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Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia (PFP)

1. Farmakoterapia prewencyjna jest obok zmiany stylu życia podstawową 
metodą prewencji chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) i jej wprowadzenie 
wyjaśnia w ok. 20% zmniejszenie umieralności z powodu choroby wieńcowej, 
które wystąpiło w krajach rozwiniętych (zmiany dotyczące czynników ryzyka – 
ok. 50%, wprowadzenie procedur inwazyjnych – ok. 10%).

2. Farmakoterapia prewencyjna obejmuje stosowanie leków, które w ra-
mach prewencji pierwotnej i/lub wtórnej zmniejszają ryzyko zachorowania na cho-
roby układu krążenia i zgonu z ich powodu, niezależnie od wpływu na główne 
czynniki ryzyka. Do grupy tej należą leki:

a.  zwiększające przeżycie (zmniejszające ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny)
 – leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy i tienopirydyny)
 – statyny (omówione w wytycznych PFP dotyczących dyslipidemii)
 – β-blokery
 –  inhibitory konwertazy angiotensyny (angiotensin converting enzyme 

inhibitors – ACEI)
 –  blokery receptora angiotensynowego (angiotensin receptor blockers – 

ARB)
 –  kwasy tłuszczowe omega-3 (omówione w wytycznych PFP dotyczących 

leczenia dyslipidemii)
b.  zmniejszające ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych bez wpływu na prze-

życie:
 – szczepienia przeciwko grypie (omówione w wytycznych PFP dotyczących 

tzw. nowych czynników i markerów ryzyka sercowo-naczyniowego, które 
mają potencjalnie istotne znaczenie w strategii zapobiegania chorobom 
sercowo-naczyniowym)

 – iwabradyna.
3. Kwas acetylosalicylowy (acetylosalicylic acid – ASA)
W prewencji pierwotnej ASA zmniejsza ryzyko zawału serca u mężczyzn 

(o 32%) i udaru mózgu u kobiet (o 17%), nie wpływa jednak na ryzyko zgonu. 
Jego przewlekłe stosowanie zwiększa ryzyko krwawień (w tym stwarzających 
zagrożenia życia krwawień z przewodu pokarmowego lub śródczaszkowych).

Zaleca się, aby zachęcać pacjentów do stosowania ASA (75 mg/d), tylko 
jeśli potencjalna korzyść z jej stosowania jest większa niż ryzyko krwawienia. 
Dotyczy to zwykle osób, u których 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-
-naczyniowych wg SCORE wynosi >10%, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 
kontroli nadciśnienia tętniczego (<140/90 mm Hg), a także chorych na cukrzycę 
typu 1 lub 2 >50. rż. (mężczyźni) i >60. rż. (kobiety), u których współistnieje co 
najmniej 1 dodatkowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, tj. obciążający 
wywiad rodzinny, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia 
lub albuminuria.

Odradza się stosowania ASA w ramach prewencji pierwotnej u mężczyzn 
<45. rż. i kobiet <55. rż.

W prewencji wtórnej ChSN (pacjenci ze świeżym zawałem serca lub udarem 
niedokrwiennym mózgu, niestabilną lub stabilną dusznicą bolesną, po zawale 
serca, udarze niedokrwiennym lub przejściowym niedokrwieniu mózgu, z chorobą 
tętnic obwodowych), a także u chorych z migotaniem przedsionków stosowanie 
ASA zmniejsza ryzyko zgonu o 15%.

Zaleca się stosowanie ASA w prewencji wtórnej ChSN, o ile nie ma prze-
ciwwskazań:

a.  w jednorazowej dawce nasycającej 150–325 mg w przebiegu ostrych zespołów 
wieńcowych i udaru niedokrwiennego mózgu

b.  do końca życia w dawce 75–100 mg/d u pacjentów z rozpoznaną ChSN; w przy-
padku nadwrażliwości na ASA zaleca się klopidogrel w dawce 75 mg/d.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość lub nietolerancja leku oraz aktywne 
krwawienie.

4. Klopidogrel. W ostrym zawale serca dodanie klopidogrelu do ASA na czas 
hospitalizacji zmniejsza ryzyko zgonu (o 7%). Dodanie klopidogrelu do ASA 
na okres 3–12 miesięcy po ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka 
ST zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych w 12-miesięcznej obserwacji 
(o 14%).

Zaleca się stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej: klopidogrelu 
w połączeniu z ASA u pacjentów:

a.  z ostrym zespołem wieńcowym w dawce nasycającej
b.  po ostrym zespole wieńcowym przez 12 miesięcy w dawce 75 mg/d
c.  ze stabilną chorobą niedokrwienną serca leczonych angioplastyką tętnic 

wieńcowych z wszczepieniu stentu metalowego (przez 1 miesiąc) lub powle-
kanego lekiem (przez 6–12 miesięcy) w dawce 75 mg/d.

Przeciwwskazania do stosowania klopidogrelu stanowią: nadwrażliwość 
na lek, ciężkie uszkodzenie wątroby, czynne krwawienie, ciąża i okres karmienia 
piersią, świeży udar mózgu.

5. β-blokery przy przewlekłym stosowaniu po zawale serca zmniejszają ryzyko 
zgonu (o 23%). Bisoprolol, karwedilol oraz metoprolol (bursztynian) zmniejszają 
ryzyko zgonu u pacjentów z objawową niewydolnością serca wynikającą ze zmniej-
szonej czynności skurczowej lewej komory (FW <35–45%) (o 30%). Nebiwolol 
zmniejsza ryzyko zgonu lub hospitalizacji u pacjentów >70. rż. z niewydolnością 
serca (o 14%). β-blokery stosowane łącznie z inhibitorami konwertazy angiotensyny 
zmniejszają ryzyko zgonu u bezobjawowych pacjentów ze zmniejszoną czynnością 
skurczową lewej komory o 25–30%.

Zaleca się stosowanie β-blokerów w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-
-naczyniowym przewlekle do końca życia u chorych:

a.  po zawale serca, preferowane jest leczenie doustne, które powinno być roz-
poczęte po ustabilizowaniu stanu hemodynamicznego

b.  ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory <40% w klasie NYHA I-IV 
(bisoprolol, karwedilol, metoprolol [bursztynian], nebiwolol)

β-blokery stosowane są także jako leki antyarytmiczne, przeciwdławicowe 
i hipotensyjne.

Przeciwwskazania: źle kontrolowana astma oskrzelowa oraz blok przedsion-
kowo-komorowy II i III stopnia, zespół chorego węzła zatokowego, bradykardia 
zatokowa <50/min.

W przypadku przeciwwskazań do stosowania β-blokerów u osób po zawale serca 
bez cech niewydolności należy rozważyć zastosowanie werapamilu (zmniejsza 
ryzyko zgonu o 36%).

6. Inhibitory konwertazy angiotensyny zmniejszają ryzyko zgonu u pa-
cjentów z chorobą niedokrwienną serca bez niewydolności serca (o 13%), z nie-
wydolnością serca o różnej etiologii (o 16–27%), z bezobjawową dysfunkcją lewej 
komory o różnej etiologii (o 14–19%).

Zaleca się stosowanie ACEI w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo-
-naczyniowych u chorych:

a. ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory ≤40% niezależnie od wy-
stępowania objawów klinicznych niewydolności serca

b. z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym
c. z cukrzycą i albuminurią lub nadciśnieniem tętniczym,
a także w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Ich włączenie należy rozważyć też u pozostałych pacjentów z potwierdzoną 

stabilną chorobą wieńcową oraz po zawale serca.
ACEI nie są jednorodną grupą leków. Przy wyborze preparatu należy uwzględ-

nić wyniki badań klinicznych i brak efektu klasy zwłaszcza w prewencji powikłań 
naczyniowych.

Przeciwwskazania: obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, obustronne 
zwężenie tętnic nerkowych lub jedynej tętnicy nerkowej, ciąża, kardiomiopatia 
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OD REDAKCJI
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym obejmuje 
przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia, zwalczanie czyn-
ników ryzyka oraz stosowanie leków zmniejszających ryzyko 
na drodze innych, zwykle złożonych mechanizmów, co zo-
stało określone mianem farmakoterapii prewencyjnej.
Jak wykazały badania epidemiologiczne obserwowane w cią-
gu ostatnich dekad zmniejszenie umieralności z przyczyn 
sercowo-naczyniowych jest w głównej mierze wynikiem 
poprawy stylu życia, leczenia nadciśnienia tętniczego, 

zaburzeń lipidowych oraz cukrzycy, a także wdrożenia wyżej wspomnianej 
farmakoterapii prewencyjnej. Te oddziaływania odpowiadają za blisko 80% 
sukcesu współczesnej prewencji chorób układu krążenia, jakim jest zmniejszenie 
umieralności z ich powodu. Dla porównania inwazyjne leczenie stabilnej choroby 
wieńcowej, choć niezwykle skuteczne w redukcji dolegliwości stenokardialnych, 
przyczyniło się do uzyskania tych wyników tylko w 5%.
Farmakoterapia prewencyjna obejmuje następujące leki: kwas acetylosalicylowy, 
tienopirydyny, statyny, β-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery 
receptora dla angiotensyny i antagonistów aldosteronu, a także kwasy tłuszczowe 
omega-3, iwabradynę oraz szczepienia przeciwko grypie. Wspólną cechą tych leków 
jest zdolność zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym w sposób niezależny 
od wpływu na główne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Zasadnicze znaczenie dla prewencji mają hipolipemizujące właściwości sta-
tyn i hipotensyjne działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, sartanów, 
β-blokerów czy antagonistów aldosteronu. 

O korzyściach płynących z działania tych leków pisaliśmy w poprzednich wytycz-
nych Polskiego Forum Profi laktyki i wydaniach Forum Profi laktyki. Dziś ponownie 
wracamy do tych grup leków, aby podkreślić wielość mechanizmów ich działania 
wykorzystywanych w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Mowa tu o ich 
właściwościach plejotropowych – wpływie na czynność śródbłonka, właściwości 
naczyń, przebudowę mięśnia sercowego, modulację układu autonomicznego i wielu 
innych, zwykle mało poznanych, które przekładają się jednak na końcowy efekt, 
jakim jest zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Szczególną uwagę w wytycznych opublikowanych w aktualnym wydaniu Fo-
rum Profi laktyki zwracamy na leki, które zmniejszają ryzyko zgonu z dowolnej 
przyczyny, a zatem wydłużają życie chorych. Szczegółowo omówione zostały 
leki przeciwpłytkowe, leki blokujące układ angiotensyny, β-blokery i statyny. 
Omawiamy też wzbudzające wiele kontrowersji znaczenie witamin w prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych, a także mało jeszcze poznane znaczenie mikro-
elementów. Wreszcie przybliżamy wyniki pierwszych badań nad nową koncepcją 
w kardiologii prewencyjnej jaką jest polypill.
W omawianej grupie leków nie zamieściliśmy antykoagulantów, które obecnie nie 
są stosowane w prewencji chorób układu krążenia na tle miażdżycy (tzw. chorób 
sercowo-naczyniowych). Koniecznie należy jednak podkreślić rolę tej powiększa-
jącej się ostatnio grupy leków w prewencji żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 
oraz udaru niedokrwiennego mózgu o etiologii sercowo-zatorowej.

Serdecznie zapraszam do lektury
prof. dr hab. med. Piotr Podolec
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Wprowadzenie

Pierwsza statyna została odkryta 
w Japonii przez Akirę Endo i Masao 
Urodę. Była to mewastatyna, wytwa-
rzana przez szczep Penicillum citri-
num. Doniesienia o badaniach nad 
tymi substancjami opublikowali oni 
po raz pierwszy w 1971 roku. Zauważyli 
naturalną zdolność niektórych mikro-
organizmów do produkcji inhibitorów 
hydroksymetyloglutarylo-koenzymu 
A w celach obronnych. Mewastatyna 
wykazywała jednak toksyczne działa-
nia uboczne w badaniach na modelach 
zwierzęcych i w związku z tym nie 
została nigdy wprowadzona na rynek 
farmaceutyczny. Bezpieczną dla ludzi 
statyną, która jako pierwsza została 
zarejestrowana w lecznictwie w 1987 

roku, była lowastatyna, wyizolowana 
ze szczepu Aspergillus cereus.1-3

Mechanizm działania

Około 2/3 występującego w organi-
zmie cholesterolu powstaje de novo 
w jelitach i wątrobie. Głównym enzy-
mem biorącym udział w jego syntezie 
jest reduktaza 3-hydroksy-3-metylog-
lutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), 
hamowana przez statyny.4 HMG-CoA 
jest substratem do produkcji kwasu 
mewalonowego – prekursora endo-
gennego cholesterolu. Poprzez ha-
mowanie syntezy cholesterolu w he-
patocytach przez statyny dochodzi 
do zmniejszenia jego stężenia, co 
w konsekwencji prowadzi do wzmo-
żonej ekspresji receptorów dla cho-
lesterolu LDL (low density lipopro-
tein cholesterol) na ich powierzchni 
(tzw. receptor apoB/apoE). Konse-
kwencją tego jest nasilenie usuwania 
cząsteczek LDL z krwi i zmniejsze-
nie stężenia cholesterolu w osoczu. 
Dodatkowo pod wpływem statyn 
dochodzi do zmniejszenia wytwarza-
nia apolipoproteiny B-100 i apolipo-
proteiny E, cząsteczek składowych 
lipoprotein o bardzo małej gęstości 
(VLDL), co skutkuje zmniejszeniem 
ich stężenia, a także redukcją stę-
żenia triglicerydów. W rezultacie 
statyny powodują zmniejszenie stę-
żenia cholesterolu całkowitego, jego 
frakcji LDL, IDL, VLDL oraz trigli-

cerydów (tych ostatnich zwłaszcza 
w przypadku statyn litofi lnych, jak 
simwastatyna, atorwastatyna i rozu-
wastatyna). Większość statyn powo-
duje nieznaczne zwiększenie frakcji 
HDL (z wyjątkiem atorwastatyny, 
która w dużej dawce zmniejsza to 
stężenie).2,3,5

W porównaniu z lekami z grupy 
fi bratów statyny słabiej zmniejsza-
ją stężenie triglicerydów we krwi 
(10–30%). Zmniejszenie frakcji 
LDL-C wynosi 18–60%, a zwiększe-
nie frakcji HDL cholesterolu 5–16%6. 
Zależność pomiędzy dawką różnych 
statyn a zmniejszeniem stężenia 
LDL-C przedstawiono w tabeli 1.

Dodatkowo statyny wykazują ko-
rzystne działania pozahipolipemi-
zujące (tzw. plejotropowe). Zmniej-
szają stres oksydacyjny, poprawiają 
czynność śródbłonka (zwiększenie 
ekspresji śródbłonkowej syntazy 
tlenku azotu i pobudzenie wzrostu 
progenitorowych komórek śródbłon-
ka.)7 Powodują także osłabienie od-

Statyny

prof. dr hab. med.
Anetta Undas
Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowie

1. Leki, których głównym mechani-
zmem działania wykorzystywanym 
w prewencji chorób sercowo-na-
czyniowych (ChSN) jest osłabienie 
czynności płytek krwi, to kwas ace-
tylosalicylowy (ASA) i klopidogrel. 
ASA nieodwracalnie hamuje już 
w dawce 30 mg/d aktywność cyklo-
oksy genazy 1 (COX-1) i 170-krotnie 
słabiej aktywność COX-2. Skut-
kiem acetylacji tych enzymów jest 
zmniejszenie produkcji trombosanu 
A2 z kwasu arachidonowego i upo-
śledzenie agregacji płytek krwi. 
Klopidogrel, przedstawiciel tienopi-
rydyn, nieodwracalnie hamuje jeden 
z receptorów dla ADP na płytkach, 
P2Y12, co upośledza adhezję i agre-
gację płytek krwi.
2. Przeciwwskazaniem do stosowa-
nia jest aktywne krwawienie oraz 
nietolerancja lub nadwrażliwość 
(w przypadku ASA najczęściej wy-
stępująca pod postacią pokrzywki 

lub nasilenia objawów astmy oskrze-
lowej). U osób z nadwrażliwością 
na ASA, u których istnieją wskazania 
do stosowania ASA, należy włączyć 
klopidogrel w dawce 75 mg/d.
3. W prewencji pierwotnej ChNS 
zaleca się stosowanie ASA w dawce 
75–162 mg/d jedynie u osób, u których 
ryzyko sercowo-naczyniowe w skali 
SCORE przekracza 10%. U chorych 
na nadciśnienie tętnicze włączenie 
ASA powinno być poprzedzone przez 
uzyskanie dobrej kontroli nadciśnie-
nia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia udaru krwotocznego mózgu.
4. W prewencji pierwotnej ChNS 
u chorych na cukrzycę typu 1 lub 2 
zaleca się stosowanie ASA w dawce 
75–162 mg/d jedynie u osób >40. roku 
życia, u których współistnieją inne 
czynniki ryzyka sercowo-naczynio-
wego, tj.: obciążony wywiad rodzin-
ny, palenie tytoniu, nadciśnienie 
tętnicze, hipercholesterolemia lub 
albuminuria. Nie zaleca się stoso-
wania ASA u chorych na cukrzycę 
<30. roku życia.
5. W prewencji wtórnej choroby 
niedokrwiennej serca w stabilnej 
dławicy zaleca się stosowanie ASA 
w dawce 75–162 mg/d do końca życia 
u wszystkich chorych, jeśli nie wy-
stępują przeciwwskazania do takiej 
terapii. W przypadku wykonywania 
planowej plastyki tętnicy wieńcowej 
w stabilnej dławicy bez wcześniejsze-
go stosowania ASA i klopidogrelu na-

leży podać 500 mg ASA co najmniej 
3 h i 300 mg klopidogrelu co najmniej 
6 h przed zabiegiem. Po wszczepieniu 
stentu metalowego u chorego ze sta-
bilną dławicą należy stosować klo-
pidogrel 75 mg/d przez co najmniej 
3–4 tygodni wraz z nieprzerwanie 
podawanym ASA. Po wszczepieniu 
stentu powlekanego lekiem anty-
proliferacyjnym takie samo leczenie 
należy stosować przez 6–12 miesięcy 
po zabiegu.
6. U pacjentów z ostrym zespołem 
wieńcowym należy niezwłocznie po-
dać ASA w dawce 300 mg (w postaci 
innej niż tabletki powlekane) i klo-
pidogrel w dawce 300–600 mg, jeśli 
pacjent będzie poddany interwencji 
przezskórnej. Jeśli planowany czas 
zabiegu wynosi mniej niż 6 h, po-
winno się podać dawkę nasycającą 
600 mg klopidogrelu (działanie prze-
ciwpłytkowe występuje po ok. 2 h). 
Pacjenci po przebytym ostrym zespo-
le wieńcowym powinni stosować ASA 
w dawce 75 lub 100 mg/d beztermi-
nowo (stosowanie większych dawek 
nie przynosi dodatkowych korzyści 
a zwiększa ryzyko krwawienia) oraz 
klopidogrel w dawce 75 mg/d przez co 
najmniej 12 miesięcy. Wcześniejsze 
odstawienie klopidogrelu wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy 
w stencie.
7. Niewystarczające blokowanie czyn-
ności płytek przez ASA lub klopido-
grel, nazwane opornością, wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem incyden-
tów wieńcowych i zgonu. Częstość 

tego zjawiska szacuje się obecnie 
na około 5% leczonych ASA oraz 30% 
leczonych klopidogrelem, po wyklu-
czeniu nieregularnego przyjmowania 
leku. Przyczyny oporności na ASA to 
przede wszystkim jednoczesne przyj-
mowanie innych niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych hamujących 
odwracalnie COX-1, np. ibuprofenu, 
i stany związane z nadmierną akty-
wacją płytek, np. zapalenie, cukrzyca 
lub palenie papierosów. Za główną 
przyczynę oporności na klopidogrel 
uważa się polimorfi zmy genów ko-
dujących izoformy cytochromu P450 
odpowiedzialne za powstawanie 
w wątrobie aktywnego metabolitu 
klopidogrelu; sugeruje się, że stoso-
wanie równoczesne omeprazolu (ale 
nie innych leków należących do tej 
samej klasy) zmniejsza działanie 
przeciwpłytkowe klopidogrelu. Ak-
tualnie nie zaleca się rutynowych 
badań laboratoryjnych w kierunku 
oporności na ASA lub klopidogrel.
8. U osób poddawanych zabiegom 
inwazyjnym związanym z dużym 
ryzykiem krwawienia należy odsta-
wić ASA minimum 7 dni, a klopi-
dogrel 5 dni wcześniej. Stosowanie 
ASA i/lub klopidogrelu nie stanowi 
przeciwwskazania bezwzględnego 
do wykonania zabiegu, w tym ope-
racji kardiochirurgicznej, choć wią-
że się z istotnie większym ryzykiem 
dużego krwawienia w okresie około-
zabiegowym.
9. Nie zaleca się stosowania leków 
przeciwpłytkowych w profi laktyce 
pierwotnej niedokrwienia mózgu, 

z wyjątkiem chorych z migotaniem 
przedsionków i najwyżej umiarko-
wanym ryzykiem zakrzepowo-zatoro-
wym. U chorych po udarze mózgu lub 
przejściowym ataku niedokrwienia 
mózgu zaleca się stosowanie ASA 
w dawce 75–162 mg/d (dopuszcza 
się stosowanie większych dawek) 
lub klopidogrelu w dawce 75 mg/d, 
jeśli pacjent nie otrzymuje lecze-
nia przeciwkrzepliwego. Skojarzo-
na terapia ASA z klopidogrelem 
nie przynosi dodatkowych korzy-
ści w profi laktyce wtórnej udaru. 
U takich chorych można stosować  
ASA w połączeniu z dipirydamolem 
w dawce 2 × 200 mg/d. W ostrym uda-
rze niedokrwiennym należy podać 
ASA w dawce 100–300 mg/d w ciągu 
pierwszych 48 h od początku obja-
wów, jeśli nie zastosowano leczenia 
fi brynolitycznego (wtedy pierwsza 
dawka ASA po 24 h). Nie należy 
stosować klopidogrelu w ostrej fazie 
udaru mózgu.
10. Nie wykazano, aby ASA czy klopi-
dogrel były skuteczne w prewencji żyl-
nej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Przyp. red.: W wytycznych Euro-
pejskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego dotyczących rewaskularyzacji 
u pacjentów z zawałem serca zaleca 
się jedną z następujących tienopiry-
dyn: klopidogrel, prasugrel lub tika-
grelor. W zawale serca z uniesieniem 
odcinka ST klopidogrel zaleca się 
głównie, jeśli skuteczniejsze blokery 
receptora dla ADP są przeciwwska-
zane lub niedostępne.
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Leczenie przeciwpłytkowe

z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory, ciężkie zwężenie zastawki aortalnej, stężenie potasu w su-
rowicy >5 mmol/l (względne), stężenie kreatyniny w surowicy >220 μmol/l (2,5 mg/dl) (względne).

7. Blokery receptora angiotensynowego. Dodanie ARB do ACEI u pacjentów z niewydolnością 
serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory redukuje ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-
-naczyniowych o 16% i hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 17 do 34%, ale nie wpływa na cał-
kowite ryzyko zgonu. U pacjentów z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową, którzy 
nie tolerują ACEI, zastosowanie ARB w porównaniu z placebo zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych o 20% oraz hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 39%. U pacjentów 
po zawale serca z niewydolnością serca lub zmniejszoną frakcją wyrzutową ARB w sposób podobny jak 
ACEI wpływają na ryzyko zgonu. Zaleca się stosowanie ARB w celu poprawy rokowania u chorych 
z nadciśnieniem tętniczym, u pacjentów po zawale serca lub z niewydolnością serca nietolerujących 
ACEI oraz łącznie z ACEI u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory <40% oraz z utrzymującymi się 
objawami niewydolności serca mimo optymalnego leczenia przy pomocy ACEI i leku β-adrenolitycznego, 
o ile niestosowany jest jednocześnie antagonista aldosteronu.

Przeciwwskazania takie jak, dla ACEI z wyjątkiem obrzęku naczynioruchowego. Nie powinno 
się dodawać ARB u chorych otrzymujących ACEI i antagonistę aldosteronu.

8. Antagoniści aldosteronu: zmniejszają ryzyko zgonu u pacjentów z FW ≤35% w klasie czyn-
nościowej NYHA III lub IV leczonych ACEI i diuretykiem pętlowym o 30% (spironolakton) oraz 
u pacjentów po zawale serca z FW ≤40% i objawami niewydolności serca lub cukrzycą leczonych ACEI 
lub ARB, β-blokerami i diuretykami  o 15% (eplerenon).

Zaleca się stosowanie antagonistów aldosteronu w celu poprawy rokowania u chorych z niewydol-
nością serca w klasie czynnościowej III lub IV, FW ≤35%, leczonych optymalnie β-blokerem i ACEI 
lub ARB.

Przeciwwskazania: stężenie potasu we krwi >5,0 mmol/l, stężenie kreatyniny w surowicy >220 
μmol/l, połączenie ACEI i ARB, połączenie leku moczopędnego oszczędzającego potas z suplementami 
potasu.

9. Farmakoterapia odgrywa istotną rolę w modyfi kacji czynników ryzyka chorób sercowo-
-naczyniowych, takich jak dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, których modyfi kacja istotnie 
zmniejsza ryzyko ChSN.

10. Część leków stosowanych u pacjentów z ChSN nie wpływa na ryzyko zdarzeń sercowo-
-naczyniowych, ale poprawia jakość życia. Do grupy tej należą m.in. azotany stosowane w stabilnej 
postaci choroby niedokrwiennej serca celem zniesienia objawów dławicowych, a także digoksyna lub 
leki diuretyczne stosowane w niewydolności serca.

Ryc. 1.  Strategie leczenia dyslipidemii na podstawie ryzyka ogólne-
go (SCORE) u osób bez choroby sercowo-naczyniowej i bez cukrzycy.
Uwaga! Jeśli TC ≥8 mmol/l lub LDL-C ≥6 mmol/l, farmakoterapia bez oceny 
ryzyka wg SCORE. Osobom z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca 
i cukrzycą zaleca się zmniejszenie stężenia LDL-C <1,8 mmol/l (70 mg/dl). 
TC – cholesterol całkowity; LDL-C – cholesterol LDL.

Tabela 1.  Redukcja stężenia LDL a dawkowanie statyn
redukcja LDL (%) atorwastatyna fluwastatyna lowastatyna prawastatyna rozuwastatyna simwastatyna

10–20% – 20 mg 10 mg 10 mg – 5 mg
20–30% – 40 mg 20 mg 20 mg – 10 mg
30–40% 10 mg 80 mg 40 mg 40 mg 5 mg 20 mg
40–45% 20 mg – 80 mg 80 mg 5–10 mg 40 mg
46–50% 40 mg – – – 10–20 mg 80 mg
50–55% 80 mg – – – 20 mg –
56–60% – – – – 40 mg –

RYZYKO OGÓLNE (SCORE)

<5%

porada na temat zdrowego 
stylu życia

pełny lipidogram; intensywna 
zmiana stylu życia

kontrola za 5 lat

ryzyko ogólne <5%

TC <5 mmol/l
i LDL-C <3 mmol/l

farmakoterapia hipolipemizująca
cel:
TC <4,5 mmol/l (jeśli możliwe <4 mmol/l)
LDL-C <2,5 mmol/l (jeśli możliwe <2 mmol/l)

coroczna kontrola

kontrola za 3 miesiące

≥5%

ryzyko ogólne ≥5%
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czynu zapalnego ściany naczynia 
i stabilizację blaszki miażdżycowej, 
poprzez hamowanie aktywności ma-
krofagów i rozrostu komórek mięś-
niówki gładkiej, zmniejszają stężenie 
białka C-reaktywnego w surowicy 
krwi. Wykazują również działanie 
przeciwzakrzepowe i profi brynoli-
tyczne, modyfi kują aktywność płytek 
krwi, poprzez regulację czynności 
kanałów jonowych w ich błonie ko-
mórkowej.8,9

Prawdopodobnie uzyskanie tych 
efektów jest możliwe między inny-
mi dzięki zmniejszeniu stężenia 
produktów przemian HMG-CoA – 
mewalonianu i pirofosforanu farne-
zylu. Są to substancje biorące udział 
w procesach wzrostu i różnicowania 
komórkowego.9

Nie wiadomo, w jakim stopniu są to 
efekty wtórne do zmniejszenia stęże-
nia LDL-C. Ponieważ jednak każde 
zmniejszenie stężenia LDL-C o 1% 
wiąże się z redukcją wystąpienia in-
cydentu wieńcowego również o 1%, 
uważa się, że większość korzyści kli-
nicznych ze stosowania statyn zależy 
głównie od tego mechanizmu.10,11

Statyną o najsilniejszym działa-
niu obecnie stosowaną w lecznictwie 
jest rozuwastatyna. Ze wszystkich 
znanych statyn najsilniej zmniejsza 
stężenie LDL-C12 (obok atorwasta-
tyny i simwastatyny), najskuteczniej 
utrzymuje jego wartości docelowe,13 
redukuje stężenie triglicerydów oraz 
skuteczniej zwiększa stężenie chole-
sterolu HDL.12 Jej metabolizm jest 
w przeciwieństwie do innych dostęp-
nych statyn niezależny od cytochromu 
P-450 3A4, a stosowanie jest tak samo 
bezpieczne jak innych statyn.14 Udo-
wodnionym działaniem rozuwastaty-
ny jest także spowolnienie progresji 
miażdżycy.15

Najnowszą dostępną w lecznictwie 
statyną jest pitawastatyna (nieza-
rejestrowana w Polsce). Stosowana 
w dawce 1–2 mg na dobę powoduje po-
równywalne z atorwastatyną zmniej-
szenie stężenia LDL-C. Jej zaletą jest 
metabolizm w niewielkim stopniu za-
leżny od cytochromu P-450. Mecha-
nizm ten pozwolił znacznie ograniczyć 
interakcje z innymi lekami (podob-
nie jak w przypadku rozuwastatyny). 
Pitawastatyna jest zarejestrowana 
w Japonii i USA. Nie przeprowadzo-
no dotychczas badań porównawczych 
z innymi lekami z tej grupy.16,17

Największą redukcję stężenia 
LDL-C powoduje pierwsza dawka sta-
tyny (10–20 mg/d). Podwojenie dawki 
skutkuje kolejnym zmniejszeniem stę-
żenia LDL-C już tylko o 6% (tzw. re-
guła 6). Najsilniejszy efekt uzyskuje 
się przy stosowaniu maksymalnych 
dawek leków (tj. 80 mg/d atorwasta-
tyny i simwastatyny lub 40 mg/d ro-
zuwastatyny). Osiąga się w ten sposób 
redukcję LDL-C o odpowiednio 51,1, 
45,8 i 55%. Wzrastający wraz z daw-
ką efekt dotyczy również obniżenia 
stężenia triglicerydów odpowiednio 
o 28,2%, 18,2% i 23,7% (wg badania 
porównawczego STELLAR).5

Jak wynika z meetanalizy 14 badań 
z randomizacją zmniejszenie stężenia 
LDL-C o 1 mmol/l (38,7 mg/dl) za po-
mocą statyn zmniejsza ryzyko zgonu 
z jakiejkolwiek przyczyny o około 12% 
i ryzyko poważnych incydentów wień-
cowych lub sercowo-naczyniowych 
o 21–23% niezależnie od wieku, płci, 
chorób współistniejących, wyjścio-
wego ciśnienia tętniczego i profi lu 
lipidów, bez istotnego zwiększenia 
ryzyka objawów niepożądanych.18

Statyny dostępne 
w Polsce
Obecnie dostępne na rynku farma-
ceutycznym statyny można podzielić 
na dwie grupy – naturalne (pierwszej 
generacji) i syntetyczne (drugiej gene-
racji). Statyny naturalne to: lowasta-
tyna, prawastatyna i simwastatyna. 
Do grupy statyn syntetycznych zalicza 
się atorwastatynę, fl uwastatynę, rozu-
wastatynę i ceriwastatynę.2 Ta ostatnia 
została wycofana z obrotu z powodu 
licznych działań niepożądanych pod 

postacią ciężkiej miopatii, prowadzącej 
do niewydolności nerek i zgonów.19

Zalecenia dotyczące 
stosowania statyn

Wskazania

Występowanie chorób na tle miaż-
dżycy jest najsilniej skorelowane 
ze stężeniem LDL-C. Stąd pierwszo-
rzędowym celem leczenia hipolipemi-
zującego jest zmniejszenie stężenia 
tej frakcji cholesterolu w osoczu.20

Wskazaniem do stosowania staty-
ny jest zwiększone stężenie LDL-C 
u pacjentów z dużym ryzykiem ogól-
nym oraz rozpoznana choroba na tle 
miażdżycy bez względu na stężenie 
cholesterolu. Zasady leczenia hiper-
cholesterolemii wg Polskiego Forum 
Profi laktyki Chorób Układu Krąże-
nia oraz Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego przedstawiono 
na rycinie 1.

Przeciwwskazania, interakcje 
i działania niepożądane

Leków z grupy statyn nie należy 
podawać u chłopców <10. roku ży-
cia oraz u dziewcząt przed okresem 
pokwitania, kobiet w ciąży i karmią-
cych piersią oraz u chorych z czyn-
ną chorobą wątroby, gdy aktywność 
AST i ALT w surowicy krwi 3-krotnie 
przekracza górną granicę normy.

Ostrożność należy zachować przy 
jednoczesnym stosowaniu leków 
mających wpływ na ścieżki meta-
boliczne, przebiegające z udziałem 
cytochromu P-450, np. amiodaron, 
werapamil, makrolidy, cyklosporyna 
czy azolowe leki przeciwgrzybicze. 
Statyny nasilają działanie pochod-
nych kumaryny (interakcje).

Przed włączeniem terapii należy 
wykluczyć wtórną przyczynę hiper-
cholesterolemii, jak np. niewyrówna-
na cukrzyca, niedoczynność tarczycy, 
niewydolność nerek, żółtaczka zasto-
inowa, nadużywanie alkoholu.

Statyny są na ogół dobrze tolerowa-
ne. Mogą wystąpić objawy niepożą-
dane ze strony układu pokarmowego 
i bóle głowy. Stosowanie statyn niesie 
ryzyko uszkodzenia komórek wątroby 
(0,5–2% leczonych) i mięśni szkiele-
towych. Wskazaniem do przerwania 
leczenia jest >3-krotne zwiększenie 
aktywności transaminaz w osoczu. 
Zaleca się jej kontrolę co 4–6 tygodni 
w czasie ustalania dawki statyny, 
a następnie 2–3 razy do roku.

U <0,2,% leczonych statyny powo-
dują rozwój miopatii. Wskazaniem 
do natychmiastowego przerwania le-
czenia jest nagły silny ból mięsni oraz 
>10-krotne zwiększenie aktywności 
kinazy kreatynowej (CK). Jeśli wy-
stępują objawy niepożądane ze stro-
ny mięśni, leczenie należy przerwać 
w przypadku ≥5-krotnego wzrostu 
stężenia CK powyżej normy. Zalecane 
jest także przerwanie terapii w razie 
uporczywych bólów mięśniowych bez 
wzrostu wartości CK. W wyjątkowych 
wypadkach może dojść do ciężkiego za-
palenia mięśni, prowadzącego do rab-
domiolizy z mioglobinurią i ostrą nie-
wydolnością nerek.5,6,22,23

Przegląd najważniejszych 
badań klinicznych

Statyny w prewencji 
pierwotnej

Miejsce statyn zarówno w pierwotnej, 
jak i wtórnej prewencji incydentów 
sercowo-naczyniowych potwierdziły 
duże próby kliniczne.

W przypadku prewencji pierwotnej 
były to badania AFCAPS/TexCAPS 
(AirForce/Texas Coronary Athe-
rosclerosis Prevention Study) z lo-
wastatyną,31 WOSCOPS (West Of    
Coronary Prevention Study) z pra-
wastatyną32, HPS (Heart Protection 
Study) z simwastatyną33, i ASCOT 
(Anglo-Scandinavian Cardiac Out-
comes Trial)34 z atorwastatyną. 
Udowodniono w nich redukcję ryzyka 

zgonu oraz występowania epizodów 
sercowo-naczyniowych (tab. 2.).

Statyny w prewencji wtórnej

Badania potwierdzające działanie 
statyn w prewencji wtórnej to: CARE 
(Cholesterol And Recurrent Events)35 
z prawastatyną, 4S (Scandinavian 
Simvastatin Survival Study)36 z sim-
wastatyną, LIPID (Long-term Inter-
vention with Pravastatin in Ischemic 
Disease)37 oraz wyżej wymienione 
badanie HPS. Wyniki tych badań 
również potwierdziły redukcję epi-
zodów wieńcowych, a także zgonów 
sercowych i ogólnej liczby zgonów.

Najnowsze badania leków z grupy 
statyn dotyczą rozuwastatyny. Jej 
skuteczność została potwierdzona 
w badaniach STELLAR (2003 r.),38 
MERCURY I i II (2004 r. i 2006 r.)39 
i ASTEROID (2006 r.),40 a także 
w badaniu JUPITER (2008 r.)41.

Statyny u pacjentów 
z niewydolnością serca

U pacjentów z objawową niewydol-
nością serca i dysfunkcją skurczową 

miokardium stosowanie statyn może 
być rozważone w celu redukcji hos-
pitalizacji związanych z chorobami 
sercowo-naczyniowymi (klasa zaleceń 
IIb, poziom wiarygodności B).24

W większości badań klinicznych 
dotyczących statyn niewydolność 
serca była kryterium wyklucza-
jącym. Badania oceniające wpływ 
stosowania statyn u chorych z niewy-
dolnością serca to CORONA28 oraz 
GISSI-HF29,30.

Nie udowodniono w nich istotnego 
wpływu statyn na twarde punkty 
końcowe (zgon sercowy, zawał serca, 
udar), a jedynie redukcję hospitaliza-
cji z przyczyn sercowo-naczyniowych. 
Stosowanie leku w obydwóch grupach 
badanych uznano za bezpieczne.24

Intensyfikacja terapii 
statynami a wyniki leczenia

Metaanaliza wyników badań obejmu-
jących głównie pacjentów w ramach 
prewencji pierwotnej chorób sercowo-
-naczyniowyc dowodzi, że zintensy 
fi kowana terapia hipolipemizująca 
prowadzi do większej redukcji frakcji 
LDL i jednocześnie redukcji ryzyka 

choroby wieńcowej o 60% i udaru 
o 17%26 w prewencji pierwotnej.

Skuteczność zintensyfi kowanej 
terapii hipolipemizującej została 
udowodniona w badaniu PROVE-IT, 
w którym porównywano efekt wczes-
nego stosowania 40 mg prawastaty-
ny i 80 mg atorwastatyny w STEMI 
i NSTEMI.

Chorzy, u których osiągnięto stęże-
nie LDL-C <70 mmol/l (1,81 mmol/l), 
wykazywali redukcję o 16% punktu 
końcowego (zgon sercowy, zawał ser-
ca, dławica niestabilna wymagająca 
hospitalizacji, rewaskularyzacja lub 
udar mózgu). Efekt był widoczny już 
po 30 dniach terapii.27

Podsumowanie
Ponad 20-letnia praktyka kliniczna 
stosowania statyn oraz liczne duże 
badania klinicznie jednoznacznie 
potwierdzają rolę tej grupy leków 
w leczeniu hiperlipidemiii oraz w pier-
wotnej i wtórnej profi laktyce chorób 
sercowo-naczyniowych.

Piśmiennictwo: www.pfp.edu.pl

Tabela 2.  Najważniejsze duże badania kliniczne nad statynami z randomizacją, przeprowadzone 
metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo

Badanie Czas 
follow-up 
(lata)

Grupa badana Leczenie Początkowe/
uzyskane 
stężenie LDL

Zmniejsze-
nie stężenia 
cholesterolu

Zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo-naczyniowych

4S36 5,4 4444 z dławicą 
lub po przeby-
tym ZS

simwastatyna 
40 mg

190/117 mg/dl 35% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 34%
zgony: 30% (p = 0,003)
epizody naczyniowo-mózgowe: 30% 
(p = 0,024)

LIPID37 6,1 9014 z niesta-
bilną dławicą 
lub po przeby-
tym ZS

prawastatyna 
40 mg

150/112 mg/dl 25% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 24%
zgony: 22% (p = 0,001)
epizody naczyniowo-mózgowe: 19% 
(p = 0,048)

CARE35 5 4159 po prze-
bytym ZS

prawastatyna 
40 mg

139/98 mg/dl 32% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 24%

HPS33 5 20 536 z ChSiN 
lub cukrzycą

simwastatyna 
40 mg

132/89 mg/dl 32% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 27%
zgony: 13% (p = 0,0003)

ALERT42 5,1 2102 po prze-
szczepieniu 
nerki

fluwastatyna 
40 mg

159/108 mg/dl 32% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 35%
zgon sercowy, ZS, rewaskularyzacja: 
17% (p = 0,139)

ALLHAT-LLT43 4,8 10 355

≥55, LDL 
120–189 mg/dl

prawastatyna 
40 mg

146/105 mg/dl 17% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 9% (NS)
epizody naczyniowo-mózgowe: 9% 
(p = 0,31)

PROSPER44 3,2 5804

70–82 z czyn-
nikami ryzyka 
ChNS

prawastatyna 
40 mg

147/107 mg/dl 27% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 19%
zgony: 3% (p = 0,74)
epizody naczyniowo-mózgowe: 4% 
(p = 0,64)

ASCOT-LLA34 3,3 10 305 z NT 
+ co najmniej 
3 czynniki 
ryzyka

atrowastatyna 
40 mg

133/87 mg/dl 35% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 35%
zgony: 13% (p = 0,16)
epizody naczyniowo-mózgowe: 27% 
(p = 0,024)

LIPS45 3,9 1677 po PCI fluwastatyna 
80 mg

132/96 mg/dl 27% zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-
-naczyniowych: 31% (p = 0,07)
zgon sercowy, ZS, rewaskularyzacja: 
22% (p = 0,01)

SPARCL46 4,9 4731 po epi-
zodach 
naczyniowo-
-mózgowych

atorwastatyna 
80 mg

132/73 mg/dl 45% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 35%
epizody naczyniowo-mózgowe: 16% 
(p = 0,03)

CARDS47 3,9 2838 
z cukrzycą + 1 
czynnik ryzyka

atorwastatyna 
10 mg

118/78 mg/dl 31% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 35%
zgony: 27% (p = 0,059)
epizody naczyniowo-mózgowe: 48% 
(p = 0,001)

WOSCOPS32 4,9 6595 
mężczyzn bez 
ChNS

prawastatyna 
40 mg

192/142 mg/dl 26% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 31%
zgony: 22% (p = 0,051)
epizody naczyniowo-mózgowe: 
11% (p = 0,37)

AFCAPS/
TexCAPS31

5,2 6605 bez 
ChNS, HDL 
<35 mg/dl M, 
<40 mg/dl K

lowastatyna 
20–40 mg

150/115 mg/dl 25% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 40%
epizody sercowo-naczyniowe:  37% 
(p = 0,001)

JUPITER41 5 17 802 
bez ChNS,
LDL 
<130 mg/dl
CRP ≥2 mg/l
TG <500 mg/dl

rozuwastatyna 
20 mg

108/55 mg/dl 50% zmniejszenie ryzyka zdarzeń 
sercowo -naczyniowych: 44%

ChNS – choroba niedokrwienna serca, ChSiN – choroby serca i naczyń, NT – nadciśnienie tętnicze, OZW – ostry zespół wieńcowy, 
PCI – przezskórna interwencja wieńcowa, ZS – zawał serca
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Wprowadzenie

Pierwszym inhibitorem konwertazy 
angiotensyny (angiotensin converting 
enzyme inhibitors – ACEI) był kapto-
pryl zsyntetyzowanym na przełomie 
lat 60. i 70. XX wieku w ramach pro-
gramu poszukiwań innowacyjnych 
leków hipotensyjnych. Prekursorem 
tej grupy leków jest nonapeptyd po-
chodzący z jadu południowoamerykań-
skiego węża Bothrops jacaraca. Dalsze 
badania doprowadziły do odkrycia tak-
że innych niż efekt hipotensyjny me-
chanizmów ochronnego oddziaływania 
ACEI na naczynia, nerki oraz serce. 
Wyniki prób klinicznych ostatnich 
dwóch dekad dostarczyły przekonują-
cych dowodów na znaczenie tych leków 
w niewydolności serca, nadciśnieniu 
tętniczym, zawale serca i chorobie nie-
dokrwiennej serca.

Mechanizm działania

ACEI kompetencyjnie hamują dwa 
enzymy:

 konwertujący angiotensynę (ACE) 
– zamienia nieaktywny oktapep-
tyd angiotensynę I (ATI) w angio-
tensynę II (ATII),

 kininazę, katalizuje degradację bra-
dykininy i innych peptydów o dzia-
łaniu naczyniorozkurczowym.

Pod wpływem ACEI zmniejsza 
się aktywność ATII, a zwiększa 
bradykininy. Ponadto zmniejsza się 
wydzielanie aldosteronu, wazopre-
syny i zmniejsza aktywność układu 
współczulnego, a zwiększa wydzie-
lanie reniny oraz aktywność ATI. 
Przy długotrwałym stosowaniu ACEI 
poziomy ATII oraz aldosteronu po-
wracają do wartości sprzed leczenia 
ze względu na uruchomienie alterna-
tywnych szlaków ich syntezy.

Ponad 90% ACE jest związana 
z tkankami (powierzchnia śród-
błonka od strony światła naczynia, 
makrofagi), pozostałe 10% jest roz-
puszczone w osoczu.

Efekty hemodynamiczne. ACEI 
zmniejszają opór naczyń obwodowych 
i zwiększają natriurezę, nie powodu-
jąc przy tym zwiększenia częstotli-
wości rytmu serca, co jest wynikiem 
wpływu na czułość baroreceptorów, 
stymulacji nerwu błędnego i zmniej-
szenia aktywności układu współczul-
nego. U pacjentów z niewydolnością 
serca wazodylatacja naczyń żylnych 
prowadzi do zwiększenia podatności 
układu żylnego, zmniejszenia ciśnie-
nia w prawym przedsionku, tętni-
cy płucnej, ciśnienia zaklinowania 
w kapilarach płucnych oraz ciśnienia 
i objętości późnorozkurczowej lewej 
komory. Prowadzi to do zmniejszenia 
zastoju w płucach. Przez rozkurcz 
tętnic obwodowych zmniejsza się opór 
naczyń systemowych i zwiększa rzut 
serca.

Efekty tkankowe. ACEI poprawia-
ją czynność śródbłonka, zmniejszają 
przerost serca u pacjentów z nadciś-
nieniem, wykazują działanie anty-
proliferacyjne (hamują przerost ścian 
naczyń oraz mięśnia serca), odwracają 
remodeling mięśnia serca po zawa-
le. Zapobiegają apoptozie miocytów 
w przeciążonym sercu.

Efekty nerkowe. ACEI zmniej-
szają opór naczyń nerkowych i zwięk-
szają przepływ krwi przez nerki, 
wydzielanie sodu i wody. Wskaźnik 
fi ltracji kłębuszkowej pozostaje nie-
zmieniony lub zmniejsza się nie-
znacznie (zwykle 10–20%). Wynika 
to z silniejszego działania wazodyla-
tacyjnego na tętniczkę eff erentną niż 
aff erentną kłębuszka nerkowego, co 
prowadzi do spadku ciśnienia hydro-
statycznego w kapilarach kłębuszka 
i w efekcie – stopnia fi ltracji. ACEI 
zapobiegają progresji mikroalbu-
minurii do białkomoczu, postępowi 
niewydolności nerek u pacjentów 
z nefropatią niecukrzycową oraz za-
pobiegają rozwojowi lub opóźniają 
rozwój nefropatii cukrzycowej.

Działanie przeciwmiażdżyco-
we. W modelach zwierzęcych ACEI 
opóźniają rozwój miażdżycy. Zmniej-
szenie aktywności ATII, zwiększenie 
stężenia bradykininy i tlenku azotu 
zmniejsza proliferację i migrację 
mięśni gładkich ściany naczynia, 
gromadzenie i aktywację komórek 
zapalnych, stres oksydacyjny i po-
prawia czynność śródbłonka.

W badaniu PERSPECTIVE (PER-
indopril’s Prospective Eff ect on Coro-
nary aTherosclerosis by IntraVascular 
ultrasound Evaluation) u pacjentów 
leczonych przez 3 lata peryndoprylem 
stwierdzono korzystną przebudowę 
tętnic wieńcowych korelującą ze sta-
bilizacją blaszki miażdżycowej. Obser-
wowano też istotną redukcję wielkości 
blaszek nieuwapnionych.

Działanie przeciwkrzepliwe. 
ACEI zmniejszają stężenie inhibito-
ra typu 1 aktywatora plazminogenu 
a zwiększają aktywatora plazmino-
genu. Hamują agregację płytek krwi 
przez zmniejszenie stężenia ATII 
oraz zwiększenie syntezy tlenku 
azotu i prostacykliny.

Przeciwwskazania

 obrzęk naczynioruchowy w wy-
wiadzie – przeciwwskazanie bez-
względne

 uczulenie – przeciwwskazanie 
bezwzględne

 obustronne zwężenie tętnic ner-
kowych – przeciwwskazanie bez-
względne

 ciąża – stosowanie ACEI w okresie 
reprodukcyjnym nie jest przeciw-
wskazane, jednak konieczne jest 
ich odstawienie w przypadku po-
dejrzenia lub rozpoznania ciąży

 zwiększone stężenie kreatyniny 
>256 mmol/l (3 mg/dl) lub o >50% 
– wskazane jest odstawienie ACEI; 
przy mniejszym wzroście stężenia 
kreatyniny konieczne jest ścisłe 
monitorowanie

 zwiększone stężenia potasu 
>6 mmol/l; przy mniejszej hiperkalie-
mii konieczne ścisłe monitorowanie

 objawowa hipotonia
 kardiomiopatia ze zwężeniem drogi 

odpływu lewej komory, ciężkie zwę-
żenie zastawki aortalnej.

U pacjentów z niewydolnością serca 
ryzyko niewydolności nerek i hiper-
kaliemii jest zwiększone, dlatego 
za przeciwwskazania do stosowania 
ACEI uważa się stężenie potasu w suro-
wicy >5 mmol/l, ciążę, stężenie kreaty-
niny w surowicy >220 μmol/l (2,5 mg/dl). 
Szczególną ostrożność należy zachować 
również u osób starszych.

Zastosowanie ACEI 
w prewencji chorób 
sercowo-naczyniowych

I. Zawał serca

Metaanaliza badań, w których ACEI 
włączano w ostrej fazie zawału ser-
ca (0–36 h) i kontynuowano przez 
krótki okres (4–6 tyg.), takich jak 
CONSENSUS II, GISSI 3, ISIS 4 
i CCS I, wykazała zmniejszenie ry-
zyka zgonu w 30-dniowej obserwacji 
o 7%. Największe korzyści odnie-
śli pacjenci w klasie 2 i 3 Killipa, 
ze spoczynkową częstotliwością ryt-
mu serca ≥100/min oraz po zawale 
ściany przedniej. Stosowanie ACEI 
zmniejszało również ryzyko rozwoju 
niewydolności serca, ale wiązało się 
z częstszymi epizodami hipotensji 
oraz zaburzeń czynności nerek.

Korzyści z długotrwałego stosowa-
nia ACEI u pacjentów po zawale serca 
wykazano w badaniach, do których 
kwalifi kowano chorych z dysfunkcją 
skurczową lewej komory lub jawną 
niewydolnością serca, takich jak 
SAVE, AIRE oraz TRACE, z kilku-
letnim okresem obserwacji. W meta-
analizie podsumowującej wyniki tych 
badań ryzyko zgonu zmniejszyło się 
o 26% (p <0,0001), ponownego zawa-
łu serca o 20% (p = 0,006), a hospita-
lizacji z powodu kolejnego zawału ser-
ca o 27% (p <0,0001). Zastosowanie 
ACEI skutkowało uratowaniem 60 
osób na każde 1000 pacjentów. Zale-
cenia stosowania ACEI u pozostałych 
pacjentów opierają się na badaniach 
pacjentów w stabilnej chorobie wień-
cowej (HOPE, EUROPA, PEACE, 
QUIET, PART-2, CAMELOT).

Zalecenia Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego
Zawał serca z uniesieniem 
odcinka ST – świeży zawał

Zaleca się stosowanie ACEI w ostrej 
fazie zawału serca, w ciągu pierw-
szych 24 godzin, u chorych z obniżo-
ną frakcją wyrzutową (EF ≤40%) lub 
u których wystąpiła niewydolność ser-
ca we wczesnym okresie choroby pod 
warunkiem braku przeciwwskazań 
(klasa zaleceń I, poziom wiarygod-

ności A). Ich zastosowanie należy roz-
ważyć także u wszystkich pozostałych 
chorych (klasa zaleceń IIa, poziom 
wiarygodności A).

Zawał serca z uniesieniem odcinka 
ST – leczenie przewlekłe

Zaleca się stosowanie ACEI u cho-
rych, u których rozwinęła się niewy-
dolność serca w ostrej fazie choroby, 
nawet jeśli nie przeszła ona w stan 
przewlekły, u chorych z EF ≤40% 
lub objawową niewydolnością serca, 
przy braku przeciwwskazań (klasa 
zaleceń I, poziom wiarygodności A). 
Należy rozważyć ich stosowanie tak-
że u pozostałych chorych po zawale 
serca z uniesieniem odcinka ST nie-
zależnie od ciśnienia krwi i czynno-
ści lewej komory (klasa zaleceń IIa, 
poziom wiarygodności A).

Zawał serca bez uniesienia odcinka ST

ACEI są wskazane długoterminowo 
u wszystkich chorych z LVEF ≤40% 
oraz u pacjentów z cukrzycą, nadciś-
nieniem tętniczym lub przewlekłą 
chorobą nerek, pod warunkiem bra-
ku przeciwwskazań (klasa zaleceń I, 
poziom wiarygodności A).

Włączenie ACEI należy rozważyć 
u wszystkich pozostałych chorych 
jako element profi laktyki kolejnych 
incydentów niedokrwiennych (klasa 
zaleceń IIa, poziom wiarygodności B). 
Zaleca się stosowanie leków i dawek 
o udowodnionej skuteczności (klasa za-
leceń IIa, poziom wiarygodności C).

II. Choroba wieńcowa 
z zachowaną czynnością 
skurczową lewej komory

Metaanaliza największych badań 
z randomizacją i placebo, takich jak 
EUROPA (peryndopryl), HOPE (rami-
pryl), PEACE (trandolapryl), QIUET 
(chinapryl), CAMELOT (enalapryl) 
i PART 2 (ramipryl), wykazała, 
że ACEI stosowane u osób z chorobą 
wieńcową lub z dużym jej ryzykiem 
wydłuża życie (RR = 0,87; 95% CI 
0,81–0,94), zmniejsza ryzyko zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych 
(RR = 0,83; 95% CI 0,72–0,96), re-
waskularyzacji (RR = 0,93; 95% CI 
0,87–1,0) oraz zawału serca niezakoń-
czonego zgonem (RR = 0,84 95% CI 
0,75–0,93). Wyniki te osiągnięto przy 
stosunkowo niewielkim zmniejsze-
niu wartości ciśnienia tętniczego 
(skurczowe 3,9 mm Hg, rozkurczowe 
1,8 mm Hg), dlatego postuluje się zna-
czenie innych mechanizmów, szczegól-
nie przeciwmiażdżycowego działania 
ACEI. Analiza każdego z ww. badań 
osobno wskazuje, że jedynie w bada-
niach HOPE i EUROPA osiągnięto 
istotne zmniejszenie częstości wystę-
powania głównego punktu końcowego 
w postaci zdarzeń sercowo-naczynio-
wych. Tylko w tych dwóch badaniach 
osiągnięto zmniejszenie liczby zgonów 
z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz 
zawału serca niezakończonego zgonem. 
Dodatkowo w badaniu HOPE po zasto-
sowaniu ramiprylu zredukowano cał-
kowite ryzyko zgonu oraz konieczność 
rewaskularyzacji. Te korzystne efekty 
obserwowano w podobnym zakresie 
w grupach różniących się wyjściowym 
ryzykiem określonym na podstawie 
wieku, występowania cukrzycy, wcześ-
niejszego zawału serca, choroby tętnic 
innych niż wieńcowe oraz mikroalbu-
minurii.

Istnieje wiele teorii na temat przy-
czyn niejednorodnych wyników róż-
nych badań z zastosowaniem ACEI 
u pacjentów ze stabilną chorobą wień-
cową. Postuluje się różne dawki leków, 
różnice w wyjściowym ryzyku badanej 
populacji, w sposobie leczenia choro-
by wieńcowej, w stopniu obniżenia 
ciśnienia tętniczego (choć w badaniu 
EUROPA wykazano, że redukcja ryzy-
ka incydentów sercowo-naczyniowych 
była niezależna od stopnia redukcji ciś-
nienia tętniczego czy wyjściowej jego 
wartości), a także różne dodatkowe 
właściwości poszczególnych prepara-
tów (np. duże powinowactwo do tkan-
kowej ACE peryndoprylu i ramiprylu 
lub potwierdzone w badaniu PERTI-

NENT hamowanie apoptozy komórek 
śródbłonka przez peryndopryl).

Wyniki ww. badań wskazują 
na brak efektu klasy ACEI w pre-
wencji powikłań naczyniowych.

Zalecenia Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego
Zaleca się stosowanie ACEI w lecze-
niu chorych ze stabilną dławicą pier-
siową i współistniejącym nadciśnie-
niem, cukrzycą, niewydolnością serca, 
bezobjawową dysfunkcją lewej komory 
oraz po zawale serca (klasa zaleceń I, 
poziom wiarygodności A).

Leczenie ACE-inhibitorami należy 
rozważyć u wszystkich chorych z dła-
wicą i rozpoznaną chorobą wieńcową 
(klasa zaleceń II, poziom wiarygod-
ności B).

III. Niewydolność serca

Korzystne efekty ze stosowania ACEI 
wykazano zarówno u pacjentów z bez-
objawową dysfunkcją skurczową lewej 
komory, jak i u chorych z objawami nie-
wydolności serca i zmniejszoną frakcja 
wyrzutową. W badaniu SAVE ocenia-
no efekty stosowania kaptoprylu u pa-
cjentów po zawale serca (3.–16. dzień) 
z frakcją wyrzutową lewej komory ≤ 
40%. U pacjentów otrzymujących ten 
lek w ciągu ponad 3-letniego okresu 
obserwacji nastąpiło zmniejszenie ry-
zyka zgonu o 19%, zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych o 21%, niewy-
dolności serca o 37%, a ponownego 
zawału serca o 25%. Korzyści wyka-
zano też w ramieniu prewencyjnym 
badania SOLVD, w którym enalapryl 
porównywano z placebo u bezobjawo-
wych chorych z frakcją wyrzutową le-
wej komory ≤35%. W przeszło 3-letniej 
obserwacji osiągnięto redukcję ryzyka 
rozwoju klinicznie jawnej niewydol-
ności serca, a w obserwacji 12-letniej 
także zgonu z dowolnej przyczyny 
i z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Zalecenia Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego
Leki z grupy ACEI należy stosować 
u wszystkich chorych z objawową nie-
wydolnością serca i LVEF ≤40%, chy-
ba że są przeciwwskazane lub źle tole-
rowane. U chorych hospitalizowanych 
leczenie ACEI należy rozpocząć przed 
ich wypisaniem ze szpitala (klasa za-
lecenia I, poziom wiarygodności A).

Wskazaniem opartym na wynikach 
obserwacji chorych włączonych do ran-
domizowanych badań klinicznych jest 
LVEF ≤40%, niezależnie od występo-
wania objawów klinicznych.

IV. Nadciśnienie tętnicze

Korzyści ze stosowania leków hipo-
tensyjnych wynikają przede wszyst-
kim z obniżenia ciśnienia tętniczego, 
dlatego Europejskie Towarzystwo 
Nadciśnienia Tętniczego w jednym 
rzędzie wymienia 5 grup leków hi-
potensyjnych które mogą być stoso-
wane jako leki pierwszego wyboru: 
diuretyki, β-blokery, blokery kanału 
wapniowego, ACEI oraz blokery recep-
tora angiotensyny II. Przedstawiona 
podczas ostatnich kongresów ESH i ESC 
metaanaliza 18 najważniejszych badań 
ostatniej dekady z ACEI oraz blokera-
mi receptora angiotensyny II, wskazuje 
jednak na zróżnicowany wpływ leczenia 
hipotensyjnego na redukcję całkowitego 
ryzyka zgonu. Wyniki metaanalizy po-
twierdziły 4% redukcję całkowitego ryzy-
ka zgonu, ale po wyłączeniu z niej badań 
przeprowadzonych z peryndoprylem wy-
nik okazał się nieistotny statystycznie. 
Dla podgrupy badań z peryndoprylem 
redukcja całkowitego ryzyka zgonu wy-
nosiła 13%. ACEI są preferowanymi 
lekami hipotensyjnymi w innych cho-
robach, w których wykazano dodatko-
we (pozahipotensyjne) korzyści z ich 
stosowania: niewydolność serca, dys-
funkcja skurczowa lewej komory, cho-
roby na tle miażdżycy, albuminuria, 
napadowe migotanie przedsionków, 
zespół metaboliczny i cukrzyca.
W tabeli 1 przedstawiono duże badania 
nad zastosowaniem ACEI w prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych.

Piśmiennictwo: www.pfp.edu.pl

Tab. 1. Inhibitory konwertazy angiotensyny w dużych badaniach klinicznych
Choroba wieńcowa z zacho-
waną czynnością skurczową 
lewej komory

Zawał serca
Dysfunkcja skurczowa lewej komory
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Układ renina–angiotensyna–aldo-
steron odgrywa podstawową rolę 
w utrzymaniu homeostazy układu 
krążenia poprzez wpływ na objętość 
przestrzeni międzykomórkowej, go-
spodarkę sodową, napięcie mięśni 
gładkich ścian tętnic, jak również 
z powodu trofi cznych efektów dzia-
łania angiotensyny II i aldosteronu.1 
Nadmierna aktywność tego układu 
odgrywa istotną rolę w patogenezie 
nadciśnienia tętniczego, przerostu 
mięśnia lewej komory serca, zmian 
budowy ścian tętnic oraz nefropatii 
i miażdżycy, co w konsekwencji pro-
wadzi do zawału serca, niewydolności 
serca oraz udaru mózgu.

Mechanizm działania sartanów 
polega na blokowaniu receptorów 
dla angiotensyny II typu 1.2 W ten 
sposób omawiane leki blokują więk-
szość negatywnych efektów działania 
angiotensyny II, w tym prowadzą 
do zmniejszenia oporu obwodowe-
go i obniżenia ciśnienia tętniczego. 
Uważa się, że po zablokowaniu przez 
sartany receptorów angiotensyny II 
typu 1 przewagę zyskuje aktywacja 
receptorów typu 2. Skutki aktywa-
cji tych receptorów w dużym stop-
niu są antagonistyczne w stosunku 
do efektów aktywacji receptorów 
typu 1. Ostatnio zwraca się jednak 
uwagę, że aktywacja receptorów 
typu 2 w niektórych warunkach może 
mieć również negatywne konsekwen-

cje. Na szczególną uwagę zasługują 
ostatnie badania, które wskazują 
na agonistyczny wpływ niektórych 
sartanów (np. telmisartanu) na ją-
drowe receptory aktywowane przez 
proliferatory peroksysomów (PPAR), 
co powoduje zwiększenie insulino-
wrażliwości.2 Znane jest również 
zmniejszanie się stężenia kwasu 
moczowego pod wpływem leczenia 
losartanem,3 co również jest wyko-
rzystywane w praktyce klinicznej.

W literaturze przedmiotu dużo 
miejsca poświęca się własnościom 
plejotropowym (działaniom pozahipo-
tensyjnym) leków hamujących układ 
renina–angiotensyna–aldosteron.2 
Chociaż ostatnio podkreśla się, 
że leki przeciwnadciśnieniowe po-
prawiają rokowanie u osób z nadciś-
nieniem tętniczym przede wszystkim 
dzięki obniżaniu ciśnienia tętnicze-
go,4 to jednak w niektórych grupach 
chorych istotne znaczenie mogą mieć 
właśnie działania plejotropowe. Sar-
tany korzystnie wpływają na funkcję 
śródbłonka oraz równowagę między 
czynnikami profi brynolitycznymi 
i prozakrzepowymi, zmniejszają 
stres oksydacyjny, hamują prolifera-
cję komórek mięśni gładkich naczyń 
i zmniejszają stężenie mediatorów 
zapalenia.2 Wiadomo, że leki blokują-
ce układ renina–angiotesyna w nieco 
większym stopniu obniżają centralne 
niż obwodowe ciśnienie skurczowe.2 
Niektórzy eksperci sugerują, że w ten 
sposób można przynajmniej częścio-
wo wytłumaczyć efekty tzw. plejotro-
powych własności tej grupy leków. 
Rzeczywiście ta hipoteza mogłaby 
pogodzić zwolenników i przeciwni-
ków istotnego znaczenia klinicznego 
plejotropowych działań inhibitorów 
enzymu konwertującego i sartanów.2 
Ponadto sartany zmniejszają ryzyko 
wystąpienia cukrzycy o ponad 20%, 
zarówno w porównaniu z placebo, jak 
i z innymi lekami przeciwnadciśnie-
niowymi.5

Wprowadzone na początku lat 90. 
XX w. do praktyki klinicznej leki 
z grupy sartanów zmniejszają ryzyko 
występowania poważnych zdarzeń 
sercowo-naczyniowych u osób z nad-
ciśnieniem tętniczym, niewydolnoś-
cią serca, oraz u pacjentów po du-
żym zawale serca. Ponadto zwalniają 
progresję nefropatii cukrzycowej. 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego sartany należą do głów-
nych grup leków stosowanych w te-
rapii nadciśnienia tętniczego.6 Są 
również zalecane u osób z nefropa-
tią cukrzycową,7 z przewlekłą nie-
wydolnością serca8 oraz u pacjentów 
po zawale mięśnia sercowego z dys-
funkcją skurczową lewej komory9 
(jeśli stosowanie inhibitorów enzy-
mu konwertującego jest niemożliwe 
z powodu kaszlu). Chociaż sartany są 
wymieniane jako jedna z pięciu grup 
leków zalecanych w leczeniu niepo-
wikłanego nadciśnienia tętniczego, 
obecność cukrzycy u osoby z nadciś-
nieniem stanowi istotne wskazanie 
do włączenia inhibitora enzymu kon-
wertującego lub sartanu.10 Sartany, 
obok inhibitorów enzymu konwer-
tującego, należą do leków najsku-
teczniej zmniejszających przerost 
mięśnia lewej komory serca u osób 
z nadciśnieniem tętniczym. Dlatego 
stwierdzenie przerostu mięśnia lewej 
komory również sugeruje zastosowa-
nie właśnie tych leków.

Sartany należą do leków bardzo 
dobrze tolerowanych. Według niektó-
rych opracowań częstość występowa-
nia objawów niepożądanych u osób le-
czonych sartanem jest porównywalna 
z częstością ich  występowania u osób 
otrzymujących placebo.11 Stanowi to 
niewątpliwy postęp w farmakotera-
pii nadciśnienia tętniczego, który 
w znacznym stopniu przyczynia się 
do poprawy skuteczności leczenia. 
Ponieważ leki z omawianej grupy 
często są porównywane z inhibito-
rami enzymu konwertującego, należy 
podkreślić, ze kaszel występuje około 
3-krotnie rzadziej u osób leczonych 
sartanami w porównaniu z osobami 

leczonymi inhibitorami enzymu kon-
wertującego angiotensynę.12

Od wprowadzenia sartanów 
do praktyki lekarskiej zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach 
trwa dyskusja czy ta klasa leków, 
czy raczej inhibitory enzymu konwer-
tującego angiotensynę powinny być 
preferowane w leczeniu pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym.13 Wyniki 
wielu przeglądów systematycznych 
i metaanaliz wskazują, że zastoso-
wanie leków z obu grup terapeutycz-
nych wiąże się z podobną częstoś-
cią osiągania prawidłowej kontroli 
nadciśnienia tętniczego.12 Wyniki 
opublikowanego w 2008 roku duże-
go badania ONTARGET, w którym 
porównywano ramipryl z telmisarta-
nem w grupie osób z objawową miaż-
dżycą lub cukrzycą, bez jawnych cech 
niewydolności serca, nie wykazały 
istotnej różnicy pod względem wpły-
wu tych leków na ryzyko występowa-
nia powikłań sercowo-naczyniowych. 
Niepokój musi jednak budzić szybsze 
zmniejszanie się fi ltracji kłębuszko-
wej u osób leczonych telmisartanem 
w porównaniu z grupą otrzymują-
cych ramipryl.14 Wyniki niedawno 
opublikowanej metaanalizy badań 
klinicznych (uwzględniono w niej 
wyniki 9 badań) wskazują, iż sto-
sowanie sartanów może się wiązać 
z nieco większym ryzykiem wy-
stąpienia nowotworów złośliwych, 
w szczególności raka oskrzela. Nale-
ży jednak podkreślić, że wysuwane 
w przeszłości pod adresem innych 
klas leków podobne wątpliwości nie 
zostały potwierdzone przez następne 
badania i analizy. Problem ryzyka 
wystąpienia choroby nowotworowej 
u osób leczonych sartanami będzie 
najpewniej w najbliższej przyszłości 
szeroko badany. Niektórzy eksperci 
wskazują, że leki z omawianej grupy 
są szczególnie korzystne w profi lak-
tyce udaru mózgu. Z drugiej strony 
wskazuje się na większą skuteczność 
inhibitorów enzymu konwertującego 
angiotensynę w profi laktyce zawału 
serca. Wdrażając do leczenia leki blo-
kujące układ renina–angiotensyna 

u pacjentów dużego ryzyka sercowo-
-naczyniowego, lekarz ma obecnie 
wybór między podobnie skuteczny-
mi lekami (jednakże z niewielkim 
wskazaniem na inhibitory enzymu 
konwertującego), a podejmując de-
cyzję o zastosowaniu któregoś z nich 
powinien uwzględnić takie czynniki 
jak nieco odmienne profi le skutków 
ubocznych i koszt leku.

Ważnym wynikiem badania 
ONTARGET było wykazanie, że sko-
jarzenie inhibitora enzymu kon-
wertującego i sartanu nie przynosi 
korzyści, a powoduje częstsze wy-
stępowanie objawów niepożądanych 
(np. hiperkaliemii). Ponadto skoja-
rzenie to było związane z szybszym 
zmniejszaniem się współczynnika 
przesączania kłębuszkowego. Dla-
tego od 2008 roku szeroko wcześniej 
promowane leczenie skojarzone in-
hibitorem enzymu konwertującego 
i sartanem jest coraz rzadziej sto-
sowane, szczególnie u osób z niepo-
wikłanym nadciśnieniem tętniczym 
oraz u pacjentów z objawową miaż-
dżycą bądź cukrzycą, bez objawów 
niewydolności serca.15

Reasumując, sartany są sku-
tecznymi lekami w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, chorób 
nerek przebiegających z białko-
moczem oraz niewydolności 
serca. Ogólnie leki te wykazu-
ją porównywalną skuteczność 
do inhibitorów enzymu konwer-
tującego, ale nie mają nad nimi 
przewagi (być może poza działa-
niem neuroprotekcyjnym, z dru-
giej strony mają słabiej wyrażone 
działanie kardioprotekcyjne).2 
Ich główną zaletą jest lepsza to-
lerancja w porównaniu z innymi 
lekami przeciwnadciśnieniowy-
mi, a w szczególności niepowo-
dowanie kaszlu, który dotyczy 
10% pacjentów otrzymujących 
inhibitory enzymu konwertują-
cego angiotensynę.
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Wprowadzenie

β-adrenolityki są bardzo niejednorod-
ną grupą leków. Ich cechą wspólną jest 
blokada receptora β1-adrenergicznego. 
Oddziaływanie na pozostałe recepto-
ry β, a także na inne receptory jest 
fakultatywne i decyduje o podziale 
tej grupy leków.

Klasyfikacja

Aktualnie leki β-adrenolityczne 
 dzielimy na:

 nieselektywne
 kardioselektywne
 hybrydowe – o złożonym, „poza-

adrenergicznym” oddziaływaniu

Leki nieselektywne są najstarszą 
generacją β-adrenolityków, blokują 
zarówno receptory β1, jak i receptory 
β2. Różnice w obrębie grupy dotyczą 
proporcji oraz sposobu (antagonista-
-agonista) blokady poszczególnych 
receptorów. Preparaty te dzielą się 
na dwie podgrupy:

 Ia – z wewnętrzną aktywnością 
sympatykomimetyczną (ISA – są 
nie tylko antagonistami, ale rów-
nież słabymi agonistami recepto-
rów β)

 Ib – bez ISA.
Z grupy nieselektywnych β-adreno-

lityków stosowane są obecnie przede 
wszystkim propranolol oraz sotalol. 
Pierwszy z nich głównie w tachyaryt-
miach, będących skutkiem nadczyn-
ności tarczycy (zespół tarczycowo-
-sercowy). Sotalol, będący jednocześ-
nie blokerem kanałów potasowych 
i należący wraz z amiodaronem 
do grupy III leków antyarytmicznych 
(wg podziału Vaughana Williamsa), 
stosowany jest w leczeniu nadko-
morowych i komorowych zaburzeń 
rytmu.

Leki β-adrenolityczne II genera-
cji selektywnie blokują receptor β1-
 -adrenergiczny zlokalizowany głów-
nie w mięśniu sercowym, w związku 
z czym oddziaływują przede wszyst-
kim na serce i w odróżnieniu od leków 
nieselektywnych wywierają niewielki 
wpływ na inne narządy, a co za tym 
idzie, mają znacznie mniej działań 
ubocznych. Kardioselektywność 
β-adrenolityków II generacji zależ-
na jest od dawki – im większa jest 
dawka leku, tym jego selektywność 

jest mniejsza. W grupie kardioselek-
tywnych β-adrenolityków wyróżnia 
się trzy podgrupy:

 IIa – z ISA – reprezentantem tej 
grupy jest acebutolol; należy też 
do niej znacznie rzadziej stosowa-
ny celiprolol, będący antagonistą 
receptorów β1, α1 oraz posiadający 
wewnętrzną aktywność sympaty-
komimetyczną w stosunku do re-
ceptorów β2, co czyni go wyjątkowo 
przydatnym w leczeniu pacjentów 
z chorobami układu oddechowego

 IIb – klasyczne „stare” β-blokery 
bez ISA, przedstawicielami któ-
rych są przede wszystkim atenolol 
i metoprolol CR (postać krótko-
działająca – winian metoprololu)

 IIc – „nowe” wysoce kardioselek-
tywne leki, do których należą: bi-
soprolol, betaksolol i metoprolol 
XL (bursztynian metoprololu – 
postać długo działająca). Lekiem 
o najwyższej kardioselektywności 
jest nebiwolol, zaliczany już jed-
nak do β-adrenolityków III gene-
racji.

Leki β-adrenolityczne III generacji 
charakteryzują się złożonym, wielo-
kierunkowym mechanizmem działa-
nia i w związku z tym nazywane są 
β-blokerami hybrydowymi. Należą 
do nich zarówno preparaty wysoce 
kardioselektywne, jak i nieselektyw-
ne, a ich podstawową cechą wspólną 
jest wazodilatacja, aczkolwiek me-
chanizm relaksacji naczyń obwodo-
wych bywa różny. W grupie tej sytu-
owany jest wspomniany już wysoce 
selektywny nebiwolol, bezpośrednio 
rozszerzający naczynia na drodze 
stymulacji syntezy tlenku azotu, ale 
i β-adrenolityki nieselektywne z ak-
tywnością α-adrenolityczną. Za pro-
toplastę tej grupy leków przyjmuje 
się rzadko stosowany już dzisiaj labe-
talol. Klasycznym przedstawicielem 

β-adrenolityków III generacji jest 
karwedilol, nieselektywny β-bloker 
o dominującym efekcie blokującym 
receptory β i słabiej wyrażonej blo-
kadzie α-adrenergicznej. Karwedilol 
uważany jest obecnie za β-adrenolityk 
o najkorzystniejszym profi lu meta-
bolicznym i najsilniej wyrażonym 
efekcie antyoksydacyjnym, posiada 
ponadto właściwości przeciwzapal-
ne, antyproliferacyjne, poprawia 
funkcję śródbłonka oraz zmniejsza 
insulino oporność (a przynajmniej jej 
nie zwiększa).

Mechanizm działania

Złożone mechanizmy działania leków 
β−adrenolitycznych przekładają się 
na trzy podstawowe efekty kliniczne:

 efekt hemodynamiczny
 efekt metaboliczno-humoralny
 efekt antyarytmiczny.
Efekt hemodynamiczny przekła-

da się wprost na działanie przeciw-
niedokrwienne. Zmniejszenie kur-
czliwości i napięcia ścian mięśnia 
roboczego serca, a także zwolnienie 
czynności serca (działanie chrono-
tropowo ujemne) skutkuje zmniej-
szeniem zapotrzebowania mięśnia 
sercowego na tlen. Z drugiej strony 
β-adrenolityki zwiększają podaż tlenu 
do miokardium poprzez wydłużenie 
fazy rozkurczu – w tym mechanizmie 
dochodzi do zwiększenia perfuzji 
mięśnia sercowego, szczególnie w naj-
bardziej zagrożonej niedokrwieniem 
warstwie podwsierdziowej. Korzystny 
efekt hemodynamiczny ma ponadto 
istotny wspomagający wpływ na sta-
bilizację blaszki miażdżycowej – zapo-
biega tworzeniu się w jej strukturze 
szczelin oraz pęknięć.

Efekt metaboliczno-humoralny 
wydaje się być konsekwencją efek-
tów hemodynamicznych, jako że jest 
związany ze zwiększoną podażą tle-
nu – zwiększa się efektywne spalanie 
glukozy, a bezpośrednim skutkiem 
tego procesu (poprzez zwiększenie 
stężenia ATP i fosfokreatyny) jest 
zwiększenie rezerw energetycz-
nych. Zablokowanie receptorów β 
hamuje uwalnianie wolnych kwasów 
tłuszczowych z tkanki tłuszczowej 
i zmniejsza ich stężenie w surowi-
cy, co przekłada się bezpośrednio 
na efekt kardioprotekcyjny. Leki 
β-adrenolityczne powodują ponad-
to wzrost glikolizy, spadek lipolizy, 
efektywniejsze wykorzystanie tle-
nu z oksyhemoglobiny, a poprzez 
zwiększenie produkcji niektórych 
prostaglandyn (w tym prostacykli-
ny), zmniejszenie agregacji płytek 
i zwiększenie aktywności fi brynoli-
tycznej osocza oraz hamowanie ukła-
du RAA pośrednio wywierają efekt 
przeciwmiażdżycowy.

Efekt antyarytmiczny wynika 
przede wszystkim z zablokowania 
aktywności adrenergicznej – zwol-
nieniu ulega częstość rytmu oraz 
przewodzenie w układzie bodźco-
-przewodzącym serca. Zmniejsza się 
szybkość narastania spoczynkowej 
depolaryzacji i wydłuża czas trwa-
nia potencjału czynnościowego, co 
powoduje zmniejszenie automatyzmu 
węzła zatokowego oraz ośrodków eko-
topowych. Leki β-adrenolityczne wy-
dłużają ponadto okres refrakcji łącza 
przedsionkowo-komorowego. Ta „po-
prawa właściwości elektrofi zjologicz-
nych miokardium potęgowana jest 
dodatkowo przez działanie przeciw-
niedokrwienne oraz zapobieganie 
wywoływanej przez katecholaminy 
hipokaliemii.

Leki blokujące receptory dla angiotensyny typu 1 
(sartany)

Leki β-adrenolityczne – zastosowanie w prewencji 
pierwotnej i wtórnej chorób 
sercowo-naczyniowych
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Wymienione efekty działania le-
ków β-adrenolitycznych (hemody-
namiczny, humoralno-metaboliczny 
oraz antyarytmiczny) zmniejszają 
śmiertelność ogólną wśród pacjentów 
kardiologicznych, a w szczególności 
liczbę nagłych zgonów sercowych.

Wskazania

Leki β-adrenolityczne powinny być sto-
sowane u wszystkich pacjentów z choro-
bą niedokrwienną serca (po wyklucze-
niu przeciwwskazań) jak najwcześniej 
i tak długo, jak to możliwe, skutecznie 
bowiem zmniejszają częstość występo-
wania objawów dławicowych, a także 
redukują liczbę bezobjawowych epizo-
dów niedokrwienia (nieme niedokrwie-
nie). Posiadają ponadto udowodnioną 
skuteczność w redukcji śmiertelności 
ogólnej i nagłych zgonów w grupie 
pacjentów po przebytym zawale ser-
ca. W opublikowanych w 2006 roku 
standardach Europejskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego (ESC) pozycja 
β-adrenolityków, szczególnie w grupie 
chorych z przebytym zawałem serca, 
jest niepodważalna – posiadają one naj-
wyższą (IA) klasę referencyjności.

Leki β-adrenolityczne powinny być 
stosowane u wszystkich pacjentów 
z przewlekłą niewydolnością serca 
(PNS), niezależnie od klasy NYHA 
– po wykluczeniu przeciwwskazań. 
Odnosi się to do każdej postaci 
kardio miopatii, a celem terapii jest 
zmniejszenie umieralności całko-
witej, w tym sercowo-naczyniowej, 
redukcja nagłych zgonów sercowych 
oraz spowolnienie progresji choroby. 
Tak głoszą aktualne standardy ESC. 
Leki β-adrenolityczne wydają się być 
tym skuteczniejsze, im bardziej za-
awansowane jest stadium przewle-
kłej zastoinowej niewydolności serca, 
a poprzez redukcję zaostrzeń objawów 

zmniejszają częstość hospitalizacji, 
poprawiając tym samym komfort ży-
cia pacjentów. Zgodnie z zaleceniami 
ESC w terapii PNS rekomendowane 
są te β-adrenolityki, których skutecz-
ność udowodniono w dużych rando-
mizowanych badaniach klinicznych, 
a są to: metoprolol o przedłużonym 
działaniu (badanie MERIT HF), 
bisoprolol (CIBIS II) i karwedilol 
(COPERNICUS, CAPRICORN) oraz 
fakultatywnie (najsłabiej z nich prze-
badany) nebiwolol (SENIORS).

Od wielu lat β-adrenolityki należa-
ły do grupy leków pierwszego rzutu 
w terapii nadciśnienia tętniczego. Ich 
pozycja uległa zachwianiu po opub-
likowaniu w 2005 roku metaanalizy 
Lindholma; ocenie poddano 20 ran-
domizowanych badań obejmujących 
łącznie 128 000 pacjentów i wykaza-
no, że w porównaniu z innymi gru-
pami leków hipotensyjnych ryzyko 
wystąpienia udaru mózgu jest o 16% 
większe wśród pacjentów otrzymują-
cych β-adrenolityki. Europejskie To-
warzystwo Nadciśnienia Tętniczego 
(ESH) nie podzieliło jednak tak kry-
tycznej oceny – zgodnie ze standar-
dami ESH opublikowanymi w 2007 
roku (i potwierdzonymi w 2010 r.) 
β-adrenolityki w dalszym ciągu za-
liczane są do pięciu podstawowych 
grup leków hipotensyjnych, szcze-
gólnie u pacjentów ze współistniejącą 
chorobą niedokrwienną serca.

Stosowanie leków β-adreno-
litycznych u pacjentów z chorobami 
sercowo-naczyniowymi i współistnie-
jącą cukrzycą jest dzisiaj powszechne 
– podejście do tego zagadnienia uległo 
zasadniczej przemianie od czasu opub-
likowania wyników badania UKPDS. 
Aktualnie za lek β-adrenolityczny 
o najkorzystniejszym profi lu metabo-
licznym w cukrzycy uważany jest kar-
wedilol. Dzisiaj już wiemy, że terapia 
lekami β-adrenolitycznymi powoduje 

około 30% zmniejszenie śmiertelności 
u chorych po zawale serca niezależnie 
od tego, czy z chorobą niedokrwienną 
serca współistnieje cukrzyca, czy też 
nie. Wiemy też, że w grupie chorych 
z PNS i cukrzycą leki β-adrenolityczne 
zmniejszają śmiertelność przynaj-
mniej w takim samy stopniu, jak 
u chorych z niewydolnością serca bez 
cukrzycy. W przypadku karwedilolu 
opisano również działania nefropro-
tekcyjne.

Zmienia się też nasze podejście 
do leków β-adrenolitycznych w kon-
tekście zaburzeń lipidowych. Przyjęło 
się uważać, że leki β-adrenolityczne 
wywierają niekorzystny wpływ 
na profi l metaboliczny: zwiększe-
nie stężenia trójglicerydów i li-
poprotein o bardzo małej gęstości 
(VLDL) oraz zmniejszenie stężenia 
lipoprotein o dużej gęstości (HDL). 
Obecnie wiadomo, że efekt ten jest 
najwyraźniej zaznaczony podczas 
stosowania leków nieselektywnych, 
istotnie mniej wyrażony podczas 
stosowania preparatów o wysokiej 
selektywności, a najmniejszy przy 
podawaniu β-adrenolityków z ISA 
oraz blokujących równocześnie re-
ceptory α-adrenergiczne. Stosowanie 
leków β-adrenolitycznych nie wpływa 
natomiast w znaczący sposób na stę-
żenie najważniejszego prognostycznie 
w chorobach sercowo-naczyniowych 
cholesterolu LDL, a także na stę-
żenie cholesterolu całkowitego oraz 
lipoproteiny(a) (Lp[a]).

Zaburzenia rytmu serca miesz-
czą się w grupie podstawowych 
wskazań do stosowania leków 
β-adrenolitycznych, które z uwagi 
na swoją charakterystykę, różno-
rodne mechanizmy działania oraz 
ingerencję w patofi zjologię poszcze-
gólnych jednostek chorobowych (cho-
roba niedokrwienna serca, nadciś-
nienie tętnicze, niewydolność serca) 

postrzegane są jako leki zwalczające 
przyczyny arytmii, a nie „tylko dzia-
łające objawowo”. Obszerność tego 
zagadnienia nie pozwala na jego omó-
wienie w tym artykule, warto jednak 
podkreślić, że leki β-adrenolityczne 
pozbawione są praktycznie własnej 
aktywności proarytmicznej, co spra-
wia, że posiadają większy od innych 
leków antyarytmicznych profi l bez-
pieczeństwa.

Objawy niepożądane

Najistotniejsze klinicznie objawy nie-
pożądane:

 hipotensja
 bradykardia i/lub bloki przedsion-

kowo-komorowe
 nasilenie objawów niewydolności 

serca
 zaostrzenie niewydolności od-

dechowej u pacjentów z astmą 
oskrzelową i POChP

 nasilenie chromania przestan-
kowego u pacjentów z miażdżycą 
kończyn dolnych

 hipoglikemia
 maskowanie objawów nadczynno-

ści tarczycy
 objawy ze strony OUN (rzadko) – 

bezsenność, zaburzenia pamięci, 
depresja

 zaburzenia potencji
 zjawisko „odbicia” po nagłym od-

stawieniu leku.
Mając na uwadze ograniczenia 

wynikające z działań niepożąda-
nych, warto pamiętać o farmakoki-
netyce poszczególnych preparatów. 
β-adrenolityki lipofi lne (metoprolol, 
propranolol) częściej powodują nie-
pożądane objawy ze strony OUN, nie 
są wskazane u pacjentów z marskoś-
cią wątroby, polecane są natomiast 
u chorych z niewydolnością nerek. 

β-adrenolityki hydrofi lne (atenolol, 
sotalol) mają dłuższy okres półtrwa-
nia, są w całości wydalane przez 
nerki, nie są zatem rekomendowane 
u chorych z upośledzonym przesącza-
niem kłębkowym oraz u pacjentów 
w wieku podeszłym. Farmakokine-
tyka β-adrenolityków III generacji 
(karwedilol, nebiwolol) najczęściej 
ma charakter mieszany – leki te 
preferowane są jednak głównie 
ze względu na ich korzystny profi l 
metaboliczny.

Objętość tego artykułu nie pozwala 
na poruszenie wszystkich zagadnień 
związanych z tą niezwykle ważną 
i wysoce niejednorodną grupą le-
ków. Na koniec jednak trzeba wspo-
mnieć krótko o stosowaniu leków 
β-adrenolitycznych w ciąży.

β-adrenolityki u kobiet 
w ciąży

Od wielu lat za najbezpieczniej-
szy β-adrenolityk u kobiet w ciąży 
uważany jest labetalol, niemniej 
jednak należy unikać stosowania 
leków β-adrenolitycznych w I try-
mestrze ciąży z uwagi na opisywane 
przypadki zahamowania wewnątrz-
macicznego wzrostu płodu. Za lek 
bezpieczny uważany jest meto-
prolol, który jednak w znaczącym 
stopniu przenika do mleka matki, 
dlatego nie jest polecany u kobiet 
karmiących – w tej grupie pacjentek 
zaleca się propranolol. Bezwzględ-
nie przeciwwskazany w ciąży jest 
atenolol. Leki β-adrenolityczne III 
generacji stosowane są relatywnie 
krótko i nie posiadają wystarczają-
cych badań klinicznych – nie są więc 
rekomendowane u kobiet w ciąży.
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Do witamin, których stosowanie 
w prewencji chorób sercowo-naczy-
niowych często jest dyskutowane, 
należą witaminy antyoksydacyjne, 
tj. witamina E, C i karotenoidy, oraz 
witaminy biorące udział w przemia-
nach homocysteiny: kwas foliowy, 
witamina B12, i B6. W ostatnim cza-
sie coraz więcej jest również danych 
sugerujących korzystne działanie 
także witaminy D.

Witaminy 
antyoksydacyjne

Tokoferole i tokotrienole, stanowią-
ce grupę związków wykazujących 
aktywność biologiczną witaminy 
E, mają silne działanie antyoksy-
dacyjne. Z badań in vitro wiadomo, 
że poprzez inaktywację wolnych rod-
ników zapobiegają peroksydacji lipi-
dów. Dzięki temu hamują oksydację 
lipoprotein o małej gęstości (LDL). 
Ponieważ oksydacyjna modyfi kacja 
LDL zapoczątkowuje proces miaż-
dżycowy, jej zmniejszenie wydaje się 
być ważnym mechanizmem, mogą-
cym powstrzymać ten proces.

Witamina C jest antyoksydantem 
rozpuszczalnym w wodzie. Podobnie 
jak witamina E hamuje peroksydację 
lipidów w LDL. Ponadto regeneruje 

tokoferol z jego postaci wolnorodniko-
wej, co ma duże znaczenie dla jego pra-
widłowego funkcjonowania. Poprawia 
też funkcje śródbłonka i wazodylata-
cję. Do witamin antyoksydacyjnych 
zaliczane są także karotenoidy.

W szeregu badań obserwacyjnych 
i epidemiologicznych wykazano od-
wrotną zależność między spożyciem 
witaminy E a występowaniem cho-
roby niedokrwiennej serca (ChNS). 
Badanie, które objęło około 90 000 pie-
lęgniarek (Nurses’ Health Study), wy-
kazało, że występowanie chorób serca 
było o 30–40% mniejsze u tych, które 
spożywały największe dawki witami-
ny E, pochodzące przede wszystkim 
z suplementów. Podobnie w fi ńskim 
badaniu, przeprowadzonym u 5133 
mężczyzn i kobiet, trwającym przez 
około 14 lat, większe spożycie wita-
miny E wiązało się mniejszą umie-
ralnością z powodu ChNS.

Duże rozczarowanie jednak przy-
niosły wyniki badań randomizowa-
nych. Jednym z pierwszych takich 
badań było badanie CHAOS, w któ-
rym 2002 pacjentów z angiografi cznie 
potwierdzoną chorobą tętnic wieńco-
wych otrzymywało 400 lub 800 j.m. 
witaminy E lub placebo. W grupie 
osób leczonych, w porównaniu z grupą 
placebo, zaobserwowano statystycznie 
istotne zmniejszenie ryzyka zawału 
serca niezakończonego zgonem (RR 
0,23, Cl 0,11–0,47, p = 0,005). Jedno-
cześnie jednak zanotowano także nie-
znamienne statystycznie zwiększenie 
występowania zawału serca zakoń-
czonego zgonem i brak zmniejszenia 
umieralności ogólnej.

W badaniu GISSI, w którym brało 
udział ponad 11 000 pacjentów po za-
wale mięśnia serca, u osób, które 
przez 3,5 roku codziennie stosowały 
300 mg witaminy E, nie stwierdzono 
redukcji ryzyka zgonu z powodu cho-
rób układu sercowo-naczyniowego. 
Z kolei w badaniu HOPE, trwającym 
4,5 roku, w którym brało udział pra-
wie 10 000 pacjentów cechujących się 
dużym ryzykiem zawału serca lub 

udaru mózgu, wykazano, że u osób 
przyjmujących suplement witaminy 
E w dawce 400 j.m. dziennie liczba 
incydentów sercowo-naczyniowych 
lub hospitalizacji z powodu niewydol-
ności serca lub bólu w klatce piersio-
wej była podobna jak u uczestników 
przyjmujących placebo. W badaniu 
HOPE-TOO prawie 4000 uczestni-
ków pierwotnego badania HOPE kon-
tynuowało przyjmowanie witaminy 
E lub placebo przez kolejne 2,5 roku. 
Również to badanie nie potwierdziło 
ochronnej roli witaminy E przed incy-
dentami sercowo-naczyniowymi ani 
zgonem z tego powodu. Jednocześnie 
u uczestników badania przyjmują-
cych suplement witaminy E o 13% 
częściej stwierdzano niewydolność 
serca.

Uwagę zwracają wyniki fi ńskiego 
badania ATBC, które miało na celu 
sprawdzenie wpływu beta-karotenu 
i witaminy E na występowanie raka 
płuca. Podczas analizy wyników 
stwierdzono, że przyjmowanie beta-
-karotenu – samego lub w skojarze-
niu z alfa-tokoferolem – zwiększy-
ło ryzyko zgonu z powodu choroby 
niedokrwiennej serca. U mężczyzn 
otrzymujących α-tokoferol umieral-
ność z powodu krwotocznego udaru 
mózgu była o 50% większa niż w gru-
pie kontrolnej.

Ponieważ wyniki szeregu badań 
randomizowanych są niespójne, 
a w większości przyniosły rozczaro-
wanie, przeprowadzono kilka ich sy-
stematycznych przeglądów. Jednym 
z nich była metaanaliza mająca na celu 
sprawdzenie zależności całkowitej 
umieralności od dawki stosowanej wi-
taminy E. Objęła ona 135 967 uczestni-
ków biorących udział w 19 badaniach 
klinicznych. W 9 z tych badań stosowa-
no samą witaminę E, a w 10 witaminę 
E w połączeniu z innymi witaminami 
lub składnikami mineralnymi. Dawki 
witaminy E wahały się od 16,5 do 2000 
j.m. 9 z 11 badań testujących duże daw-
ki witaminy E (≥400 j.m. dziennie) wy-
kazało zwiększone ryzyko całkowitej 
umieralności w porównaniu z grupą 
kontrolną. Wykazano również, że na-
silenie ryzyka zgonu zależało od sto-
sowanej dawki, a istotnie zwiększenie 
całkowitej umieralności stwierdzano 

już przy dawkach większych niż 150 
j.m. dziennie.

W bieżącym roku w bazie 
Cochrane’a ukazał się przegląd ba-
dań interwencyjnych, w których sto-
sowano suplementy antyoksydantów 
w profi laktyce pierwotnej i wtórnej 
w celu zmniejszenia ryzyka zgonów. 
Do przeglądu włączono wszystkie 
randomizowane badania kliniczne, 
w których stosowano beta-karoten, 
witaminę A, witaminę C, witaminę 
E i selen w porównaniu z placebo lub 
brakiem interwencji. Analizą objęto 
67 badań, w których ogółem brało 
udział 232 550 osób. Analiza całego 
materiału nie wykazała wpływu su-
plementacji na umieralność. Jednak 
przy wyselekcjonowaniu badań z ma-
łym ryzykiem pojawienia się czynni-
ków zakłócających, stosowanie anty-
oksydantów znamiennie zwiększyło 
umieralność. To niekorzystne działa-
nie było jednak słabe i wynosiło: dla 
witaminy A 16%, dla beta-karotenu 
7%, dla witaminy E od 4% do 7%. 
Nie zanotowano wpływu witaminy 
C na ryzyko zgonu.

W podsumowaniu należy 
stwierdzić, że przy obecnym 
stanie wiedzy nie ma wystar-
czających dowodów na to, że sto-
sowanie suplementów witamin 
antyoksydacyjnych zapobiega 
zgonom w profi laktyce pierwot-
nej i wtórnej chorób układu krą-
żenia. W wydanym w 2004 roku 
stanowisku American  Heart 
Association nie zaleca stosowa-
nia suplementów witamin anty-
oksydacyjnych w profi laktyce 
tych chorób. Zachęca jednak 
do zwiększenia spożycia żywno-
ści obfi tującej w antyoksydanty, 
takiej jak warzywa, owoce, pro-
dukty pełnoziarniste i orzechy.

Kwas foliowy, witamina 
B12 i B6

Zwiększone stężenie homocysteiny 
w surowicy wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem choroby niedokrwiennej ser-
ca, udaru mózgu, miażdżycy tętnic 
obwodowych, a także zakrzepicy.

Badania prowadzone od ponad 
20 lat dowiodły, że stosowanie wita-
min z grupy B, tj. kwasu foliowego, 
witaminy B12 i B6, może znacząco 
zmniejszyć stężenie homocysteiny 
w surowicy. Opublikowana w 2002 
roku metaanaliza 25 kontrolowanych 
randomizowanych badań tego typu 
wykazała, że suplementacja kwasem 
foliowym w dawce 0,2–0,5 mg dzien-
nie zmniejszała stężenie homocystei-
ny w surowicy o 13–25%. Dodatkowe 
stosowanie witaminy B12 zwiększało 
ten efekt o dalszych 7%, a stosowanie 
witaminy B6 nie wywierało istotnego 
wpływu na homocysteinemię.

Jednak wyniki szeregu randomizo-
wanych badań klinicznych dowiodły, 
że zmniejszanie stężenia homocyste-
iny przy zastosowaniu suplementacji 
witaminami z grupy B nie zmniejsza 
ryzyka udaru mózgu, zawału serca 
i umieralności z przyczyn sercowo-
-naczyniowych. Do badań tego typu 
należy praca Liem i wsp., w której 
u 300 pacjentów ze stabilną choro-
bą tętnic wieńcowych zastosowano 
kwas foliowy w dawce 0,5 mg dzien-
nie. Grupę kontrolną stanowiło 293 
pacjentów, średni czas obserwacji 
wynosił 24 miesiące. U pacjentów 
stosujących kwas foliowy stężenie 
homocysteiny zmniejszyło się średnio 
o 18%, podczas gdy w grupie kontrol-
nej stężenie homocysteiny w suro-
wicy nie uległo zmianie. Jednak nie 
odnotowano wyraźnej różnicy w licz-
bie głównych punktów końcowych, 
do których należały zgony ogółem 
oraz incydenty naczyniowe.

Podobne wyniki uzyskano w rando-
mizowanym kontrolowanym badaniu 
VISP, w którym u 3680 pacjentów 
po przebytym udarze mózgu, niepowo-
dującym niesprawności, zastosowano 
suplementację dużymi dawkami wi-
tamin z grupy B (2,5 mg kwasu folio-
wego, 0,4 mg kobalaminy oraz 25 mg 
pirydoksyny dziennie) w porównaniu 
z małymi ich dawkami (20 μg kwasu 
foliowego, 6 μg kobalaminy i 200 μg 
pirydoksyny dziennie). Obserwacja 
trwała 2 lata. Średnie zmniejsze-
nie stężenia homocysteinemii było 
o 2 μmol/l większe w grupie leczonej 
dużymi dawkami witamin niż w gru-
pie stosującej małe ich dawki. Nie 

Rola witamin w prewencji chorób sercowo- 
-naczyniowych. Czy i kiedy należy je stosować? 
Przegląd badań

Forum_2010-02 (16).indd   6Forum_2010-02 (16).indd   6 2010-09-17   17:06:452010-09-17   17:06:45



Nr 2 (16) wrzesień 2010 FORUMFORUM
P R O F I L A K T Y K I

 7

www.pfp.edu.pl

dr med.
Dorota Szostak-Węgierek
Zakład Medycyny Zapobiegawczej 
i Higieny, Instytut Medycyny 
Społecznej WUM

Potas

Potas jest głównym kationem płynów 
wewnątrzkomórkowych. Odgrywa 
ważną rolę w utrzymywaniu poten-
cjału błonowego. Objawy hipokale-
mii spowodowane są zaburzeniami 
potencjału błonowego i metabolizmu 
komórkowego. Należą do nich: zmę-
czenie, osłabienie i kurcze mięśni, 
porażenie jelit, zaparcia, bóle brzu-
cha, a także zaburzenia rytmu serca. 
Do czynników, które mogą spowo-
dować zmniejszenie stężenia potasu 
w surowicy należą między innymi: 
stosowanie diuretyków, alkoholizm, 
nasilone wymioty i biegunka, nad-
używanie środków przeczyszcza-
jących, a także niedobór magnezu. 
Wystarczające spożycie potasu dla 
osób dorosłych wynosi 4700 mg 
dziennie.

Potas wydaje się odgrywać waż-
ną rolę w profi laktyce wielu chorób 
przewlekłych. Wyniki wielu dużych 
badań epidemiologicznych sugerują, 
że większe spożycie potasu wiąże się 
z mniejszym ryzykiem udaru mózgu. 
W przeprowadzonych prospektyw-
nych badaniach obserwacyjnych rów-
nież stwierdzono odwrotną zależność 
między spożyciem potasu i ryzykiem 
udaru mózgu. Zależność ta była 
szczególnie wyraźna u uczestników 
mających nadciśnienie tętnicze.

Wiele badań wskazuje także, 
że duże spożycie potasu może wią-
zać się także ze znamiennie niższym 
średnim ciśnieniem tętniczym niż 
to, które stwierdza się u osób cechu-
jących się małym spożyciem tego 
pierwiastka. Jednym z takich badań 
jest obserwacja dokonana u ponad 
17 000 uczestników Third National 
Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES III), w którym 
wykazano odwrotną zależność mię-
dzy spożyciem potasu i skurczowym 
ciśnieniem krwi. Obserwację tę po-
twierdziły wyniki badania Dietary 
Approaches to Stop Hypertension 
(DASH). U osób z prawidłowym ciś-
nieniem krwi stosowanie diety do-
starczającej 8,5 porcji warzyw i owo-
ców i jednocześnie 4100 mg potasu 
dziennie (pochodzącego z produktów 
spożywczych), w porównaniu z dietą 
kontrolną, dostarczającą tylko 3,5 
porcji warzyw i owoców i jednocześ-
nie 1700 mg potasu dziennie (z żyw-
ności), obniżyło skurczowe ciśnienie 
krwi średnio o 2,8 mm Hg i rozkur-
czowe o 1,1 mm Hg. U osób z nad-
ciśnieniem tętniczym efekt ten był 
większy i wynosił odpowiednio 7,2 
i 2,8 mm Hg.

Uwagę zwracają wyniki opubliko-
wanej w 1997 roku metaanalizy 33 
randomizowanych badań kontrolowa-
nych (Whelton i wsp.), które objęły 
2609 uczestników. Oceniono w niej 
skuteczność zwiększonego spożycia 
potasu, głównie pochodzącego z su-
plementów, w obniżaniu ciśnienia 
tętniczego krwi. U osób bez nadciś-
nienia tętniczego, zwiększone spo-
życie tego pierwiastka, wynoszące 
2300–3900 mg dziennie, wiązało 
się z niewielkim, ale znamiennym 
średnim obniżeniem skurczowego 
ciśnienia tętniczego, wynoszącym 
1,8 mm Hg, i rozkurczowego wy-
noszącym 1,0 mm Hg. U uczestni-
ków badania cechujących się nad-
ciśnieniem tętniczym efekt ten był 
większy i wynosił odpowiednio 4,4 
i 2,5 mm Hg. Był on szczególnie wy-
raźny u osób spożywających duże 
ilości soli.

Jednak w opublikowanym w 2006 
roku systematycznym przeglądzie ba-
dań (Dickinson i wsp.), w których 
stosowano suplementację potasem 
u osób z nadciśnieniem tętniczym, 
nie wykazano statystycznie znamien-
nego wpływu suplementacji na ciś-
nienie krwi. Tak więc skuteczność 
takiego postępowania nie jest pewna 
i wymaga dalszych badań.

American Heart Association w pro-
fi laktyce i leczeniu nadciśnienia tęt-
niczego zaleca zwiększenie spożycia 
potasu do 120 mmol/d (4,7 g/d), co 
odpowiada zaleceniom diet typu 
DASH. Preferowaną metodą zwięk-
szenia spożycia tego pierwiastka jest 
odpowiednia modyfi kacja sposobu ży-
wienia poprzez zwiększenie udziału 
warzyw i owoców. Stosowanie su-
plementów nie jest polecane. W po-
pulacji generalnej ludzi zdrowych, 
z prawidłową funkcją nerek, spożycie 
potasu >4,7 g dziennie nie stanowi 
zagrożenia hiperkliemią. Jednak 
u osób z upośledzonym wydalaniem 
potasu należy zalecać spożycie tego 
pierwiastka <4,7 g dziennie.

W zaleceniach kanadyjskich doty-
czących profi laktyki i leczenia nad-
ciśnienia tętniczego uwzględniono, by 
osoby z nadciśnieniem oraz obarczone 
dużym ryzykiem jego rozwoju, które 
nie tolerują lub nie są w stanie prze-
strzegać diety dostarczającej dużej 
ilości warzyw i owoców, powinny su-
plementować potas tak, by osiągnąć 
jego dzienne spożycie przekraczające 
80 mmol (3,1 g).

Należy jednak podkreślić, 
że stosowanie suplementów po-
tasu może wymagać monitoro-
wania jego stężenia w surowicy. 
Przedawkowanie tego pierwiast-
ka i wynikająca z niego hiper-
kalemia mogą być przyczyną 
takich objawów ubocznych, jak: 
mrowienie rąk i stóp, osłabienie 
mięśni i przejściowe niedowłady, 
zaburzenia rytmu serca i zatrzy-
manie krążenia.

Magnez

Magnez odgrywa ważną rolę w wielu 
procesach fi zjologicznych, między in-
nymi w aktywnym transporcie jonów, 
takich jak potas i wapń, poprzez bło-
nę komórkową. W ten sposób bierze 
udział w stabilizowaniu potencjału 
błon komórkowych i przekaźnictwie 
nerwowo-mięśniowym, kontrolowaniu 
skurczów mięśni i rytmu serca. Za-
lecane spożycie magnezu (RDA) dla 
mężczyzn w wieku 19–30 lat wyno-
si 400 mg dziennie, a dla starszych 
420 mg dziennie. Kobiety w wieku 
19–30 lat powinny spożywać 310 mg 
magnezu, a starsze 320 mg dziennie.

Wyniki dużych badań epidemio-
logicznych sugerują odwrotną za-
leżność między spożyciem magnezu 
a ciśnieniem tętniczym krwi. Ponie-
waż jednak magnez pochodzi przede 
wszystkim z takich produktów jak 
warzywa, owoce i pełnoziarniste 
produkty zbożowe, które są zazwy-
czaj bogate także w potas i błonnik, 
trudno jest ocenić niezależny efekt 
działania tego pierwiastka.

W opublikowanej w roku 2006 
metaanalizie (Dickinson i wsp.), 
w której uwzględniono 12 randomi-
zowanych badań z grupą kontrolną, 
wykazano, że przyjmowanie suple-
mentów magnezu nie miało istotne-
go wpływu na ciśnienie skurczowe. 
Stwierdzono jednak znamienne 
obniżenie ciśnienia rozkurczowego. 
Według autorów skuteczność suple-
mentacji magnezem w obniżaniu ciś-
nienia tętniczego krwi jest niepewna. 
Jest to spowodowane niską jakością 
analizowanych badań i ich dużym 
zróżnicowaniem, a także dużym 
prawdopodobieństwem wystąpienia 
czynników zakłócających. Koniecz-
ne jest przeprowadzenie większych 
i dłużej trwających, lepiej zaplanowa-
nych badań z podwójnie ślepą próbą 
kontrolowanych placebo.

Stosowanie suplementów mag-
nezu w celu obniżania ciśnienia 
tętniczego i zapobiegania choro-
bom sercowo-naczyniowym przy 
obecnym stanie wiedzy nie ma 
więc uzasadnienia. Zapotrzebo-
wanie na magnez (RDA) powinno 
być pokryte zbilansowaną dietą. 
W uzasadnionych przypadkach 
niedobór można uzupełnić suple-
mentem w dawce około 100 mg 
dziennie.

Selen

Selen jest pierwiastkiem wchodzą-
cym w skład wielu selenoprotein, en-
zymów o zróżnicowanym działaniu 
biologicznym. Wiele z nich wykazuje 
aktywność antyoksydacyjną. Należy 
do nich peroksydaza glutationowa, 
która kontroluje wiele procesów 
wolnorodnikowych. Wspomaga też 
działanie witaminy E ograniczające 
peroksydację lipidów. Selen wchodzi 
też w skład reduktazy tioredoksy-
nowej, która bierze udział w regene-
rowaniu szeregu antyoksydantów, 
prawdopodobnie także witaminy C. 

Innym przykładem jest selenoprotei-
na P, znajdująca się w osoczu i na po-
wierzchni komórek śródbłonka. Poza 
funkcją transportową działa też jako 
antyoksydant chroniący endotelium 
przed niszczącym działaniem nad-
tlenoazotynów i peroksydacją lipi-
dów błon komórkowych. Zalecane 
spożycie selenu (RDA) wynosi 55 μg 
dziennie.

U osób cechujących się niedoborem 
selenu, suplementacja tym pierwiast-
kiem zwiększa enzymatyczną aktyw-
ność antyoksydacyjną i zmniejsza pe-
roksydację lipidów. Teoretycznie więc 
lepsze wysycenie organizmu selenem 
i suplementacja tym pierwiastkiem 
może zmniejszać ryzyko chorób ser-
cowo-naczyniowych. Jednak bada-
nia prospektywne nie potwierdziły 
jednoznacznie kardioprotekcyjnego 
działania selenu.

Na uwagę zasługuje opublikowana 
w 2006 roku (Flores-Mateo i wsp.) 

metaanaliza 25 badań obserwa-
cyjnych (14 kohortowych i 11 typu 
case-control) i 6 randomizowanych 
badań klinicznych. Celem jej było 
sprawdzenie związku między stęże-
niami selenu we krwi lub paznok-
ciach a występowaniem incydentów 
sercowo-naczyniowych, a także 
skuteczności suplementacji selenem 
w zapobieganiu niedokrwiennej cho-
robie serca (NChS). W badaniach 
obserwacyjnych 50% zwiększenie 
stężenia selenu w surowicy wiązało 
się z 24% zmniejszeniem ryzyka incy-
dentów wieńcowych. Według autorów 
wartość tej obserwacji jest jednak 
niepewna, ponieważ wyniki badań 
tego typu okazały się niewiarygodne 
w określaniu efektywności w zmniej-
szaniu ryzyka sercowo-naczyniowego 
innych antyoksydantów i witamin, 
takich jak beta-karoten, witamina E 
i foliany. Analiza danych z randomi-
zowanych badań z grupą kontrolną 

Rola potasu, magnezu i selenu w prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych. Czy i kiedy należy 
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odnotowano jednak wpływu leczenia 
na jaki kolwiek punkt końcowy.

Wyniki innych badań tego typu 
(badanie NORVIT, VITATOPS, 
WENBIT) były podobne. Nie stwier-
dzono w nich korzystnego wpływu 
suplementacji witaminami z grupy B 
na ryzyko chorób sercowo-naczynio-
wych. Jednocześnie nie sposób pomi-
nąć niepokojących obserwacji, pocho-
dzących z innych badań, sugerujących 
związek między stosowaniem suple-
mentów kwasu foliowego a zwiększo-
nym ryzykiem nowotworów.

Biorąc pod uwagę wszyst-
kie powyższe dane, wydaje się, 
że najsłuszniejszym podejściem 
jest zalecanie pełnego pokrycia 
zapotrzebowania na foliany, ko-
balaminę i witaminę B6 poprzez 
zwiększenie spożycia ich źródeł 
pokarmowych, takich jak warzy-

wa, zwłaszcza zielone liściaste, 
owoce, nasiona roślin strączko-
wych, całe ziarna zbóż, chude 
mięso, ryby, i ewentualnie pro-
dukty fortyfi kowane. Na obecnym 
poziomie wiedzy nie ma podstaw 
do zalecania suplementacji tymi 
witaminami w profi laktyce cho-
rób sercowo-naczyniowych.

Witamina D

W ostatnich latach pojawia się coraz 
więcej doniesień sugerujących, że nie-
dobór witaminy D, który jest szero-
ko rozpowszechniony w populacjach 
krajów północnych, zwłaszcza u ludzi 
starszych, może przyczyniać się do roz-
woju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy 
i niewydolności serca. Mechanizm tego 

działania jest niejasny. Sugeruje się, 
że ochronna rola witaminy D może 
zależeć od hamowania układu renina– 
–angiotensyna–aldosteron, bezpośred-
niego wpływu na mięsień serca i układ 
naczyniowy, a także od poprawy kon-
troli glikemii i modulowania aktywno-
ści układu immunologicznego.

W opublikowanym w tym roku 
amerykańskim populacyjnym pro-
spektywnym badaniu kohortowym 
( Ginde i wsp.), przeprowadzonym 
u 3408 osób powyżej 65. roku życia, 
które uczestniczyły w obserwacji 
trwającej średnio 7,3 lat, wykazano 
odwrotną zależność między stężeniem 
25-hydroksywitaminy D (25[OH]D) 
w surowicy na początku badania 
a umieralnością z przyczyn sercowo-
-naczyniowych, a także ze wszystkich 
przyczyn. W porównaniu z osobami 
ze stężeniami 25(OH)D ≥100 nmol/l 

HR zgonu z przyczyn sercowo-naczy-
niowych dla osób ze stężeniami mniej-
szymi niż 25 nmol/l wynosiło 2,36.

Obserwację tę potwierdziły także 
wyniki innych badań. W niemieckim 
badaniu LURIC (Pilz i wsp.) obser-
wowano 3316 pacjentów po przeby-
tej angiografi i tętnic wieńcowych 
przez średnio 7,75 lat. Małe stęże-
nia 25(OH)D i 1,25(OH)2D wiązały 
się ze znamiennie większym ryzy-
kiem udaru mózgu zakończonego 
zgonem. Z kolei w badaniu Hoorn 
Study (Pilz i wsp.), prospektywnym 
badaniu populacyjnym, przepro-
wadzonym u starszych osób obojga 
płci, stwierdzono, że małe stężenia 
25(OH)D w surowicy wiązały się 
ze zwiększonym ryzykiem zgonu 
ze wszystkich przyczyn, a w szcze-
gólności zgonu z przyczyn sercowo-
-naczyniowych. W metaanalizie 18 

randomizowanych kontrolowanych 
badań (Autier i wsp.), obejmujących 
57 311 uczestników, testujących 
wpływ suplementacji witaminą D 
na różne efekty zdrowotne, wykaza-
no istotne zmniejszenie ryzyka zgonu 
ze wszystkich przyczyn u pacjentów, 
którzy otrzymywali witaminę D.

Wprawdzie przy obecnym 
stanie wiedzy za wcześnie jest 
na opracowania zaleceń doty-
czących stosowania suplemen-
tacji witaminą D w profi laktyce 
chorób sercowo-naczyniowych, 
jednak warto zwrócić uwagę, 
że podawanie tej witaminy może 
wiązać się z innymi korzyściami 
zdrowotnym, dotyczącymi prze-
de wszystkim układu ruchu.

Piśmiennictwo: www.pfp.edu.pl

Tabela 1.  Zawartość potasu w 100 g wybranych warzyw 
i owoców
Źródło Zawartość potasu (mg)
boćwina 548
bób 261
brokuły 385
brukselka 416
buraki 348
dynia 278
fasola biała, nasiona suche 1188
fasola szparagowa 264
groch, nasiona suche 937
groszek zielony 353
kalafior 214
kapusta biała 228
kapusta czerwona 269
kapusta pekińska 150
kapusta włoska 306
marchew 282
papryka czerwona 255
pietruszka, korzeń 399
pomidor 282
sałata 134
seler korzeniowy 320
soczewica czerwona, nasiona suche 874
soja, nasiona suche 2132
szpinak 235
ziemniaki 443
agrest 230
banan 395
brzoskwinia 200
czereśnie 202
grejpfrut 277
gruszka 118
jabłko 134
kiwi 290
maliny 203
mandarynki 189
melon 382
morele 275
pomarańcze 183
porzeczki czarne 336
porzeczki czerwone 259
śliwki 208
truskawki 133
winogrona 226
wiśnie 150
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Pytania z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób układu 
krążenia dla lekarzy wszystkich specjalności przygotowujących 
się do egzaminów specjalizacyjnych

1. W prewencji pierwotnej kwas 
acetylosalicylowy:

a. zmniejsza ryzyko zawału serca 
u mężczyzn

b. zmniejsza ryzyko udaru mózgu 
u mężczyzn

c. zmniejsza ryzyko zawału serca u ko-
biet

d. wydłuża życie
2. Kwas acetylosalicylowy
a. zwiększa ryzyko krwawień z prze-

wodu pokarmowego u mężczyzn
b. zwiększa ryzyko krwawień z prze-

wodu pokarmowego u kobiet
c. zwiększa ryzyko krwawień śród-

czaszkowych u mężczyzn
d. prawidłowe a, b i c

3. Wybierz zdanie prawdziwe do-
tyczące β-blokerów

a. u pacjentów po zawale serca zwięk-
szają przeżycie

b. zmniejszają ryzyko progresji 
do niewydolności serca u pacjentów 
z dysfunkcją skurczową lewej komory

c. wykazują działanie przeciwdławi-
cowe

d. prawidłowe a, b i c
4. Przeciwwskazaniem do stoso-

wania inhibitorów konwertazy an-
giotensyny nie jest:

a. obrzęk naczynioruchowy w wywia-
dzie

b. obustronne zwężenie tętnic nerko-
wych

c. stężenie potasu w surowicy 
≥5,0 mmol/l

d. astma oskrzelowa
5. Do leków poprawiających jakość 

życia w chorobach sercowo-naczy-
niowch należą:

a. β-blokery
b. iwabradyna
c. diuretyki
d. wszystkie powyższe
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Wprowadzenie

W Europie choroby układu sercowo-
-naczyniowego, zwłaszcza choroba 
niedokrwienna serca oraz udar móz-
gu, są przyczyną śmierci ponad 4,3 
milionów osób rocznie, co stanowi 
około 48% wszystkich zgonów. Sta-
nowią one również główną przyczy-
nę zachorowalności i umieralności 
wśród Europejczyków (około 23% 
przypadków).1 Śmiertelność zwią-
zana z chorobami układu sercowo-
-naczyniowego różni się w zależności 
od grupy wiekowej, płci, grupy et-
nicznej, warunków socjoekonomicz-
nych, miejsca zamieszkania. W skali 
globalnej istotne jest podkreślenie 
wzrostu liczby zgonów z przyczyn 
sercowo-naczyniowych w krajach 
o niskich i średnich dochodach.2

Niepodważalnym sukcesem ostat-
nich 20 lat jest jednak znaczne zmniej-
szenie śmiertelności spowodowanej 
chorobami układu sercowo-naczynio-
wego w krajach Europy Zachodniej. 
W Polsce także nastąpiła poprawa 
w tym zakresie – uzyskano ponad 40% 
zmniejszenie śmiertelności.3 Na suk-
ces ten, obok wprowadzenia różnych 
technik interwencyjnych czy szerzenia 
szeregu zachowań prozdrowotnych, 
złożył się również rozwój farmako-
terapii. Wprowadzenie do standardów 
leczenia farmakologicznego, na pod-
stawie wyników licznych prospektyw-
nych randomizowanych badań, leków 
przeciwpłytkowych, β-adrenolityków, 
inhibitorów enzymu konwertującego/
blokerów receptora AT1 oraz statyn 
spowodowało zmianę przebiegu chorób 
sercowo-naczyniowych. Korzyści przy-
nosi stosowanie tych leków u chorych 
po przebytym incydencie sercowo-na-
czyniowym, czyli w ramach prewencji 

wtórnej, ale także w profi laktyce pier-
wotnej u osób z licznymi czynnikami 
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia 
serca czy udaru mózgowego.

Rozbudowana 
farmakoterapia 
a współpraca chorego 
z lekarzem

Leki stosowane w chorobach sercowo-
-naczyniowych powinny być stosowa-
ne przewlekle. Według dostępnych 
danych terapię przerywa w ciągu 
pierwszych dwóch lat od kilkunastu 
do kilkudziesięciu procent pacjen-
tów.4,5 Ponadto skuteczność działania 
poszczególnych grup leków ogranicza 
się często do korekty pojedynczego 
czynnika ryzyka. W ramach badań 
klinicznych uzyskuje się dane o ko-
rzyściach związanych z ich łączeniem. 
Wspólne stosowanie leków w bada-
niach mających wykazać korzystne 
działanie nowych substancji wynika 
ze stawianego częstokroć wymogu 
tzw. optymalnej terapii farmakolo-
gicznej – aby udowodnić korzystne 
działanie nowych leków nie przerywa 
się dotychczasowego leczenia o po-
twierdzonej skuteczności. W związ-
ku z powyższym konieczne staje się 
stosowanie kolejnych leków u danego 
pacjenta. Rozbudowana farmakotera-
pia wymaga ścisłej współpracy leka-
rza z pacjentem, opartej na zaufaniu, 
wiedzy lekarza o problemach i prze-
konaniach chorego oraz szacunku dla 
decyzji pacjenta. Jednak nawet dobra 
relacja indywidualna pacjent–lekarz 
często nie pozwala przekroczyć ba-
riery związanej z przyjmowaniem 
kilkunastu tabletek na dobę, o róż-
nych porach dnia. Potwierdzają to 
doniesienia o zmniejszeniu stopnia 
stosowania się do zaleceń lekarskich 
wraz z liczbą przepisywanych table-
tek,6,7,8 a także dane o korzyściach 
z zastosowania preparatów złożo-
nych.9,10

Idea polypill

Jednym z pomysłów mającym ograni-
czyć liczbę przypadków zawału serca 
i udaru mózgu było stworzenie koncep-
cji tzw. polypill – pojedynczej tablet-
ki, w składzie której znajdą się różne 
stosowane grupy leków o udowodnio-

nej skuteczności. W jednej z pierw-
szych propozycji tabletka miała 
zawierać kwas acetylosalicylowy, 
bloker konwertazy angiotensyny, 
lek β-adrenolityczny, statynę, lek 
diuretyczny oraz kwas foliowy.11 
Koncepcja przedstawiona przez 
Walda i Lawa w 2003 roku doty-
czyła zastosowania tak złożonej 
tabletki u osób po przebytym 
epizodzie sercowo-naczyniowym 
oraz u wszystkich osób >55. roku 
życia, więc w tzw. profi laktyce 
pierwotnej. Według ich oceny 
zaproponowana formuła pozwo-
liłaby zmniejszyć liczbę zawałów 
serca i udarów mózgu o ponad 
80%, przy stosunkowo niewielkim 
ryzyku wystąpienia działań nie-
pożądanych, głównie związanych 
z powikłaniami krwotocznymi 
z górnego odcinka przewodu 
pokarmowego w wyniku poda-
nia kwasu acetylosalicylowego 
– w zależności od zapropono-
wanego składu tabletki u 8–15% 
pacjentów. Ryzyko zgonu zwią-
zanego z przyjmowaniem poly-
pill badacze ocenili na 1:10 000. 
Autorzy pomysłu podkreślali brak 
konieczności odniesienia się do czyn-
ników ryzyka, których modyfi kację 
zakłada podanie tak złożonej tabletki: 
stężenia cholesterolu LDL, ciśnienia 
tętniczego, poziomu homocysteiny 
czy funkcji płytek zarówno przed 
rozpoczęciem leczenia, jak i w czasie 
trwania terapii. W kolejnych latach 
na podstawie danych uzyskiwanych 
z prowadzonych badań klinicznych 
powstały kolejne propozycje składu 
„supertabletki” w chorobach układu 
sercowo-naczyniowego obejmujące 
kwas acetylosalicylowy, bloker angio-
tensyny i statynę oraz – w profi lakty-
ce pierwotnej – bloker kanału wapnio-
wego, a we wtórnej – β-adrenolityk.12 
W składzie tabletki w przypadku 
współistniejącej cukrzycy zawarto 
obok kwasu acetylosalicylowego, sta-
tyny i inhibitora konwertazy angio-
tensyny metforminę.13 Ważnym ele-
mentem koncepcji jest przewidywany 
niski koszt zastosowanego leczenia, 
oparty przede wszystkim na połącze-
niu substancji generycznych.

Pomysł „supertabletki” wywołał 
liczne kontrowersje. Już propozy-
cje różnego jej składu w zależności 
od chorób współistniejących wskazu-
ją na ograniczenia koncepcji zwią-
zane z brakiem jej uniwersalności. 
Wśród innych wymienianych niedo-
godności są stałe dawki składowych 
ją tworzących. Zwykle lekarz chce 
mieć możliwość modyfi kacji dawek 
poszczególnych leków, co warunkuje 
zmieniającym się stanem chorego. 

Zwracając uwagę na korzyść płynącą 
z ograniczonej liczby przyjmowanych 
przez pacjenta tabletek, podkreśla się 
możliwą utratę korzyści ze stosowa-
nia poszczególnych leków w wyniku 
zaprzestania przyjmowania tabletki 
w związku z niepożądanym działa-
niem innych składników.14Zwiększona 
liczba przyjmowanych leków zwiększa 
ryzyko działań niepożądanych i inter-
akcji pomiędzy lekami, uwzględniając 
zmiany farmakokinetyki i farmako-
dynamiki.15 Poważne kontrowersje 
budzi jeden z podstawowych elemen-
tów koncepcji zaproponowanej przez 
Walda i Lawa, mianowicie brak in-
dywidualnej oceny czynników ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych oraz 
ich monitorowania w czasie terapii, 
a także określenie dostępności bez za-
lecenia lekarskiego. Efektem takiego 
postępowania może być „epidemia” po-
wikłań stosowania „supertabletki”.16 
W przypadku profi laktyki farma-
kologicznej chorób układu krążenia 
należy zwrócić uwagę na inne poza 
farmakoterapią zachowania proz-
drowotne, jak zaprzestanie palenia 
tytoniu, regularny wysiłek fi zyczny 
czy zastosowanie odpowiedniej diety. 
W 2004 roku Franco i wsp. przed-
stawili jako alternatywę koncep-
cję polymeal.17 Zgodnie z przed-
stawioną analizą badań Framing-
ham Heart Study i Framingham 
Off spring Study zastosowanie 
odpowiedniej diety u pacjentów 
>50. roku życia może spowodować 
zmniejszenie ryzyka incydentu 
sercowo-naczyniowego o około 
76%. Zalecenia dietetyczne obej-
mują: spożywanie ryb, wina, gorz-
kiej czekolady, czosnku i mig-
dałów w określonych ilościach. 
Autorzy konstatują, że powszech-
ne przyjęcie tych zaleceń mogło-
by być wyjątkowo skutecznym 
i bezpiecznym, a ponadto tanim 
środkiem profi laktyki chorób 
sercowo-naczyniowych.

Zastosowanie wielu grup leków za-
lecane przez standardy w postępowa-
niu w profi laktyce wtórnej zdarzeń 
sercowo-naczyniowych, czyni ideę 
polypill akceptowalną. Jednak za-
stosowanie takiej tabletki w profi lak-
tyce pierwotnej wymaga dostarczenia 
jasnych dowodów jej skuteczności 
i bezpieczeństwa stosowania.

Pierwszą taką próbą są ogłoszone 
w marcu 2009 roku wyniki prze-
prowadzonego w Indiach badania 
The Indian Polycap Study (TIPS),18 
oceniającego wpływ tabletki złożonej 
polycap na czynniki ryzyka u ponad 
2000 osób bez rozpoznanej choroby 
układu sercowo-naczyniowego w wie-
ku 45–80 lat, u których występuje 

pojedynczy czynnik ryzyka: cukrzyca 
typu 2, nadciśnienie tętnicze, hiper-
lipidemia, otyłość, palenie tytoniu 
w poprzedzających 5 latach. W skład 
stosowanej tabletki polycap wchodził 
diuretyk tiazydowy (12,5 mg), atenolol 
(50 mg), ramipril (5 mg), simwastaty-
na (20 mg) i kwas acetylosalicylowy 
(100 mg). Po 16-tygodniowym leczeniu 
oceniano steżenie cholesterolu LDL, 
wartość ciśnienia tętniczego, częstość 
akcji serca oraz stężenie 11-dehydro-
tromboksanu B2 w moczu oraz czę-
stość zaprzestania przyjmowania tab-
letki. W ocenie skuteczności działania 
poszczególnych składowych tabletki 
u osób ją stosujących stwierdzono po-
żądany efekt w porównaniu z osobami 
nieotrzymującymi danego prepara-
tu. Nie obserwowano istotnej różnicy 
w zależności do stosowania tych leków 
osobno, z wyjątkiem stężenia chole-
sterolu LDL (co częściowo tłumaczy 
mniejsza zawartość simwastatyny 
w polycap [informacja od sponsora ba-
dania]). W grupie chorych otrzymują-
cych polycap nie obserwowano zwięk-
szonej częstości objawów niepożąda-
nych skutkujących zaprzestaniem jej 
przyjmowania. Zastosowanie polycap 
potencjalnie może zmniejszyć ryzyko 
choroby niedokrwiennej serca o 62%, 
a udaru mózgu o 48%. Autorzy pod-
kreślali jednak, że działanie tabletki 
złożonej nie jest prostą suma działań 
jej poszczególnych składników. Każ-
dy przygotowany preparat powinien 
być przebadany w randomizowanym 
badaniu klinicznym po wcześniejszej 
ocenie pod względem farmakodyna-
miki i farmakokinetyki.

Publikacja niniejszych wyników 
badania otworzyła nowy etap w dys-
kusji o metodach prewencji chorób 
sercowo-naczyniowych. Jednak 
krótki czas badania TIPS oraz brak 
możliwości oceny wpływu leczenia 
na liczbę incydentów sercowo-naczy-
niowych nie pozwalają przedstawiać 
polycap jako skutecznej metody le-
czenia. Ograniczenie mogą stanowić 
wystąpienie objawów niepożądanych 
przyjmowanych leków oraz interakcje 
między lekami wchodzącymi w skład 
tabletki, czasami trudne do przewi-
dzenia. Uwzględnienie i rozwiązanie 
wymienionych problemów być może 
pozwoli na wprowadzenie „supertab-
letki” do codziennej praktyki i może 
odpowiadać za istotne zmiany w na-
szym spojrzeniu na prewencję cho-
rób sercowo-naczyniowych. Obecnie 
jednak nie można jednoznacznie 
potwierdzić celowości szerokiego 
zastosowania w praktyce klinicznej 
tabletki złożonej z wielu leków.

Piśmiennictwo: www.pfp.edu.pl

Polypill – czy znajdzie zastosowanie w prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych?

wykazała, że suplementacja selenem 
w dawce 75–200 μg dziennie wiązała 
się z niewielka (11%) niezamienną 
redukcją ryzyka incydentów wień-
cowych. Jednak badania te zostały 
przeprowadzone na małych grupach 
uczestników, a selen w większości 

z nich podawany był w skojarzeniu 
z innymi witaminami i składnikami 
mineralnymi.

Ponieważ randomizowanych badań 
klinicznych do tej pory przeprowadzo-
no mało, a ich wyniki nie są spójne, 
do wyciągnięcia pewniejszych wnio-

sków i sformułowania zaleceń ko-
nieczne będą wyniki innych, dużych 
badań, które są w toku i dotychczas 
nie zostały ukończone. Do takich ba-
dań należy Selenium and Vitamin E 
Cancer Prevention Trial (SELECT), 
badanie kontrolowane placebo, w któ-

rym skuteczność selenu w dawce 
200 μg dziennie testowana jest u 32 
400 mężczyzn w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie. Jego ukończenie 
planowane jest na rok 2013.

Przy obecnym stanie wiedzy 
suplementy selenu nie mogą być 

zalecane w celu profi laktyki 
chorób sercowo-naczyniowych. 
Z jednej strony korzyści płyną-
ce z suplementacji są niepewne, 
a z drugiej istnieje potencjalne 
ryzyko działań toksycznych.

Piśmiennictwo: www.pfp.edu.pl
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