amlodypina
(dawki podstawowe)

Peryndopryl  
+ Amlodypina  
lub
Peryndopryl + Indapamid
(dawki pełne)

Peryndopryl + Indapamid  
+ Amlodypina

Peryndopryl + Indapamid + Amlodypina
(dawki pełne)

Krok 3 Peryndopryl + Indapamid  
+ Amlodypina
+ Spironolakton  
i/lub inny lek 

Peryndopryl + Indapamid  
+ Amlodypina
+ Spironolakton i/lub inny lek

Peryndopryl + Indapamid  
+ Amlodypina
+ Spironolakton  
i/lub inny lek

Tabela  3. Przykładowe wykorzystanie skojarzeń opartych na inhibitorze konwertazy angiotensyny – peryndoprylu – na pierw-
szych trzech krokach terapii nadciśnienia tętniczego zgodnie z wytycznymi ESC/ESH, PTNT i ISH (1–3)
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Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, zaburzenia 
gospodarki lipidowej oraz palenie tytoniu zaliczane 
są do podstawowych, modyfi kowalnych czynników 

zwiększających ryzyko występowania chorób sercowo-naczy-
niowych (cardiovascular disease, CVD) na podłożu miażdżycy 
(1,2). Każdy z tych czynników występując osobno, prowadzi 

do nasilenia rozwoju miażdżycy. Jednak u większości pacjen-
tów występuje kilka czynników ryzyka sercowo-naczynio-
wego. Dowiedziono, że osoby z wieloma współistniejącymi 
czynnikami ryzyka CVD są narażone na wyższe ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych, w porównaniu z chorymi z jednym 
izolowanym czynnikiem. Jednymi z najczęściej współwy-
stępujących ze sobą stanów są nadciśnienie tętnicze (NT) 
może choć hi na dół. Należy podkreślić, że występowanie NT 
zwiększa ryzyko wystąpienia CVD dwukrotnie (3). Natomiast 
współwystępowanie NT i hipercholesterolemii prowadzi do 
trzykrotnego wzrostu ryzyka CVD, w porównaniu z osoba-
mi bez nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii (4).
Należy podkreślić, że w niektórych grupach chorych, u których 
współistnieją te dwa czynniki ryzyka, wzrost ryzyka sercowo-
-naczyniowego może być bardzo duży. Biorąc pod uwagę cho-
rego ze skurczową wartością ciśnienia tętniczego 195 mm Hg 
i stężeniem cholesterolu całkowitego 8,5 mmol/l (323 mg/dl),
ryzyko wystąpienia u niego CVD wzrasta 9 razy vs chorzy z pra-
widłowymi wartościami ciśnienia tętniczego i cholesterolu (3).

Co więcej, w badaniu POL-MONICA (Polish part of the 
Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular 
Disease) wykazano, że współwystępowanie nadciśnienia tętni-
czego i hipercholesterolemii zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych powyżej 4,5 razy (5). 

Biorąc pod uwagę tak silny związek podwyższonego ciśnie-
nia tętniczego, wysokiego stężenia cholesterolu i występowa-
nia chorób sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy, na-
leży przedstawić dane badania populacyjnego WOBASZ II (3).

Preparat złożony 
oparty na lekach 
hipotensyjnych 

i statynie – czy tylko 
argumenty za?

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski1,2,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1,
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1

1Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

2Samodzielna Poradnia Lipidowa, Narodowy Instytut Kardiologii
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

■ Nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia 
– dwa główne, modyfi kowalne czynniki chorób 
układu sercowo-naczyniowego współistnieją 
u dużego odsetka chorych

■ Niestosowanie się do zaleceń leczenia nad-
ciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii 
prowadzi do nieuzyskiwania celów terapeu-
tycznych i stanowi istotny problem kliniczny

■ Obowiązujące wytyczne leczenia nadciśnienia 
tętniczego i zaburzeń lipidowych podkreślają 
korzyści ze stosowania preparatów złożonych

■ Zastosowanie preparatu złożonego opartego 
na lekach hipotensyjnych i statynie może przy-
czynić się do zwiększenia stopnia stosowania 
się do zaleceń i poprawy skuteczności leczenia

Referencje: 1. ChPL Roxiper z dn. 24.07.2020; 2. Yuri Aleksandrovich Karpov; Full-dose Perindopril/Indapamide in the Treatment of Difficultto-Control Hypertension: The 
FORTISSIMO Study; Clin Drug Investig (2017) 37:207–217. 3. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A et al.: Wytyczne PTNT. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 
2019 Arterial Hypertens 2019; 23, 2: 41–90. NT - nadciśnienie tętnicze
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powlekane Różowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym znakiem PIR2 po jednej stronie. Średnica: około 10 mm (definiowana przez 
stemple). Roxiper, 10 mg + 8 mg + 2,5 mg, tabletki powlekane Jasno-różowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym znakiem PIR3 po 
jednej stronie. Średnica: około 10 mm (definiowana przez stemple).  Roxiper, 20 mg + 8 mg + 2,5 mg, tabletki powlekane Jasnoróżowo-brązowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki 
powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym znakiem PIR4 po jednej stronie. Średnica: około 10 mm (definiowana przez stemple). 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Produkt 
leczniczy Roxiper jest wskazany jako leczenie zastępcze u dorosłych pacjentów skutecznie leczonych za pomocą stosowanych jednocześnie rozuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu, 
podawanych w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym w leczeniu nadciśnienia tętniczego w przypadku współwystępowania jednej z poniższych chorób: pierwotna 
hipercholesterolemia (typu IIa, w tym heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), mieszana dyslipidemia (typu IIb) lub homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. 5. 
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Dawkowanie Zalecana dawka produktu leczniczego Roxiper to jedna tabletka na dobę, najlepiej rano przed posiłkiem. Produkt złożony nie jest 
wskazany w leczeniu początkowym. Pacjenci przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Roxiper powinni być skutecznie leczeni za pomocą stałych dawek poszczególnych składników 
produktu złożonego przyjmowanych jednocześnie. Dawkę produktu leczniczego Roxiper należy ustalić na podstawie dawek poszczególnych składników produktu złożonego przyjmowanych 
w momencie zmiany terapii. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (np. nowo zdiagnozowana, powiązana choroba, zmiana stanu zdrowia pacjenta lub interakcja z innymi lekami) konieczna jest 
zmiana dawki któregokolwiek ze składników produktu złożonego, należy ponownie zastosować poszczególne substancje czynne, aby określić dawkowanie. Pacjenci w podeszłym wieku 
Pacjenci w podeszłym wieku mogą być leczeni produktem leczniczym po sprawdzeniu wpływu na czynność nerek oraz ciśnienie krwi. Zaburzenia czynności nerek U pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane. Produkt leczniczy Roxiper nie jest odpowiedni do stosowania u 
pacjentów z klirensem kreatyniny <60 ml/min. U tych pacjentów zaleca się indywidualne dostosowanie dawki pojedynczego składnika. Zmiana dawkowania nie jest konieczna u pacjentów z 
klirensem kreatyniny większym lub równym 60  ml/min. Ocena stanu pacjenta powinna uwzględniać częste oznaczenia stężenia kreatyniny i potasu.  Zaburzenia czynności wątroby U 
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczenie jest przeciwskazane. Produkt leczniczy Roxiper jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Zmiana 
dawkowania nie jest konieczna u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie stwierdzono zwiększenia ogólnoustrojowego narażenia na rozuwastatynę u pacjentów z 
wynikiem wynoszącym 7 lub mniej w skali Childa-Pugha. Obserwowano jednak zwiększenie ekspozycji ustrojowej u osób z wynikiem wynoszącym 8 i 9 punktów w skali Childa-Pugha. U tych 
pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek.  Brak doświadczeń u pacjentów z wynikiem w skali Childa-Pugha powyżej 9 punktów. Rasa Zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na 
rozuwastatynę obserwowano u osób pochodzenia azjatyckiego. Polimorfizm genetyczny Znane są szczególne rodzaje polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększenia 
ekspozycji na rozuwastatynę. U pacjentów, u których występują takie szczególne rodzaje polimorfizmu, zalecana jest mniejsza dawka dobowa rozuwastatyny. Terapia skojarzona 
Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana 
jednocześnie z pewnymi lekami, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami 
proteazy, w tym połączeniem rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem. Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, 
rozważyć czasowe  przerwanie leczenia rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy stosowanie tych leków jednocześnie z rozuwastayną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie rozważyć korzyści 
i zagrożenia wynikające z dostosowania dawkowania rozuwastatyny i terapii równoległej. Dzieci i młodzież Produktu leczniczego Roxiper nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ nie 
ustalono skuteczności i tolerancji produktu leczniczego Roxiper w tej grupie pacjentów.  Sposób podawania Podanie doustne. 6. PRZECIWWSKAZANIA Przeciwwskazania związane z 
rozuwastatyną: nadwrażliwość na rozuwastatynę; czynna choroba wątroby, w tym niewyjaśnione, utrzymujące się podwyższenie aktywności aminotransferaz w surowicy oraz jakiekolwiek 
podwyższenie aktywności aminotransferaz przekraczające trzykrotnie górną granicę normy (GGN); miopatia; jednoczesne leczenie cyklosporyną; ciąża i karmienie piersią oraz u kobiet w wieku 
rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży. Przeciwwskazania związane z peryndoprylem: nadwrażliwość na peryndopryl lub na jakikolwiek inny inhibitor ACE; obrzęk 
naczynioruchowy w wywiadzie (obrzęk Quinckego), związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE; dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy; drugi i trzeci trymestr ciąży; 
jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Roxiper z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik 
przesączania kłębuszkowego, GFR<60 ml/min/1,73 m2). jednoczesne stosowanie z sakubitrylem z walsartanem. Nie rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Roxiper wcześniej niż po 
upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem.  pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku 
elektrycznym. istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy w jedynej czynnej nerce. Przeciwwskazania związane indapamidem: nadwrażliwość na indapamid lub na 
jakikolwiek inny lek z grupy sulfonamidów; encefalopatia wątrobowa; ciężkie zaburzenia czynności wątroby; hipokaliemia; zazwyczaj nie zaleca się skojarzenia tego produktu leczniczego z 
innymi niż przeciwarytmiczne lekami, które wywołują częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes; karmienie piersią. Przeciwwskazania związane z produktem leczniczym Roxiper: 
Wszystkie wymienione powyżej przeciwskazania, dotyczące każdego ze składników odnoszą się także do produktu leczniczego Roxiper. nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą; 
ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min). Ze względu na brak dostatecznego doświadczenia terapeutycznego, produkt leczniczy Roxiper nie powinien być 
stosowany u: pacjentów poddawanych dializoterapii; pacjentów z nieleczoną, niewyrównaną niewydolnością serca. 7. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA Lit Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego podawania litu wraz produktem złożonym zawierającym peryndopryl i indapamid. Neutropenia/agranulocytoza/małopłytkowość/
niedokrwistość U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE zgłaszano neutropenię/ agranulocytozę, małopłytkowość oraz niedokrwistość. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek oraz bez 
innych czynników ryzyka neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z kolagenozą naczyń leczonych lekami immunosupresyjnymi, 
przyjmujących allopurynol lub prokainamid, lub w przypadku współistnienia tych czynników ryzyka, zwłaszcza, jeśli już wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. U niektórych z 
tych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, w kilku przypadkach oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeżeli peryndopryl jest stosowany u takich pacjentów, zaleca się okresowe 
kontrolowanie liczby leukocytów, a pacjenci powinni być poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich objawów zakażenia (np. ból gardła, gorączka). Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe 
Podczas leczenia inhibitorami ACE pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę istnieje zwiększone ryzyko niedociśnienia 
tętniczego oraz niewydolności nerek. Leczenie lekami moczopędnymi może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka. Zmniejszona czynność nerek może przebiegać z jedynie niewielkimi zmianami 
stężenia kreatyniny w surowicy, nawet u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej. Nadwrażliwość/ obrzęk naczynioruchowy Obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, 
języka, głośni i (lub) krtani był rzadko zgłaszany u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny, w tym peryndopryl. Może on wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W 
razie wystąpienia takich objawów leczenie należy natychmiast przerwać, a pacjenta należy obserwować, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Obrzęk ograniczony do twarzy i warg ustępuje 
zwykle samoistnie, aczkolwiek można stosować leki przeciwhistaminowe  w celu łagodzenia objawów.  Obrzęk naczynioruchowy krtani może prowadzić do zgonu pacjenta. W przypadkach 
obrzęku języka, głośni lub krtani, który może powodować niedrożność dróg oddechowych, należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie, które może obejmować podskórne wstrzyknięcie 
roztworu adrenaliny 1:1000 (od 0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) podtrzymywanie drożności dróg oddechowych. Obrzęk naczynioruchowy występuje częściej u pacjentów rasy czarnej przyjmujących 
inhibitory ACE niż u pacjentów innych ras. Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, nawet niezwiązanym z przyjmowaniem inhibitorów ACE, mogą wykazywać zwiększone 
ryzyko obrzęku naczynioruchowego w trakcie leczenia inhibitorem ACE. U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE rzadko obserwowano obrzęk naczynioruchowy jelit. U pacjentów tych 
występował ból brzucha (z nudnościami i wymiotami lub bez nich); w niektórych przypadkach nie był on poprzedzony obrzękiem twarzy, a aktywność C-1 esterazy była prawidłowa. Obrzęk 
naczynioruchowy jelit rozpoznawano badaniem tomograficznym, ultrasonograficznym lub w trakcie zabiegu chirurgicznego. Jego objawy ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk 
naczynioruchowy jelit powinien być uwzględniany w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i sakubitrylu 
z walsartanem jest przeciwwskazane z powodu zwiększonego ryzyka obrzęku naczynioruchowego. Nie rozpoczynać leczenia sakubitrylem z walsartanem wcześniej niż po upływie 36 godzin 
od przyjęcia ostatniej dawki perindoprylu. Nie rozpoczynać leczenia perindoprilem wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem. Jednoczesne 
stosowanie inhibitorów ACE i racekadotrylu, inhibitorów mTOR (np. syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu) lub wildagliptyny może prowadzić do zwiększenia ryzyka obrzęku 
naczynioruchowego (np. obrzęku dróg oddechowych lub języka, z zaburzeniami oddychania lub bez). Jeśli pacjent już przyjmuje jakiś inhibitor ACE, należy zachować ostrożność rozpoczynając 
leczenie racekadotrylem, inhibitorami mTOR (np. syrolimusem, ewerolimusem, temsyrolimusem) lub wildagliptyną. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania U pacjentów 
otrzymujących inhibitory ACE odczulanych na jad owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły) opisywano pojedyncze przypadki występowania przedłużonych, groźnych dla życia reakcji 
rzekomoanafilaktycznych. Dlatego, u pacjentów z alergiami poddawanych odczulaniu, inhibitory ACE należy stosować ostrożnie i unikać ich podawania podczas immunoterapii jadami. 
Reakcjom tym można zapobiec poprzez odstawienie inhibitora ACE, na co najmniej 24 godziny przed odczulaniem u pacjentów, którzy wymagają leczenia inhibitorami ACE. Reakcje 
rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy LDL W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) z siarczanem dekstranu 
występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcjom tym można zapobiec poprzez czasowe odstawienie inhibitora ACE przed każdą aferezą. Pacjenci poddawani 
hemodializoterapii U pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon wysokoprzepływowych (np. AN 69®) i jednocześnie otrzymujących inhibitor ACE zgłaszano reakcje rzekomoanafilaktyczne. 
U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego typu błon dializacyjnych lub leków przeciwnadciśnieniowych z innej grupy.  Pierwotny aldosteronizm Na ogół pacjenci z pierwotnym 
hiperaldosteronizmem nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające przez hamowanie układu renina-angiotensyna. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego produktu. Stężenie 
potasu Utrata potasu z hipokaliemią stanowi główne zagrożenie podczas leczenia tiazydowymi i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi. Należy zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii (<3,4 
mmol/l) u osób o zwiększonym ryzyku, takich jak pacjenci w podeszłym wieku i (lub) osoby niedożywione (niezależnie od liczby przyjmowanych leków), pacjenci z marskością wątroby z 
obrzękiem i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową i z niewydolnością serca. U tych pacjentów hipokaliemia nasila kardiotoksyczność glikozydów naparstnicy i zwiększa ryzyko zaburzeń 
rytmu serca. Jednoczesne stosowanie peryndoprylu z indapamidem nie zapobiega hipokaliemii, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. Tak jak w 
przypadku jakiegokolwiek leku przeciwnadciśnieniowego podawanego w skojarzeniu z lekiem moczopędnym, należy regularnie kontrolować stężenie potasu w osoczu. Leki moczopędne 
oszczędzające potas, sole potasu Zwykle nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania peryndoprylu i leków moczopędnych oszczędzających potas lub soli potasu. Hiperkaliemia Inhibitory ACE 
mogą powodować hiperkaliemię, ponieważ hamują uwalnianie aldosteronu. Działanie to jest zazwyczaj nieistotne u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Do czynników ryzyka rozwoju 
hiperkaliemii należy niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek (> 70 lat), cukrzyca, współistniejące choroby, w szczególności odwodnienie, ostra niewydolność serca, kwasica 
metaboliczna oraz jednoczesne przyjmowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu lub substytutów soli 
kuchennej zawierających potas, a także innych leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyna, trimetoprym lub kotrimoskazol zwany też trimetoprymem/
sulfametoksazolem a zwłaszcza leczonych antagonistami aldosteronu lub blokerami receptora angiotensyny, kwas acetylosalicylowy ≥3 g/dobę, inhibitory COX-2 i nieselektywne 
niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna lub takrolimus). Stosowanie suplementów potasu, diuretyków oszczędzających potas lub substytutów soli 
kuchennej zawierających potas może prowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Hiperkaliemia może powodować 
poważne i niekiedy śmiertelne zaburzenia rytmu serca. Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków uważa się za nieodzowne, należy stosować je z ostrożnością, często 
kontrolując stężenie potasu w surowicy. Leki moczopędne oszczędzające potas i blokery receptora angiotensyny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących 
inhibitory ACE oraz należy kontrolować stężenie potasu w surowicy i czynność nerek . Ciąża Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia 
inhibitorami ACE nie jest uznana za niezbędną, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie 
ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i, jeżeli jest to właściwe, rozpocząć terapię alternatywną. Nadwrażliwość na światło W czasie 
leczenia tiazydowymi i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło. W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło w czasie leczenia, 
zaleca się jego przerwanie. Jeżeli ponowne podanie leku moczopędnego okaże się konieczne, zaleca się ochronę odsłoniętych powierzchni skóry przed słońcem i sztucznym promieniowaniem 
UVA. Zaburzenia czynności nerek W przypadkach ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) leczenie jest przeciwwskazane. Roxiper nie jest odpowiedni dla pacjentów 
z klirensem kreatyniny <60 ml / min. U tych pacjentów dawka powinna być ustalana indywidualnie z zastosowaniem pojedynczych składników produktu. U niektórych pacjentów z 
nadciśnieniem tętniczym bez wcześniejszej, jawnej choroby nerek, u których badania krwi wskazują ich niewydolność, leczenie powinno być przerwane i ewentualnie rozpoczęte ponownie, 
mniejszą dawką lub tylko jedną z substancji czynnych produktu. U tych pacjentów rutynowe kontrole medyczne powinny obejmować częste oznaczenia stężenia potasu i kreatyniny - najpierw 
po dwóch tygodniach, a następnie co dwa miesiące podczas całego okresu leczenia stałą dawką. Niewydolność nerek zgłaszano przede wszystkim u pacjentów z ciężką niewydolnością serca 
lub ze współistniejącą niewydolnością nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej. Produktu leczniczego zwykle nie zaleca się u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub 
zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki. U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny (w szczególności 40 mg) obserwowano białkomocz, zazwyczaj pochodzenia 
kanalikowego, wykrywany testem paskowym, który w większości przypadków miał charakter okresowy lub przemijający. Nie stwierdzono, aby białkomocz prognozował wystąpienie ostrej lub 
postępującej choroby nerek. Czynność nerek i leki moczopędne Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne jedynie wówczas, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub 
nieznacznie zaburzona (stężenie kreatyniny poniżej około 25 mg/l, tzn. 220 µmol/l u osoby dorosłej). U osób w podeszłym wieku wartość stężenia kreatyniny w osoczu należy skorygować 
uwzględniając wiek, masę ciała i płeć pacjenta, zgodnie ze wzorem Cockrofta: Clcr = (140 - wiek) × masa ciała / 0,814 × stężenie kreatyniny w osoczu przy czym: wiek jest wyrażony w latach, 
masa ciała w kg, stężenie kreatyniny w osoczu w µmol/l. Wzór ten ma zastosowanie u mężczyzn w podeszłym wieku, dla kobiet należy go skorygować mnożąc otrzymaną wartość przez 0,85. 
Na początku leczenia indapamidem hipowolemia związana z utratą wody i sodu, wywołana przez lek moczopędny powoduje zmniejszenie przesączania kłębuszkowego. Może to doprowadzić 
do zwiększenia stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Ta przemijająca, czynnościowa niewydolność nerek nie powoduje niepożądanych działań u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, 
jednak może pogorszyć uprzednio występujące zaburzenia czynności nerek. Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej U pacjentów z uprzednio występującym niedoborem 
sodu istnieje ryzyko nagłego niedociśnienia (w szczególności u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej). Z tego względu należy prowadzić systematyczną ocenę objawów klinicznych 
zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą wystąpić przy towarzyszących epizodach biegunki lub wymiotów. U tych pacjentów należy regularnie kontrolować stężenie 
elektrolitów w osoczu. Znaczne niedociśnienie może wymagać zastosowania dożylnego wlewu roztworu soli fizjologicznej. Przejściowe niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do 
kontynuacji leczenia. Po wyrównaniu objętości krwi i ciśnienia tętniczego, leczenie można ponownie rozpocząć mniejszą dawką lub tylko jedną z substancji czynnych produktu. Ryzyko 
niedociśnienia i (lub) niewydolności nerek (w przypadkach niewydolności serca, zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, itp.) Obserwowano znaczne pobudzenie układu renina-
angiotensyna-aldosteron zwłaszcza w przypadku znacznych zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (dieta z ograniczeniem sodu lub długotrwałe leczenie lekami moczopędnymi), u 
pacjentów z wyjściowo niskim ciśnieniem tętniczym, ze zwężeniem tętnicy nerkowej, z zastoinową niewydolnością serca lub marskością wątroby z obrzękami i wodobrzuszem. Hamowanie 
tego układu za pomocą inhibitora konwertazy angiotensyny może zatem spowodować, zwłaszcza po pierwszej dawce oraz w trakcie pierwszych dwóch tygodni leczenia, nagły spadek 
ciśnienia tętniczego i (lub) zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu, związany z czynnościową niewydolnością nerek. Czasami, choć rzadko, może mieć ona ostry początek i występować w 
różnym czasie od rozpoczęcia leczenia. W takich przypadkach leczenie peryndoprylem należy rozpoczynać od mniejszej dawki, następnie stopniowo ją zwiększając. Nadciśnienie naczyniowo-
nerkowe Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego polega na rewaskularyzacji. Stosowanie inhibitorów ACE może być jednak korzystne u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-
nerkowym oczekujących na zabieg rewaskularyzacyjny lub, gdy taki zabieg nie jest możliwy. W przypadku, gdy produkt leczniczy Roxiper ma być zastosowany u pacjenta ze zwężeniem tętnicy 
nerkowej lub takim podejrzeniem, leczenie należy rozpocząć w warunkach szpitalnych.  Zwężenie zastawki dwudzielnej lub aortalnej/kardiomiopatia przerostowa Inhibitory ACE powinny być 
stosowane z ostrożnością u pacjentów z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory. Kaszel Podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny zgłaszano występowanie suchego kaszlu. 
Kaszel jest uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. W razie wystąpienia tego objawu należy rozważyć etiologię jatrogenną. Jeżeli przyjmowanie inhibitora konwertazy angiotensyny jest 
nadal wskazane, można rozważyć kontynuację leczenia. Śródmiąższowa choroba płuc Podczas stosowania, zwłaszcza długotrwałego, niektórych statyn opisywano wyjątkowe przypadki 
choroby śródmiąższowej płuc. Objawy mogą obejmować duszność, suchy kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). Jeśli istnieje podejrzenie, 
że u pacjenta doszło do rozwoju śródmiąższowej choroby płuc, należy zakończyć leczenie statyną. Zaburzenia czynności wątroby Rzadko, podczas stosowania inhibitorów ACE dochodzi do 
wystąpienia zespołu chorobowego rozpoczynającego się od żółtaczki cholestatycznej rozwijającej się w piorunującą martwicę wątroby, prowadzącą (czasami) do zgonu. Mechanizm tego 
zespołu nie jest znany. Pacjenci przyjmujący inhibitory ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub u których doszło do znaczącego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych powinni 
natychmiast przerwać stosowanie inhibitorów ACE i uzyskać odpowiednią pomoc medyczną. Encefalopatia wątrobowa W przypadkach zaburzenia czynności wątroby tiazydowe i 
tiazydopodobne leki moczopędne mogą powodować wystąpienie encefalopatii wątrobowej. W razie wystąpienia objawów encefalopatii należy natychmiast przerwać leczenie lekami 
moczopędnymi. Stężenie sodu Stężenie sodu należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia indapamidem, a następnie w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia. Wszystkie leki 
moczopędne mogą zmniejszać stężenie sodu, co może mieć poważne następstwa. Zmniejszenie stężenia sodu początkowo może nie dawać objawów klinicznych i z tego też względu jego 
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monitorowanie ma podstawowe znaczenie. U pacjentów w podeszłym wieku oraz z marskością wątroby badania powinny być wykonywane częściej. Hiponatremia i hipowolemia mogą 
powodować odwodnienie i niedociśnienie ortostatyczne. Jednoczesna utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wtórnej kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej: częstość 
występowania oraz nasilenie tego działania są niewielkie. Wydłużenie odstępu QT Pacjenci z wydłużonym odstępem QT, niezależnie od jego przyczyny (wrodzonej lub jatrogennej) są również 
zagrożeni zaburzeniami rytmu serca. Hipokaliemia, tak jak bradykardia, jest czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu ciężkich, potencjalnie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca, a w szczególności 
częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes. We wszystkich przypadkach konieczne jest częstsze oznaczanie stężenia potasu w osoczu. Pierwszy pomiar stężenia potasu w osoczu 
powinien być przeprowadzony w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu leczenia. W razie stwierdzenia małego stężenia potasu konieczne jest jego skorygowanie. Stężenie wapnia Tiazydowe i 
tiazydopodobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i prowadzić do przemijającego, łagodnego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy. Znacznie zwiększone 
stężenie wapnia może wskazywać na nierozpoznaną nadczynność przytarczyc. U tych pacjentów leczenie należy przerwać i ocenić czynność przytarczyc. Kwas moczowy U pacjentów z 
podwyższonym stężeniem kwasu moczowego może się zwiększyć częstość napadów dny moczanowej. Pacjenci w podeszłym wieku Przed rozpoczęciem leczenia należy skontrolować 
czynność nerek i stężenie potasu. Początkową dawkę należy dostosować w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego krwi (zwłaszcza u pacjentów z niedoborem wody i elektrolitów), aby 
uniknąć nagłego niedociśnienia. Pacjenci z rozpoznaną miażdżycą Ryzyko niedociśnienia dotyczy wszystkich pacjentów, lecz szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobą 
niedokrwienną serca lub z zaburzeniami krążenia mózgowego. Leczenie perynoprylem należy u nich rozpoczynać od małych dawek. Pacjenci z cukrzycą U pacjentów z cukrzycą insulinozależną 
(u których istnieje tendencja do zwiększenia stężenia potasu), leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza, od małej dawki początkowej. Stężenie glukozy we krwi powinno być 
uważnie kontrolowane u pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, zwłaszcza w trakcie pierwszego miesiąca przyjmowania inhibitora ACE. 
Niektóre badania wskazują, że statyny, jako grupa leków, zwiększają stężenie glukozy we krwi, a u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy mogą w przyszłości wywołać 
hiperglikemię wymagającą leczenia przeciwcukrzycowego. Nad tym ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie powinno się 
z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, ze zwiększonym 
stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z wytycznymi. W badaniu JUPITER ogólna częstość cukrzycy wynosiła 2,8% u 
pacjentów leczonych rozuwastatyną i 2,3% w grupie placebo, przeważnie u pacjentów ze stężeniem glukozy na czczo od 5,6 do 6,9 mmol/l. Stężenie glukozy we krwi Kontrola stężenia glukozy 
jest istotna u pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza, gdy stężenie potasu jest małe. Niewydolność serca / ciężka niewydolność serca Leczenie pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopnia IV) 
lub z cukrzycą insulinozależną (samoistna skłonność do hiperkaliemii) powinno rozpocząć się pod nadzorem lekarskim i z zastosowaniem zmniejszonej dawki początkowej. U pacjentów z 
nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową serca nie należy przerywać leczenia lekami beta-adrenolitycznymi; inhibitor ACE powinien zostać dołączony do leków beta-adrenolitycznych. 
Różnice wynikające z rasy Tak jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny, peryndopryl wykazuje wyraźnie mniejszą skuteczność przeciwnadciśnieniową u osób rasy czarnej 
niż u osób innych ras, prawdopodobnie ze względu na większą częstość małej aktywności reninowej osocza u pacjentów rasy czarnej. Badania farmakokinetyczne wykazują zwiększenie 
ekspozycji na rozuwastatynę u pacjentów rasy azjatyckiej w porównaniu z osobami rasy kaukaskiej. Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą powodować 
niedociśnienie w przypadkach znieczulenia ogólnego, zwłaszcza, gdy stosowane leki znieczulające mają działanie hipotensyjne. Z tego względu, o ile to możliwe, zaleca się przerwanie 
przyjmowania długo działających inhibitorów konwertazy angiotensyny, takich jak peryndopryl, na jeden dzień przed operacją. Sportowcy Sportowców należy ostrzec, że produkt leczniczy 
zawiera substancję czynną - indapamid, która może dawać dodatnie wyniki w testach antydopingowych. Ostra krótkowzroczność i wtórna jaskra zamkniętego kąta Sulfonamid lub pochodne 
sulfonamidu mogą powodować reakcję idiosynkrazji powodującą przemijającą krótkowzroczność i ostrą jaskrę zamkniętego kąta. Nieleczona ostra jaskra zamkniętego kąta może prowadzić do 
trwałej utraty wzroku. Początkowe leczenie polega na jak najszybszym przerwaniu podawania leku. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostaje niekontrolowane, należy rozważyć niezwłoczne 
leczenie innym lekiem lub leczenie chirurgiczne. Czynniki ryzyka powstawania ostrej jaskry zamkniętego kąta mogą obejmować alergię na sulfonamidy lub penicylinę w wywiadzie. Wpływ na 
mięśnie szkieletowe U pacjentów leczonych wszystkimi dawkami rozuwastatyny, a w szczególności dawkami większymi niż 20 mg, opisywano wpływ na mięśnie szkieletowe, np. ból mięśni, 
miopatię i rzadko rabdomiolizę. Opisywano bardzo rzadkie przypadki rabdomiolizy podczas stosowania ezetymibu w skojarzeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Nie można wykluczyć 
interakcji farmakodynamicznej, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków. Tak, jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, 
częstość występowania rabdomiolizy związanej z przyjmowaniem rozuwastatyny jest większa po dawce 40 mg, co zgłaszano po wprowadzeniu produktu do obrotu. Oznaczanie aktywności 
kinazy kreatynowej Aktywność kinazy kreatynowej (CK) nie powinna być oznaczana po męczącym wysiłku fizycznym lub jeśli istnieje jakakolwiek inna alternatywna przyczyna zwiększenia 
aktywności CK, ponieważ może to utrudniać interpretację wyników. Jeśli początkowa aktywność CK jest znacząco podwyższona (ponad pięciokrotnie przekracza GGN), pomiar należy 
powtórzyć w ciągu 5 do 7 dni w celu potwierdzenia wyników. Jeśli powtórne badanie potwierdzi, że wyjściowa aktywność CK ponad pięciokrotnie przekracza GGN, nie należy rozpoczynać 
leczenia. Przed leczeniem rozuwastatyną Rozuwastatynę, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy przepisywać ostrożnie pacjentom, u których występują czynniki sprzyjające 
wystąpieniu miopatii lub rabdomiolizy po zastosowaniu rozuwastatyny. Do tych czynników należą: zaburzenia czynności nerek; niedoczynność tarczycy; dziedziczne choroby układu 
mięśniowego w wywiadzie pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym; działanie toksyczne na mięśnie podczas wcześniejszego leczenia innym inhibitorem reduktazy HMG-CoA lub fibratem; 
nadużywanie alkoholu; wiek powyżej 70 lat; sytuacje, w których może wystąpić zwiększenie stężenia leku w osoczu; jednoczesne stosowanie fibratów. W powyższych przypadkach należy 
rozważyć ryzyko względem możliwych korzyści wynikających z leczenia. Zalecana jest kontrola stanu klinicznego pacjenta. Jeżeli wyjściowa aktywność CK jest znacznie podwyższona (ponad 
pięciokrotnie powyżej górnej granicy normy), nie należy rozpoczynać leczenia. Podczas leczenia Pacjentom należy zalecić niezwłoczne zgłaszanie niewyjaśnionych bólów mięśniowych, 
osłabienia siły mięśniowej lub skurczy mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy oznaczyć aktywność CK. Leczenie należy przerwać, jeśli 
aktywność CK jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli objawy mięśniowe są znacznie nasilone i powodują dyskomfort w życiu codziennym (nawet jeśli aktywność CK jest ≤5 x GGN). 
Jeśli objawy ustąpią i aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne wprowadzenie rozuwastatyny lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce i pod ścisłą 
kontrolą. Brak podstaw do rutynowego kontrolowania aktywności CK u pacjentów, u których nie występują objawy. Zgłoszono bardzo rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii 
martwiczej (ang. immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM) w trakcie leczenia statynami, w tym rozuwastatyną, lub po jego zakończeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się 
osłabienie mięśni proksymalnych oraz zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymująca się mimo przerwania leczenia statynami. W badaniach klinicznych nie wykazano 
zwiększonego wpływu na mięśnie szkieletowe u niewielkiej liczby pacjentów otrzymujących rozuwastatynę i leczenie skojarzone. Jednakże obserwowano zwiększoną częstość zapalenia 
mięśni i miopatii u pacjentów otrzymujących inne inhibitory reduktazy HMG-CoA razem z pochodnymi kwasu fibrynowego, w tym z gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, 
azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, inhibitorami proteazy i antybiotykami makrolidowymi. Gemfibrozyl podawany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa 
ryzyko miopatii. Dlatego nie zaleca się skojarzonego stosowania rozuwastatyny i gemfibrozylu. Należy uważnie ocenić korzyści płynące z dalszych zmian stężenia lipidów w wyniku 
skojarzonego stosowania rozuwastatyny i fibratów lub niacyny wobec możliwego ryzyka związanego z takim leczeniem. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawkach 30 mg i 40 mg 
oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane. Rozuwastatyny nie należy stosować u pacjentów, u których występuje ostry, ciężki stan, wskazujący na miopatię lub sprzyjający rozwojowi 
niewydolności nerek w wyniku rabdomiolizy (np. posocznica, niedociśnienie tętnicze, duży zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, hormonalne i elektrolitowe lub 
niekontrolowane napady drgawek). Produktu leczniczego Roxiper nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni po zakończeniu 
przyjmowania kwasu fusydowego. U pacjentów, u których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uważa się za konieczne, leczenie statynami należy przerwać na czas przyjmowania 
kwasu fusydowego. Zgłaszano przypadki rabdomiolizy (także śmiertelne) u pacjentów leczonych takim skojarzeniem. Pacjentowi należy zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek 
objawów osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni od daty podania ostatniej dawki kwasu 
fusydowego.  W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest przedłużone podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie 
produktu leczniczego Roxiper i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w przypadkach indywidualnych, pod ścisłym nadzorem lekarza. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-
aldosteron (RAA) Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko 
niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne 
zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone 
wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z 
nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Inhibitory proteazy U pacjentów otrzymujących jednocześnie 
rozuwastatynę i różne inhibitory proteazy w skojarzeniu z rytonawirem, obserwowano zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na rozuwastatynę. Należy brać pod uwagę zarówno korzyści 
płynące ze zmniejszenia stężenia lipidów przez rozuwastatynę u pacjentów z HIV leczonych inhibitorami proteazy, jak i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu na początku 
leczenia i podczas zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów otrzymujących inhibitory proteazy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z inhibitorami proteazy, bez dostosowania dawki 
rozuwastatyny. 8. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Stosowanie peryndoprylu hamuje układ renina-angiotensyna-aldosteron, powodując zmniejszenie 
utraty potasu wywołanej indapamidem. Hipokaliemia (stężenie potasu < 3,4 mmol/l) wystąpiła u 2% pacjentów leczonych produktem Noliprel. Najczęściej zgłaszane i obserwowane 
działania niepożądane to: po podaniu peryndoprylu: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, parestezje, zaburzenie smaku, zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia 
błędnikowego, szum uszny, niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, ból brzucha, zaparcie, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, świąd, wysypka, kurcze mięśni i astenia. po podaniu 
indapamidu: reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, u osób z predyspozycją do reakcji alergicznych i astmatycznych oraz wysypek plamkowo- grudkowych. b.  Tabelaryczny wykaz działań 
niepożądanych Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu do obrotu były obserwowane następujące działania niepożądane, które pogrupowano według następującej 
częstości występowania: Bardzo często (≥1/10), Często (≥1/100 to <1/10), Niezbyt często (≥1/1 000 to <1/100), Rzadko (≥1/10 000 to <1/1 000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana 
(częstość nie może byc określona na podstawie dostęnych danych)Klasyfikacja układów i narządów MedDRA, działania niepożdane, częstość występowania. Peryndopryl: zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze: bardzo rzadko: zapalenie błony śluzowej nosa. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niezbyt często*: eozynofilia, bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, 
neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość. Zaburzenia metabolizmu   i odżywiania: niezbyt często*: hipoglikemia, hiperkaliemia, przemijająca po przerwaniu leczenia, 
hiponatremia. Zaburzenia psychiczne: niezbyt często: zmiany nastroju, zaburzenia snu, bardzo rzadko: splątanie. Zaburzenia układu nerwowego: często: zawroty głowy pochodzenia 
ośrodkowego, ból głowy, parestezje, zaburzenie smaku, niezbyt często*: omdlenie, senność, bardzo rzadko: udar, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów z grupy 
dużego ryzyka. Zaburzenia oka: często: zaburzenie widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum uszny. Zaburzenia serca: niezbyt często*: 
kołatanie serca, tachykardia, bardzo rzadko: dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków), zawał mięśnia sercowego, 
prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka. Zaburzenia naczyniowe: często: niedociśnienie tętnicze (i objawy związane z niedociśnieniem), 
niezbyt często*: zapalenie naczyń krwionośnych, nieznana: objaw Reynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często: kaszel, duszność, niezbyt często: skurcz 
oskrzeli, bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: często: ból brzucha, zaparcie, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, niezbyt często: suchość błony śluzowej 
jamy ustnej, bardzo rzadko: zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często: świąd, wysypka, niezbyt 
często: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nadmierne pocenie, niezbyt często*: reakcja nadwrażliwości na światło, pemfigoid, rzadko*: nasilenie łuszczycy, bardzo rzadko: rumień 
wielopostaciowy. Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: często: kurcze mięśni, niezbyt często*: ból stawów, ból mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często: 
niewydolność nerek, bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: niezbyt często: zaburzenia erekcji. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często: 
astenia, niezbyt często*: ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, obrzęk obwodowy, gorączka. Badania diagnostyczne: niezbyt często*: Zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie 
stężenia kreatyniny we krwi, rzadko: zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bardzo rzadko: zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości 
hematokrytu. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: niezbyt często*: upadki.  Indapamid: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko: agranulocytoza,  niedokrwistość aplastyczna, 
leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: często: nadwrażliwość (reakcje, głównie skórne, u pacjentów z predyspozycją do reakcji 
alergicznych i astmatycznych). Zaburzenia metabolizmu  i odżywiania: nieznana: hiponatremia, utrata potasu z hipokaliemią, o szczególnie ciężkim przebiegu u niektórych pacjentów z grupy 
dużego ryzyka, bardzo rzadko: hiperkalcemia.Zaburzenia układu nerwowego: rzadko: ból głowy, parestezje, nieznana: omdlenie, możliwe wystąpienie encefalopatii wątrobowej w przypadku 
niewydolności wątroby.Zaburzenia oka: nieznana: zaburzenie widzenia, krotkowzroczność, zamazane widzenie, ostra jaskra zamkniętego kąta, nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a 
twardówką. Zaburzenia ucha i błędnika: rzadko: zawroty głowy pochodznia błędnikowego. Zaburzenia serca: bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa 
i migotanie przedsionków), nieznana: częstoskurcz typu torsade de pointes (potencjalnie zakończony zgonem). Zaburzenia naczyniowe: bardzo rzadko: niedociśnienie tętnicze (i objawy związane 
z niedociśnieniem). Zaburzenia żołądka i jelit: rzadko: zaparcie, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niezbyt często: wymioty, bardzo rzadko: zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i 
dróg żółciowych: bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, nieznana: zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często: wysypka plamkowo-grudkowa, bardzo rzadko: 
pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, niezbyt często: plamica, nieznana: reakcja nadwrażliwości na światło. Zaburzenia 
mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: nieznana: możliwe nasilenie istniejącego wcześniej ostrego tocznia rumieniowatego uogólnionego. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: 
ostra niewydolność nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: rzadko: zmęczenie. Badania diagnostyczne: nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie 
stężenia glukozy we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie  Rosuvastatin: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko: 
małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: nadwrażliwość (reakcje, głównie skórne, u pacjentów z predyspozycją do reakcji alergicznych i astmatycznych). Zaburzenia 
endokrynologiczne: często: cukrzyca1. Zaburzenia psychiczne: nieznana: zaburzenie snu, depresja. Zaburzenia układu nerwowego: często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, 
nieznana: neuropatia obwodowa, bardzo rzadko: polineuropatia, utrata pamięci. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: nieznana: kaszel, duszność. Zaburzenia żołądka 
i jelit, często: ból brzucha, zaparcie, nudności, nieznana: biegunka, rzadko: zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: zapalenie wątroby, jaundice. Zaburzenia skóry 
i tkanki podskórnej: niezbyt często: świąd, wysypka, pokrzywka, nieznana: zespół Stevensa-Johnsona. Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: często: ból mięśni, rzadko: miopatia 
(w tym zapalenie mięśni), rabdomioliza, zespół toczniopodobny, zerwanie mięśni, nieznana: zaburzenia ścięgien, czasami zerwanie ścięgien, immunozależna miopatia martwicza, bardzo 
rzadko: ból stawów.  Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: krwiomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania: często: astenia, nieznana: obrzęk obwodowy. Badania diagnostyczne: często: zwiększenie stężenia glukozy we krwi, rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. * 
Częstość określona w badaniach klinicznych dla działań niepożądanych zgłoszonych w spontanicznych raportach. 1 Częstość zależy od obecności lub braku czynników ryzyka (glikemia na czczo 
≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie). Po zastosowaniu innych inhibitorów ACE zgłaszano przypadki zespołu niewłaściwego 
wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zespół SIADH może być uznany jako bardzo rzadkie alemożliwe powikłanie związane z leczeniem inhibitorem ACE, w tym peryndoprylem. 
Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość działań niepożądanych zależy od dawki. Dodatkowe informacje związane z rozuwastatyną Opis wybranych działań 
niepożądanych Działanie na nerki: U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano białkomocz, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywany testem paskowym. Przesunięcie ilości 
białka w moczu od „brak” lub „ślad” do „++” lub więcej stwierdzano na pewnym etapie leczenia u mniej niż 1% pacjentów otrzymujących dawki 10 mg i 20 mg oraz u około 3% pacjentów 
leczonych dawką 40 mg. U pacjentów otrzymujących dawkę 20 mg zwiększenie ilości białka było mniejsze: od „brak” lub „ślad” do „+”. W większości przypadków białkomocz zmniejsza się lub 
samoistnie ustępuje podczas leczenia. Dane z badań klinicznych i doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu nie wykazały związku przyczynowego między białkomoczem a ostrą lub 
postępującą chorobą nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano krwiomocz, a badania kliniczne wykazały niewielką częstość występowania tego objawu. Działanie na 
mięśnie szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną we wszystkich dawkach, a w szczególności w dawkach większych niż 20 mg, opisywano wpływ na mięśnie szkieletowe, np. bóle 
mięśniowe, miopatię (w tym zapalenie mięśni) oraz rzadko rabdomiolizę z ostrą niewydolnością nerek lub bez niej. U pacjentów otrzymujących rozuwastatynę obserwowano zależne od dawki 
zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej zwiększy się do wartości >5 x GGN, 
leczenie należy przerwać. Działanie na wątrobę: Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, u niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano 
zależne od dawki zwiększenie aktywności aminotransferaz. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. Podczas stosowania niektórych statyn zgłaszano 
następujące zdarzenia niepożądane: zaburzenia czynności seksualnych, w pojedynczych przypadkach - śródmiąższowa choroba płuc, szczególnie podczas długotrwałego leczenia. Częstość 
zgłaszania rabdomiolizy, ciężkich zdarzeń nerkowych i ciężkich zdarzeń wątrobowych (głównie zwiększona aktywność aminotransferaz) jest większa po podaniu dawki 40 mg. Dzieci i młodzież 
W trwającym 52 tygodnie badaniu klinicznym zwiększenie aktywności >10 x GGN oraz objawy dotyczące mięśni po wysiłku lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowano częściej u 
dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Poza tym profil bezpieczeństwa stosowania rozuwastatyny u dzieci i młodzieży oraz u dorosłych był podobny. Zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści 
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 
181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: “https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi 
odpowiedzialnemu. 9. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roxiper, 10 mg + 4 mg + 1,25 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 25063 wydane przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Roxiper, 20 mg + 4 mg + 1,25 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 25064 wydane przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Roxiper, 10 mg + 8 mg + 2,5 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 25065 wydane przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Roxiper, 20 mg + 8 mg + 2,5 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 25066 wydane przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
LECZNICZEGO 24.07.2020 r. Produkt leczniczy Roxiper nie podlega refundacji. Produkt kategorii dostępności Rp – lek wydawany na receptę. 
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NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

Wykazano w nim, że w Polsce w przedziale wiekowym  
50–59 lat zarówno NT, jak i hipercholesterolemia występują 
u 46,7% pacjentów, w przedziale 60–69 lat u 58,2% i wzrastają 
do 60,4% u osób w wieku 70–79 lat (3). Należy podkreślić, że 
odsetek występowania ocenianej osobno hipercholestero-
lemii był jeszcze wyższy w prezentowanych grupach wieko-
wych u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Dlatego kluczowym elementem opieki nad pacjentem jest 
zwracanie uwagi na wartość stężenia cholesterolu i ciśnienia 
tętniczego. Wczesna interwencja terapeutyczna i uzyskanie 
wartości docelowych zarówno ciśnienia tętniczego, jak i stę-
żenia cholesterolu mogą skutkować poprawą rokowania ser-
cowo-naczyniowego pacjentów. Pomocne mogą być tutaj 
preparaty złożone oparte na lekach hipotensyjnych i statynie. 
Przykładem może być preparat złożony oparty na dwóch le-
kach hipotensyjnych (peryndopryl i indapamid) oraz statynie 
(rosuwastatyna), którego składowe zostały ocenione w bada-
niach klinicznych i charakteryzują się korzystnym wpływem na 
ryzyko sercowo-naczyniowe oraz profilem tolerancji.

Oddziaływanie na nadciśnienie tętnicze 
i zaburzenia gospodarki lipidowej
Ważnym aspektem postępowania u chorych ze współistnieją-
cym NT i zaburzeniami gospodarki lipidowej jest stosowanie 
odpowiedniego leczenia, które oddziałuje na oba czynniki 
ryzyka. W badaniu Borghi i wsp. wykazano, że jednoczasowe 
stosowanie leków hipotensyjnych i statyn wpływa pozytywnie 
na wartości ciśnienia tętniczego (6). 

Dowiedziono, że podawanie wymienionych grup leków 
silniej wpływa na obniżenie wartości ciśnienia tętniczego, niż 

można uzyskać, stosując powyższe leki osobno. Efekt ten jest 
najpewniej spowodowany tym, że statyny jako leki plejotro-
powe wpływają na poprawę śródbłonka i/lub funkcje mięśni 
gładkich naczyń. Wyniki tego badania pozwalają sądzić, że sto-
sowanie leczenia złożonego z leków hipotensyjnych i statyny 
może dodatkowo przyczynić się do poprawy stopnia kontrolo-
wania ciśnienia tętniczego (7). 

Odpowiedź na zalecenia i cele najnowszych 
wytycznych
Od czasu ogłoszenia w sierpniu 2019 r. wytycznych Europe-
an Society of Cardiology i European Atherosclerosis Society  
(ESC/EAS), dotyczących postępowania w zaburzeniach lipi-
dowych, obowiązują nowe docelowe wartości cholesterolu  
LDL (2) (tab. 1), a po publikacji wytycznych European Society  
of Cardiology i European Society of Cardiology (ESC/ESH) 
z 2018 nowe cele terapii NT (1) (tab. 2). Czy w warunkach Polski 
są obecnie osiągane zalecane wartości?

Niestety, jak wykazano w badaniu WOBASZ II, kontrola za-
równo nadciśnienia tętniczego, jak i hipercholesterolemii jest 
bardzo niska, bez względu na wiek chorych (ryc. 1).

Ponadto, należy zaznaczyć, że NT i hipercholesterolemia, 
jako równoważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, po-
winny być kontrolowane w takim samym stopniu. Natomiast 
z badania WOBASZ II wynika, że kontrola zaburzeń gospodarki 
lipidowej jest dużo bardziej niewystarczająca niż nadciśnienia 
tętniczego (3).

Jedną z podstawowych przyczyn nieosiągania docelo-
wych wartości stężenia cholesterolu LDL i ciśnienia tętni-
czego jest niski poziom stosowania się do zaleceń. Może on 
wynikać z różnych przyczyn (8) przedstawionych na rycinie 2. 

Warto podkreślić, że w celu poprawy stosowania się do 
zaleceń duże znaczenie ma wiedza chorego o chorobie 
i wpływie leków hipotensyjnych oraz hipolipemizujących na 
jego zdrowie (8). Zarówno podwyższone wartości ciśnienia 
tętniczego, jak i cholesterolu nie „bolą” chorego. Niestety, 
dopiero ich powikłania są przez niego zauważane. Dlatego 
wykazano, że stosowanie się do zaleceń przyjmowania leków 
hipotensyjnych i obniżających cholesterol znacznie wzrasta 
po przebyciu zawału serca czy udaru mózgu. Istotną rolę bę-
dzie tu odgrywać relacja lekarz–pacjent. Umiejętne przeka-
zanie informacji na temat podwyższonych wartości ciśnienia 
i cholesterolu oraz ich konsekwencji może zdecydowanie  

Tabela 1. Wartości docelowe stężenia cholesterolu w poszczególnych kategoriach ryzyka sercowo-naczyniowego (s-n) według 
wytycznych ESC/EAS z 2019 r. 

Tabela 2. Wartości docelowe ciśnienia tętniczego w poszcze-
gólnych grupach wiekowych według wytycznych ESC/ESH  
z 2018 r.

CELE TERAPII ZABURZEŃ LIPIDOWYCH → ZMNIEJSZENIE RYZYKA S-N

BARDZO WYSOKIE  
RYZYKO S-N

WYSOKIE  
RYZYKO S-N

UMIARKOWANE  
RYZYKO S-N NISKIE RYZYKO S-N

1. Cholesterol LDL  
[mg/dl (mmol/l)]

< 55 (1,4)  
i obniżenie o ≥ 50%

< 70 (1,8)  
i obniżenie o ≥ 50% < 100 (2,6) < 116 (3,0) 

2. Cholesterol nie-LDL  
[mg/dl (mmol/l)] < 85 (2,2) < 100 (2,6) < 130 (3,4) –

3. Trójglicerydy (brak celów) Leczenie należy/można rozważyć w określonych sytuacjach (nie określono wartości docelowych)

KATEGORIA  
WIEKOWA

WARTOŚCI  
CIŚNIENIA  
SKURCZOWEGO

WARTOŚCI  
CIŚNIENIA  
ROZKURCZOWEGO

Do 65. r.ż. 120–129
70–79

Powyżej 65. r.ż. 130–139
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Rycina 1. Osiąganie docelowych wartości ciśnienia tętniczego i cholesterolu w Polsce na podstawie badania WOBASZ II

Rycina 2. Czynniki wpływające niekorzystnie na stosowanie się do zaleceń lekarskich (adherence)
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poprawić stosowanie się do zaleceń (8). Świadomość chorego 
o ryzyku zawału serca i udaru mózgu w przypadku niepodję-
cia leczenia może zdecydowanie poprawić jego chęć leczenia 
oraz stosowanie się do zaleceń. Ponadto, należy podkreślić, 
że inercja terapeutyczna, a więc niepodejmowanie decyzji 
o intensyfikacji leczenia, pomimo braku uzyskania kontro-
li, również przyczynia się do braku osiągania docelowych 
wartości ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu LDL.  
Coca i wsp. w opublikowanym niedawno artykule poglądo-
wym oszacowali, że inercja terapeutyczna może dotyczyć na-
wet 85% wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej związanych 
z oceną kontroli nadciśnienia tętniczego i 80% wizyt w celu 
oceny kontroli stężenia cholesterolu. Inercja terapeutyczna 
przyczynia się do nieadekwatnego leczenia cukrzycy, nadci-
śnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych i może być odpowie-
dzialna za nawet 80% zawałów serca i udarów mózgu (9). 

Kolejnym krokiem poprawy stosowania się do zaleceń 
jest upraszczanie schematu leczenia. Tak jak przedstawiono 
na rycinie 2 jedną z podstawowych przyczyn braku stoso-
wania się do zaleceń jest duża liczba zażywanych tabletek. 
Stąd zarówno wytyczne ESC/ESH z 2018 r. dotyczące postę-
powania w nadciśnieniu tętniczym (1), wytyczne ESC/EAS 
 z 2019 r. dotyczące postępowania w dyslipidemii (2), jak 
również stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego (PTNT) z 2019 r. rekomendują szerokie stosowa-
nie leków złożonych. Zastosowanie skutecznego połączenia 
leków hipotensyjnych ze statyną w jednej tabletce może 
w dużym stopniu przyczynić się do kontroli nadciśnienia 
tętniczego i zaburzeń gospodarki lipidowej.

Dlaczego warto stosować lek złożony  
oparty na lekach hipotensyjnych i statynie?
Uproszczenie schematu leczenia poprzez połączenie leków 
hipotensyjnych i hipolipemizujących może potencjalnie wpły-
nąć na stopień stosowania się do zaleceń. Ponadto, takie po-
stępowanie przełoży się na poprawę rokowania sercowo-na-
czyniowego pacjentów. Skuteczna kontrola zarówno wartości 
ciśnienia tętniczego, jak i cholesterolu pozwala kontrolować 
u chorego dwa główne czynniki zwiększające ryzyko sercowo-
-naczyniowe. Dodatkowo, stosowanie preparatów złożonych 
z leków hipotensyjnych i statyn – podawanych w godzinach 
porannych – przyczyni się do zwiększenia stopnia przyjmowa-
nia statyny. W warunkach polskich przyjmowanie statyn czę-
sto zaleca się wieczorem, co jak również wiadomo może pro-
wadzić do częstych pominięć przyjęcia leku. Należy podkreślić, 
że silnie i długo działające statyny można podawać w godzi-
nach porannych bez wpływu na ich skuteczność hipolipemi-
zującą. Ponadto, stosowanie leków złożonych może pozwolić 
na „ukrycie” statyn w jednej tabletce z lekami hipotensyjnymi, 
co na pewno zwiększy liczbę osób regularnie je przyjmujących. 
Ma to istotne znaczenie ze względu na bardzo duży odsetek 
chorych niekontynuujących rozpoczętego leczenia statynami, 
wykazany w analizie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W badaniu tym dowiedziono, że wytrwałość terapeutyczna te-
rapii statynami w Polsce jest zdecydowanie zbyt niska. Tylko 
12% chorych spełniało obowiązujące kryteria przestrzegania 
zaleceń i wytrwałości terapeutycznej (9). 

W szczegółowych analizach wykazano, że również u cho-
rych na nadciśnienie tętnicze – ze współistniejącą cukrzycą 

i bez – zbyt niski odsetek chorych stosuje się do zaleceń lecze-
nia statynami (9). 

Czy zatem stosowanie preparatów złożonych ma tylko same 
zalety? Zdecydowanie zalety przeważają, ale można znaleźć też 
bardzo nieliczne wady. Jedną z nich będzie brak możliwości 
stwierdzenia, który lek wywołał działania niepożądane. Jednak 
będzie to miało miejsce jedynie u chorych, u których rozpoczy-
na się leczenie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. 
Ponadto, jak opisano powyżej, leki oparte na statynie i lekach 
hipotensyjnych charakteryzują się dobrą tolerancją, a ewentu-
alne działania niepożądane, np. kaszel, są specyficzne dla po-
szczególnych składowych leku. 

Podsumowanie
Zastosowanie w preparatach złożonych opartych na lekach 
hipotensyjnych i hipolipemizujących preparatów długo dzia-
łających, których skuteczność nie zależy od pory podawania 
leków (np. preparat oparty na rosuwastatynie, peryndoprylu 
i indapamidzie), umożliwia stosowanie preparatu raz dziennie 
o dogodnej dla chorego porze (najczęściej rano). 

Wykazano także korzystny wpływ wyżej wymienionych 
leków na powikłania narządowe i ryzyko zdarzeń sercowo-
-naczyniowych. Stosowanie preparatu złożonego opartego 
na lekach hipotensyjnych i statynie poprzez uproszczenie 
schematu leczenia poprawi stopień stosowania się do za-
leceń, a tym samym przyczyni się do osiągania docelowych 
wartości ciśnienia tętniczego i cholesterolu – korzyść wy-
kraczającą poza korzyści z podawania tych leków w postaci 
osobnych preparatów. 

SUMMARY  
Single-pill combination based on antihypertensive 
drugs and a statin – only arguments for?
Hypertension and hypercholesterolemia are two main factors 
contributing to the development of clinically evident athero-
sclerotic cardiovascular disease. Therefore, an important ele-
ment of the management of patients with hypertension and 
hypercholesterolemia is the use of appropriate drugs that 
will lower blood pressure and cholesterol concentration. In 
order to ensure long-term compliance, it is recommended to 
use combined pills consisting of antihypertensive drugs and 
statins. This combination, through the simultaneous control 
of the two major cardiovascular risk factors, may contribute 
to the achievement of target blood pressure and cholesterol 
levels. Thus, this will translate into an improvement in patients' 
cardiovascular risk.
Keywords: hypercholesterolemia, statin, adherence, combi-
ned pills.
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny, stosowanie się 
do zaleceń, preparaty złożone.
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Opis przypadku
58-letni pacjent obecnie bez leczenia z przyczyn sercowo-
-naczyniowych. Od roku podwyższone wartości ciśnienia 
tętniczego, ale chory do tej pory odmawiał rozpoczęcia far-
makoterapii. Obecnie zgłosił się na wizytę, gdyż częściej wy-

stępują u niego bóle głowy, które trwają kilka godzin i chory 
wiąże je z wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego – war-
tości te w pomiarach domowych mieszczą się w zakresie 
140–160/90–100 mm Hg. 

Pacjent nie zgłasza innych dolegliwości. 
Chory jest właścicielem prywatnej fi rmy transportowej, nie 

wykonuje żadnej aktywności fi zycznej. Nie przestrzega zaleco-
nej diety, dosala pokarmy. Dieta o dużej zwartości tłuszczów, 
soli oraz słodyczy.

Nie pali tytoniu. Wypija 3,5 l piwa/tydzień.
Pacjent wykonał także badania podstawowe zalecane u cho-

rych na nadciśnienie tętnicze. 

Badanie przedmiotowe
Otyłość (BMI 33 kg/m2), otyłość brzuszna – obwód pasa 
116 cm. Tętno miarowe 62/min. Ciśnienie tętnicze (wartości 
średnie z 3 pomiarów) – 152/93 mm Hg. Bez innych niepra-
widłowości.

Badania biochemiczne
■ Morfologia – prawidłowa.
■ Glukoza na czczo – 178 mg/dl, HbA1c – 9,1%.
■ Cholesterol całkowity – 221 mg/dl, HDL – 36 mg/dl, LDL 

– 141 mg/dl, trójglicerydy – 225 mg/dl.
■ Kreatynina – 0,83 mg/dl (eGFR 102 ml/min/1,73 m2).
■ Kwas moczowy – 8,7 mg/dl.
■ K – 4,7 mmol/l, Na – 144 mmol/l.
■ Badanie ogólne moczu – prawidłowe. 

Nisko, jeszcze niżej. 
Nowe badania i wytyczne 

postępowania 
w hipercholesterolemii 

i hiperurykemii
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski1,2,

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1, 
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1

1Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

2Samodzielna Poradnia Lipidowa, Narodowy Instytut Kardiologii
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

■ Wytyczne ESC/EAS wprowadziły nowe, niższe 
wartości docelowe stężenia cholesterolu LDL

■ W leczeniu hipercholesterolemii w uzyska-
niu niższych wartości docelowych przydatne 
mogą być preparaty złożone oparte na staty-
nie i ezetymibie

■ Wytyczne ESC/ESH i PTNT zaliczyły hiperury-
kemię do czynników ryzyka sercowo-naczy-
niowego

■ Stężenie kwasu moczowego > 4,7 mg/dl zwią-
zane jest z wyższym ryzykiem zgonu

■ Wytyczne PTNT u chorych wysokiego ryzyka 
sercowo-naczyniowego ze stężeniem kwasu 
moczowego > 5–6 mg/dl rekomendują rozwa-
żenie terapii allopurynolem
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leczniczy nie jest odpowiedni do rozpoczynania terapii. Do rozpoczynania leczenia i modyfikowania dawki powinny być stosowane substancje czynne podawane w postaci oddzielnych produktów leczniczych. Polimofrizmy genetyczne: Znane są specyficzne rodzaje polimorfizmów genetycznych, które mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę. U pacjentów, o których 
wiadomo, że mają takie specyficzne rodzaje polimorfizmów, zalecana jest mniejsza dawka dobowa produktu leczniczego Rosulip Plus. Dawkowanie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii: Zalecana początkowa dawka rozuwastatyny u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii wynosi 5 mg. Złożony produkt leczniczy nie jest odpowiedni do rozpoczynania 
terapii. Do rozpoczynania leczenia i modyfikowania dawki powinny być stosowane substancje czynne podawane w postaci oddzielnych produktów leczniczych. Jednocześnie stosowana terapia: Rozuwastatyna jest substratem różnych białek transportowych (np. OATP1B1 i BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy produkt leczniczy Rosulip Plus jest podawany 
jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi mogącymi zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu w wyniku interakcji z tymi białkami transportującymi (np. cyklosporyna i niektóre inhibitory proteazy, w tym połączenia rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i(lub) typranawirem). O ile to możliwe, należy rozważyć zastosowanie innych leków, a jeśli to konieczne, należy 
tymczasowo przerwać terapię produktem leczniczym Rosulip Plus. W sytuacjach, gdy nie można uniknąć jednoczesnego podawania tych leków z produktem leczniczym Rosulip Plus, należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko jednoczesnego leczenia i modyfikację dawkowania rozuwastatyny. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Rosulip Plus jest przeciwwskazany: u pacjentów 
z nadwrażliwością na substancje czynne (rozuwastatynę, ezetymib) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w CHPL w punkcie 6.1.; u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym u pacjentów z niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem ponad normę aktywności którejkolwiek z aminotransferaz 
w surowicy; w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących odpowiednich metod zapobiegania ciąży; u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min); u pacjentów z miopatią; u pacjentów przyjmujących jednocześnie cyklosporynę. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Wpływ na mięśnie szkieletowe: 
U pacjentów leczonych rozuwastatyną w jakichkolwiek dawkach, a zwłaszcza w dawkach > 20 mg, opisywano oddziaływanie ma mięśnie szkieletowe, np. bóle mięśni, miopatię i rzadko rabdomiolizę. Po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu opisywano przypadki miopatii i rabdomiolizy. Rabdomiolizę opisywano jednak bardzo rzadko przy stosowaniu ezetymibu w monoterapii 
i bardzo rzadko przy stosowaniu ezetymibu dodatkowo do innych leków, o których wiadomo, że wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rabdomiolizy. Jeśli na podstawie objawów mięśniowych podejrzewa się miopatię lub jeśli miopatia zostanie potwierdzona badaniem kinazy kreatynowej, należy natychmiast odstawić ezetymib, każdą statynę i każdy z leków, o którym wiadomo, 
że wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rabdomiolizy. Wszystkim pacjentom rozpoczynającym leczenie należy powiedzieć, aby natychmiast zgłaszali wszelkie niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość mięśni lub osłabienie mięśni. Wpływ na wątrobę: W kontrolowanych badaniach oceniających jednoczesne podawanie leków, u pacjentów otrzymujących ezetymib ze statyną obserwowano 
stopniowe zwiększanie się aktywności aminotransferaz (≥3 razy ponad górną granicę normy). Zaleca się, aby 3 miesiące po włączeniu leczenia rozuwastatyną wykonywać badania czynności wątroby. Jeśli poziom aminotransferaz w surowicy przekracza ponad 3-krotnie górną granicę normy, rozuwastatynę należy odstawić lub zmniejszyć jej dawkę. U pacjentów z wtórną 
hipercholesterolemią na tle niedoczynności tarczycy lub zespołu nerczycowego, przed włączeniem terapii produktem leczniczym Rosulip Plus należy leczyć chorobę podstawową. Z uwagi na nieznany wpływ zwiększonej ekspozycji na ezetymib u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Rosulip Plus. Wpływ na nerki: 
U pacjentów leczonych większymi dawkami rozuwastatyny, w szczególności dawką 40 mg, opisywano białkomocz wykrywany testem paskowym, głównie pochodzenia kanalikowego, przy czym w większości przypadków był on przejściowy lub sporadyczny. Nie stwierdzano, aby białkomocz stanowił zapowiedź ostrej lub postępującej choroby nerek. Oznaczanie kinazy kreatynowej: 
Nie powinno się oznaczać kinazy kreatynowej (creatine kinase; CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub gdy występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, gdyż może to utrudnić interpretację wyników. Jeśli aktywność CK jest istotnie zwiększona w badaniu wyjściowym (>5 razy ponad górną granicę normy), w ciągu 5-7 dni należy wykonać badanie potwierdzające. 
Jeśli powtórne badania potwierdzą wyjściowy poziom CK > 5 razy ponad górną granicę normy, nie należy włączać leku. Kwas fusydowy: Produktu leczniczego Rosulip Plus nie należy stosować w skojarzeniu z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zaprzestania leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe zastosowanie 
kwasu fusydowego uważa się za niezbędne, leczenie statyną należy przerwać do czasu zakończenia leczenia kwasem fusydowym. Zgłaszano przypadki wystąpienia rabdomiolizy (w tym niektóre zakończone zgonem) u pacjentów otrzymujących statynę w skojarzeniu z kwasem fusydowym (patrz punkt 4.5 CHPL). Należy zalecić pacjentowi, aby niezwłocznie zasięgnął pomocy 
medycznej w przypadku wystąpienia objawów podmiotowych osłabienia mięśni, bólu lub tkliwości.  Leczenie statyną można wznowić po upływie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach (gdy konieczne jest przedłużone ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń) konieczność podania produktu 
leczniczego Rosulip Plus w skojarzeniu z kwasem fusydowym należy rozważać wyłącznie w indywidualnych przypadkach i pod ścisłą kontrolą medyczną. Przed leczeniem: Rosulip Plus, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG CoA, należy przepisywać ostrożnie pacjentom z czynnikami predysponującymi do miopatii/rabdomiolizy. Do takich czynników należą: upośledzenie 
czynności nerek, niedoczynność tarczycy, wrodzone choroby mięśni w wywiadzie pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym, przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, wiek > 70 lat, sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężeń rozuwastatyny w osoczu (patrz punkt 5.2 CHPL), jednoczesne 
przyjmowanie fibratów. U takich pacjentów należy ocenić ryzyko związane z leczeniem w odniesieniu do możliwych korzyści i zaleca się monitorowanie kliniczne. Jeśli aktywność CK jest wyjściowo istotnie zwiększona (>5 razy ponad górną granicę normy), nie należy rozpoczynać leczenia. W czasie leczenia: Należy prosić pacjentów, aby natychmiast zgłaszali niewyjaśnione bóle 
mięśni, osłabienie mięśni lub kurcze mięśni, szczególnie, jeśli towarzyszy im ogólne złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy oznaczać aktywność CK. Terapię należy przerwać, jeśli aktywność CK będzie znacznie zwiększona (>5 x górna granica normy) lub jeśli objawy ze strony mięśni będą nasilone i będą powodować codzienny dyskomfort (nawet jeśli aktywność CK 
będzie ≤ 5 x górna granica normy). Nie jest wymagana rutynowa kontrola aktywności CK u pacjentów bezobjawowych. Zgłoszono bardzo rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii martwiczej (ang. Immune-mediated necrotising myopathy, IMNM) w trakcie lub po zakończeniu leczenia statynami, w tym rozuwastatyną. IMNM klinicznie charakteryzuje się osłabieniem 
mięśni proksymalnych i zwiększoną aktywnością kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymujących się pomimo przerwania leczenia statyną. W badaniach klinicznych nie uzyskano dowodów na nasilone działanie na mięśnie szkieletowe u niewielkiej liczby pacjentów, którym podawano rozuwastatynę wraz z innym lekiem. Obserwowano jednak zwiększenie częstości występowania 
zapalenia mięśni i miopatii u pacjentów otrzymujących inne inhibitory reduktazy HMG-CoA jednocześnie z pochodnymi kwasu fibrowego, w tym gemfibrozyl, cyklosporynę, kwas nikotynowy, azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy i antybiotyki makrolidowe. Gemfibrozyl zwiększa ryzyko miopatii, gdy jest podawany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy 
HMG-CoA. Dlatego nie zaleca się łączenia produktu leczniczego Rosulip Plus i gemfibrozylu. Należy starannie rozważyć korzyści z dodatkowych zmian w stężeniach lipidów uzyskanych dzięki połączeniu produktu leczniczego Rosulip Plus z fibratami lub niacyną, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem takiej terapii skojarzonej. Produktu leczniczego Rosulip 
Plus nie należy stosować u pacjentów z ostrymi, ciężkimi zaburzeniami lub stanami sugerującymi miopatię lub predysponującymi do rozwoju niewydolności nerek na tle rabdomiolizy (np. sepsa, hipotonia, poważna operacja chirurgiczna, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, endokrynologiczne lub elektrolitowe; lub niekontrolowane napady padaczkowe). Rasa: Farmakokinetyczne 
badania rozuwastatyny wskazują na zwiększoną ekspozycję u Azjatów w porównaniu z pacjentami rasy białej. Inhibitory proteazy: Obserwowano zwiększoną układową ekspozycję na rozuwastatynę u pacjentów otrzymujących rozuwastatynę jednocześnie z różnymi inhibitorami proteazy w skojarzeniu z rytonawirem. Należy brać pod uwagę zarówno korzyści ze zmniejszenia stężenia 
lipidów dzięki zastosowaniu produktu leczniczego Rosulip Plus u chorych zakażonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory proteazy jak i możliwość zwiększonych stężeń rozuwastatyny w osoczu w momencie włączania i zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteazy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z niektórymi inhibitorami proteazy o ile 
nie dawka produktu leczniczego Rosulip Plus nie będzie odpowiednio modyfikowana. Śródmiąższowa choroba płuc: Podczas stosowania niektórych statyn, szczególnie w terapii długoterminowej, opisywano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc. Jej objawami mogą być: duszność, suchy kaszel i pogorszenie stanu ogólnego (zmęczenie, utrata masy ciała i gorączka). 
Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwija się śródmiąższowa choroba płuc, terapię statyną należy przerwać. Cukrzyca: Niektóre dane sugerują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki 
diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem 
tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi. W przeprowadzonych badaniach JUPITER, całkowita częstość zgłaszanych przypadków występowania cukrzycy wyniosła 2,8% u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę oraz 2,3% u pacjentów przyjmujących placebo, u większości pacjentów z cukrzycą stężenie glukozy na czczo wynosiło 
od 5,6 do 6,9 mmol/l. Fibraty: Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności ezetymibu podawanego jednocześnie z fibratami. Jeśli istnieje podejrzenie kamicy żółciowej u pacjenta otrzymującego produkt leczniczy Rosulip Plus w połączeniu z fenofibratem, wskazane są badania pęcherzyka żółciowego a wymienioną terapię należy przerwać. Leki przeciwzakrzepowe: Jeśli produkt 
leczniczy Rosulip Plus jest dodawany do warfaryny, innego leku przeciwzakrzepowego z grupy kumaryny lub fluindionu, należy odpowiednio monitorować międzynarodowy wskaźnik znormalizowany (International Normalised Ratio; INR). Cyklosporyna: Patrz punkt: Przeciwwskazania oraz punkt 4.5. ChPL. Dzieci i młodzież: Nie ustalono jeszcze bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego Rosulip Plus u dzieci poniżej 18 lat i dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej. Choroba wątroby i alkohol: Produkt leczniczy Rosulip Plus należy stosować ostrożnie u pacjentów spożywających nadmierne ilości alkoholu i/lub mających w wywiadzie chorobę wątroby. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Działania niepożądane 
występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są zwykle łagodne i przemijające. W kontrolowanych badaniach klinicznych z powodu reakcji niepożądanych przerywano leczenie u mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną. W badaniach klinicznych trwających do 112 tygodni ezetymib w dawce 10 mg dziennie podawano w monoterapii u 2396 pacjentów, w połączeniu ze 
statyną u 11308 pacjentów a w połączeniu z fenofibratem u 185 pacjentów. Reakcje niepożądane były zwykle łagodne i przemijające. Całkowita częstość występowania objawów niepożądanych była podobna dla ezetymibu i dla placebo. Również częstość przerywania leczenia z powodu objawów niepożądanych była porównywalna dla ezetymibu i placebo. Według dostępnych 
danych w badaniach klinicznych połączenie rozuwastatyny i ezetymibu stosowano u 1200 pacjentów. Jak podaje opublikowane piśmiennictwo, najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem skojarzonym rozuwastatyną i ezetymibem są: zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych, dolegliwości żołądkowo-jelitowe i bóle mięśni. Są to znane objawy 
niepożądane tych substancji czynnych. W odniesieniu do objawów niepożądanych nie można jednak wykluczyć interakcji farmakodynamicznej między rozuwastatyną a ezetymibem (patrz punkt 5.2 CHPL). Zestawienie zdarzeń niepożądanych: Częstości występowania zdarzeń niepożądanych uszeregowano w następujący sposób: Często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 
do <1/100); rzadko (≥1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (nie można oszacować częstości występowania na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu limfatycznego: Rzadko: trombocytopenia2; Częstość nieznana: trombocytopenia5. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy2; 
Częstość nieznana: nadwrażliwość (w tym wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy)5. Zaburzenia endokrynologiczne: Często: cukrzyca1, 2. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Niezbyt często: zmniejszenie apetytu3. Zaburzenia psychiczne: Częstość nieznana: depresja2,5. Zaburzenia układu nerwowego: Często: bóle głowy2,4, zawroty głowy2; Niezbyt często: 
parestezje4; Bardzo rzadko: polineuropatia2, utrata pamięci2; Częstość nieznana: neuropatia obwodowa2, zaburzenia snu (w tym bezsenność i koszmary senne)2, zawroty głowy5, parestezje5. Zaburzenia naczyń: Niezbyt często: uderzenia gorąca3, nadciśnienie3. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często: kaszel3, Częstość nieznana: kaszel2, duszność2,5. 
Zaburzenia żołądka i jelit: Często: zaparcia2, nudności2, bóle brzucha2,3, biegunka3, wzdęcia3; Niezbyt często: dyspepsja3, refluks żołądkowo-przełykowy3, nudności3, suchość w ustach4, zapalenie żołądka4; Rzadko: zapalenie trzustki2; Częstość nieznana: biegunka2, zapalenie trzustki5, zaparcia5. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Rzadko: zwiększona aktywność aminotransferaz 
wątrobowych2; Bardzo rzadko: żółtaczka2, zapalenie wątroby2; Częstość nieznana: zapalenie wątroby5, kamica żółciowa5, zapalenie pęcherzyka żółciowego5. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: świąd skóry2,4, wysypka2,4, pokrzywka2,4; Częstość nieznana: zespół StevensaJohnsona2, rumień wielopostaciowy5. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Często: 
bóle mięśni2,4; Niezbyt często: bóle stawów3, kurcze mięśni3, ból szyi3, ból pleców4, osłabienie mięśni4, ból kończyny4; Rzadko: miopatia (w tym zapalenie mięśni)2, rabdomioliza2; Bardzo rzadko: bóle stawów2; Częstość nieznana: immunologiczna miopatia martwicza2, zaburzenia ścięgien, czasami powikłane pęknięciem2, bóle stawów5, bóle mięśni5; miopatia/rabdomioliza5

. Zaburzenia 
nerek i układu moczowego: Bardzo rzadko: krwiomocz2. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Bardzo rzadko: ginekomastia2. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: osłabienie2, zmęczenie3; Niezbyt często: ból w klatce piersiowej3, ból3, osłabienie4, obrzęki obwodowe4; Częstość nieznana: obrzęki2, osłabienie5. Badania diagnostyczne: Często: zwiększenie aktywności 
ALAT i/lub AspAT4; Niezbyt często: zwiększenie aktywności ALAT i/lub AspAT3, zwiększenie aktywności CPK we krwi3, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy3, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby3. 1Częstość zależeć będzie od obecności lub nieobecności czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥ 5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększenie stężenia 
trójglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie) – dla rozuwastatyny. 2Profil działań niepożądanych dla rozuwastatyny na podstawie danych z badań klinicznych i bogatego doświadczenia po wprowadzeniu leku do obrotu. 3Ezetymib w monoterapii. Działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych ezetymibem (N=2396) i z częstością większą niż przy stosowaniu placebo 
(N=1159). 4Ezetymib podawany jednocześnie ze statyną. Działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych ezetymibem w połączeniu ze statyną (N=11308) i z częstością większą niż przy stosowaniu samej statyny (N=9361). 5Dodatkowe działania niepożądane ezetymibu opisywane po wprowadzeniu leku do obrotu. Ponieważ te działania niepożądane były identyfikowane 
na podstawie spontanicznych zgłoszeń, ich rzeczywista częstość występowania jest nieznana i nie może być oszacowana. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMGCoA, częstość występowania polekowych reakcji niepożądanych zależy od dawki. Wpływ na nerki: U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano białkomocz wykrywany testem paskowym, 
głównie pochodzenia kanalikowego. Zmianę wyniku badania białka w moczu z nieobecności białka lub obecności ilości śladowych na ++ lub więcej obserwowano u <1% pacjentów w pewnym momencie leczenia dawką 10 mg lub 20 mg i u około 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg. Niewielkie zwiększenie występowania zmiany wyników z nieobecności białka lub obecności 
ilości śladowych na + obserwowano przy dawce 20 mg. W większości przypadków białkomocz zmniejsza się lub znika spontanicznie przy dalszym leczeniu. Przegląd dotychczasowych danych uzyskanych w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu nie wykazał związku przyczynowego między białkomoczem a ostrą lub postępującą chorobą nerek. U pacjentów leczonych 
rozuwastatyną obserwowano krwiomocz, przy czym dane z badań klinicznych wskazują, że częstość występowania krwiomoczu jest niewielka. Wpływ na mięśnie szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną we wszystkich dawkach, a zwłaszcza w dawkach > 20 mg, opisywano oddziaływanie ma mięśnie szkieletowe, np. bóle mięśni, miopatię (w tym zapalenie mięśni) i rzadko 
rabdomiolizę z lub bez ostrej niewydolności nerek. U pacjentów przyjmujących rozuwastatynę obserwowano zależne od dawki zwiększenie aktywności CK; większość przypadków była łagodna, bezobjawowa i przemijająca. Jeśli aktywność CK będzie zwiększona (>5 x górna granica normy), leczenie należy przerwać. Wpływ na wątrobę: Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów 
reduktazy HMGCoA, u niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących rozuwastatynę obserwowano zależne od dawki zwiększenie aktywności aminotransferaz; większość przypadków była łagodna, bezobjawowa i przemijająca. Przy stosowaniu niektórych statyn opisywano następujące zdarzenia niepożądane: Zaburzenia seksualne; Pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, 
szczególnie przy długotrwałej terapii. Częstości zgłaszania rabdomiolizy, ciężkich zdarzeń nerkowych i ciężkich zdarzeń wątrobowych (polegających głównie na zwiększeniu aktywności aminotransferaz wątrobowych) są większe przy dawce rozuwastatyny 40 mg. Wyniki badań laboratoryjnych: W kontrolowanych badaniach klinicznych oceniających monoterapię częstość występowania 
klinicznie istotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy (ALAT i/lub ASPAT ≥ 3 x górna granica normy) była podobna dla ezetymibu (0,5%) i placebo (0,3%). W badaniach oceniających terapię skojarzoną częstość ta wynosiła 1,3% u pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu ze statyną i 0,4% u pacjentów leczonych samą statyną. Zmiany te były zwykle 
bezobjawowe, nie wiązały się z cholestazą i powracały do wartości wyjściowych po przerwaniu terapii lub podczas dalszego leczenia. W badaniach klinicznych CPK >10 x górna granica normy opisywano u 4 z 1674 (0,2%) pacjentów otrzymujących sam ezetymib w porównaniu z 1 z 786 (0,1%) pacjentów otrzymujących placebo, 1 z 917 (0,1%) pacjentów otrzymujących jednocześnie 
ezetymib i statynę i 4 z 929 (0,4%) pacjentów otrzymujących samą statynę. Nie stwierdzano częstszego występowania miopatii lub rabdomiolizy w grupie stosującej ezetymib w porównaniu z odpowiednim ramieniem kontrolnym (placebo lub sama statyna). Dzieci i młodzież: Nie ustalono jeszcze bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Rosulip Plus u dzieci poniżej 
18 lat. Rozuwastatyna: Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej > 10 x górna granica normy i zwiększenie występowania objawów mięśniowych po wysiłku lub większej aktywności fizycznej obserwowano częściej w 52-tygodniowym badaniu klinicznym u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Pod innymi względami profil bezpieczeństwa rozuwastatyny był podobny u dzieci i młodzieży 
w porównaniu z dorosłymi. Ezetymib: Dzieci i młodzież (6-17 lat): W badaniu z udziałem dzieci (w wieku 6 do 10 lat) z heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną hipercholesterolemią (n=138), u 1,1% pacjentów (1 pacjent) leczonych ezetymibem obserwowano podwyższenie aktywności AlAT i (lub) AspAT (≥ 3 x GGN) w porównaniu z 0% w grupie placebo. Nie odnotowano wzrostu 
CPK (≥ 10 x GGN). Nie zaobserwowano przypadków miopatii. W odrębnym badaniu obejmującym nastoletnich pacjentów (w wieku od 10 do 17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną  (n = 248) zwiększenie aktywności ALAT i/lub ASPAT (≥3 x górna granica normy) obserwowano u 3% (4 pacjentów) w grupie ezetymibu/symwastatyny w porównaniu z 2% (2 pacjentów) 
w grupie monoterapii symwastatyną; odsetki te wynosiły odpowiednio 2% (2 pacjentów) i 0% dla zwiększenia aktywności CPK (≥ 10 x górna granica normy). Nie opisywano przypadków miopatii. Badanie to nie było skonstruowane do porównania rzadkich polekowych reakcji niepożądanych. Zgłaszanie działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu 
istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Rosulip Plus 10 mg + 10 mg i Rosulip Plus 20 mg + 10 mg odpowiednio nr 22082 i 22083 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. 
Kategoria dostępności leku: Rp. Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals PLC. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [02.2018]  

Lipegis (Ezetimibum). Skład i postać: tabletki, 1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu. Wskazania: Produkt leczniczy Lipegis jest wskazany Lipegis, stosowany jednocześnie z inhibitorem reduktazy HMG CoA (statyną), jest wskazany jako  terapia wspomagająca dietę u chorych z pierwotną (heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną) hipercholesterolemią, u których sama statyna nie 
zapewnia odpowiedniej kontroli stężenia. Lipegis stosowany w monoterapii zaleca się jako środek wspomagający dietę u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną), u których stosowanie statyny jest niewskazane bądź lek ten nie jest tolerowany cholesterolu. Lipegis, dołączany do prowadzonej terapii statyną lub włączany jednocześnie 
ze statyną, jest wskazany w celu zmniejszania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i z wywiadem ostrego zespołu wieńcowego. Lipegis stosowany jednocześnie ze statyną, jest wskazany jako terapia wspomagająca dietę u  chorych z homozygotyczą hipercholesterolemią rodzinną (Homozygous Familial Hypercholesterolaemia-HoFH). U pacjentów 
można stosować również inne metody leczenia (np. aferezę LDL). Dawkowanie i sposób podania: U pacjentów należy zastosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi i kontynuować ją podczas leczenia produktem Lipegis. Produkt leczniczy Lipegis jest przeznaczony do stosowania doustnego. Zalecana dawka dobowa: to jedna tabletka 10 mg leku Lipegis 
na dobę, podawana z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, o dowolnej porze dnia. W przypadku stosowania produktu Lipegis  w skojarzeniu ze statyną należy stosować zalecaną dawkę początkową lub kontynuować leczenie już ustaloną wyższą dawką danej statyny. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi stosowania odpowiedniej statyny. Stosowanie u pacjentów z chorobą 
wieńcową i wywiadem ostrego zespołu wieńcowego: W celu dodatkowego zmniejszenia występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i wywiadem ostrego zespołu wieńcowego Lipegis 10 mg można stosować łącznie ze statyną o udowodnionym korzystnym wpływie na zdarzenia sercowo-naczyniowe. Jednoczesne stosowanie leków wiążących 
kwasy żółciowe: Lipegis należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po podaniu leku wiążącego kwasy żółciowe. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Rozpoczynanie leczenia musi odbywać się pod nadzorem specjalisty. Dzieci i młodzież ≥6. roku życia: Nie ustalono 
bezpieczeństwa i skuteczności leku Lipegis u dzieci od 6. do 17. roku życia. Obecnie dostępne dane przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2 CHPL Lipegis, ale  sformułowanie zaleceń dotyczących dawkowania nie jest możliwe. W przypadku stosowania leku Lipegis jednocześnie ze statyną należy zapoznać się z informacją dotyczącą dawkowania tej statyny u dzieci. Dzieci w wieku 
<6 lat: Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności ezetymibu u dzieci poniżej 6. roku życia. Żadne dane nie są dostępne. Zaburzenia czynności wątroby: Nie ma konieczności modyfikacji dawki leku u pacjentów z łagodnym upośledzeniem czynności  wątroby (od 5 do 6 punktów wg skali Child-Pugh). Nie zaleca się stosowania produktu Lipegis  u pacjentów z umiarkowaną (od 7 
do 9 punktów wg skali Child-Pugh) lub ciężką (>9 punktów wg skali Child-Pugh) niewydolnością wątroby. Zaburzenia czynności nerek: Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Lipegis jest przeciwwskazany: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną (ezetymib) lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych. W przypadku stosowania produktu Lipegis  jednocześnie ze statyną należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego danego leku. Leczenie produktem Lipegis  w połączeniu ze statyną jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Stosowanie produktu Lipegis  jednocześnie ze statyną jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby 
lub niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem stężenia aminotransferaz w surowicy. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: W przypadku stosowania produktu Lipegis  w połączeniu ze statyną należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego danego leku. Enzymy wątrobowe: W kontrolowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów przyjmujących 
ezetymib w skojarzeniu ze statyną, obserwowano zwiększone stężenie aminotransferaz (co najmniej 3-krotnie przekroczona górna granica normy). W przypadku stosowania leku Lipegis w skojarzeniu ze statyną zaleca się przeprowadzenie testów czynnościowych wątroby na początku leczenia, w sposób zgodny z zaleceniami dotyczącymi stosowania statyny. W badaniu IMProved 
Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPROVE-IT) 18144 pacjentów z chorobą wieńcową, po przebytym ostrym zespole wieńcowym, zostało losowo rozdzielonych do grupy otrzymującej ezetymib/symwastatynę 10/40 mg dziennie (n=9067) lub do grupy otrzymującej symwastatynę 40 mg dziennie (n=9077). W okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 
6,0 lat, częstość występowania zwiększonej aktywności transaminaz (≥3x górna granica normy) po włączeniu leczenia wyniosła 2,5% w grupie ezetymibu/symwastatyny i 2,3% w grupie symwastatyny. W kontrolowanym badaniu klinicznym, w którym ponad 9000 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek zostało losowo rozdzielonych albo do grupy leczonej ezetymibem 10 mg 
w połączeniu z symwastatyną 20 mg dziennie (n=4650), albo do grupy otrzymującej placebo  (n=4620) (mediana okresu obserwacji 4,9 lat) częstość występowania nowych przypadków zwiększenia aktywności transaminaz (>3 razy ponad górną granicę normy) wynosiła 0,7% w grupie leczenia skojarzonego ezetymibem i symwastatyną w porównaniu z 0,6% w grupie placebo. 
Mięśnie szkieletowe: Po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu odnotowano przypadki wystąpienia miopatii oraz rabdomiolizy. Większość pacjentów, u których stwierdzono rabdomiolizę, przyjmowało statynę w skojarzeniu z ezetymibem. Rabdomiolizę  odnotowywano jednak bardzo rzadko w przypadku stosowania ezetymibu w monoterapii, a także podczas stosowania ezetymibu 
jednocześnie z innymi środkami o znanym działaniu zwiększającym ryzyko jej wystąpienia. Jeżeli istnieje podejrzenie miopatii oparte na objawach ze strony mięśni, bądź jest ona potwierdzona przez wynik badania stężenia fosfokinazy kreatynowej (CPK, ang. creatine phosphokinase), w którym górna granica normy przekroczona jest ponad 10-krotnie, należy natychmiast przerwać 
leczenie ezetymibem, jakąkolwiek statyną oraz innymi środkami stosowanymi jednocześnie z tymi lekami. Podczas rozpoczynania terapii z zastosowaniem ezetymibu należy poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia miopatii oraz konieczności natychmiastowego zgłaszania jakiegokolwiek niewyjaśnionego bólu mięśni, ich tkliwości lub osłabienia. W badaniu IMPROVE-IT 
18144 pacjentów z chorobą wieńcową, po przebytym ostrym zespole wieńcowym, zostało losowo rozdzielonych do grupy otrzymującej ezetymib/symwastatynę 10/40 mg dziennie (n=9067) lub do grupy otrzymującej symwastatynę 40 mg dziennie (n=9077). W okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 6,0 lat, częstość występowania miopatii wyniosła 0,2% w grupie ezetymibu/
symwastatyny i 0,1% w grupie symwastatyny, przy czym miopatię zdefiniowano jako niewyjaśnione osłabienie lub ból mięśni ze zwiększeniem stężenia CK w surowicy ≥10 razy ponad górną granicę normy lub jako stwierdzenie w 2 kolejnych pomiarach zwiększenia stężenia CK ≥ 5 i <10 razy ponad górną granicę normy. Częstość występowania rabdomiolizy wyniosła 0,1% w grupie 
ezetymibu/symwastatyny i 0,2% w grupie  symwastatyny, przy czym rabdomiolizę zdefiniowano jako niewyjaśnione osłabienie lub ból mięśni ze zwiększeniem stężenia CK ≥10 razy ponad górną granicę normy i cechami uszkodzenia nerek, zwiększenie stężenia CK w 2 kolejnych pomiarach ≥5 razy i <10 razy ponad górną granicę normy z cechami uszkodzenia nerek lub zwiększenie 
stężenia CK ≥10 000 j.m./l bez cech uszkodzenia nerek. Zaburzenia czynności  wątroby: Brak danych dotyczących skutków zwiększonej ekspozycji na ezetymib u osób z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności  wątroby, nie zaleca się stosowania ezetymibu w tej grupie pacjentów. Dzieci i młodzież: Skuteczność i bezpieczeństwo ezetymibu u pacjentów w wieku od 6 do 10 lat 
z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną i nierodzinną oceniono w 12-tygodniowym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym. W tej grupie wiekowej nie badano efektów stosowania ezetymibu w okresach dłuższych niż 12 tygodni. Nie badano ezetymibu u pacjentów poniżej 6. roku życia. Skuteczność i bezpieczeństwo ezetymibu podawanego jednocześnie z symwastatyną 
u pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku od 10 do 17 lat oceniano w kontrolowanym badaniu klinicznym obejmującym dojrzewających chłopców (faza II lub wyższa wg Tannera) i dziewczynki będące co najmniej rok po pierwszej miesiączce. W tym ograniczonym kontrolowanym badaniu klinicznym nie stwierdzono wykrywalnego wpływu leku na wzrost 
lub dojrzewanie płciowe u dojrzewających chłopców i dziewcząt ani żadnego wpływu na długość cyklu menstruacyjnego u dziewcząt. Nie badano jednak wpływu ezetymibu na wzrost i dojrzewanie płciowe w okresie leczenia > 33 tygodni. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności ezetymibu podawanego jednocześnie z symwastatyną w dawkach powyżej 40 mg dziennie u młodzieży 
w wieku od 10 do 17 lat. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności ezetymibu podawanego jednocześnie z symwastatyną u pacjentów pediatrycznych w wieku <10 lat. Nie badano czy długotrwałe leczenie ezetymibem  pacjentów poniżej 17 roku życia wpływa na redukcję chorobowości i śmiertelności w wieku dorosłym. Fibraty: Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania 
ezetymibu stosowanego jednocześnie z fibratami. Jeżeli u pacjentów przyjmujących Lipegis i fenofibrat istnieje podejrzenie kamicy żółciowej, zalecane jest przeprowadzenie badań pęcherzyka żółciowego oraz przerwanie leczenia. Cyklosporyna: Należy zachować ostrożność na początku stosowania preparatu Lipegis u pacjentów przyjmujących cyklosporynę. Należy monitorować 
stężenie cyklosporyny u pacjentów przyjmujących Lipegis oraz cyklosporynę. Leki przeciwzakrzepowe: W przypadku stosowania produktu Lipegis  jednocześnie z warfaryną, innym lekiem przeciwzakrzepowym z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem, zaleca się monitorowanie wartości Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego (INR). Działania niepożądane: 
W badaniach klinicznych trwających  do 112 tygodni, 2396 pacjentom podawano ezetymib w dawce 10 mg na dobę w monoterapii lub w połączeniu ze statyną 11 308 pacjentom oraz 185 pacjentom w połączeniu z fenofibratem. Działania niepożądane były zwykle łagodne i przemijające. Całkowita częstość występowania działań niepożądanych była podobna w grupach pacjentów 
przyjmujących ezetymib i w grupach przyjmujących placebo. Podobnie, liczba pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu działań niepożądanych była porównywalna w grupie przyjmującej ezetymib i placebo. Ezetymib stosowany w monoterapii lub w połączeniu ze statyną: Niżej wymienione działania niepożądane obserwowano u pacjentów leczonych ezetymibem (N = 2396) 
z częstością większą niż podczas stosowania placebo (N = 1159) jak również u pacjentów leczonych ezetymibem w połączeniu ze statyną (N = 11308) z częstością większą niż podczas stosowania samej statyny (N = 9361). Po wprowadzeniu do obrotu informacje na temat reakcji niepożądanych uzyskiwano z doniesień dotyczących stosowania samego ezetymibu lub ezetymibu 
w połączeniu ze statyną. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Niezbyt często: Zmniejszony 
apetyt; Zaburzenia naczyniowe: Niezbyt często: Uderzenia gorąca, nadciśnienie; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często: Kaszel;  Zaburzenia żołądka i jelit: Często: Bóle brzucha, biegunka, wzdęcia; Niezbyt często: Dyspepsja, refluks żołądkowo- przełykowy,  nudności; Zaburzenia  mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Niezbyt często: Bóle stawów, 
skurcze mięśni, bóle szyi; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:  Często: Zmęczenie; Niezbyt często: Ból w klatce piersiowej, ból; Badania diagnostyczne: Niezbyt często: zwiększenie aktywności ALAT i/lub ASPAT, zwiększenie aktywności CPK we krwi, zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Dodatkowe działania 
niepożądane podczas stosowania ezetymibu łącznie ze statyną: Zaburzenia układu nerwowego: Często: Bóle głowy; Niezbyt często: Parestezje; Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często: Suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: Świąd, wysypka, pokrzywka; Zaburzenia  mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Często:  
Bóle mięśni; Niezbyt często: Bóle pleców, osłabienie mięśni, ból kończyn; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często: Osłabienie, obrzęki obwodowe; Badania diagnostyczne: Często: Wzrost ALAT i/lub ASPAT; Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu (z lub bez statyny): Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Nieznana: Trombocytopenia; Zaburzenia układu 
immunologicznego: Nieznana: Nadwrażliwość, w tym wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia psychiczne: Nieznana: Depresja; Zaburzenia układu nerwowego: Nieznana: Zawroty głowy, parestezje; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Nieznana: Duszność; Zaburzenia żołądka i jelit: Nieznana: zapalenie trzustki, zaparcia; 
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Nieznana: Zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Nieznana: Rumień wielopostaciowy; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Nieznana: bóle mięśni, miopatia/rabdomioliza; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Nieznana: Osłabienie. Stosowanie ezetymibu 
w połączeniu z fenofibratem: Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha (często). W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, przeprowadzonym u pacjentów z mieszaną hiperlipidemią, 625 pacjentów leczonych było przez okres do 12 tygodni, a 576 pacjentów do 1 roku. Spośród pacjentów otrzymujących ezetymib w połączeniu z fenofibratem, 
172 ukończyło leczenie trwające 12 tygodni, zaś 230 (w tym 109 otrzymujących ezetymib w monoterapii w ciągu pierwszych 12 tygodni) ukończyło leczenie trwające 1 rok. Badanie nie miało na celu porównania badanych grup pod względem występowania rzadkich działań niepożądanych. Wskaźniki występowania (przedział ufności 95%) klinicznie istotnego zwiększenia (>3 razy 
powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych, kolejno) aminotransferaz w surowicy wynosiły 4,5% (1,9; 8,8) oraz 2,7% (1,2; 5,4), odpowiednio dla fenofibratu w monoterapii oraz ezetymibu w skojarzeniu z fenofibratem, w dawkach dostosowanych do odpowiedzi na leczenie. Częstość cholecystektomii wynosiła 0,6% (0,0; 3,1) oraz 1,7% (0,6; 4,0), odpowiednio dla fenofibratu 
w monoterapii oraz ezetymibu w połączeniu z fenofibratem. Dzieci i młodzież (od 6 do 17 lat): W badaniu obejmującym pacjentów pediatrycznych (w wieku od 6 do 10 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną i nierodzinną  (n=138) zwiększenie aktywności ALAT i/lub ASPAT (≥3 x górna granica normy) obserwowano u 1,1% (1 pacjent) pacjentów leczonych ezetymibem 
w porównaniu z 0% w grupie placebo. Nie stwierdzano zwiększenia aktywności CPK (≥10 x górna granica normy). Nie opisywano przypadków miopatii. W oddzielnym badaniu obejmującym młodocianych pacjentów (od 10 do 17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną  (n=248) wzrost ALAT i/lub ASPAT (≥3 x górna granica normy) obserwowano u 3% (4 pacjentów) 
w grupie ezetymibu/symwastatyny w porównaniu z 2% (2 pacjentów) w grupie monoterapii symwastatyną; w odniesieniu do wzrostu CPK ((≥ 10 x górna granica normy) analogiczne odsetki wynosiły odpowiednio 2% i 0%. Nie odnotowano żadnego przypadku miopatii. Badania te nie były zaplanowane do porównania rzadkich reakcji niepożądanych. Pacjenci z chorobą wieńcową 
i wywiadem ostrego zespołu wieńcowego: W badaniu IMPROVE-IT z udziałem 18144 pacjentów leczonych albo ezetymibem/symwastatyną 10/40 mg (n=9067; u 6% z nich dawkę ezetymibu/symwastatyny zwiększono do 10/80 mg), albo symwastatyną 40 mg (n=9077; u 27% dawkę symwastatyny zwiększono do 80 mg) profile bezpieczeństwa leków w okresie obserwacji, którego 
mediana wynosiła 6,0 lat, były podobne. Częstość odstawiania leku z powodu zdarzeń niepożądanych wyniosła 10,6% w grupie leczonej ezetymibem/symwastatyną i 10,1% w grupie leczonej symwastatyną. Częstość występowania miopatii wyniosła 0,2% w przypadku ezetymibu/symwastatyny i 0,1% w przypadku symwastatyny, przy czym miopatię zdefiniowano jako niewyjaśnione 
osłabienie lub ból mięśni ze zwiększeniem stężenia CK w surowicy ≥10 razy ponad górną granicę normy lub jako stwierdzenie w 2 kolejnych pomiarach zwiększenia stężenia CK ≥ 5 i <10 razy ponad górną granicę normy. Częstość występowania rabdomiolizy wyniosła 0,1% w grupie ezetymibu/symwastatyny i 0,2% w grupie  symwastatyny, przy czym rabdomiolizę zdefiniowano jako 
niewyjaśnione osłabienie lub ból mięśni ze zwiększeniem stężenia CK ≥10 razy ponad górną granicę normy i cechami uszkodzenia nerek, zwiększenie stężenia CK w 2 kolejnych pomiarach ≥5 razy i <10 razy ponad górną granicę normy z cechami uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia CK ≥10 000 j.m./l bez cech uszkodzenia nerek. Częstość występowania zwiększonej aktywności 
transaminaz po włączeniu leczenia (≥3 razy ponad górną granicę normy) wyniosła 2,5% w grupie ezetymibu/symwastatyny i 2,3% w grupie symwastatyny. Objawy niepożądane związane z pęcherzykiem żółciowym zgłaszało 3,1% pacjentów przydzielonych do leczenia ezetymibem/symwastatyną i 3,5% pacjentów przydzielonych do leczenia symwastatyną. Częstość hospitalizacji 
związanej z cholecystektomią wyniosła 1,5% w obu grupach badania. Nowotwór (zdefiniowany jako każdy nowy przypadek nowotworu złośliwego) zdiagnozowano w trakcie badania odpowiednio u 9,4% i 9,5% pacjentów. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek: W badaniu  Study of Heart and Renal Protection (SHARP) (patrz punkt 5.1) obejmującym ponad 9000 pacjentów otrzymujących 
codziennie albo preparat złożony zawierający 10 mg ezetymibu i 20 mg symwastatyny (n=4650), albo placebo (n=4620) profile bezpieczeństwa były porównywalne w okresie obserwacji o medianie 4,9 lat.  W badaniu tym rejestrowano jedynie ciężkie zdarzenia niepożądane i przypadki przerywania leczenia z powodu jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych. Wskaźniki przerywania 
leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych były porównywalne (10,4% u pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną, 9,8% u pacjentów otrzymujących placebo). Częstość występowania miopatii/rabdomiolizy wynosiła 0,2% u pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną i 0,1% u pacjentów otrzymujących placebo. Do zwiększenia aktywności 
transaminaz (>3 x górna granica normy) doszło u 0,7% pacjentów leczonych ezetymibem w połączeniu z symwastatyną w porównaniu z 0,6% pacjentów otrzymujących  placebo. W tym badaniu nie stwierdzono istotnego statystycznie zwiększenia częstości występowania określonych wcześniej zdarzeń niepożądanych, takich jak nowotwory (9,4% w grupie ezetyminu z symwastatyną, 
9,5% w grupie placebo), zapalenie wątroby, cholecystektomia lub powikłania kamicy żółciowej czy zapalenie trzustki. Wpływ na wyniki  badań diagnostycznych: W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których ezetymib stosowano w monoterapii, częstość występowania klinicznie istotnego zwiększenia aminotransferaz w surowicy (AlAT i (lub) AspAT ≥3 razy powyżej górnego 
zakresu wartości prawidłowych, kolejno) była zbliżona w grupach pacjentów przyjmujących ezetymib (0,5%) oraz placebo (0,3%). W badaniach, w których  produkty lecznicze stosowano w skojarzeniu, wzrost aminotransferaz w surowicy wystąpił u  1,3% pacjentów w grupie przyjmującej ezetymib w skojarzeniu ze statyną oraz 0,4% pacjentów w grupie przyjmującej wyłącznie statynę. 
Zwiększenia aktywności enzymów przebiegało zwykle bez objawów, nie było związane z cholestazą i powracało do początkowych wartości po zakończeniu leczenia lub w trakcie jego trwania. W badaniach klinicznych obserwowano ponad 10-krotne zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatynowej (CPK) w stosunku do górnej granicy wartości prawidłowych u 4 z 1 674 (0,2%) pacjentów 
przyjmujących ezetymib w monoterapii w porównaniu z 1 z 786 (0,1%) pacjentów przyjmujących placebo, a także u 1 z 917 (0,1%) pacjentów przyjmujących ezetymib w połączeniu ze statyną w porównaniu z 4 z 929 (0,4%) pacjentów przyjmujących statynę w monoterapii. Nie stwierdzono zwiększenia liczby przypadków miopatii lub rabdomiolizy związanych ze stosowaniem ezetymibu 
w porównaniu z grupą kontrolną (pacjenci przyjmujący placebo lub statynę w monoterapii). Zgłaszanie działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 20385. wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności leku: Rp. Cena urzędowa detaliczna: Lipegis 10 mg x 30 tabl. wynosi: 26,22 zł. Wysokość dopłaty dla pacjenta wynosi: 16,60 zł. Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals PLC. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 
45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [ostatnia aktualizacja 03.2020].

* Na podstawie danych IMS Health 04.2016
** Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1. marca 2020 r. Podana cena 0 PLN przysługuje świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z poźn. zm.).
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EKG
 ■ EKG – rytm zatokowy, miarowy 68/min, oś pośrednia serca, 
bez cech niedokrwienia i przerostu lewej komory (wskaźnik 
Sokołowa-Lyona 32 mm)

Postępowanie
U chorego rozpoznano:

 ■ nadciśnienie tętnicze;
 ■ hipercholesterolemię;
 ■ hiperurykemię;
 ■ cukrzycę1;
 ■ otyłość brzuszną.

U pacjenta na podstawie wytycznych (patrz komentarz) 
oceniono ryzyko sercowo-naczyniowe jako bardzo wysokie 
(cukrzyca + 3 duże czynniki ryzyka: nadciśnienie tętnicze, 
hipercholesterolemia i otyłość, a także hiperurykemia, która 
jest dodatkowym czynnikiem ryzyka) i ustalono cele lecze-
nia (tab. 1). Włączono leczenie hipotensyjne, ponadto silnie 
i długo działającą statynę i allopurynol, a także metforminę 
(tab. 2).

Choremu przypomniano również o zasadach modyfikacji 
stylu życia, kładąc szczególny nacisk na:

 ■ zmniejszenie spożycia soli (< 5 g/d) – zaprzestanie dosalania 
potraw i dodawania soli w trakcie przygotowywania posił-
ków, spożywanie posiłków z naturalnych, świeżych składni-
ków i unikanie produktów konserwowanych związkami sodu; 

 ■ zmniejszenie spożycia węglowodanów prostych i tłuszczy 
zwierzęcych w diecie;

 ■ zmniejszenie i utrzymywanie prawidłowej masy ciała.

Wizyta kontrolna (po 8 tygodniach od rozpoczęcia 
leczenia)
Zanotowane wyniki samodzielnych pomiarów ciśnienia krwi 
mieściły się w przedziale 120–130/70–80 mm Hg. Ponadto, 
w kontrolnym lipidogramie, stężenie cholesterolu LDL 81 mg/dl, 
stężenie kwasu moczowego 7,1 mg/dl. Stężenie sodu, potasu, 
kreatyniny oraz aktywność aminotransferazy alaninowej były 
prawidłowe. Zintensyfikowano leczenie hipolipemizujące, do-
łączając do niego ezetymib (preparat złożony rosuwastatyna 
+ ezetymib), a także leczenie hipourykemiczne (zwiększono 
dawkę allopurynolu).

Wizyta kontrolna (po 8 tygodniach od modyfikacji 
leczenia)
Zanotowane wyniki samodzielnych pomiarów ciśnienia krwi 
były prawidłowe. Uzyskano także docelowe wartości stężenia 
cholesterolu LDL (49 mg/dl) i kwasu moczowego (4,6 mg/dl), 
stężenie trójglicerydów wynosiło 121 mg/dl.

Komentarz
W 2019 r. nie przebrzmiały jeszcze echa wprowadzenia no-
wych wartości docelowych ciśnienia tętniczego przez wy-
tyczne European Society of Cardiology/European Society of 
Hypertension (ESC/ESH), gdy ukazały się wytyczne Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) sankcjonu-
jące nie tylko wartości docelowe wskazane przez ESC/ESH, 
ale i zaproponowane przez międzynarodowe stanowisko 
ekspertów rozważenie stosowania allopurynolu u chorych 
wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w celu uzyskania 
stężenia kwasu moczowego < 5 mg/dl. Ponadto w ubiegłym 
roku ogłoszono wytyczne ESC i European Atherosclerosis  
Society (ESC/EAS), które wprowadziły nowe, niższe docelowe 
wartości stężenia cholesterolu LDL, a także przedstawiono 
zalecenia ESC dotyczące cukrzycy u osób z chorobami ukła-
du sercowo-naczyniowego. Tak więc w ciągu ostatni dwóch 
lat uporządkowano i wyznaczono nowe cele terapeutyczne, 
szczególnie ważne u chorych wysokiego ryzyka sercowo-na-
czyniowego, jak prezentowany pacjent (ryc. 1) (1–5). 

Czy prezentowany chory jest chorym  
wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego?
Obowiązujące wytyczne kładą istotny nacisk na konieczność 
wyodrębnienia chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka 
sercowo-naczyniowego. W tabeli 3 przedstawiono definicję 
chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-na-
czyniowego na podstawie wytycznych ESC/EAS z 2019 r. (2). 
W prezentowanym przypadku poziom ryzyka sercowo-naczy-

PODSUMOWANIE  ■ 58-letni chory z nieleczonym do 
tej pory nadciśnieniem tętniczym  
1. stopnia i podwyższonym stęże-
niem cholesterolu LDL i kwasu mo-
czwego oraz otyłością

 ■ Ryzyko sercowo-naczyniowe – bardzo 
wysokie (European Society of Cardio-
logy/European Association for the 
Study of Diabetes [ESC/EASD 2019])

CELE TERAPII  ■ RR – 120–129/70–79 mm Hg (3 mie- 
siące na uzyskanie wartości doce-
lowych)

 ■ LDL – < 55 mg/dl
 ■ Kontrola cukrzycy – hemoglobina 
glikowana < 7 (rozważyć < 6,5)

 ■ Kwas moczowy < 5 mg/dl 

LECZENIE Ramipryl 10 mg + amlodypina 5 mg 
(preparat złożony)
Rosuwastatyna 20 mg
Metformina 3 × 500 mg
Allopurynol 100 mg

LECZENIE PO  
MODYFIKACJI

Ramipryl 10 mg + amlodypina 10 mg 
(preparat złożony)
Rosuwastatyna 20 mg + ezetymib 10 mg 
(preparat złożony)
Metformina 3 ×1000 mg
Allopurynol 300 mg

Tabela 1. Podsumowanie kliniczne i cele terapii

Tabela 2. Stosowane leczenie farmakologiczne po modyfikacji

1Wykonano dodatkowe badanie glikemii na czczo – stężenie glukozy na czczo wynosiło 168 mg/dl.
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niowego oceniono u chorego jako bardzo wysoki z uwagi na 
współistnienie z cukrzycą trzech głównych czynników ryzyka 
sercowo-naczyniowego: nadciśnienia tętniczego, zaburzeń li-
pidowych i otyłości.

Dlaczego „tak niskie” wartości docelowe 
stężenia cholesterolu u chorych wysokiego 
ryzyka sercowo-naczyniowego?
Wykazano, że obniżenie stężenia cholesterolu związane 
jest z mniejszą częstością zdarzeń sercowo-naczyniowych 
w przebiegu miażdżycy. Według autorów wytycznych roz-

sądne jest obniżać wartość stężenia cholesterolu LDL we-
dług zasady „im niżej, tym lepiej”. W metaanalizach badań 
klinicznych wykazano, że jest to zależność liniowa – nie 
ma wartości progowej, poniżej której obniżenie ryzyka 
zmniejsza się lub ryzyko narasta (ryc. 2) (6). Dlatego u cho-
rych z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczy-
niowym należy obniżyć stężenie cholesterolu do wartości 
odpowiednio < 70 i < 55 mg/dl, a także obniżyć stężenie 
cholesterolu co najmniej o 50% wartości wyjściowej (przy 
jednoczesnym osiąganiu zalecanych wartości docelowych 
dla tej grupy). 

Rycina 1. Cele terapii leczenia hipotensyjnego, hipolipemizującego, hipoglikemizującego (u chorych na cukrzycę) i hiperuryke-
micznego na podstawie zaleceń ESC/ESH 2018, PTNT 2019, ESC/EASD 2019 i ESC/EAS 2019 (1–5)
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 RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE

BARDZO  
WYSOKIE

 ■ Udokumentowana choroba sercowo-naczyniowa na podłożu miażdżycy, rozpoznana klinicznie lub jednoznacz-
nie w badaniu obrazowym:

 ⿎ następujące rozpoznania kliniczne: ostry zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa, rewaskularyzacja tęt-
nicy wieńcowej lub innej, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny (TIA), choroba tętnic obwodowych

 ⿎ jednoznacznie stwierdzona choroba sercowo-naczyniowa na podłożu miażdżycy w badaniach obrazowych 
obejmuje zmiany, które są udokumentowanymi czynnikami ryzyka zdarzeń klinicznych, jak np. istotna blasz-
ka miażdżycowa w badaniu angiograficznym lub TK (wielonaczyniowa choroba wieńcowa z dwiema głów-
nymi tętnicami z > 50% zwężeniami) lub w USG tętnic szyjnych

 ■ Cukrzyca z powikłaniami narządowymi* lub z trzema głównymi czynnikami ryzyka, albo wczesny początek cu-
krzycy typu 1 (czas trwania > 20 lat)

 ■ Ciężka niewydolność́ nerek (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2)
 ■ Hipercholesterolemia rodzinna (FH) z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową lub innym głównym czynni-
kiem ryzyka

 ■ SCORE ≥ 10%

WYSOKIE  ■ Znacząco podwyższony pojedynczy czynnik ryzyka, zwłaszcza stężenie cholesterolu całkowitego > 310 mg/d; 
(> 8 mmol/l), cholesterolu LDL > 190 mg/dl (> 4,9 mmol/l), nadciśnienie tętnicze 3. stopnia ≥ 180/110 mm Hg

 ■ Hipercholesterolemia rodzinna bez istotnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 ■ Cukrzyca bez powikłań narządowych*, cukrzyca trwająca ≥ 10 lat lub z innym dodatkowym czynnikiem ryzyka 
 ■ Umiarkowana niewydolność nerek (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m2) 
 ■ SCORE ≥ 5 < 10% 

Tabela 3. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego na podstawie wytycznych ESC/EAS (2)

Hiperurykemia

Cukrzyca

Miażdżyca

Nadciśnienie tętnicze

Podstawowe zasady leczenia pozahipotensyjnego 
u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i hiperurykemią1:

Zatrzymaj hiperurykemię

WYTYCZNE
PTNT
2019

Osiągnij docelową wartość < 5 mg/dl  
(297,5 μmol/l)

Pacjent z nadciśnieniem  
tętniczym, wysokim ryzykiem  
sercowo-naczyniowym i hiperurykemią. 
Stężenie kwasu moczowego > 5-6 mg/dl  
(300-360 μmol/l)

Należy rozważyć zastosowanie allopurinolu  
w dawce wzrastającej ≥ 300 mg

Kompleksowa opieka nad pacjentem  
w dobie COVID-19 i nie tylko.
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Milurit (Allopurinolum). Skład i postać: Tabletki, jedna tabletka zawiera odpowiednio 100 mg lub 300 mg allopurynolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka 100 mg zawiera 50 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie wszystkich 
postaci hiperurykemii, których nie można kontrolować dietą, w tym hiperurykemia wtórna różnego pochodzenia i powikłania kliniczne stanów przebiegających z hiperurykemią, zwłaszcza jawna dna moczanowa, nefropatia moczanowa (np. w trakcie leczenia 
nowotworów) oraz w celu rozpuszczenia złogów i zapobiegania powstawaniu kamieni moczanowych. Leczenie nawracającej kamicy nerkowej z kamieniami nerkowymi o mieszanym składzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykemią, gdy leczenie 
płynami, dietą i innymi sposobami okazało się nieskuteczne. Choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub wywołane jest leczeniem cytotoksycznym. 
Zaburzenia czynności niektórych enzymów, prowadzące do nadprodukcji moczanów, np.: fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół Lescha-Nyhana), glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu), syntetazy 
fosforybozylopirofosforanowej, amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej,  fosforybozylotransferazy adeninowej. Dawkowanie i sposób podania: Produkt leczniczy Milurit należy stosować doustnie raz na dobę, po posiłku. Produkt leczniczy Milurit jest 
dobrze tolerowany przez pacjentów, zwłaszcza jeśli przyjmowany jest po posiłkach. Jeśli dobowa dawka produktu leczniczego jest większa niż 300 mg i wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, lek można podawać w dawkach podzielonych. 
Dorośli: Podawanie allopurynolu należy rozpocząć od stosowania małej dawki leku, np. 100 mg na dobę, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Początkową dawkę należy zwiększać tylko wtedy, gdy wpływ stosowanej dawki na stężenie moczanów 
w surowicy nie jest zadowalający. Szczególnie ostrożnie należy postępować w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek (patrz w punkcie: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Zaleca się następujące schematy dawkowania: 100 do 200 mg 
na dobę w stanach lekkich; 300 do 600 mg na dobę w stanach umiarkowanie ciężkich; 700 do 900 mg na dobę w stanach ciężkich. Jeśli konieczne jest obliczenie dawki na kilogram masy ciała, należy stosować następujący zakres dawek: 2 do 10 mg/kg masy ciała 
na dobę. Dzieci i młodzież (dzieci poniżej 15 lat): Zalecana dawka to 10 do 20 mg/kg masy ciała na dobę, do maksymalnej dawki 400 mg na dobę. Stosowanie produktu leczniczego u dzieci jest rzadko wskazane, z wyjątkiem chorób nowotworowych (szczególnie 
białaczki) i niektórych zaburzeń enzymatycznych, takich jak zespół Lescha-Nyhana. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Ze względu na brak specyficznych danych, należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia zadowalającą redukcję moczanów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia w zaburzonej czynności nerek i w niektórych przypadkach wymienionych w punkcie: „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Allopurynol 
i jego metabolity wydalane są przez nerki, dlatego też zaburzenia czynności nerek mogą prowadzić do retencji substancji czynnej i (lub) jej metabolitów, a w konsekwencji do przedłużenia ich okresów półtrwania w osoczu. Poniższy schemat służyć jako wskazówka 
do modyfikacji dawkowania w niewydolności nerek. Klirens kreatyniny: >20ml/min -dawkowanie standardowe; 10 do 20 ml/min- 100 to 200 mg na dobę; < 10 ml/min- 100 mg/dobę lub podawanie w dłuższych odstępach czasu. W przypadku ciężkiej niewydolności 
nerek wskazane może być stosowanie dawki mniejszej niż 100 mg na dobę lub też podawanie dawki 100 mg w odstępach dłuższych niż 24 godziny. Jeśli możliwe jest monitorowanie stężenia oksypurynolu w osoczu, to dawkowanie allopurynolu należy ustalić tak, 
aby stężenie oksypurynolu było mniejsze niż 100 µmol/l (15,2 mg/l). Allopurynol i jego metabolity są usuwane z organizmu podczas dializy nerkowej. Jeśli pacjent wymaga dializy dwa lub trzy razy w tygodniu, należy rozważyć następujący, alternatywny schemat 
dawkowania: podawanie 300-400 mg produktu leczniczego Milurit tuż po każdej dializie, bez podawania kolejnych dawek do czasu następnego zabiegu. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek jednoczesne podawanie allopurynolu i tiazydowych leków 
moczopędnych wymaga szczególnej ostrożności. Allopurynol należy poddawać w najmniejszej skutecznej dawce, starannie monitorując czynność nerek. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z zaburzeniami  czynności wątroby 
należy zmniejszyć dawki produktu leczniczego. Zaleca się okresowe wykonywanie testów czynnościowych wątroby we wstępnym okresie leczenia. Dawkowanie w leczeniu chorób z intensywnym obrotem moczanowym, np. w chorobach nowotworowych, w zespole 
Lescha-Nyhana. Zaleca się zastosowanie produktu leczniczego Milurit przed rozpoczęciem leczenia cytotoksycznego w celu wyrównania hiperurykemii i (lub) hiperurykozurii. Istotne jest zapewnienie właściwego nawodnienia pacjenta w celu utrzymania optymalnej 
diurezy oraz alkalizacja moczu w celu zwiększenia rozpuszczalności moczanów/kwasu moczowego. Produkt leczniczy Milurit należy stosować w dawkach mieszczących się w dolnych granicach zalecanego zakresu dawkowania. W przypadku pacjentów z nefropatią 
moczanową lub inną patologią zaburzającą czynność nerek, należy przestrzegać zaleceń podanych w punkcie: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Powyższe zalecenia mają na celu zmniejszenie ryzyka odkładania złogów ksantyny oraz (lub) 
oksypurynolu, со mogłoby niekorzystnie wpłynąć na stan kliniczny pacjenta. Monitorowanie pacjentów: We właściwych odstępach czasu należy oznaczać stężenie moczanów w surowicy i w moczu oraz kwasu moczowego w moczu, w celu dostosowania dawki 
produktu leczniczego. Zalecenia dotyczące dawkowania przy występowaniu reakcji skórnych: W razie wystąpienia reakcji skórnych należy natychmiast zaprzestać podawania allopurynolu. Po ustąpieniu łagodnych reakcji skórnych można przywrócić podawanie 
allopurynolu w małej dawce (np.  50 mg/dobę) po starannym rozważeniu występujących zagrożeń. Następnie można stopniowo zwiększać dawkę monitorując występowanie reakcji skórnych i innych ewentualnych działań niepożądanych. W razie nawrotu wysypki 
należy odstawić allopurynol na stałe, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia nasilonych reakcji skórnych Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na allopurynol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Zespół nadwrażliwości, zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Reakcje nadwrażliwości na allopurynol mogą przejawiać się w różnoraki sposób, w tym jako rumień grudkowo-plamkowy, zespół 
nadwrażliwości (znany także jako reakcje z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi - DRESS) oraz SJS/TEN. Reakcje te są rozpoznaniami klinicznymi, a ich postacie kliniczne stanowią podstawę do podejmowania decyzji o stosowaniu leku. W razie wystąpienia 
takich reakcji w każdym momencie leczenia należy natychmiast przerwać stosowanie allopurynolu. Nie należy ponownie narażać na kontakt z lekiem pacjentów z zespołem nadwrażliwości oraz SJS/TEN. Stosowanie glikokortykosteroidów może mieć korzystny wpływ 
na łagodzenie skórnych reakcji nadwrażliwości. Wykazano, że allel HLA-B*5801 jest powiązany z ryzykiem ogólnoustrojowego zespołu nadwrażliwości (osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi, ang. DRESS) oraz zespołu Stevensa-Johnsona (ang. SJS), 
toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (ang. TEN) . Częstość występowania allelu HLA-B*5801 różni się znacząco w grupach etnicznych: do 20% w populacji chińskiej (Han), 8-15% w populacji tajskiej, około 12% w populacji koreańskiej oraz 1-2% u osób 
pochodzenia japońskiego lub europejskiego. Należy rozważyć przeprowadzenie badania przesiewowego w celu wykrycia HLA-B*5801 przed rozpoczęciem leczenia allopurynolem w podgrupach pacjentów o znanej, dużej częstości występowania tego allelu. Przewlekła 
choroba nerek może dodatkowo zwiększać ryzyko u tych pacjentów. Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie genotypowania HLA-B*5801 u pacjentów pochodzenia chińskiego (Han), tajskiego lub koreańskiego, rozpoczęcie leczenia musi poprzedzać dokładna 
ocena korzyści i uznanie, że przeważają one nad możliwym większym ryzykiem. Zastosowanie genotypowania w innych populacjach pacjentów nie zostało określone. Jeśli pacjent jest nosicielem allelu HLA-B*5801 [dotyczy to zwłaszcza osób pochodzenia chińskiego 
(Han), tajskiego lub koreańskiego], nie należy rozpoczynać leczenia allopurynolem, chyba że nie są dostępne inne opcje leczenia, a korzyści z leczenia przeważają ryzyko. Należy szczególnie uważnie obserwować, czy nie występują objawy DRESS albo SJS lub TEN, 
a pacjenta należy poinformować o konieczności natychmiastowego zaprzestania leczenia w chwili wystąpienia pierwszych objawów. Objawy SJS lub TEN mogą wystąpić nawet u pacjentów, u których wynik badania wykrywającego HLA-B*5801 był negatywny, 
niezależnie od ich pochodzenia etnicznego. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek jednocześnie stosujący leki moczopędne (zwłaszcza tiazydowe) mogą być zagrożeni zwiększonym ryzykiem rozwoju reakcji nadwrażliwości, w tym SJS/TEN związanych 
z allopurynolem. Należy szczególnie uważnie obserwować pacjentów w kierunku występowania  objawów zespołu nadwrażliwości lub SJS/TEN a pacjentów należy poinformować, aby w razie pojawienia się pierwszych objawów natychmiast i na stałe przerwali 
leczenie. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy stosować mniejsze dawki produktu leczniczego (patrz punkt Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością 
serca, leczonych np. lekami moczopędnymi czy inhibitorami konwertazy angiotensyny, mogą wystąpić jednocześnie zaburzenia czynności nerek. Dlatego należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Milurit w tej grupie pacjentów (patrz dawkowanie 
w u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Ogólnie uważa się, że bezobjawowa hiperurykemia nie jest wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Milurit i może być wyrównana przez podawanie płynów, zastosowanie odpowiedniej diety oraz leczenie 
jej przyczyny. Nie należy rozpoczynać leczenia allopurynolem do chwili całkowitego ustąpienia ostrego napadu dny moczanowej ponieważ może to wywołać kolejne napady. W początkowym okresie leczenia produktem leczniczym Milurit, podobnie jak w przypadku 
środków urykozurycznych, może wystąpić ostre dnawe zapalenie stawów. Dlatego też zaleca się profilaktyczne stosowanie odpowiedniego leku przeciwzapalnego lub kolchicyny  przez co najmniej jeden miesiąc. Należy zasięgnąć odpowiednich informacji z literatury 
fachowej, dotyczących szczegółowych zaleceń dawkowania i środków ostrożności i ostrzeżeń. Jeśli u pacjenta przyjmującego allopurynol wystąpi ostry napad dny, należy kontynuować leczenie allopurynolem nie zmieniając dawki produktu leczniczego i jednocześnie 
podawać odpowiedni lek przeciwzapalny. Allopurynolu nie wolno przepisywać pacjentom leczonym azatiopryną lub 6-merkaptopuryną, chyba że dawka tych leków jest zmniejszona do 25% pierwotnie przepisanej dawki. Odkładanie się złogów ksantynowych: 
W stanach, w których występuje znaczne zwiększenie wytwarzania moczanów (np. w chorobach nowotworowych i podczas ich leczenia, w zespole Lescha-Nyhana) całkowite stężenie ksantyny w moczu może, w rzadkich przypadkach, zwiększyć się na tyle, 
by spowodować odkładanie się złogów ksantynowych w drogach moczowych. Ryzyko to można zminimalizować zapewniając właściwe nawodnienie pacjenta w celu uzyskania optymalnego rozcieńczenia moczu. Zaklinowanie moczanowych kamieni nerkowych: 
Ponieważ prawidłowe leczenie produktem leczniczym Milurit doprowadza do rozpuszczenia dużych kamieni moczanowych znajdujących się w miedniczkach nerkowych, istnieje niewielka możliwość ich zaklinowania się w moczowodzie. W trakcie leczenia dny 
i kamicy moczanowej dobowa objętość moczu musi wynosić co najmniej 2 litry, a pH moczu musi zawierać się w zakresie 6,4-6,8. Hemochromatoza: Główne działanie allopurynolu  w leczeniu dny polega na hamowaniu enzymu oksydazy ksantynowej. Oksydaza 
ksantynowa może uczestniczyć w redukcji i usuwaniu zmagazynowanego w wątrobie żelaza. Niektóre badania na gryzoniach wykazały zwiększone magazynowanie żelaza u zwierząt leczonych allopurynolem, choć są badania, które tego nie potwierdzają. Badanie 
obejmujące 28 zdrowych ochotników nie wykazało zmian w wątrobowym magazynowaniu żelaza podczas leczenia allopurynolem. Nie ma badań oceniających bezpieczeństwo stosowania allopurynolu u pacjentów z hemochromatozą. Podawanie allopurynolu 
chorym lub ich bliskim krewnym powinno odbywać się z dużą ostrożnością. Zaburzenia tarczycy: W długoterminowym otwartym badaniu kontynuacyjnym zaobserwowano zwiększone wartości TSH (>5,5 µIU/ml) u pacjentów poddanych długotrwałemu leczeniu 
allopurynolem (5,8%). Należy zachować ostrożność podczas stosowania allopurynolu u pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy. Każda tabletka leku Milurit 100 mg zawiera 50 mg laktozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, 
niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku. Działania niepożądane: Brak współczesnej dokumentacji klinicznej tego produktu leczniczego, która mogłaby być wykorzystana dla oceny 
częstości występowania działań niepożądanych. Częstość działań niepożądanych może być różna w zależności od stosowanej dawki oraz w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami. Częstości występowania przypisane do wymienionych poniżej działań 
niepożądanych zostały określone w przybliżeniu, dla większości z tych działań nie są dostępne odpowiednie dane pozwalające określić częstość występowania. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu leku do obrotu określono jako występujące rzadko 
lub bardzo rzadko. Kategorie częstości występowania określono w następujący sposób: Poniższe działania niepożądane zostały podzielone na następujące kategorie: Bardzo często ≥1/10; Często ≥1/100 do <1/10; Niezbyt często ≥1/1 000 do <1/100; Rzadko 
≥1/10 000 do <1/1 000; Bardzo rzadko <1/10 000; Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane, związane ze stosowaniem allopurynolu, występują rzadko w populacji leczonych pacjentów i w większości 
przypadków mają niewielkie nasilenie. Częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się w przypadkach współistniejącej choroby nerek i (lub) wątroby. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: Bardzo rzadko: Czyraczność. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: 
Bardzo rzadko: agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia, granulocytoza, leukopenia, leukocytoza, eozynofilia i wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia małopłytkowości, agranulocytozy 
i niedokrwistości aplastycznej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, co potwierdza konieczność zachowania szczególnej ostrożności u tych pacjentów. Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często: reakcje 
nadwrażliwości. Ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje skórne ze złuszczaniem naskórka, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, pseudochłoniakiem, bólami stawów, leukopenią i (lub) eozynofilią (DRESS), zespołem Stevensa-Johnsona i toksycznym 
martwiczym oddzieleniem się naskórka, występują rzadko (patrz: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej). Związane z tym zapalenie naczyń i odczyny tkankowe mogą przejawiać się w różnoraki sposób, w tym powiększeniem wątroby i śledziony, zapaleniem wątroby, 
zespołem znikających przewodów żółciowych (zniszczenie oraz zanik wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych), zaburzeniami czynności nerek i bardzo rzadko drgawkami. Zmiany mogą wystąpić również w innych narządach (np. wątroba, płuca, nerki, trzustka, 
mięsień sercowy i okrężnica). Bardzo rzadko opisywano wstrząs anafilaktyczny. Tego rodzaju objawy mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Jeżeli wystąpią, produkt leczniczy Milurit należy odstawić NATYCHMIAST i NA STAŁE. Nie należy ponownie podawać 
produktu leczniczego pacjentom, u których wystąpił zespół  nadwrażliwości oraz SJS/TEN. Stosowanie glikokortykosteroidów może mieć korzystny wpływ na łagodzenie skórnych reakcji nadwrażliwości. W momencie wystąpienia uogólnionych reakcji nadwrażliwości 
zazwyczaj występują zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, szczególnie w przypadkach kończących się zgonem (patrz punkt: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bardzo rzadko: Angioimmunoblastyczny chłoniak z komórek T. Bardzo 
rzadko po dokonaniu biopsji z powodu uogólnionej limfadenopatii opisywano angioimmunoblastycznego chłoniaka z komórek T. Zmiany z reguły przemijają po odstawieniu produktu leczniczego Milurit. Bardzo rzadko: Wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia 
metabolizmu i odżywiania: Bardzo rzadko: cukrzyca, hiperlipidemia. Zaburzenia psychiczne: Bardzo rzadko: depresja. Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo rzadko: śpiączka, porażenia, ataksja, neuropatia, parestezje, senność, bóle głowy, zaburzenia smaku. 
Zaburzenia oka: Bardzo rzadko: zaćma, zaburzenia widzenia, zmiany w obszarze plamki żółtej. Zaburzenia ucha i błędnika: Bardzo rzadko: zawroty głowy. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: dławica piersiowa, bradykardia. Zaburzenia naczyniowe: Bardzo rzadko: 
nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często: wymioty, nudności, biegunka; Bardzo rzadko: nawracające krwawe wymioty, biegunki tłuszczowe, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zmiana częstości wypróżnień; Częstość nieznana: bóle brzucha. 
We wczesnych badaniach klinicznych odnotowywano występowanie nudności i wymiotów. Późniejsze doniesienia wskazują, że objawy te nie stanowią poważnego problemu i można im zapobiec przyjmując produkt leczniczy Milurit po posiłkach. Zaburzenia wątroby 
i dróg żółciowych: Niezbyt często: nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; Rzadko: zapalenie wątroby (w tym martwica i ziarniniakowe zapalenie wątroby). Opisywano zaburzenia czynności wątroby bez wyraźnych innych objawów uogólnionej nadwrażliwości. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka; Rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (TEN); Bardzo rzadko: Obrzęk naczynioruchowy, rumień trwały, łysienie, odbarwienie włosów. Reakcje skórne są 
najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi i mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Mogą to być zmiany swędzące, grudkowo-plamiste, niekiedy łuskowate, czasem plamicze i rzadko złuszczające takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne 
martwicze oddzielanie się naskórka (SJS/TEN). Ryzyko wystąpienia SJS, TEN i innych ciężkich reakcji nadwrażliwości jest najwyższe w pierwszych tygodniach leczenia. W opanowywaniu takich reakcji najlepsze efekty daje wczesne rozpoznanie i natychmiastowe 
odstawienie leku, który jest podejrzany o takie działanie. W przypadku wystąpienia takich zmian, produkt leczniczy Milurit należy NATYCHMIAST odstawić. Po ustąpieniu łagodnych reakcji skórnych można w razie potrzeby przywrócić podawanie allopurynolu w małej 
dawce (np. 50 mg/dobę), a następnie stopniowo zwiększać dawkę. Wykazano związek obecności allelu HLA-B*5801 z ryzykiem rozwoju zespołu nadwrażliwości oraz SJS/TEN związanych z allopurynolem. Jeżeli zmiany skórne wystąpią ponownie, produkt leczniczy 
Milurit należy odstawić NA STAŁE, ponieważ mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (patrz: Zaburzenia układu immunologicznego). W przypadku gdy nie można wykluczyć wystąpienia SJS/TEN lub innych ciężkich reakcji nadwrażliwości, NIE WOLNO ponownie 
podawać allopurynolu ze względu na ryzyko ciężkich, a nawet zakończonych zgonem reakcji. Rozpoznanie kliniczne zespołu Stevensa-Johnsona/toksycznego martwiczego oddzielenia się naskórka pozostaje nadal podstawą do podejmowania decyzji terapeutycznych. 
Jeśli na którymkolwiek etapie leczenia pojawią się tego typu reakcje, allopurynol należy odstawić natychmiast i na stałe. Zgłaszano występowanie obrzęku naczynioruchowego z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi bardziej uogólnionej reakcji nadwrażliwości, 
jak i bez takich objawów. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bardzo rzadko: bóle mięśniowe. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Bardzo rzadko: krwiomocz, mocznica; Rzadko: kamica moczowa. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Bardzo rzadko: 
niepłodność u mężczyzn, zaburzenia erekcji, ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo rzadko: obrzęki, ogólne złe samopoczucie, osłabienie, gorączka. Zgłaszano występowanie gorączki z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi bardziej 
uogólnionej reakcji nadwrażliwości na produkt leczniczy Millurit, jak i bez takich objawów (patrz: Zaburzenia układu immunologicznego). Badania diagnostyczne: Często: Podwyższenie stężenia hormonu tyreotropowego (TSH). Zwiększone stężenie hormonu 
tyreotropowego (TSH) stwierdzone w odpowiednich badaniach nie miało żadnego wpływu na stężenie wolnej T4 ani też stężenie TSH nie wskazywało na subkliniczną niedoczynność tarczycy. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu 
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny 
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 
181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48224921301, faks:+48224921309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Milurit 100 mg i Milurit 300 mg odpowiednio nr R/1632 i 4148 wydane przez MZ. Kategoria dostępności leku: Rp. Cena 
urzędowa detaliczna: Milurit 100 mg x 50 tabl. i Milurit 300 mg x 30 tabl.  wynosi odpowiednio: 8,52 zł i 14,94 zł. Wysokość dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio: 3,20 zł i 3,20 zł. Podmiot odpowiedzialny: Proterapia Sp. z o.o., Polska. Dodatkowych informacji 
o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel.: +48 22 417 92 00, faks: +48 22 417 92 92. www.egis.pl. [ostatnia aktualizacja 03.2020]

* Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1. marca 2020 r. Podana cena 0 PLN przysługuje 
świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z poźn. zm.).

1. Tykarski A. et al., „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym-rok 2019” Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019, tom 5, numer 1
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Jak uzyskać „tak niskie” docelowe wartości 
stężenia cholesterolu LDL?
Leczenie hipercholesterolemii obejmuje leczenie niefarma-
kologiczne oraz leczenie farmakologiczne. Leczenie niefar-
makologiczne, czyli tzw. modyfikacja stylu życia, powinno być 
wdrożone bezzwłocznie u wszystkich chorych z potwierdzoną 
hipercholesterolemią. U chorych wysokiego i bardzo wysokiego 
ryzyka sercowo-naczyniowego leczenie farmakologiczne należy 
rozpocząć jednocześnie z modyfikacją stylu życia, gdy wyjścio-

we wartości stężenia cholesterolu LDL wynoszą odpowiednio  
> 100 i > 70 mg/dl (2).

Według autorów wytycznych ESC/EAS z 2019 podstawę lecze-
nia zaburzeń gospodarki lipidowej stanowią statyny. Wykorzy-
stanie natomiast silnie działających statyn w wysokich dawkach 
prowadzi do obniżenia stężenia cholesterolu LDL o ok. 50%. 
W pierwszym kroku terapii u chorych wysokiego lub bardzo wyso-
kiego ryzyka sercowo-naczyniowego należy zastosować statynę 
w dużej dawce, aż do największej tolerowanej dawki (ryc. 3) (2).

Rycina 2. Korzyści z obniżania stężenia cholesterolu LDL w zależności od uzyskanego obniżenia – metaanaliza badań klinicznych (6) 

Rycina 3. Schemat leczenia hipercholesterolemii na podstawie wytycznych ESC/EAS 2019 (2)
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Prewencja pierwotna: pacjenci z FH oraz in-
nymi poważnymi czynnikami ryzyka (bar-

dzo wysokie ryzyko s-n)

Prewencja pierwotna: pacjen-
ci z bardzo wysokim ryzykiem, 

ale bez FH

Zastosuj statyny w najwyższej tolerowanej dawce

Dołącz ezetymib do terapii (możliwy preparat złożony) 

Włącz inhibitory PCSK9        /        rozważ włączenie inhibitorów PCSK9
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FH – hipercholesterolemia rodzinna, PCSK9 – konwertaza białkowa subtylizyny/keksyny typu 9, s-n – sercowo-naczyniowe
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U dużego odsetka chorych, szczególnie z grup bardzo wy-
sokiego i wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, koniecz-
ne jest dołączenie do statyny kolejnego leku w celu osiągnię-
cia docelowych wartości stężenia cholesterolu LDL. Wytyczne 
ESC/EAS zalecają w takim przypadku dołączenie do statyny 
ezetymibu. Połączenie silnie działającej statyny z ezetymibem 
umożliwia obniżenie stężenia cholesterolu LDL o ok. 65%. 
Tego rodzaju terapia umożliwia osiągnięcie docelowych war-
tości cholesterolu LDL u większości pacjentów (ryc. 3) (2).

Jakie są korzyści z połączenia statyny 
z ezetymibem w postaci preparatu  
złożonego?
W prezentowanym przypadku zastosowano preparat złożony 
będący połączeniem rosuwastatyny i ezetymibu. Warto pod-
sumować argumenty za zastosowaniem takiego preparatu:

 ■ Dodatkowe obniżenie stężenia cholesterolu LDL
Dołączenie do statyny ezetimibu związane jest z dodatko-
wym obniżeniem stężenia cholesterolu LDL. Warto w tym 
miejscu odnotować badanie I-ROSETTE, w którym porów-
nano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia rosuwastaty-
ną (5–20 mg) w monoterapii oraz w skojarzeniu z ezetymi-
bem (10 mg). Wykazano m.in. (ryc. 4) (7):

 ⿎ > 50% obniżenie stężenia cholesterolu LDL w terapii 
skojarzonej: –51,8%, –55,8% i –62,2% (odpowiednio dla 
ezetymibu i rosuwastatyny w dawkach 5, 10 i 20 mg);

 ⿎ uzyskanie wartości docelowych stężenia cholesterolu 
LDL u 92,3% chorych stosujących terapię skojarzoną ro-
suwastatyną i ezetymibem;

 ⿎ niską, porównywalną między grupami monoterapii i le-
czenia skojarzonego częstość zdarzeń niepożądanych.

Z kolei w badaniu ACTE dołączenie ezetymibu do rosuwasta-
tyny pozwoliło na dalsze, niemal 25% obniżenie stężenia LDL 
cholesterolu, a zatem efekt był niemal czterokrotnie większy 
niż podwojenie dawki statyny stosowanej w monoterapii (8).

 ■ Dalsze zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego
W badaniu IMPROVE-IT wykazano, że u chorych po prze-
bytym ostrym zespole wieńcowym leczenie statyną w sko-

jarzeniu z ezetymibem w porównaniu z leczeniem samą 
statyną związane jest nie tylko z dodatkowym obniżeniem 
stężenia cholesterolu LDL, ale i z istotnym zmniejszeniem 
o 34% częstości występowanie głównego punktu końco-
wego, który obejmował zgon z przyczyn sercowo-naczy-
niowych, zawał serca, niestabilną dławicę wymagającą 
hospitalizacji, rewaskularyzację wieńcową i udar mózgu (9). 

 ■ Zwiększenie stopnia stosowania się do zaleceń
Wytyczne ESC/EAS podkreślają, że preparaty złożone po-
winny być podawane wtedy, kiedy jest to możliwe (2). 
Wprowadzenie do stosowania klinicznego preparatów 
złożonych opartych na statynie i ezetymibie (tak jak w pre-
zentowanym przypadku preparat złożony: rosuwastatyna 
+ ezetymib) może przełożyć się na uproszczenie terapii 
hipercholesterolemii, a co za tym idzie na zwiększenie 
stopnia stosowania się do zaleceń. Analiza bazy danych 
medycznych wykazała, że podawanie preparatu złożonego 
w terapii hipercholesterolemii (w ponad 90% przypadków 
statyna + ezetymib) wiąże się z poprawą stopnia stosowa-
nia się do zaleceń o 32% (10). 

Czy podwyższone stężenie kwasu moczo-
wego związane jest z wyższym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym?
Badania publikowane na przestrzeni ostatnich lat wskazują, że 
podwyższone stężenie kwasu moczowego może mieć związek 
z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Warto odnotować bada-
nia wskazujące na związek między podwyższonym stężeniem 
kwasu moczowego a ryzykiem udaru mózgu i zawału serca (5). 

 ■ Ryzyko udaru mózgu
W badaniu The Tromsø Study przeprowadzonym w Nor-
wegii autorzy poddali analizie związek stężenia kwasu mo-
czowego w surowicy ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przy-
czyny oraz występowaniem udaru mózgu i zawału serca.  
Do prospektywnego badania włączono 2696 mężczyzn 
i 3004 kobiety. W skorygowanym modelu względem war-
tości ciśnienia tętniczego, przesączania kłębuszkowego, 
wskaźnika albumina/kreatynina, przyjmowania leków oraz 

Rycina 4. Wpływ dołączenia ezetymibu 10 mg do rosuwastatyny w dawce 5–20 mg (7)
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tradycyjnych czynników ryzyka wykazano, że każde zwiększe-
nie stężenia kwasu moczowego o 87 μmol/l związane jest 
niezależnie ze zwiększeniem ryzyka udaru mózgu o 24% (11). 

Do badania Comprehensive Research on the Prevention 
and Control of the Diabetes autorzy włączyli 19 442 cho- 
rych na cukrzycę typu 2. Celem projektu była ocena związ-
ku pomiędzy stężeniem kwasu moczowego w surowicy 
krwi a udarem mózgu u chorych na cukrzycę typu 2. U cho-
rych poniżej 60. r.ż. iloraz szans udaru mózgu wynosił 2,4 
w grupie ze stężeniem kwasu moczowego w 5. kwintylu 
w porównaniu z chorymi ze stężeniem kwasu moczowego 
w 1. kwintylu. Zależność między wysokim stężeniem kwasu 
moczowego a zwiększonym ryzykiem udaru mózgu wyka-
zano także w grupie chorych z cukrzycą typu 2 ≥ 60. r.ż. 

 ■ Ryzyko zawału serca
W badaniu Ekici i wsp. opublikowanym na łamach KARDIO-
LOGII POLSKIEJ oceniono związek między stężeniem kwasu 
moczowego w surowicy a nasileniem zmian miażdżyco-
wych (ocena za pomocą skali SYNTAX) u 705 chorych pod-
danych koronarografii. Wykazano, że osoby z umiarkowanie 
i istotnie nasilonymi zmianami miażdżycowymi w tętnicach 
wieńcowych charakteryzują się wyższym stężeniem kwasu 
moczowego w surowicy niż osoby bez zmian miażdżyco-
wych w tętnicach wieńcowych. W analizie wieloczynni-
kowej wykazano niezależny od innych czynników ryzyka 
związek pomiędzy wyższym stężeniem kwasu moczowego 
a obecnością miażdżycy w tętnicach wieńcowych (12). 

Z kolei Singh i Yu poddali analizie dużą amerykańską 
bazę danych Medicare w celu oceny związku między stoso-
waniem allopurynolu a ryzykiem wystąpienia zawału serca 
u osób w wieku podeszłym. Wykazano, że stosowanie allo-
purynolu wiązało się z niższym o 15% ryzykiem wystąpienia 
zawału serca vs osoby niestosujące tego leku. Interesująca 
jest obserwacja, że im dłużej stosowano allopurynol, tym 
niższe było ryzyko wystąpienia zawału serca – do pół roku 
o 3%, od pół roku do dwóch lat o 17% i o 30% dla terapii 
trwającej ponad 2 lata. Związek pomiędzy stosowaniem al-
lopurynolu a niższym ryzykiem wystąpienia zawału sercu był 

niezależny od innych czynników ryzyka choroby wieńcowej. 
Malejące ryzyko wystąpienia zawału serca wraz z długością 
terapii allopurynolem obserwowano również w podgru-
pach wyodrębnionych ze względu na wiek, płeć i rasę (13). 

Związek między zwiększonym stężeniem kwasu moczo-
wego a ryzykiem zawału serca potwierdzono także w przed-
stawionym w dalszej części artykułu badaniu URAHH (14). 

Jakie są wartości graniczne stężenia kwasu 
moczowego?
Na to pytanie odpowiedziało badanie URAHH (Uric Acid Right 
for Heart Health), które jest analizą danych z badań z obserwa-
cją oraz danych chorych objętych opieką klinik w ramach pro-
jektu Włoskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wy-
kazano, że stężenie kwasu moczowego związane z wyższym 
ryzykiem wystąpienia zdarzeń wynosi (ryc. 5) (14,15): 

 ■ dla zgonu z jakiejkolwiek przyczyny – 4,7 mg/dl;
 ■ dla zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych – 5,6 mg/dl;
 ■ dla zawału serca – 5,7 mg/dl.

Leczenie hiperurykemii – czy działać aktywnie?
W ostatnim czasie podwyższone stężenie kwasu moczowego 
zostało uznane za niezależny czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-
-naczyniowych i uwzględnione w wytycznych postępowania 
w nadciśnieniu tętniczym ESC/ESH 2018 oraz PTNT 2019 (3,4). 
Postuluje się, że wysokie stężenie kwasu moczowego pro-
wadzi do zaburzeń o charakterze makro- i mikroangioptatii, 
czego konsekwencją jest rozwój/progresja nadciśnienia tętni-
czego, choroby wieńcowej, choroby naczyniowo-mózgowej, 
cukrzycy i innych chorób sercowo-naczyniowych (5).

W 2016 r. na łamach HYPERTENSION ukazała się praca 
MacIsaac i wsp., której celem była ocena związku stosowania 
allopurynolu z poprawą rokowania sercowo-naczyniowego 
w grupie starszych chorych na nadciśnienie tętnicze. Wyka-
zano, że osoby przyjmujące allopurynol miały istotnie staty-
stycznie niższe ryzyko wystąpienia udaru mózgu oraz zdarzeń 
sercowo-naczyniowych w porównaniu z osobami nieleczo-
nymi allopurynolem. Stosowanie wyższej dawki tego leku  

Rycina 5. Badanie URAHH. Wpływ podwyższonego stężenia kwasu moczowego na częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny 
oraz z przyczyn sercowo-naczyniowych (15)
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(≥ 300 mg/d) jeszcze bardziej obniżało ryzyko udaru i zdarzeń 
sercowo-naczyniowych (16). 

Wytyczne PTNT z 2019 r. postępowanie w hiperurykemii opar-
ły na międzynarodowym stanowisku ekspertów z 2019 r (3,5): 
„Należy rozważyć zastosowanie allopurynolu w dawce docelowej 
≥ 300 mg u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, wysokim ry-
zykiem sercowo-naczyniowym i bezobjawową hiperurykemią, 
a nawet ze stężeniem kwasu moczowego > 5–6 mg/dl, mimo pra-
widłowej funkcji nerek, dążąc do docelowej wartości < 5 mg/dl”.

Postępowanie mające na celu zmniejszenie stężenia kwasu 
moczowego na podstawie wytycznych PTNT z 2019 i stano-
wiska ekspertów przedstawiono na rycinie 6 (3,5). W prezen-
towanym przypadku postąpiono zgodnie z tymi zaleceniami, 
stosując allopurynol w dawce 300 mg.

Podsumowanie
W opisanym przypadku oprócz uzyskania celów terapii hipo-
tensyjnej i hipoglikemizującej konieczna była modyfikacja te-
rapii hipolipemizującej i hipourykemicznej. Najnowsze badania 
i stanowiska wskazują na korzyści z uzyskania niższych niż do-
tychczas zarówno wartości stężenia cholesterolu LDL, jak i kwa-
su moczowego. W przypadku leczenia hiperurykemii wytyczne 
wskazują na konieczność rozważenia leczenia allopurynolem. 
Natomiast w leczeniu hipercholesterolemii intensywna terapia 
coraz częściej będzie oparta na statynie i ezetymibie. Wyko-
rzystanie preparatu złożonego (w prezentowanym przypadku 

preparat złożony: rosuwastatyna + ezetymib) związane jest nie 
tylko z większym obniżeniem stężenia cholesterolu LDL, ale 
i korzystnie wpływa na stopień stosowania się do zaleceń.

SUMMARY  
Low, even lower. New data and guidelines for  
the management of hypercholesterolaemia and  
hyperuricaemia
A case of 58-years old male is present, in whom apart from 
achieving the goals of antihypertensive and hypoglycaemic 
therapy, it was necessary to modify the lipid-lowering and 
hypouricemic therapy. Recent studies and guidelines indicate 
the benefits of obtaining both LDL cholesterol and uric acid 
levels lower than before. For the treatment of hyperuricaemia, 
guidelines call for consideration of treatment with allopurinol. 
However, in the treatment of hypercholesterolaemia, intensive 
therapy will increasingly be based on statins and ezetimibe. 
The use of a combined preparation (in the presented case ro-
suvastatin + ezetimibe) is associated not only with a greater 
reduction in LDL cholesterol but also has a positive effect on 
the degree of compliance.
Keywords: hypercholesterolaemia, statin, ezetimibe, single pill 
combination, uric acid, allopurinol.
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny ezetymib, prepa-
rat złożony, kwas moczowy, allopurynol.

Rycina 6. Leczenie hipourykemiczne według wytycznych PTNT i międzynarodowego stanowiska ekspertów (3,5 zmodyf.)

 ■ Oceń stężenie kwasu moczowego
 ■ Oceń ryzyko sercowo-naczyniowe

 ■ Stężenie kwasu moczowego > 5–6 mg/ml, mimo prawidłowej 
funkcji nerek u chorych wysokiego/bardzo wysokiego ryzyka  
sercowo-naczyniowego

 ■ Choroby współistniejące i leki wpływające na stężenie kwasu mo-
czowego?

 ■ Zmiana diety i zwiększenie aktywności fizycznej

 ■ Leczenie allopurynolem 100 → 300 mg (600 mg)
 ■ Wartość docelowa < 5 mg/dl

?

> 5–6

< 5

< 5
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Obowiązujące wytyczne European Society of Car-
diology i European Society of Hypertension (ESC/
ESH) z 2018 r. oraz rodzime Polskiego Towarzystwa 

Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r. kładą nacisk na 
stosowanie leczenia skojarzonego w terapii nadciśnienia 
tętniczego. Dokumenty wskazują, że u znaczącej większości 
chorych na nadciśnienie tętnicze jego leczenie należy roz-
począć od terapii skojarzonej opartej na leku hamującym 
układ renina-angiotensyna z antagonistą wapnia lub diu-
retykiem tiazydowym/tiazydopodobnym (1,2). Preferować 
należy preparat złożony. W prezentowanym artykule na 
przykładzie kandesartanu i amlodypiny zostaną przedsta-
wione argumenty za stosowaniem takiego skojarzenia w te-
rapii nadciśnienia tętniczego.

Kandesartan – czym się różni od innych 
sartanów?
Kandesartan jest interesującym przedstawicielem antagoni-
stów receptora angiotensyny II, zwanych sartanami. Podkreśla 
się istotne cechy tego leku:
■ podawany jest doustnie w postaci proleku – cileksetylu 

kandesartanu, który ulega przekształceniu do aktywnej po-
staci (kandesartanu) w trakcie absorpcji w żołądku i jelitach;

■ co ważne pod kątem ewentualnych interakcji lekowych 
– wydalany jest w większości w postaci niezmienionej, w kli- 
nicznie nieistotnym stopniu ulega metabolizmowi z udzia-
łem cytochromu CYP2C9 do nieak tywnego metabolitu;

■ charakteryzuje się długim czasem trwania efektu hipoten-
syjnego;

■ cechuje go duże powinowactwo do receptora angio-ten-
synowego AT1, a blokowanie receptora AT1 jest nie do 
przezwyciężenia nawet w obecności bardzo dużych stę-
żeń angiotensyny II (3,4).

Podobnie jak inne leki blokujące receptory angiotensyny II 
typu 1, kandesartan znalazł zastosowanie w terapii nadciśnie-
nia tętniczego, charakteryzując się skutecznością w monoterapii 
oraz leczeniu skojarzonym jego cięższych postaci. Należy również 
podkreślić, że kandesartan stosowany był w badaniach u osób 
z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym (ryc. 1), nadciśnie-
niem tętniczym 1. stopnia, a także z wyższymi wartościami ciśnie-
nia tętniczego. Wskazuje to na możliwość stosowania tego leku 
niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego (4).

Należy wspomnieć o interesującym badaniu Weira i wsp., 
w którym wykazano, że kandesartan w monoterapii obniża 
ciśnienie tętnicze średnio o 18,7/13,1 mm Hg i 17,0/4,4 mm 
Hg u chorych z odpowiednio nadciśnieniem tętniczym skur-

W poszukiwaniu 
optymalnych skojarzeń 
leków hipotensyjnych 

– kandesartan i amlodypina
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1,

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski1,2, 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1

1Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii, 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz 

2Samodzielna Poradnia Lipidowa, Narodowy Instytut Kardiologii, 
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

■ Obowiązujące wytyczne kładą nacisk na stoso-
wanie preparatów złożonych już od momentu 
rozpoczęcia terapii. 

■ Podstawę terapii może stanowić połączenie 
leku hamującego układ renina-angiotensyna 
i antagonisty wapnia, np. kandesartan i amlo-
dypina. 

■ W badaniach klinicznych wykazano istotny 
efekt hipotensyjny, neutralność metabolicz-
ną i korzystny wpływ na ryzyko sercowo-na-
czyniowe skojarzenia kandesartanu i amlo-
dypiny. 
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stosowania ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, przyjmowanych w tym samym czasie. Dawka leku Camlocor powinna być zgodna z dawkami 
poszczególnych substancji czynnych w momencie zmiany leczenia na stosowanie produktu złożonego. Pacjenci w podeszłym wieku Nie jest konieczne 
dostosowanie dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku, ale wymagana jest ostrożność podczas zwiększania dawki. Zaburzenia czynności nerek Dane 
dotyczące stosowania produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15  ml/min) są ograniczone. Nie jest 
konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek. Amlodypiny i kandesartanu cyleksetylu nie można usunąć 
za pomocą dializy. Zaburzenia czynności wątroby Stosowanie produktu leczniczego Camlocor jest przeciwwskazane u  pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby i (lub) cholestazą. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności 
wątroby, dlatego produkt Camlocor należy stosować z zachowaniem ostrożności. Dzieci i  młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani 
skuteczności produktu Camlocor u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak jest dostępnych danych. Sposób podawania Podanie doustne. Produkt Camlocor można 
stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania - Nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne dihydropirydyny lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. - Drugi i trzeci trymestr ciąży. - Ciężkie zaburzenie czynności wątroby i (lub) cholestaza. - Dzieci w wieku poniżej 1 roku. 
- Ciężkie niedociśnienie tętnicze. - Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny). - Zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki aorty dużego 
stopnia). - Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po ostrym zawale serca. - Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi aliskiren 
u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR <60 ml/min/1,73 m2). Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania Kandesartan Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) Istnieją dowody, iż jednoczesne 
stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistów receptora angiotensyny  II (AIIRA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, 
hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez 
jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny  II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest 
absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie 
elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz 
antagonistów receptora angiotensyny  II. Zaburzenia czynności nerek Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących aktywność układu renina-
angiotensyna-aldosteron, u pacjentów podatnych, przyjmujących produkt leczniczy Camlocor, mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek. Podczas stosowania 
produktu leczniczego Camlocor u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i  zaburzeniami czynności nerek zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu 
i kreatyniny w surowicy krwi. Dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min) 
są ograniczone. W tej grupie pacjentów ustalanie dawki produktu leczniczego Camlocor powinno być ostrożne i połączone z  dokładną kontrolą ciśnienia 
tętniczego. Ocena stanu pacjentów z niewydolnością serca powinna uwzględniać okresowe badania czynności nerek, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 75 lat 
oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. W trakcie ustalania dawki kandesartanu zalecane jest kontrolowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. 
W badaniach klinicznych dotyczących niewydolności serca nie uczestniczyli pacjenci ze stężeniem kreatyniny w surowicy krwi >265  μmol/l (>3  mg/dl). 
Jednoczesne leczenie inhibitorem ACE w niewydolności serca Ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza niedociśnienia, hiperkaliemii oraz pogorszenia czynności 
nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) może się zwiększyć, jeśli kandesartan jest stosowany jednocześnie z  inhibitorem ACE. Również nie zaleca się 
trójskładnikowego skojarzenia inhibitora ACE, antagonisty receptora mineralokortykoidowego i kandesartanu. Stosowanie takiego leczenia skojarzonego 
wymaga nadzoru specjalisty oraz monitorowania czynności nerek, stężenia elektrolitów oraz ciśnienia tętniczego. Nie należy jednocześnie stosować inhibitorów 
ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Hemodializa U pacjentów poddawanych dializoterapii blokada receptora 
AT1 może wywołać znaczne zmiany ciśnienia tętniczego, na skutek zmniejszonej objętości osocza i pobudzenia układu renina-angiotensyna-aldosteron. 
W związku z tym u pacjentów poddawanych hemodializoterapii należy ostrożnie zwiększać dawkę kandesartanu, uważnie kontrolując ciśnienie tętnicze. 
Zwężenie tętnicy nerkowej Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRAs), mogą zwiększać 
stężenie mocznika i  kreatyniny w surowicy krwi u  pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki. 
Przeszczepienie nerki Brak doświadczenia dotyczącego stosowania kandesartanu u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki. Niedociśnienie 
tętnicze Podczas stosowania kandesartanu u pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Niedociśnienie może także wystąpić 
u pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, na przykład u  pacjentów przyjmujących duże dawki leków 
moczopędnych. W tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia oraz wyrównać hipowolemię. U dzieci z  możliwością 
zmniejszenia objętości wewnątrznaczyniowej (np. u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, szczególnie w przypadku zaburzeń czynności nerek), leczenie 
kandesartanem należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza oraz należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej. Znieczulenie i zabiegi 
chirurgiczne Na skutek zahamowaniem układu renina-angiotensyna u pacjentów leczonych antagonistami angiotensyny  II może wystąpić niedociśnienie 
podczas znieczulenia i zabiegów chirurgicznych. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i może być konieczne podanie dożylne płynów i (lub) 
leków zwężających naczynia krwionośne. Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej (kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej 
komory) Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z hemodynamicznie istotnym 
zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub z kardiomiopatią przerostową z  zawężeniem drogi odpływu z lewej komory. Hiperaldosteronizm 
pierwotny Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym na ogół nie reagują na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie 
układu renina-angiotensyna-aldosteron. W związku z tym nie zaleca się stosowania kandesartanu w tej grupie pacjentów. Hiperkaliemia Jednoczesne 
podawanie kandesartanu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, substytutami soli kuchennej zawierającymi potas lub innymi 
lekami, które mogą zwiększać stężenie potasu (np. heparyna) może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi u pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym. Należy kontrolować stężenie potasu w  surowicy. U pacjentów z niewydolnością serca przyjmujących kandesartan może wystąpić hiperkaliemia. 
Dlatego w tej grupie pacjentów zalecana jest okresowa kontrola stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania inhibitora ACE, leku 
moczopędnego oszczędzającego potas (np. spironolaktonu) i kandesartanu; takie leczenie skojarzone może być rozważone jedynie po dokładnej ocenie 
potencjalnych korzyści i ryzyka. Ogólne U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek zależą w znacznej mierze od aktywności układu renina-
angiotensyna-aldosteron (np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z  chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie 
innymi lekami wpływającymi na ten układ prowadziło do ciężkiego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub, rzadko, do ostrej niewydolności nerek. Nie można 
wykluczyć wystąpienia podobnych objawów podczas leczenia antagonistami receptora angiotensyny  II. Podobnie jak w  przypadku innych leków 
przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego u  pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu może 
spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Działanie przeciwnadciśnieniowe kandesartanu może być nasilone przez inne leki o właściwościach 
obniżających ciśnienie tętnicze, zarówno stosowane w leczeniu nadciśnienia, jak i w innych wskazaniach. Ciąża Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów 
receptora angiotensyny II podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistami receptora angiotensyny II, u pacjentek planujących 
ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia 
ciąży należy natychmiast przerwać podawanie antagonistów receptora angiotensyny  II i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. 
Amlodypina Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w leczeniu przełomu nadciśnieniowego. Pacjenci z niewydolnością serca Należy 
zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W trakcie długoterminowych badań kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów 
z ciężką niewydolnością serca (klasy III i IV wg NYHA), w grupie otrzymującej amlodypinę występowało więcej przypadków obrzęku płuc niż w grupie placebo. 
Antagonistów wapnia, w tym amlodypinę, należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko 
wystąpienia w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności 
wątroby okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu, a wartość AUC zwiększeniu. Nie ustalono zaleceń odnośnie do dawkowania. Stosowanie amlodypiny 
należy więc rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki, zachowując ostrożność zarówno na początku leczenia, jak i podczas zwiększania dawki. U pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy powoli dostosowywać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów 
w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek U  pacjentów z niewydolnością nerek 
amlodypina może być stosowana w zazwyczaj zalecanych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie są zależne od stopnia niewydolności nerek. 
Amlodypiny nie można usunąć za pomocą dializy. Camlocor zawiera laktozę i sód. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem 
laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol 
sodu (23 mg) na tabletkę, co oznacza, że produkt leczniczy praktycznie nie zawiera sodu. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje 
interakcji Interakcje związane z  kandesartanem W klinicznych badaniach farmakokinetyki uwzględniono następujące substancje: hydrochlorotiazyd, 
warfarynę, digoksynę, doustne środki antykoncepcyjne (tj. etynyloestradiol/lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypinę i enarapryl. Nie zaobserwowano 
klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych z tymi innymi lekami. Jednoczesne podawanie leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów 
potasu, substytutów soli kuchennej zawierających potas lub innych leków, które mogą zwiększyć stężenie potasu (np. heparyny) może prowadzić do zwiększenia 
stężenia potasu w surowicy krwi. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. Podczas jednoczesnego podawania soli litu i inhibitorów ACE 
obserwowano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi i nasilenie jego toksyczności. Podobne działanie może wystąpić podczas jednoczesnego 
podawania z AIIRAs. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i kandesartanu. Jednak jeśli jest to niezbędne, zalecana jest regularna kontrola stężenia litu 
w  surowicy. Podczas jednoczesnego stosowania AIIRAs i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (tj. selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu 
acetylosalicylowego w  dawce >3  g na dobę i  nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych) może wystąpić osłabienie działania 
przeciwnadciśnieniowego. Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie AIIRAs i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności 
nerek, w tym ciężkiej niewydolności nerek, oraz prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi 
zaburzeniami czynności nerek. Skojarzenie to należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenta należy odpowiednio nawodnić 
i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i następnie okresowo. Dane z badania klinicznego wykazały, że podwójna 
blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub 
aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek 
(w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Interakcje związane z amlodypiną 
Wpływ innych produktów leczniczych na amlodypinę Inhibitory CYP3A4: Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 
(inhibitory proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy, takie jak erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) mogło powodować zwiększenie, 
nawet znaczne, stężenia amlodypiny w osoczu, powodujące zwiększenie ryzyka niedociśnienia. Znaczenie kliniczne tych zmian farmakokinetycznych może być 
większe u pacjentów w podeszłym wieku. Może być konieczna kontrola kliniczna oraz dostosowanie dawki. Klarytromycyna: Klarytromycyna jest inhibitorem 
CYP3A4. U pacjentów przyjmujących klarytromycynę i amlodypinę istnieje zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego. Podczas jednoczesnego stosowania 
amlodypiny i klarytromycyny zaleca się ścisłą obserwację pacjentów. Leki indukujące CYP3A4: Stosowanie amlodypiny jednocześnie ze znanymi induktorami 
CYP3A4 może zmieniać jej stężenie w osoczu. Dlatego też, zarówno podczas stosowania amlodypiny razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi 
induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zakończeniu, należy kontrolować ciśnienie krwi i rozważyć konieczność modyfikacji dawki. 
Nie należy stosować amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym, ponieważ u niektórych pacjentów może się zwiększyć biodostępność amlodypiny, 
skutkując nasileniem działania obniżającego ciśnienie tętnicze. Dantrolen (infuzja): U zwierząt po podaniu werapamilu i dożylnym podaniu dantrolenu 
obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść krążeniową, powiązane z hiperkaliemią. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie 
jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej. 
Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze Działanie obniżające ciśnienie tętnicze amlodypiny sumuje się z działaniem hipotensyjnym innych leków 
przeciwnadciśnieniowych. Takrolimus: W przypadku jednoczesnego podawania amlodypiny istnieje ryzyko zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi, jednak 
mechanizm farmakokinetyczny tej interakcji nie jest w pełni poznany. W celu uniknięcia toksycznego działania takrolimusu, podawanie amlodypiny pacjentom 

leczonym takrolimusem wymaga kontrolowania stężenia takrolimusu we krwi i  w  razie konieczności, dostosowania dawki takrolimusu. Cyklosporyna: Nie 
przeprowadzono badań interakcji dotyczących cyklosporyny i  amlodypiny ani u zdrowych ochotników ani w  innych populacjach, z wyjątkiem pacjentów po 
przeszczepieniu nerki, u których obserwowano zmienne zwiększenie minimalnego stężenia cyklosporyny (średnio o 0–40%). Należy rozważyć monitorowanie 
stężenia cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki, przyjmujących amlodypinę oraz w razie konieczności zmniejszyć dawkę cyklosporyny. Symwastatyna: 
Jednoczesne, wielokrotne podawania amlodypiny w dawce 10 mg i symwastatyny w dawce 80 mg powodowało 77% zwiększenie narażenia na symwastatynę, 
w porównaniu z symwastatyną podawaną w monoterapii. U pacjentów przyjmujących amlodypinę należy zmniejszyć dawkę symwastatyny do 20 mg na dobę. 
W badaniach klinicznych dotyczących interakcji amlodypina nie wpływała na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny lub warfaryny. Wpływ na płodność, 
ciążę i  laktację Ciąża Nie zaleca się stosowania produktu Camlocor podczas pierwszego trymestru ciąży, ponieważ brak danych oraz ustalonego profilu 
bezpieczeństwa, zarówno dla amlodypiny jak i dla kandesartanu. Stosowanie produktu Camlocor jest przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru 
ciąży. Kandesartan Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny  II w  pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie antagonistów 
receptora angiotensyny  II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania 
teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć nieznacznego 
zwiększenia ryzyka. Chociaż brak danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka odnośnie antagonistów receptora angiotensyny II 
(AIIRAs), podobne ryzyko może dotyczyć tej grupy produktów leczniczych. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRAs, u pacjentek planujących 
ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia 
ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRAs i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na AIIRAs w drugim i trzecim 
trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i  noworodka 
(niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). Jeśli narażenie na AIIRAs wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie 
ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały AIIRAs należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia 
niedociśnienia. Amlodypina Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na 
reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek. Stosowanie podczas ciąży jest zalecane jedynie w  przypadku, jeśli nie ma możliwości podania innego, 
bezpieczniejszego leku oraz jeśli choroba podstawowa stwarza większe ryzyko dla matki i płodu. Karmienie piersią Nie zaleca się stosowania produktu 
leczniczego Camlocor u kobiet karmiących piersią i należy zastosować inny lek, o lepszym profilu bezpieczeństwa stosowania, w szczególności w przypadku 
karmienia noworodka lub wcześniaka. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania kandesartanu podczas karmienia piersią. Amlodypina przenika do 
mleka ludzkiego. Oszacowano, że odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowlę od karmiącej go piersią matki, mieści się w przedziale międzykwartylowym od 3% do 
7%, przy czym wartość maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm niemowląt jest nieznany. Płodność Amlodypina U niektórych pacjentów 
leczonych antagonistami wapnia zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania 
amlodypiny na płodność nie są wystarczające. W jednym badaniu na szczurach zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością 
u samców. Kandesartan Kandesartan nie miał niepożądanego wpływu na płodność samców i samic szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów 
i obsługiwania maszyn Camlocor wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność reakcji 
może być zaburzona, jeśli u pacjenta przyjmującego Camlocor wystąpią zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności. Należy zachować ostrożność, 
szczególnie na początku leczenia. Działania niepożądane Produkt złożony Nie przeprowadzono badań klinicznych. Poniżej opisano działania niepożądane, 
jakie obserwowano podczas stosowania poszczególnych substancji czynnych osobno. Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania jednego ze 
składników produktu leczniczego (kandesartanu lub amlodypiny) mogą również stanowić potencjalne działania niepożądane produktu Camlocor, nawet jeśli nie 
zostały zaobserwowane w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Kandesartan 
W kontrolowanych badaniach klinicznych działania niepożądane były łagodne i  przemijające. Nie wykazano związku między wielkością dawki lub wiekiem 
pacjenta a  występowaniem działań niepożądanych. Częstość przerywania leczenia z  powodu działań niepożądanych była podobna w grupie kandesartanu 
cyleksetylu (3,1%), jak i w grupie placebo (3,2%). W analizie zbiorczej danych uzyskanych z badań klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 
działania niepożądane związane z kandesartanem cyleksetylu były zdefiniowane na podstawie częstości występowania o co najmniej 1% większej niż częstość 
występowania działań niepożądanych po zastosowaniu placebo. Na bazie tej definicji, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zawroty 
głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, ból głowy i zakażenia układu oddechowego. Amlodypina Najczęściej zgłaszane podczas leczenia działania 
niepożądane to senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi, ból brzucha, 
nudności, obrzęk okolicy kostek, obrzęki i uczucie zmęczenia. Podczas leczenia amlodypiną lub kandesartanem w monoterapii obserwowano następujące 
działania niepożądane, które przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową MedDRA i  następującą częstością występowania: Bardzo często 
(≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10); Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 00 do <1/1 000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Nieznana (częstość nie 
może być określona na podstawie dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zakażenia dróg oddechowych Kandesartan: Często. Zaburzenia 
krwi i układu chłonnego Leukopenia, małopłytkowość Amlodypina: Bardzo rzadko; Leukopenia, neutropenia, agranulocytoza Kandesartan: Bardzo rzadko. 
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje alergiczne Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hiperkaliemia, 
hiponatremia Kandesartan: Bardzo rzadko; Hiperglikemia Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia psychiczne Depresja, zmiany nastroju (w tym lęk), 
bezsenność Amlodypina: Niezbyt często; Dezorientacja Amlodypina: Rzadko. Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego 
Amlodypina: Często, Kandesartan: Często; Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Kandesartan: Często; Senność Amlodypina: Często; Ból głowy (zwłaszcza na 
początku leczenia) Amlodypina: Często, Kandesartan: Często; Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja Amlodypina: Niezbyt często; 
Hipertonia, neuropatia obwodowa Amlodypina: Bardzo rzadko; Zespół pozapiramidowy Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia (w tym 
widzenie podwójne) Amlodypina: Często. Zaburzenia ucha i błędnika Szum uszny Amlodypina: Niezbyt często. Zaburzenia serca Kołatanie serca 
Amlodypina: Często; Zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Amlodypina: Niezbyt często; Zawał serca 
Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia naczyniowe Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi Amlodypina: Często; Niedociśnienie Amlodypina: Niezbyt 
często, Kandesartan: Często; Zapalenie naczyń krwionośnych Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej 
i śródpiersia Duszność Amlodypina: Często; Nieżyt błony śluzowej nosa Amlodypina: Niezbyt często; Kaszel Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo 
rzadko. Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień (w tym zaparcie) Amlodypina: Często; Nudności Amlodypina: Często, 
Kandesartan: Bardzo rzadko; Wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej Amlodypina: Niezbyt często; Zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, 
rozrost dziąseł Amlodypina: Bardzo rzadko; Biegunka Amlodypina: Często, Kandesartan: Nieznana. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zaburzenia 
czynności wątroby lub zapalenie wątroby Kandesartan: Bardzo rzadko; Zapalenie wątroby, żółtaczka Amlodypina: Bardzo rzadko; Zwiększenie aktywności 
enzymów wątrobowych Amlodypina: Bardzo rzadko*, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia skóry i  tkanki podskórnej Wysypka, świąd, pokrzywka 
Amlodypina: Niezbyt często, Kandesartan: Bardzo rzadko; Łysienie, plamica, odbarwienia skóry, wzmożona potliwość, wykwit Amlodypina: Niezbyt często; 
Rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło Amlodypina: Bardzo rzadko; 
Obrzęk naczynioruchowy Amlodypina: Bardzo rzadko, Kandesartan: Bardzo rzadko, Toksyczna martwica naskórka Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia 
mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Obrzęk okolicy kostek, kurcze mięśni Amlodypina: Często; Ból mięśni, ból stawów, ból pleców Amlodypina: Niezbyt 
często, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów 
(patrz punkt 4.4) Kandesartan: Bardzo rzadko; Zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, zwiększona częstotliwość oddawania moczu Amlodypina: Niezbyt 
często. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Impotencja, ginekomastia Amlodypina: Niezbyt często. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
Obrzęki Amlodypina: Bardzo często; Zmęczenie, astenia Amlodypina: Często; Złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, ból Amlodypina: Niezbyt często. Badania 
diagnostyczne Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała Amlodypina: Niezbyt często. *  przeważnie związane z cholestazą. Kandesartan Badania 
diagnostyczne Ogólnie nie stwierdzono klinicznie znaczącego wpływu kandesartanu cyleksetylu na wyniki rutynowych badań laboratoryjnych. Podobnie jak 
w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron zaobserwowano niewielkie zmniejszenie stężenia hemoglobiny. U pacjentów 
leczonych kandesartanem cyleksetylu zwykle nie ma konieczności wykonywania rutynowo badań laboratoryjnych. Jednak u pacjentów z  zaburzeniami 
czynności nerek zalecane jest okresowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny w  surowicy krwi. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po 
dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie 
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane 
działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.
gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Na podstawie danych farmakologicznych, 
główne objawy przedawkowania kandesartanu to objawowe niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. W  pojedynczych przypadkach przedawkowania (do 
672 mg kandesartanu cyleksetylu) powrót pacjentów do zdrowia odbywał się bez powikłań. Doświadczenia dotyczące celowego przedawkowania amlodypiny 
u ludzi są ograniczone. Dostępne dane sugerują, że znaczne przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych z odruchową 
tachykardią. Zgłaszano występowanie znacznego oraz prawdopodobnie długotrwałego niedociśnienia układowego, prowadzącego do wstrząsu zakończonego 
zgonem. Leczenie Klinicznie znaczące niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem produktu leczniczego Camlocor wymaga aktywnego podtrzymywania 
układu sercowo-naczyniowego, w tym ścisłego monitorowania czynności serca i płuc, ułożenia pacjenta w pozycji leżącej z uniesionymi kończynami oraz 
kontrolowania objętości wewnątrznaczyniowej i ilości oddawanego moczu. W przywróceniu napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia tętniczego pomocne może 
być podanie leku zwężającego naczynia krwionośne, jeśli nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Dożylne podanie glukonianu wapnia może być 
korzystne w celu odwrócenia skutków blokady kanałów wapniowych. W niektórych przypadkach korzystne może być płukanie żołądka. U zdrowych ochotników 
zastosowanie węgla aktywnego do 2 godzin po podaniu 10  mg amlodypiny zmniejszało wchłanianie amlodypiny. Usunięcie zarówno kandesartanu, jak 
i amlodypiny podczas hemodializy jest mało prawdopodobne. DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych Celuloza mikrokrystaliczna (typ 
102); Skrobia żelowana, kukurydziana; Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); Magnezu stearynian; Krzemionka koloidalna bezwodna; Laktoza jednowodna; 
Skrobia kukurydziana; Hydroksypropyloceluloza, typ EF; Makrogol 8000; Karmeloza wapniowa; Żelaza tlenek żółty (E 172) – tabletki 8 mg + 5 mg oraz 16 mg + 
10 mg; Żelaza tlenek czerwony (E 172) – tabletki 16 mg + 5 mg oraz 16 mg + 10 mg. Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 2 lata. 
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu 
w celu ochrony przed światłem i  wilgocią. Rodzaj i  zawartość opakowania Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w  tekturowym pudełku. Wielkości 
opakowań: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 50 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 90 × 1, 98 × 1 lub 100 × 1 tabletka. Nie 
wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez szczególnych wymagań. Wszelkie 
niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMERY POZWOLEŃ NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU Camlocor, 8 mg + 5 mg, tabletki: 24633 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. Camlocor, 16 mg + 5 mg, tabletki: 24634 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. Camlocor, 16 mg + 10 mg, tabletki: 25684 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 8 mg + 5 mg, 
16  mg + 5  mg: Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.03.2018  r. 16  mg + 5  mg: Data wydania pierwszego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: 19.12.2019  r. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 
19.12.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA 
KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Cena detaliczna* 12,81 zł dla Camlocor 8/5 mg x 28 tabletek. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (cena dla 
pacjenta)* wynosi 4,36 zł dla Camlocor 8/5 mg x 28 tabletek. Cena detaliczna* 24,34 zł dla Camlocor 16/5 mg x 28 tabletek. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 
(cena dla pacjenta)* wynosi 7,44 zł dla Camlocor 16/5 mg x 28 tabletek. Cena detaliczna* 24,34 zł dla Camlocor 16/10 mg x 28 tabletek. Wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy (cena dla pacjenta)* wynosi 7,44 zł dla Camlocor 16/10 mg x 28 tabletek.

* Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych na dzień 1 września 2020 r.
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NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

czowym i rozkurczowym oraz z izolowanym nadciśnieniem 
tętniczym skurczowym (5). 

Warto odnotować również bardzo interesujące opraco- 
wanie, w którym oceniano efekt hipotensyjny kandesartanu 
w pomiarach domowych po rozpoczęciu leczenia tym pre-

paratem. Wykazano, że po rozpoczęciu terapii ciśnienie tęt-
nicze obniża się stopniowo, czas stabilizacji efektu hipoten-
syjnego wynosi 11 dni, a amplituda efektu hipotensyjnego 
to –12,9 mm Hg (ryc. 2) (6).

Kandesartan – czy zmniejsza ryzyko  
sercowo-naczyniowe?
W dużych metaanalizach oceniono wpływ antagonistów re-
ceptora angiotensyny II na profil metaboliczny i ryzyko serco-
wo-naczyniowe. W metaanalizie Tocci i wsp. wykazano m.in., że 
stosowanie sartanów (metaanalizą objęto 2 badania z zastoso-
waniem kandesartanu – CHARM i SCOPE) związane jest z istot-
nym zmniejszeniem częstości występowania nowych przypad-
ków cukrzycy, a także że stosowanie leków hamujących układ 
renina-angiotensyna wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelno-
ści z przyczyn sercowo-naczyniowych (dla kandesartanu taki 
wpływwykazano w badaniu CHARM) (8). Z kolei w metaanali-
zie Bangalore’a i wsp. obejmującej prawie 150 tys. pacjentów 
wykazano, że stosowanie sartanów w porównaniu z leczeniem 
aktywnym lub placebo związane jest ze zmniejszeniem ryzy-
ka rozwoju cukrzycy, udaru mózgu i niewydolności serca (9). 
W 2018 r. Messerli i wsp. zestawili dostępne wyniki metaanaliz, 
wskazując na brak różnicy pomiędzy sartanami a inhibitorami 
konwertazy angiotensyny we wpływie na ryzyko udaru mózgu, 
zawału serca i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (10).

Warto w tym kontekście odnotować wyniki badania SCOPE. 
Do badania włączono osoby w wieku 70–89 lat chore na nad-
ciśnienie tętnicze. Nie wykazano znamiennych różnic między 
kandesartanem a grupą kontrolną pod względem częstości 
występowania głównego punktu końcowego, obejmującego 
zgon z przyczyn sercowo naczyniowych, zawał serca nieza-
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Rycina 1. Badanie TROPHY – wpływ stosowania kandesartanu na częstość rozwoju nadciśnienia tętniczego u osób z wysokim pra-
widłowym ciśnieniem tętniczym. Na rycinie przedstawiono częstość rozwoju nadciśnienia tętniczego w grupach otrzymujących 
kandesartan lub placebo (7)

Rycina 2. Efekt hipotensyjny kandesartanu – obniżenie skur-
czowego ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych. Na ry-
cinie przedstawiono czas stabilizacji efektu hipotensyjnego 
oraz amplitudę efektu hipotensyjnego (6)
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Inicjacja terapii NT

1. Rozpoczęcie terapii: leczenie skojarzone

2. Kolejny etap: leczenie skojarzone

Kandesartan + amlodypina*

Kandesartan + amlodypina* + diuretyk

Leczenie skojarzone*

Kandesartan Kandesartan Kandesartan

Monoterapia

Zalecane niezależnie 
od ryzyka s-n  
i wartości RR

Zalecana w szczególnych 
sytuacjach

Chorzy w bardzo  
podeszłym wieku

Chorzy z NT 1.  
stopnia (szczególnie 
<150 mmHg) i niskim 

ryzykiem s-n

Chorzy w bardzo  
podeszłym wieku 
(zespół kruchości)

14

12

10

8

6

4

2

0

Leczenie oparte na kandesartanie

Placebo +/- dodatkowe leki

7,4

10,3 9,7

12,8

niezakończony zgonem  
udar mózgu

udar mózgu zakończony  
i niezakończony zgonem

cz
ęs

to
ść

 (%
)

-27,8%  
p=0,04

-23,6%  
p=0,056

Rycina 3. Badanie SCOPE – częstość występowania udaru mózgu u chorych w wieku podeszłym leczonych schematem opartym 
na kandesartanie i dodawanym w razie konieczności hydrochlorotiazydzie lub schematem opartym na placebo i dodawanym 
w razie konieczności hydrochlorotiazydzie (11)

Rycina 4. Możliwość zastosowania kandesartanu i preparatu złożonego opartego na kandesartanie i amlodypinie w terapii nad-
ciśnienia tętniczego według wytycznych ESCH/ESH 2018 (2)

*preterowane stosowanie preparatów złożonych

NT – nadciśnienie tętnicze; s-n – sercowo-naczyniowe; SPC – złożone preparaty wieloskłądnikowe; HCTZ – hydrochlorotiazyd



7510/2020

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I ZABURZENIA LIPIDOWE

kończony zgonem oraz udar mózgu niezakończony zgonem. 
Nie stwierdzono różnic w częstości występowania demencji 
w obu grupach. W analizie post hoc występowania dodatko-
wego punktu końcowego – udaru mózgu niezakończonego 
zgonem – wykazano zmniejszenie częstości jego występowa-
nia o 27,8% w toku leczenia kandesartanem w porównaniu 
z grupą kontrolną (ryc. 3) (11).

Najnowsze wytyczne ESC/ESH z 2018 r. podkreślają ko- 
nieczność stosowania leczenia skojarzonego nadciśnienia tęt- 
niczego już na początkowych etapach terapii. W zasadzie, 
u większości chorych zalecają rozpoczęcie leczenia od terapii  

skojarzonej, preferując podawanie preparatów złożonych 
(ryc. 4). Za optymalne skojarzenie leków hipotensyjnych uz- 
nano połączenie leku hamującego układ renina-angioten- 
syna z antagonistą wapnia lub diuretykiem tiazydowym/tia- 
zydopodobnym (np. kandesartan + amlodypina/hydrochlo- 
rotiazyd). Jeżeli ciśnienie tętnicze nie ulegnie obniżeniu do 
wartości docelowych, zalecono leczenie skojarzone trzema 
lekami hipotensyjnymi z wymienionych powyżej grup (np. 
kandesartan, amlodypina, hydrochlorotiazyd). Wytyczne ESC/
ESH 2018 stosowanie monoterapii ograniczyły do kilku sytuacji 
klinicznych przedstawionych na rycinie 4 (2).
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Kandesartan 8 mg +  
amlodypina 5 mg

Kandesartan 8 mg +  
amlodypina 5 mg

Kandesartan 16 mg +  
amlodypina 5 mg

Kandesartan 16 mg +  
amlodypina 5 mg

Kandesartan 16 mg +  
amlodypina 10 mg

Kandesartan 16 mg +  
amlodypina 10 mg

-22,8
-14,4

-16,6

-18,6
-26,9

-27,9

Rycina 5. Skuteczność hipotensyjna preparatu złożonego opartego na kandesartanie i amlodypinie. Obniżenie skurczowego i roz-
kurczowego ciśnienia tętniczego po 8 tygodniach terapii (12)

*preparat złożony złożony, T/TP - tiazydowy/tiazydopodobny; dhp AW – antagonista wapnia będący pochodną dihydropirydyny

ROZPOCZĘCIE LECZENIA OD LECZENIA SKOJARZONEGO

1 2 leki dawki podstawowe*
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 5 mg

2 leki dawki podstawowe* 
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 5 mg

RR > docelowe

2 2 leki dawki pełne*
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 10 mg

3 leki dawki podstawowe* 
IKA/sartan  
+ dhp AW + diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 5 mg  
+ diuetyk T/TP

RR > docelowe

3 3 leki dawki pełne*
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 10 mg  
+ diuetyk T/TP

3 leki dawki pełne*
IKA/sartan + dhp AW  
+ diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 10 mg  
+ diuetyk T/TP

Tabela 1a. Algorytm farmakoterapii hipotensyjnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku poniżej 65 lat - na przykładzie 
kandesartanu w skojarzeniu z amlodypiną
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Kandesartan w skojarzeniu z antagonistą 
wapnia – skuteczny i optymalny wybór  
w leczeniu nadciśnienia tętniczego  
współistniejącego z innymi stanami  
klinicznymi?

Najnowsze wytyczne europejskie (ESC/ESH 2018) i rodzi-
me (PTNT 2019) w znaczący sposób uprościły wybór leczenia 
hipotensyjnego w odniesieniu do stanów klinicznych współ-
istniejących z nadciśnieniem tętniczym. W większości stanów 
klinicznych skojarzenie leku hamującego układ renina-angio-

tensyna z antagonistą wapnia lub diuretykiem tiazydowym/
tiazydopodobnym stanowi podstawę terapii nadciśnienia tęt-
niczego w tych stanach (ryc. 4) (1,2).

Jak już wspomniano, kandesartan charakteryzuje się długo-
trwałym, obejmującym całą dobę działaniem hipotensyjnym. 
Również w odniesieniu do amlodypiny wykazano, że lek ten 
cechuje się długim, przekraczającym 24 godz. działaniem hi-
potensyjnym. W badaniu Sohna i wsp., do którego włączono 
chorych z nadciśnieniem tętniczym 1.–3. stopnia, wykazano 
istotą skuteczność hipotensyjną preparatu złożonego oparte-

RR 140-159 / 90 – 99 MM HG RR ≥ 160 / ≥ 100 MM HG

1 Monoterapia 
Diuretyk T/TP / dhp AW
lub
2 leki dawki  
subpodstawowe*
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
amlodypina 5 mg /  
diuretyk T/TP
lub
Kandesartan 8 mg  
+ amlodypina 5 mg**

2 leki dawki podstawowe*
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 5 mg

2 2 leki dawki podstawowe*
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 5 mg

2 leki dawki pełne* 
IKA/sartan  
+ dhp AW / diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 10 mg

3 3 leki dawki podstawowe*
IKA/sartan + dhp AW  
+ diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 5 mg  
+ diuetyk T/TP

3 leki dawki pełne*
IKA/sartan + dhp AW  
/ diuretyk T/TP

Przykładowe dawkowanie:
Kandesartan 16 mg  
+ amlodypina 10 mg  
+ diuetyk T/TP

Tabela 1b. Algorytm farmakoterapii hipotensyjnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku 65-80 lat - na przykładzie 
kandesartanu w monoteralii lub skojarzeniu z amlodypiną

*lek złożony, ** lub połowa tych dawek, T/TP - tiazydowy/tiazydopodobny; dhp AW – antagonista wapnia będący pochodną dihydropirydyny
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Rycina 6. Badanie HIJ-Create wpływ stoswaonai amlodypiny z kandesartanem i amlodypiny z innymi lekami niż kandesartan na 
częstość poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Opracowano na podstawie Yamagachui i wsp. 2010 [13].
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go na kandesartanie i amlodypinie w zależności od zastosowa-
nych dawek (ryc. 5) (12). W tabelach 1 i 2 zaproponowano za- 
stosowanie i dawkowanie omawianego preparatu w terapii 
nadciśnienia tętniczego na podstawie wytycznych PTNT 2019. 
Wytyczne te w porównaniu z wytycznymi ESC/ESH z 2018 r. 
zalecają stopniowe zwiększanie dawek stosowanych leków, 
zwłaszcza u chorych po 65. r.ż. (1,2).

Należy również przedstawić wyniki interesującej analizy ba-
dania HIJ-CREATE. Objęto nią dwie grupy chorych – pierwsza 
stosowała w trakcie badania amlodypinę i kandesartan, a druga 
– amlodypinę oraz inne leki hipotensyjne z wyłączeniem sarta-
nów. Porównano wpływ stosowanych schematów na częstość 
poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W 4,3-letniej 
obserwacji stwierdzono zmniejszenie ryzyka o 39% (p = 0,015) 
wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w gru- 
pie leczonej amlodypiną i kandesartanem vs grupa otrzymu- 
jąca amlodypinę bez sartanów (ryc. 6) (13). 

Stosowanie kandesartanu i amlodypiny może wiązać się 
z innymi potencjalnymi korzyściami (4,14):

 ■ zarówno kandesartan (omówione powyżej wyniki badania 
SCOPE), jak i amlodypina zmniejszają częstość udarów mó-
zgu w prewencji pierwotnej;

 ■ w stosunku do kandesartanu wykazano korzystny wpływ 
tego leku na zmniejszenie częstości występowania bólów 
głowy, z kolei amlodypina korzystnie wpływa na zwiększe-
nie przepływu w ośrodkowym układzie nerwowym;

 ■ wykazano, że stosowanie tych leków nie ma niekorzystne-
go wpływu metabolicznego, stąd mogą być one stosowane 
u chorych z zespołem metabolicznym i cukrzycą;

 ■ stosowanie leku hamującego układ renina-angiotensyna (np. 
kandesartanu) może być związane ze zmniejszeniem nasile-
nia i częstości obrzęków w toku stosowania amlodypiny.

Podsumowanie
Wytyczne ESC/ESH z 2018 i PTNT z 2019 r. kładą nacisk na 
stosowanie preparatów złożonych w terapii nadciśnienia 
tętniczego już od momentu rozpoczęcia terapii. Podstawę 
leczenia stanowią leki hamujące układ renina-angioten-
syna w skojarzeniu z antagonistą wapnia lub diuretykiem. 
W prezentowanym artykule omówiono miejsce skojarzenia 
kandesartanu z amlodypiną w terapii nadciśnienia tętni-
czego w świetle obowiązujących wytycznych. Istotny efekt 
hipotensyjny, neutralność metaboliczna i korzystny wpływ 

na ryzyko sercowo-naczyniowego, które charakteryzują to 
skojarzenie, wskazują na istotne jego miejsce, zwłaszcza 
z wykorzystaniem preparatu złożonego, w terapii nadciśnie-
nia tętniczego. Można zaryzykować stwierdzenie, że w przy-
padku różnych skojarzeń opartych na kandesartanie jest to 
najlepszy wybór, czyli kandesartan w najlepszym wydaniu. 
W tabeli 2 podsumowano sytuacje kliniczne, w których we-
dług wytycznych PTNT z 2019 zastosowanie preparatu zło-
żonego opartego na kandesartanie i amlodypinie ma szcze-
gólne uzasadnienie.

SUMMARY
In search of optimal antihypertensive drugs
combination – focus on candesartan and amlodipine
The 2018 ESC/ESH guidelines and the Polish Society of Hy- 
pertension guidelines from 2019 place an emphasis on the 
use of the single pill combinations in hypertension therapy 
from the beginning. The basis of therapy are drugs that inhibit 
the reninangiotensin system in combination with a calcium 
antagonist or diuretic. This article discusses the place of com-
bination of candesartan with amlodipine in the treatment of 
hypertension in the light of current guidelines. The significant 
hypotensive effect, metabolic neutrality and beneficial effect 
on cardiovascular risk that characterize this combination indi-
cate its significant place, especially when using single pill com-
bination in the treatment of hypertension.
Keywords: hypertension, treatment, single pill combinations, 
candesartan, amlodipine.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty 
złożone, kandesartan, amlodypina.
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Leki β-adrenolityczne należą do jednych z najdłużej sto-
sowanych w terapii nadciśnienia tętniczego (NT) grup le-
ków hipotensyjnych. Jest to również jedna z najbardziej 

zróżnicowanych grup leków hipotensyjnych, gdyż poszcze-
gólne preparaty w jej obrębie różnią się między sobą istotnie 
kardioselektywnością, lipofilnością, długością działania czy 
wpływem naczyniorozszerzającym. Z jednej strony pozwala to 
na różnicowanie stosowania poszczególnych β-adrenolityków 

w różnych stanach klinicznych, z drugiej – uniemożliwia prze-
niesienie wyników badań z zastosowaniem poszczególnych 
β-adrenolityków na całą grupę. Dodatkowo, na obraz stoso-
wania β-adrenolityków wpływa fakt, że publikowane wytycz-
ne przesuwają wybór tej grupy leków do sytuacji szczególnych. 
Natomiast praktyka w Polsce wskazuje na niemalejącą częstość 
zastosowania tej grupy leków – opartą na dużej częstości wska-
zań do ich stosowania – w populacji chorych na nadciśnienie 
tętnicze oraz obserwowanej przez lekarzy skuteczności klinicz-
nej omawianych leków w codziennej praktyce (1–4). Biorąc pod 
uwagę przedstawione powyżej argumenty, autorzy opracowa-
nia wybrali klasyczny β-adrenolityk – bisoprolol – i skonfron-
towali obowiązujące wskazania do jego zastosowania z wyni-
kami ostatnich badań dotyczących β-adrenolityków ogółem 
i badań opartych na zastosowaniu bisoprololu. Oceniono także 
możliwość skojarzenia β-adrenolityku z inhibitorem konwer-
tazy angiotensyny (IKA).

Miejsce β-adrenolityków w obowiązujących 
wytycznych 2018–2020
Wytyczne European Society of Cardiology i European Socie-
ty of Hypertension (ESC/ESH) z 2018 r. mimo preferowania 
połączenia leków blokujących układ renina-angiotensyna-
-aldosteron z antagonistami kanału wapniowego i diurety-
kami, podkreślają miejsce β-adrenolityków, zwłaszcza kie-
dy istnieją wskazania do ich podawania, a ich zastosowanie 
przyniesie dodatkową korzyść (ryc. 1) (3). Ponadto należy 
podkreślić, że obok klasycznych czynników ryzyka sercowo-

β-Adrenolityk w terapii 
nadciśnienia tętniczego 
– czy tylko u chorych ze 

zwiększoną częstotliwością 
rytmu serca?
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 ■ Leki β-adrenolityczne to jedna z najdłużej i naj-
częściej stosowanych grup leków hipotensyjnych

 ■ Mimo „pozornego” uznania β-adrenolityków 
za leki czwartego wyboru przez najnowsze 
wytyczne, częste współistnienie wskazań do 
stosowania tej grupy leków wpływa na nadal 
szerokie ich wykorzystywanie

 ■ Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wysoce 
kardioselektywne β-adrenolityki, np. biso-
prolol, zwłaszcza w skojarzeniu z inhibitorami 
konwertazy angiotensyny (dostępny preparat 
złożony), mogą znaleźć zastosowanie w terapii 
nadciśnienia tętniczego w licznych sytuacjach 
klinicznych
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-naczyniowego powyższe wytyczne uznały przyspieszoną 
spoczynkową czynność serca (> 80/min) za niezależny czyn-
niki ryzyka zwiększający częstości niekorzystnych zdarzeń 
sercowo-naczyniowych, w tym zgonu. Dlatego u każdego 
chorego, u którego stwierdza się przyspieszoną czynność 
serca, należy rozważyć jej przyczyny i włączenie leków zwal-
niających czynność serca, a preferowaną grupą leków stoso-
wanych w tym celu są β-adrenolityki (3).

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
(PTNT) z 2019 r., mimo że nie wyodrębniają β-adrenolityków 
w pierwszych trzech etapach leczenia hipotensyjnego, re-
komendują wykorzystanie tej grupy leków w każdym etapie 
leczenia NT, gdy są wskazania do ich podawania (ryc. 1) (1). 
Autorzy podkreślają, że β-adrenolityki mają ugruntowane 
miejsce w terapii NT współistniejącego z chorobą wieńcową, 
po przebytym zawale serca, z niewydolnością serca czy migo-
taniem przedsionków. Zwracają też uwagę na wykorzystanie 
β-adrenolityków w grupie pacjentów z podwyższoną spo-
czynkową częstością rytmu serca powyżej 80 uderzeń/min (1). 

Opublikowane niedawno wytyczne postępowania w nad-
ciśnieniu tętniczym International Society of Hypertension 
(ISH), odnosząc się do miejsca β-adrenolityków, przyjęły zasa-
dy takie jak w wytycznych ESC/ESH oraz PTNT, że grupa ta po-
winna być stosowana, gdy istnieją do tego wskazania (ryc. 1). 
Dokument ten wpisał również zwiększoną częstotliwość rytmu 
serca na listę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (2).

Na zakończenie należy przytoczyć wyniki najnowszej 
metaanalizy, którą objęto 84 badania z zastosowaniem 
β-adrenolityków. Wśród najważniejszych wniosków tej ana-
lizy należy wymienić (5):

 ■ W analizie 67 badań (68 478 chorych), w których 
β-adrenolityki porównano z placebo, brakiem leczenia 
aktywnego lub leczeniem mniej intensywnym opartym na 
lekach innych niż β-adrenolityki, wykazano, że stosowanie 
leków β-adrenolitycznych związane jest ze zmniejszeniem 
częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym udaru 
mózgu, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonów 
z jakiejkolwiek przyczyny (ryc. 2).

 ■ W analizie 24 badań (103 764 chorych), w których porówna-
no stosowanie β-adrenolityków z innymi lekami (uzyskano 
porównywalne obniżenie ciśnienia tętniczego), wykazano, 
że stosowanie β-adrenolityków związane jest z większym 
ryzykiem udaru mózgu (o 20%) oraz z większym ryzykiem 
zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i z jakiejkolwiek 
przyczyny (w przypadku obu punktów końcowych o 6%). 
Nie stwierdzono różnic w częstości występowania zdarzeń 
sercowych – choroby wieńcowej i niewydolności serca. 
W świetle obserwacji przytoczonej powyżej należy te wy-
niki odczytywać – leczenie β-adrenolitykami zmniejsza 
ryzyko udaru mózgu, zmniejszenie to jest jednak mniej wy-
rażone niż w przypadku innych grup leków hipotensyjnych. 
Biorąc przy tym pod uwagę, że β-adrenolityki stosowane 

Rycina 1. Wybrane sytuacje kliniczne, w których wskazane jest zastosowanie β-adrenolityków według wytycznych ESC/ESH  
z 2018, PTNT z 2019 i ISH z 2020 r. (1–3) 
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są najczęściej w skojarzeniach, chorzy odnoszą korzyści ze 
stosowania tej grupy leków.

Częstość stosowania β-adrenolityków  
w codziennej praktyce
Analiza badania Pol-Fokus z 2015 r. wykazała, że najczęściej 
stosowanymi lekami hipotensyjnymi w Polsce są inhibi-
tory konwertazy angiotensyny, a drugie w kolejności to 
β-adrenolityki (ryc. 3) (6). Stwierdzono, że 57% chorych na 
nadciśnienie tętnicze, którzy są leczeni co najmniej rok, sto-
suje β-adrenolityki. W podgrupie przyjmujących dwa leki 

hipotensyjne – najczęściej stosowanym skojarzeniem było 
połączenie β-adrenolityku i leku hamującego układ renina-
-angiotensyna (ryc. 4) (6). Analiza wyników tego badania po-
nadto wykazała, że 69% chorych stosujących β-adrenolityki 
przyjmowało je na podstawie wskazań: choroba wieńcowa, 
przebyty zawał serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu 
serca (4). Wyniki tego badania przedstawiają krajobraz te-
rapii β-adrenolitykami przed publikacją przedstawionych 
powyżej wytycznych ESC/ESH i PTNT. Wyłania się zatem 
pytanie, jakie jest miejsce β-adrenolityków, w tym omawia-
nego bisoprololu, oraz najczęściej stosowanego skojarzenia 

Rycina 2. Metaanaliza 67 badań klinicznych – porównanie wpływu stosowania β-adrenolityków z placebo, brakiem leczenia ak-
tywnego lub leczeniem mniej intensywnym oparty na innych lekach (5). Zmniejszenie ryzyka istotne statystycznie dla wszystkich 
punktów końcowych, udar mózgu w analizie typu fixed-effect model

Rycina 3. Badanie Pol-Fokus. Częstość stosowania poszczególnych grup leków hipotensyjnych przez chorych leczonych na nad-
ciśnienie tętnicze od co najmniej roku (6) 
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β-adrenolityku i IKA w codziennej praktyce w świetle tych 
wytycznych?

Miejsce β-adrenolityków i skojarzeń na nich 
opartych w terapii nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze niepowikłane
Autorzy wytycznych wskazali, że leki hamujące układ reni-
na-angiotensyna oraz β-adrenolityki są częściej skuteczne 
u chorych młodszych, nierzadko z tzw. nadciśnieniem opor-
nym, wysokoreninowym i hiperkinetycznym. Podkreślono, że 

jakkolwiek preferowane są dwie podgrupy β-adrenolityków: 
naczyniorozszerzające (np. nebiwolol) i klasyczne wysoce kar-
dioselektywne (np. bisoprolol), to ta ostatnia podgrupa ma 
preferencyjne zastosowanie u chorych na nadciśnienie tętni-
cze ze zwiększoną częstością rytmu serca (> 80 uderzeń/min). 
Autorzy zaznaczyli również, że preferowanie klasycznych 
wysoce kardioselektywnych β-adrenolityków dotyczy też 
możliwości wykorzystania preparatu złożonego opartego 
na wysoce kardioselektywnym β-adrenolityku (1). Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że skuteczność hipotensyjną sko-
jarzenia leku hamującego układ renina-angiotensyny (pe-

Rycina 4. Analiza badania Pol-Fokus. Chorzy stosujący dwa leki hipotensyjne – częstość stosowania poszczególnych skojarzeń 
dwóch leków hipotensyjnych (6) 
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ryndoprylu) i wysoce kardioselektywnego β-adrenolityku 
(bisoprololu) potwierdzono w przeprowadzonym w Polsce 
badaniu (7).

Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi
Autorzy wytycznych podkreślają, że wyniki metaanaliz wskazu-
ją, że β-adrenolityki w porównaniu z innymi lekami hipoten-
syjnymi w mniejszym stopniu zmniejszają masę lewej komory 
serca. Należy pamiętać jednak o zróżnicowaniu preparatów 
w obrębie tej grupy. W badaniu, w którym porównano biso-

prolol z inhibitorem konwertazy angiotensyny – enalaprylem, 
stwierdzono porównywalną skuteczność bisoprololu z IKA 
w zmniejszaniu masy lewej komory (ryc. 5) (8).

Nadciśnienie tętnicze współistniejące z chorobą 
wieńcową
U chorych na nadciśnienie tętnicze współistniejące z cho-
robą wieńcową podstawową grupą leków powinny być 
β-adrenolityki oraz leki hamujące układ renina-angiotensyna. 
Wykazano, że wykorzystanie tych grup leków może poprawić 

Rycina 7. β-Adrenolityki u osób z chorobami serca według wytycznych PTNT z 2019 r. (1) 
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IKA – inhibitor konwertazy angiotensyny

Rycina 6. Długoterminowa skuteczność bisoprololu w porównaniu z innymi β-adrenolitykami lub innymi lekami u chorych ze 
świeżo rozpoznaną dławicą piersiową (10) 
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rokowanie odległe u chorych po przebytym zawale serca. War-
to podkreślić również, że β-adrenolityki są też lekami z wyboru 
u chorych z objawową chorobą wieńcową (3). 

Wytyczne PTNT z 2019 r. także zalecają stosowanie leków 
hamujących układ renina-angiotensyna oraz β-adrenolityków 
u chorych na nadciśnienie tętnicze współistniejące z chorobą 
wieńcową. Zalecaną grupą leków hamujących układ renina-
-angiotensyna są IKA (preparaty o potwierdzonej skuteczności 
w dużych badaniach klinicznych: peryndopryl, ramipryl i zo-
fenopryl). Wśród β-adrenolityków wytyczne PTNT preferują 
bisoprolol i nebiwolol. Wytyczne PTNT podkreślają kardiose-
lektywność bisoprololu i skuteczność w zmniejszeniu częstości 
rytmu serca (ryc. 6), a także kardioselektywność i generowanie 
tlenku azotu przez nebiwolol. Biorąc pod uwagę zalecenia 
stosowania leków złożonych, należy podkreślić dostępność 
w preparacie złożonym skojarzenia peryndorylu z bisopro-
lolem. Warto też zaznaczyć, że β-adrenolityki i antagoniści 
wapnia są również lekami z wyboru u chorych z objawową 
chorobą wieńcową (1). 

Należy w tym miejscu przypomnieć analizę wyników bada-
nia EUROPA, w której wykazano, że stosowanie peryndoprylu 
w skojarzeniu z β-adrenolitykiem związane jest z 28% zmniej-
szeniem ryzyka zawału serca (9). Z kolei w interesującym bada-
niu opartym na analizie baz medycznych wykazano, że u cho-
rych, u których rozpoznano dławicę piersiową, stosowanie 
bisoprololu związane jest ze zmniejszeniem częstości zgonów 
zarówno w porównaniu ze stosowaniem innych leków hipo-
tensyjnych, jak i innych β-adrenolityków (ryc. 7) (10). 

Nadciśnienie tętnicze współistniejące z migotaniem 
przedsionków
Leki β-adrenolityczne są stosowane u chorych z utrwalonym 
migotaniem przedsionków. Pojedyncze prace (bisoprolol, me-
toprolol) wskazują także na możliwość zapobiegania przez 
β-adrenolityki napadom tej arytmii u chorych z napadowymi 
migotaniem przedsionków (9). Autorzy wytycznych ESC/ESH 
do zalecanych skojarzeń lekowych przy rozpoczynaniu terapii 
nadciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętni-
czym współistniejącym z migotaniem przedsionków zaliczyli 
m.in. skojarzenie β-adrenolityku z lekiem hamującym układ 
renina-angiotensyna lub z dihydropirydynowym antagonistą 
wapnia (3).

Wytyczne PTNT z 2019 r. podkreślają konieczność zwolnie-
nia czynności serca u chorych z migotaniem przedsionków. 
Dlatego wybierając β-adrenolityk, należy kierować się, zda-
niem ekspertów PTNT, jego wpływem na zwolnienie prze-
wodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym – „wówczas 
bisoprolol byłby korzystniejszy od β-adrenolityków działa-
jących wazodylatacyjnie”. Autorzy wytycznych zaznaczyli, że 
preparaty złożone: β-adrenolityk + inny lek (np. bisoprolol + 
peryndopryl), pozwalają na jednoczesną kontrolę czynności 
rytmu serca i nadciśnienia tętniczego (ryc. 6) (1). 

Nadciśnienie tętnicze współistniejące  
z niewydolnością serca
Wytyczne ESC/ESH z 2018 r. u chorych na NT ze współistnie-
jącą niewydolnością serca rekomendują wykorzystanie leków 
hamujących układ renina-angiotensyna, β-adrenolityków 
oraz diuretyków i/lub antagonisty receptora mineralokorty-

kosteroidowego. Taki wybór podparty jest wynikami badań, 
które wykazały, że leki hamujące układ renina-angiotensyna, 
β-adrenolityki oraz antagoniści receptora mineralokortyko-
steroidowego poprawiają rokowanie w tej grupie chorych 
(wykazano zmniejszenia śmiertelności sercowo-naczyniowej 
lub z jakiejkolwiek przyczyny w badaniach z zastosowaniem 
bisoprololu, karwedilolu i metoprololu [12]).

Z kolei diuretyki zmniejszają objawy niewydolności ser-
ca. Należy podkreślić także, że u pacjentów z niewydolnością 
serca β-adrenolityki zapobiegają wystąpieniu migotania 
przedsionków (3). Wytyczne PTNT za zalecane skojarzenie do 
rozpoczynania terapii u chorych na nadciśnienie tętnicze z nie-
wydolnością serca uznały skojarzenie inhibitora konwertazy 
angiotensyny z β-adrenolitykiem (ryc. 6) (1).

Nadciśnienie tętnicze oporne
Oporne nadciśnienie tętnicze definiuje się jako niedostateczną 
kontrolę ciśnienia tętniczego (≥ 140/90 mm Hg) w toku stoso-
wania trzech leków (w tym diuretyku), właściwie skojarzonych 
i w pełnych dawkach, potwierdzoną w całodobowej rejestracji 
ciśnienia tętniczego, po wykluczeniu nieprzestrzegania zale-
ceń terapeutycznych (1–3).

Zarówno wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania 
w nadciśnieniu tętniczym z 2018 r., jak i wytyczne PTNT oraz 
ISH zalecają stosowanie spironolaktonu u chorych z NT opor-
nym. Wyróżnienie przez autorów wytycznych spironolaktonu 
jako leku czwartego wyboru oparte jest przede wszystkim na 
wynikach badania PATHWAY-2, jak też analizach wskazujących 
na wysoką skuteczność tego leku u chorych z opornym nad-
ciśnieniem tętniczym. Należy jednak zaznaczyć, że w badaniu  
PATHWAY-2 lekiem, którego skuteczność porównywano ze spi-
ronolaktonem, był bisoprolol. Mimo że jego skuteczność była 
mniej wyrażona niż skuteczność spironolaktonu, to dołączenie 
tego leku do nieskutecznej terapii optymalnie skojarzonymi 
trzema lekami hipotensyjnymi (lek hamujący układ renina-an-
giotensyna + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy/tiazy-
dopodobny) związane było również z istotnym obniżeniem 
ciśnienia tętniczego (13). Dlatego wytyczne wskazują na biso-
prolol jako lek alternatywny do spironolaktonu w przypadku 
jego nietolerancji lub przeciwwskazań do jego podawania (1,3). 

Podsumowanie
Leki β-adrenolityczne to zróżnicowana grupa leków hipo-
tensyjnych. Wytyczne publikowane na przestrzeni ostat-
nich lat wskazują na preferowanie długo działających 
β-adrenolityków charakteryzujących się wysoką kardioselek-
tywnością, np. bisoprololu. Jak przedstawiono w artykule, ko-
rzyści z jego stosowania rozciągają się nie tylko na podawanie 
w chorobach serca, zwłaszcza w skojarzeniu z inhibitorem kon-
wertazy angiotensyny. Wykazano, że bisoprolol w monoterapii 
lub dołączany do innych leków hipotensyjnych charakteryzo-
wał się istotną skutecznością hipotensyjną u osób z nieleczo-
nym nadciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem tętniczym 
opornym, a także porównywalnym z IKA zmniejszeniem masy 
lewej komory. Dostępność preparatu złożonego opartego na 
bisoprololu i inhibitorze konwertazy angiotensyny (peryndo-
prylu) stanowi cenne uzupełnienie opcji terapeutycznych nie 
tylko u chorych ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca czy 
chorobami serca. 
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SUMMARY  

β-Blocker in the treatment of arterial hypertension 
– only in patients with an increased heart rate?
Recent guidelines – International, European and Polish – recom-
mend the use of β-blockers at every stage of hypertension 
treatment, if indications for the use of this group of drugs 
are identified. The authors of the guidelines emphasize that 
β-blockers have an established place in the treatment of 
hypertension coexisting with coronary artery disease, after 
myocardial infarction, with heart failure or atrial fibrillation. 
They also point out the use of β-blockers in patients with an 
increased heart rate above 80/min and resistant hypertension. 
The combination of an angiotensin converting enzyme inhibi-
tor and a β-blocker has an important place in the treatment of 
hypertension in these clinical situations.
Keywords: hypertension, treatment, β-blockers.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, β-adrenolityki.
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