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Wrześniowy numer „Świata Medycyny i Farmacji” poświęcony został w części kardiologicznej
przede wszystkim niewydolności serca. Tematyka związana z jednym z największych

problemów współczesnej kardiologii została dobrana tak, by być cennym uzupełnieniem X Konferencji
Asocjacji Niewydolności Serca PTK w Warszawie, na której będziemy mieli przyjemność gościć. 

Omówione zostało miejsce empagliflozyny w leczeniu osób z niewydolnością serca i zmniejszoną
frakcją wyrzutową. Przybliżono czytelnikom rolę iwabradyny, a także przedstawiono możliwości
terapeutyczne niewydolności serca przy użyciu koenzymu Q10.

Chorobą cywilizacyjną stała się obecnie astma oskrzelowa. Punktem wyjścia do skutecznego leczenia
tej choroby jest dobór właściwego inhalatora. Sam ten proces nie należy do najłatwiejszych i wymaga
indywidualizacji w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta, a sytuację komplikuje fakt wciąż
utrzymującej się pandemii COVID-19. O tym, jak poradzić sobie z takim problemem, przeczytacie
Państwo w kolejnym artykule. Leczenie astmy to nie tylko leki wziewne. Uzupełnienie terapii 
np. o montelukast może poprawić efekty naszych działań, szczególnie w środowisku seniorów, o czym
traktuje kolejny tekst.

Leczenie stłuszczeniowej choroby wątroby zostało omówione w części gastroenterologicznej tego
numeru. Problemom terapeutycznym niedoczynności tarczycy, która stała się dominującym
schorzeniem współczesnej endokrynologii, poświęcono kolejny artykuł.

Do zapoznania się ze wszystkimi publikacjami serdecznie zachęcam.

Z poważaniem

redaktor naczelna

Sza now ni Pań stwo
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Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

Miejsce empagliflozyny w niewydolności serca
z obniżoną frakcją wyrzutową

Ar ty kuł przed sta wia ak tu al ny stan wie dzy do ty czą cy
miej sca em pa gli flo zy ny w te ra pii nie wy dol no ści ser ca z ob ni -
żo ną frak cją wy rzu to wą. Omówio no w nim naj waż niej sze
ba da nia kli nicz ne, po ten cjal ne me cha ni zmy dzia ła nia le ku,
a tak że wska za nia do le cze nia pa cjen tów z nie wy dol no ścią
ser ca z ob ni żo ną frak cją wy rzu to wą.

Wpro wa dze nie

Flo zy ny, czy li in hi bi to ry SGLT-2 (SGLT2-i), to jed na
z naj no wo cze śniej szych te ra pii sto so wa nych we współ -
cze snej kar dio lo gii. Po cząt ko wo le ki te by ły wy ko rzy sty -
wa ne w dia be to lo gii, po nie waż po przez ha mo wa nie
zwrot ne go trans por tu glu ko zy z ka na li ków ner ko wych
i zwięk szo ne wy da la nie glu ko zy z mo czem ob ni ża ją jej
stę że nie w su ro wi cy.

Ba da nie EM PA REG-OUT CO ME

Jed nak że już wy ni ki ba da nia EM PA REG-OUT CO ME
wy ka za ły ich wpływ na re duk cję ry zy ka ho spi ta li za cji z po -
wo du nie wy dol no ści ser ca (HF) o 35% (HR 0,65
[0,50–0,85] CI 95%, p=0,002). War to za u wa żyć, że ba da -
nie to by ło de dy ko wa ne cho rym na cu krzy cę ty pu 2 i je dy -
nie nie wiel ki od se tek ucze st ni ków ba da nia miał zdia gno zo -
wa ną nie wy dol ność ser ca. Ba da nie prze pro wa dzo no na

gru pie po nad 7000 cho rych ran do mi zo wa nych do ra mie nia
z em pa gli flo zy ną (w daw ce 10 lub 25 mg) lub pla ce bo[1].

Wy ni ki ba da nia EM PA REG-OUT CO ME sta ły się pod sta -
wą do uwzglę dnie nia przez Eu ro pej skie To wa rzy stwo Kar -
dio lo gicz ne (ESC) w 2016 ro ku le cze nia em pa gli flo zy ną cho -
rych z cu krzy cą ty pu 2 w ce lu za po bie ga nia nie wy dol no ści
ser ca lub opóźnia nia jej wy stą pie nia i przedłu że nia ży cia (kla -
sa IIa po ziom wia ry god no ści B)[2].

Wy ni ki in nych ba dań z flo zy na mi, jak CVD-RE AL/CVD-
-RE AL2, CA NVAS i DEC LA RE-TI MI58, po twier dzi ły efekt
kla sy, co spo wo do wa ło, że wy tycz ne ESC do ty czą ce cu -
krzy cy i sta nu przed cu krzy co we go w 2019 ro ku roz sze rza -
ją wska za nie do le cze nia na in ne flo zy ny oraz zmie nia ją kla -
sę za le ceń na IA[3].

Po ten cjal ne me cha ni zmy dzia ła nia

Po zy tyw nych wy ni ków dla nie wy dol no ści ser ca z ba da -
nia EM PA REG-OUT CO ME nie moż na tłu ma czyć je dy nie
dzia ła niem hi po gli ke mi zu ją cym em pa gli flo zy ny, gdyż ko rzyść
kar dio lo gicz ną z le cze nia uzy ski wa ły oso by na wcze snym
eta pie od włą cze nia em pa gli flo zy ny. Po nad to wy ni ki ko rzy st -
ne go wpły wu za sto so wa nia le cze nia em pa gli flo zy ną u osób
w gru pie z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy rzu -
to wą (HFrEF) bez cu krzy cy (ba da nie EM PA-TRO PISM)
prze czą te mu za ło że niu[4].
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Empagliflozin in patients With heart failure with a reduced ejection fraction
Summary

The article presents the current state of knowledge regarding the place of empagliflozin in the treatment of heart failure with a reduced ejection

fraction. It discusses the most important clinical trials, potential mechanisms of drug action as well as indications for the treatment of patients

with heart failure with a reduced ejection fraction.

Keywords: heart failure with lowered ejection fraction, empagliflozin

Słowa kluczowe: niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową, empagliflozyna
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Me cha nizm dzia ła nia em pa gli flo zy ny w nie wy dol no ści
ser ca po zo sta je do tych czas nie do koń ca po zna ny. Po stu lu -
je się mię dzy in ny mi, że wpływ em pa gli flo zy ny na ner ki
zmniej sza ry zy ko prze wo dnie nia u osób z nie wy dol no ścią
ser ca. Zwięk szo na glu ko zu ria wy ni ka ją ca z me cha ni zmu
dzia ła nia le ku po wo du je zwięk szo ne wy da la nie wo dy na
dro dze diu re zy osmo tycz nej[5], a po nad to zmniej szo ne
wchła nia nie zwrot ne so du w ner ce. To z ko lei przy czy nia się
do zmniej sze nia ob ję to ści krą żą ce go oso cza i ob cią że nia
wstęp ne go le wej ko mo ry, a tak że spad ku ci śnie nia tęt ni cze -
go i ob cią że nia na stęp cze go le wej ko mo ry. W efek cie
uszko dzo ny mię sień ser co wy wy ko nu je mniej szy „wy si -
łek/pra cę” w ce lu uzy ska nia ta kich sa mych pa ra me trów he -
mo dy na micz nych. Co istot ne, em pa gli flo zy na dzia ła głów nie
po przez zmia ny ob ję to ści śród miąż szo wej, na to miast kla -
sycz ne diu re ty ki głów nie zmniej sza ją ob ję tość we wnątrz na -
czy nio wą. Acz kol wiek ana li za pod gru py cho rych z nie wy dol -
no ścią ser ca z ba da nia EM PE ROR-Re du ced nie wspie ra „te -
o rii diu re tycz nej” ja ko głów ne go me cha ni zmu dzia ła nia
em pa gli flo zy ny[6]. Wśród in nych spo so bów dzia ła nia po stu lu -
je się zmia ny na po zio mie me ta bo li zmu ko mór ko we go oraz
za po bie ga nia nie ko rzy st ne mu re mo de lin go wi ser ca[7].

Ba da nie EM PE ROR-RE DU CED

Wy ni ki ba da nia EM PE ROR-Re du ced[8] udo wo dni ły sku -
tecz ność em pa gli flo zy ny w re duk cji ry zy ka ho spi ta li za cji
z po wo du HF u osób z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną
frak cją wy rzu to wą nie za leż nie od obe cno ści cu krzy cy ty pu 2
ja ko cho ro by współ i st nie ją cej. Co waż ne, sto so wa nie em pa -

gli flo zy ny u osób bez cu krzy cy nie wią za ło się z więk szym niż
w gru pie przyj mu ją cej pla ce bo ry zy kiem hi po gli ke mii.

Ba da nie EM PE ROR-Re du ced obej mo wa ło gru pę 3730
cho rych ran do mi zo wa nych w sto sun ku 1:1 do em pa gli flo zy ny
10 mg vs pla ce bo. Me dia na ob ser wa cji wy no si ła 16 mie się cy.
Ba da nie by ło tak skon stru o wa ne, aby włą czyć pa cjen tów wy so -
kie go ry zy ka zda rzeń w HF, tj. z istot ną dys funk cją le wej ko mo -
ry, od po wie dnio wy so kim stę że niem pep ty dów na triu re tycz -
nych i/lub z prze by tą ho spi ta li za cją z po wo du za o strze nia HF
w ostat nim ro ku. Wy bra ne kry te ria przed sta wio no w ta be li 1.

Em pa gli flo zy na wy ka za ła re duk cję ry zy ka wy stą pie nia
zło żo ne go punk tu koń co we go (zgon/ho spi ta li za cja z po wo -
du HF/pil na wi zy ta wy ma ga ją ca do żyl ne go po da nia diu re ty -
ków) o 24% (p<0,0001). Ko rzyść tę uzy ski wa no w bar dzo
krót kim okre sie od roz po czę cia le cze nia, tj. już od 12 dnia
te ra pii. Po nad to w gru pie pa cjen tów le czo nych em pa gli flo -
zy ną zde cy do wa nie rza dziej by ło ko niecz ne in ten sy fi ko wa -
nie le cze nia diu re ty ka mi. Pa cjen ci od czu wa li tak że po pra wę
w za kre sie zgła sza nych ob ja wów (re duk cja w kla sy fi ka cji
NYHA) – efekt ten był istot ny sta ty stycz nie od 28. dnia le -
cze nia i utrzy my wał się przez okres trwa nia ba da nia. W od -
nie sie niu do re duk cji ry zy ka ho spi ta li za cji z po wo du HF em pa -
gli flo zy na wy ka zy wa ła 30% sku tecz ność i jej pro tek cyj ny efekt
roz cią gał się na ca łą kla sę „cięż ko ści” ho spi ta li za cji, 
tzn. re du ko wa ła sa mo ry zy ko ho spi ta li za cji z po wo du za o -
strze nia HF, ale tak że pa cjen ci le cze ni em pa gli flo zy ną w po -
rów na niu z pla ce bo sta ty stycz nie rza dziej wy ma ga li do łą cze nia
do le cze nia wa zo pre so ra, in nych le ków o dzia ła niu ino tro po -
wym czy też wspo ma ga nia me cha nicz ne go ukła du krą że nia
w trak cie in cy den tu za o strze nia HF. Po nad to re duk cji ule ga ła
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❑ Stosowanie SGLT-2i i SGLT-1i w okresie 12 tygodni poprzedzaj¹cych screening/randomizacjê
❑ Nietolerancja/alergia na flozyny
❑ Kwasica ketonowa w wywiadzie
❑ eGFR <20 mL/min/1,73 m2 (CKD-EPI) lub dializoterapia
❑ Ciê¿ka anemia (Hgb <9 g/dl)
❑ SBP <100 mmHg podczas wizyty screeningowej lub randomizacji lub objawowa hipotensja 
❑ Zawa³ serca, CABG, udar mózgu w okresie ostatnich 90 dni
❑ Kardiomiopatia poporodowa, z chorób spichrzeniowych, po chemioterapii lub o znanej, odwracalnej przyczynie
❑ Ciê¿ka wada zastawkowa serca, z prawdopodobieñstwem operacji w trakcie trwania badania klinicznego
❑ Ostra niewydolnoœæ serca wymagaj¹ca do¿ylnego podania diuretyków, wazodylatatorów, leków inotropowo dodatnich lub mechanicznego

wspomagania w okresie 1 tygodnia od screeningu i w okresie miêdzy screeningiem a randomizacj¹ 

G³ówne kryteria wy³¹czenia

G³ówne kryteria w³¹czenia

❑ Mê¿ czy Ÿni i ko bie ty >18 lat cho rzy na cu krzy cê ty pu 2 lub bez cu krzy cy
❑ Udo ku men to wa na nie wy dol noœæ ser ca z ob ni ¿o n¹ frak cj¹ wy rzu to w¹ (<40% w ostat nim ba da niu echo kar dio gra ficz nym) w kla sie NY HA II–IV w okre -

sie >3 mie siê cy od scre e nin gu
❑ Opty mal ne stan dar do we le cze nie nie wy dol no œci ser ca (far ma ko lo gicz ne + elek tro te ra pia) na sta bil nych daw kach le ków w okre sie 1 ty go dnia po prze -

dza j¹ ce go scre e ning i w okre sie miê dzy scre e nin giem a ran do mi za cj¹
❑ Po ziom NT-proBNP (600–5000 pg/ml) ja ko kry te rium w³¹ cze nia uza le¿ nio ny od frak cji wy rzu to wej, wy wia du ho spi ta li za cji z po wo du HF w okre sie 

1 ro ku oraz obe cno œci/bra ku mi go ta nia przed sion ków*

Ta be la 1. G³ówne kryteria w³¹czenia i wy³¹czenia badania EMPEROR-Reduced[8,12]

*Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kryteriów w³¹czenia i wy³¹czenia – poz. 12.
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rów nież licz ba ho spi ta li za cji (w trak cie ba da nia: pa cjen ci ho spi -
ta li zo wa ni jed no ra zo wo z po wo du HF 231 vs 160, pa cjen ci
ho spi ta li zo wa ni dwu krot nie – 61 vs 50 oraz pa cjen ci ho spi ta -
li zo wa ni trzy krot nie lub wię cej ra zy – 50 vs 36 od po wie dnio
w gru pie pla ce bo vs em pa gli flo zy na). Wy bra ne wy ni ki ba da nia
EM PE ROR-Re du ced przed sta wio no w ta be li 2.

W dłu go trwa łej ob ser wa cji w gru pie sto su ją cej em pa gli -
flo zy nę w ba da niach la bo ra to ryj nych ob ser wo wa no wzrost
he ma to kry tu, re duk cję po zio mu kwa su mo czo we go i spa -
dek NT-proBNP.

War to krót ko wspo mnieć tak że o dzia ła niu ne fro pro tek -
cyj nym em pa gli flo zy ny, które jest istot ne z uwa gi na czę sto
to wa rzy szą ce HFrEF nie pra wi dło we war to ści eG FR – w ba -
da niu EM PE ROR-RE DU CED ok. 53% ucze st ni ków mia ło
prze wle kłą cho ro bę ne rek[9]. Cho ro ba ne rek utru dnia uzy -
ska nie po żą da ne go efek tu le cze nia mo czo pęd ne go,
a w przy pad ku znacz nych za bu rzeń funk cji ne rek wią że się
z ko niecz no ścią re duk cji da wek sto so wa nych le ków lub
unie moż li wia le cze nie nie który mi gru pa mi le ków stan dar do -
wych (ACE-I/ARB), po nad to mo że być przy czy ną ho spi ta li -
za cji z po wo dów po za kar dio lo gicz nych.

Wy ni ki opu bli ko wa ne go ba da nia EM PE ROR-Re du ced do -
pro wa dzi ły do do pu szcze nia przez Ko mi sję Eu ro pej ską em pa gli -
flo zy ny ja ko le ku sto so wa ne go w le cze niu osób do ro słych z ob -
ja wo wą prze wle kłą nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy -
rzu to wą. Po nad to w tym wska za niu moż li we jest sto so wa nie
le cze nia u osób z war to ścia mi eG FR >20 ml/min/1,73 m2[10].

Em pa gli flo zy na w le cze niu cho rych z HFrEF

Ro sa no i wsp.[11] wska zu ją, jak istot ne w gru pie pa cjen -
tów z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy rzu to wą
jest spro fi lo wa nie pa cjen ta (pod wzglę dem war to ści ci śnie nia

tęt ni cze go, ro dza ju i czę sto tli wo ści ryt mu ser ca czy obe cno -
ści cho ro by ne rek) i in dy wi du a li za cja te ra pii w za leż no ści od
po trzeb kli nicz nych, tak aby do ce lo wo włą czyć wszy st kie za -
le ca ne le ki w HFrEF w te ra peu tycz nych daw kach. Sta no wi -
sko to za pre zen to wa no na kon gre sie nie wy dol no ści ser ca
He art Fa i lu re As so cia tion Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Kar -
dio lo gicz ne go 2021, który odby wał się on-li ne. Z uwa gi na
ni skie ry zy ko po wi kłań w trak cie te ra pii SGLT2i w każ dym
pro fi lu kli nicz nym HFrEF le cze nie to jest za le ca ne ja ko
pierw sza li nia wpro wa dza nych le ków w far ma ko te ra pii
HFrEF. Co waż ne, z uwa gi na wcze sny efekt pro tek cyj ny
em pa gli flo zy ny oraz jej do brą to le ran cję le cze nie flo zy na mi
na le ży roz po czy nać nie zwłocz nie po roz po zna niu HFrEF.

Pod su mo wa nie

U ja kie go pa cjen ta na le ży za tem za le cić le cze nie em pa -
gli flo zy ną:
❑ u pa cjen ta z cu krzy cą ty pu 2,
❑ u pa cjen ta z ob ni żo ną frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry

(<40%), z ob ja wo wą nie wy dol no ścią ser ca (NY HA
II–IV), nie za leż nie od stan dar do wej te ra pii HFrEF
(ACEi/AR NI, �-blo ker, MRA), bez wzglę du na współ i st -
nie nie (lub brak) cu krzy cy ty pu 2, na wet przy upo śle dzo -
nej czyn no ści ne rek (eG FR >20).

Z uwa gi na udo ku men to wa ne bez pie czeń stwo te ra pii[6]

i ła twy spo sób sto so wa nia le ku (jed na daw ka, bez mia recz -
ko wa nia, lek po da wa ny raz dzien nie), bez ko niecz no ści mo -
ni to ro wa nia la bo ra to ryj ne go, em pa gli flo zy nę mo że włą czyć
do le cze nia HFrEF każ dy le karz spra wu ją cy opie kę nad pa -
cjen tem z nie wy dol no ścią ser ca, w tym kar dio log, in ter ni sta,
le karz ro dzin ny, dia be to log, ge ria tra, ne fro log, pul mo no log.

Ta be la 2. Wybrane wyniki badania EMPEROR-Reduced[8]
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Iwabradyna – niedoceniana terapia
niewydolności serca

Nie wy dol ność ser ca po zo sta je ak tu al nym pro ble mem
zdro wot nym więk szo ści pa cjen tów kar dio lo gicz nych i wy -
ma ga in ten syw ne go le cze nia oraz za po bie ga nia jej na tu ral -
nym kon se kwen cjom – ho spi ta li za cjom, a osta tecz nie zgo -
nom. Nadzie ję na prze łom w te ra pii da je kon se kwent nie
roz wi ja ją ce się le cze nie far ma ko lo gicz ne, opar te nie tyl ko na
no wych mo le ku łach, ale tak że na le kach po wszech nie zna -
nych, które w ostat nich la tach zo sta ły prze ba da ne pod ką -
tem za sto so wa nia u cho rych z HF. Jed nym z nich jest iwa -
bra dy na. Re du ku je ona czę sto tli wość ryt mu ser ca po przez
wy biór cze i swo i ste dzia ła nie ha mu ją ce prąd jo no wy If w ko -
mór kach roz ru szni ko wych wę zła za to ko wo-przed sion ko -
we go, który kon tro lu je de po la ry za cję wę zła za to ko we go
w okre sie roz kur czu. Ak tu al ne Wy tycz ne ESC su ge ru ją, że
iwa bra dy nę na le ży roz wa żyć (kla sa IIa, po ziom B) w ce lu
zmniej sze nia ry zy ka ho spi ta li za cji z po wo du HF lub zgo nu
z przy czyn ser co wo-na czy nio wych u ob ja wo wych pa cjen -
tów z LVEF �35%, ryt mem za to ko wym i spo czyn ko wą
czyn no ścią ser ca �70/min* po mi mo le cze nia LBA w daw -
kach udo ku men to wa nych w ba da niach kli nicz nych (ma ksy -
mal nie to le ro wa nych), ACEI (lub ARB) i MRA (lub ARB).

W ostat nim cza sie, z uwa gi na zna czą cy udział cho rób
ukła du krą że nia wśród scho rzeń po pu la cyj nych, pierw szeń -
stwo pod wzglę dem naj now szych do nie sień i wy tycz nych
przy pa da dia gno sty ce i le cze niu pro ble mów kar dio lo gicz -
nych. Szcze gól ną uwa gę na le ży po świę cić pro ble mo wi nie -
wy dol no ści ser ca (HF, he art fa i lu re) – dys funk cji, która jest
po kło siem więk szo ści cho rób ukła du ser co wo-na czy nio we -
go (CVD, car dio va scu lar di se a se), w tym tak po pu lar nej nie
tyl ko na od dzia łach kar dio lo gicz nych cho ro by wień co wej czy
do ty ka ją ce go po nad 11 mi lio nów Po la ków nad ci śnie nia
tętniczego. Rok 2021 jest pod tym wzglę dem ro kiem szcze -
gól nym, po nie waż już za mo ment po zna my naj now sze sta -
no wi sko Eu ro pe an So cie ty of Car dio lo gy (ESC), które
z pew no ścią uzu peł ni do tych cza so wą wie dzę z za kre su pro -
wa dze nia dia gno sty ki i opty ma li za cji le cze nia pa cjen tów
z nie wy dol no ścią ser ca. Część z nich zna my już dziś. Naj -
wię cej zmian do ty czyć bę dzie gru py pa cjen tów z nie wy dol -
no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry
(HFrEF, he art fa i lu re with re du ced ejec tion frac tion), po nie -
waż ten pro fil cho rych wciąż po zo sta je naj le piej po zna ny
i prze ba da ny. Wiel kim od kry ciem oka za ły się le ki zło żo ne
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Ivabradine – an underestimated therapy of heart failure
Summary

Heart failure remains a current health problem for cardiac patients and requires intensive treatment and prevention of its natural

consequences – hospitalizations and, ultimately, deaths. The hope for a breakthrough in therapy is the consistently developing pharmacological

treatment, based not only on new molecules, but also on well-known drugs that have been tested in recent years for use in patients with HF.

One of them is ivabradine. It reduces the heart rate by selectively and specifically inhibiting the ion current If on the pacemaker cells of the

sinoatrial node, which controls the diastolic depolarization of the sinus node. The current ESC Guidelines suggest that ivabradine (class IIa,

level B) should be considered to reduce the risk of HF hospitalization or cardiovascular death in symptomatic patients with LVEF �35%, sinus

rhythm and resting heart rate �70 bpm despite treatment with LBA at doses documented in clinical trials (as tolerated), ACEI (or ARB) 

and MRA (or ARB).

Keywords: ivabradine, heart failure, heart rate, guidelines
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z an ta go ni sty re cep to ra an gio ten sy ny i in hi bi to ra ne pry li zy ny
(AR NI) ze swo im przed sta wi cie lem sa ku bi try lem/wal sar ta -
nem na cze le, których sto so wa nie przy no si ło ko rzy ści u pa -
cjen tów ho spi ta li zo wa nych z po wo du za o strze nia HFrEF.
Lek ten po ja wił się już w Wy tycz nych z 2016 r., gdzie był za -
le ca ny ja ko al ter na ty wa dla ACEI w ce lu dal sze go zmniej sze -
nia ry zy ka ho spi ta li za cji z po wo du HF i ry zy ka zgo nu u am -
bu la to ryj nych pa cjen tów z HFrEF, u których wy stę pu ją ob -
ja wy mi mo opty mal nej far ma ko te ra pii za po mo cą ACEI, LBA
oraz MRA. Jed nak od cza su po prze dnich wy tycz nych pro wa -
dzo no licz ne ba da nia, w tym m.in. gło śne ana li zy PIO NE ER
oraz TRANS I TION, w których udo wo dnio no, że sto so wa nie
AR NI u pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych z po wo du za o strze nia
HFrEF, czy li sto so wa nie le ku nie tyl ko w wa run kach am bu la -
to ryj nych, ale je szcze przed wy pi sem, wią za ło się z ko rzy st -
nym efek tem od no szo nym przez pa cjen tów. Do dat ko wo
w naj now szych Wy tycz nych AR NI zna la zły się w kla sie IIb
(moż na roz wa żyć) w gru pie cho rych z nie wy dol no ścią ser ca
z po śre dnią frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry (HFm rEF, he art
fa i lu re with mid-ran ge ejec tion frac tion). Jest to ab so lut ny
prze łom, gdyż do tej po ry nie mie li śmy okre ślo nych za le ceń
co do pro wa dze nia far ma ko te ra pii dla pa cjen tów z HFm rEF.

Kon se kwent nie roz wi ja ją ce się le cze nie far ma ko lo gicz ne
HF jest opar te nie tyl ko na no wych mo le ku łach, ale tak że na
le kach po wszech nie zna nych, które w ostat nich la tach zo sta -
ły prze ba da ne pod ką tem za sto so wa nia u cho rych z HF. Nie
spo sób nie wspo mnieć w tym miej scu o in hi bi to rach ko tran -
spor te ra so do wo-glu ko zo we go (SGLT-2), tj. flo zy nach,
które w ostat nim cza sie od no szą nie by wa ły suk ces w świe cie
kar dio lo gii. W naj now szym stan dar dzie po stę po wa nia
w HFrEF dzię ki dwóm du żym ba da niom – DA PA-CKD z da -
pa gli flo zy ną oraz EM PE ROR-Re du ced z em pa gli flo zy ną –
w far ma ko te ra pii HFrEF uwzglę dnio no za sto so wa nie wspo -
mnia nych in hi bi to rów SGLT-2. Da pa gli flo zy na, która już
wcze śniej wy ka za ła ob ni że nie ry zy ka wy stą pie nia pierw sze -
go epi zo du na si le nia HF (ro zu mia ne go ja ko ho spi ta li za cja
z po wo du HF lub ko niecz ność pil ne go po da nia do żyl ne go
diu re ty ku w wa run kach am bu la to ryj nych) lub zgo nu z przy -
czyn ser co wo-na czy nio wych w ba da niu DA PA-HF, po sze -
rzy ła za kres ko rzy st ne go dzia ła nia wśród pa cjen tów z prze -
wle kłą cho ro bą ne rek (DA PA-CKD). Udo wo dnio no, że za -
sto so wa nie da pa gli flo zy ny po wo du je zmniej sze nie o 39%
ry zy ka nie wy dol no ści ne rek i zgo nu z przy czyn ser co wo-na -
czy nio wych lub ner ko wych u pa cjen tów z prze wle kłą cho -
ro bą ne rek. To wiel ki prze łom dla tej gru py le ków, gdyż do
tej po ry w Wy tycz nych 2016 po ja wia ła się je dy nie in for ma -
cja, że em pa gli flo zy na w gru pie cho rych z cu krzy cą ty pu 2
po pra wia wy ni ki te ra pii, w tym re du ku je śmier tel ność i czę -

stość ho spi ta li za cji z po wo du HF. Dziś dzię ki wspo mnia nym
wy żej ba da niom wie my już, że flo zy ny wy ka zu ją ko rzy st ne
dzia ła nie w HFrEF nie za leż nie od współ i st nie nia cu krzy cy ty -
pu 2. Obie czą stecz ki, tj. da pa gli flo zy na oraz em pa gli flo zy na,
uzy ska ły re je stra cję w nie wy dol no ści ser ca z ob ni żo ną frak -
cją wy rzu to wą le wej ko mo ry. Ma jąc tak zna ko mi te za ple cze
far ma ko lo gicz ne, oczy wi sty wy da je się rów nież fakt ogól nej
zmia ny kon cep cji w za kre sie pro wa dze nia le cze nia, która
wpro wa dzi ła za le ce nie jak naj szyb sze go sto so wa nia wszy st -
kich pod sta wo wych w HFrEF le ków, tj. le ków blo ku ją cych
układ re ni na–an gio ten sy na–al do ste ron (ACEI bądź AR NI),
�-blo ke rów (LBA), an ta go ni stów re cep to ra mi ne ra lo kor ty -
ko i do we go (MRA) oraz in hi bi to rów SGLT-2.

Ko lej nym le kiem, które mu chcia ła bym przyj rzeć się bli -
żej, jest iwa bra dy na – far ma ceu tyk, które go ro la i zna cze nie
w te ra pii nie wy dol no ści ser ca, po mi mo jed no znacz nych wy -
ni ków wie lo o środ ko wych ran do mi zo wa nych ba dań, wciąż
po zo sta ją nie do ce nio ne. Co wie my o niej już dziś? Którzy
pa cjen ci od no szą naj więk sze ko rzy ści z jej dzia ła nia i kie dy
na le ży po my śleć o do łą cze niu iwa bra dy ny do opty mal nej te -
ra pii nie wy dol no ści ser ca? Na te py ta nia po sta ram się od po -
wie dzieć w ni niej szym ar ty ku le i tym sa mym przy bli żyć Pań -
stwu ce lo wość i słu szność sto so wa nia iwa bra dy ny u wy bra -
nej gru py pa cjen tów z dys funk cją mię śnia ser co we go. 

Nie wy dol ność ser ca to ze spół kli nicz ny obej mu ją cy sze -
reg ob ja wów podmio to wych oraz to wa rzy szą ce im od chy -
le nia w ba da niu przedmio to wym, które wy ni ka ją z za bu rzeń
w bu do wie i/bądź czyn no ści mię śnia ser co we go (LVEF
<50%, po więk sze nie jam ser ca, E/E' >15, umiar ko wa -
ny/cięż ki prze rost le wej ko mo ry, umiar ko wa na/cięż ka wa da
za staw ko wa), nie u chron nie pro wa dząc do zmniej sze nia rzu -
tu ser ca i/lub zwięk sze nia ci śnie nia we wnątrz ser co we go,
oraz po twier dzo ne co naj mniej jed no z po niż szych kry te -
riów: podwyż szo ny po ziom pep ty dów na triu re tycz nych
i/bądź wy stę po wa nie obiek tyw nych cech za sto ju płuc ne go
bądź sy ste mo we go. W za leż no ści od przy ję tej de fi ni cji do ty -
czy 1–2% do ro słej po pu la cji w kra jach roz wi nię tych,
a w gru pie po wy żej 70. ro ku ży cia obej mu je po nad 10%
po pu la cji[1,2]. HF to obe cnie je den z naj po waż niej szych i naj -
bar dziej ob cią ża ją cych sy stem ochro ny zdro wia pro blem
zdro wot ny Po la ków. Bio rąc pod uwa gę kon se kwent ne od
kil ku na stu lat sta rze nie się spo łe czeń stwa, a tak że dy na micz -
ny roz wój far ma ko te ra pii oraz tech nik kar dio lo gii in wa zyj nej,
które wspól nie zwięk sza ją prze ży wal ność pa cjen tów mię dzy
in ny mi po in cy den tach wień co wych, od se tek cho rych z nie -
wy dol no ścią ser ca w spo łe czeń stwie sta le wzra sta. Ak tu al ne
sza cun ki su ge ru ją, że licz ba cho rych do tknię tych tym scho -
rze niem prze kro czy ła już w ska li świa ta 70 mi lio nów, w sa -
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mej Unii Eu ro pej skiej 10 mi lio nów, a w Pol sce we dług da -
nych z 2018 ro ku aż 1,24 mi lio na lu dzi[3]. Do ży li śmy więc
cza sów epi de mii nie wy dol no ści ser ca. Wspo mnia ne wy żej
dzia ła nia, głów nie w wy ni ku lep sze go po zna nia i po praw ne -
go wdra ża nia far ma ko te ra pii pro gno stycz nej nie wy dol no ści
ser ca spo wo do wa ły, że ro ko wa nie w tej jed no st ce cho ro -
bo wej znacz nie po pra wi ło się w cią gu ostat nich 10 lat. Po -
mi mo te go nadal 12-mie sięcz na śmier tel ność cał ko wi ta
wśród pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych lub sta bil nych, tj. le czo -
nych am bu la to ryj nie z po wo du HF, wy no si od po wie dnio
17% i 7%, a 12-mie sięcz na czę stość ho spi ta li za cji od po wie -
dnio 44% i 32% w obu gru pach[1]. War to za zna czyć, że
cho ro by ser co wo-na czy nio we są głów ną przy czy ną zgo nów
w Pol sce (ok. 45%), a zgo ny z po wo du nie wy dol no ści ser -
ca są na pierw szym miej scu wśród tych scho rzeń. Po nad
po ło wa pa cjen tów umie ra w cią gu 5 lat od roz po zna nia cho -
ro by, a ja kość ży cia cho rych, którym uda je się unik nąć po wi -
kłań śmier tel nych, po zo sta wia wie le do ży cze nia, bę dąc
okre śla na ja ko gor sza niż ja kość ży cia pa cjen tów z de pre sją.
Wśród po wi kłań śmier tel nych do mi nu ją zgo ny spo wo do wa -
ne nie wy dol no ścią ser ca ja ko po mpy (pump fa i lu re), a spa da
od se tek do mi nu ją cych nie gdyś na głych zgo nów ser co wych.
Bez po śre dnio prze kła da się to na zwięk sze nie licz by ho spi -
ta li zo wa nych pa cjen tów z po wo du HF. Nie ste ty, wią że się
to z do dat ko wy mi pro ble ma mi i ogra ni cze nia mi eko no micz -
ny mi. War tość pu blicz nych środ ków prze zna czo nych na
świad cze nia zdro wot ne z po wo du nie wy dol no ści ser ca
w 2019 r. wy nio sła w Pol sce po nad 1,5 mi liar da zł, z cze go
aż 95% to ko szty ho spi ta li za cji[3]. Fakt ten skła nia śro do wi sko
me dycz ne do cią głej opty ma li za cji far ma ko te ra pii i po szu ki -
wa nia jej no wych punk tów uchwy tu ce lem po pra wy sta nu
kli nicz ne go oraz ja ko ści ży cia pa cjen tów, w tym za po bie ga -
nia ho spi ta li za cjom i ogra ni cza nia śmier tel no ści cał ko wi tej. 

Jed nym z ce lów le cze nia HF, wciąż nie do ce nia nym i nie -
rzad ko po mi ja nym pod czas okre śla nia ocze ki wa nych efek -
tów wdra ża nej far ma ko te ra pii, po zo sta je zmniej sze nie czę -
sto ści ryt mu ser ca (HR, he art ra te). Fakt nie przy wią zy wa nia
wa gi do re duk cji HR u cho rych z HF bu dzi wy jąt ko wo sil ne
zdzi wie nie, po nie waż wie le ba dań wy ka za ło, że podwyż -
szo na czę stość HR wpły wa na zwięk sze nie śmier tel no ści
u pa cjen tów z cho ro ba mi ukła du ser co wo-na czy nio we go.
U pa cjen tów z HF spo czyn ko we HR po wy żej 70/min sta no -
wi istot ny czyn nik ry zy ka zda rzeń CVD oraz śmier tel no ści
cał ko wi tej. Po nad to w ba da niach do ty czą cych lu dzi zdro -
wych wy ka za no, że dłu go trwa le podwyż szo na HR jest nie -
za leż nym czyn ni kiem ry zy ka roz wo ju HF[4]. Na tu ral nym i in -
tu i cyj nym po stę po wa niem po zo sta je więc dą że nie do ob ni -
że nia czę sto ści ak cji ser ca. Pa to fi zjo lo gia tej ob ser wa cji jest

wie lo kie run ko wa i wią że się przede wszy st kim z dys pro por -
cją po mię dzy po da żą tle nu a je go zwięk szo nym za po trze bo -
wa niem przy wy ższych war to ściach HR i tym sa mym pro -
wa dzi do na si le nia na czy nio we go stre su oksy da cyj ne go, dys -
funk cji śród błon ka, przy śpie sze nia roz wo ju i nie sta bil no ści
bla szek miaż dży co wych. Co istot ne, pa cjen ci z HF są szcze -
gól nie po dat ni na wzrost HR w spo czyn ku ze wzglę du na
aktywację współ czul ne go ukła du ner wo we go i ukła du re ni -
na-an gio ten sy na-al do ste ron (RA AS) w od po wie dzi na spa -
dek po jem no ści mi nu to wej ser ca. Przy prze wle kłej ak ty wa -
cji dzia ła nia te po wo du ją zmniej sze nie wy dol no ści ko mór
ser ca, a w kon se kwen cji po gor sze nie HF.

W jed nym z ba dań (As so cia tion of he art ra te at ho spi tal
di schar ge with mor ta li ty and ho spi ta li za tions in pa tients with
he art fa i lu re) ana li zo wa no, jak czę stość ryt mu ser ca wy pi sy -
wa nych ze szpi ta la pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca ko re -
lu je z 30-dnio wym oraz rocz nym ry zy kiem zgo nu[5]. Ob ser -
wa cja ob ję ła nie co po nad 9000 cho rych, którzy ze wzglę du
na war to ści HR zo sta li podzie le ni na 5 grup: HR 40–60 ude -
rzeń/min, HR 61–70 ude rzeń/min, HR 71–80 ude rzeń/min,
HR 81–90 ude rzeń/min oraz HR >90 ude rzeń/min. Ba da -
nie wy ka za ło istot ny wzrost cał ko wi te go ry zy ka zgo nu oraz
ry zy ka zgo nu z przy czyn ser co wo-na czy nio wych w cią gu 
30 dni wśród pa cjen tów z wy ższy mi war to ścia mi HR w po -
rów na niu z gru pą re fe ren cyj ną (tj. u cho rych z HR 40–60
ude rzeń/min). Podob ne wy ni ki da ła rocz na ob ser wa cja pa -
cjen tów. Udo wo dnio no, że cał ko wi te ry zy ko zgo nu by ło aż
o 41% wy ższe u cho rych z HR na po zio mie po nad 90 ude -
rzeń/min, a ry zy ko zgo nu z przy czyn ser co wo-na czy nio -
wych o 47% wy ższe w tej sa mej gru pie pa cjen tów. Ko lej ne
cie ka we ba da nie obej mo wa ło 145 221 pa cjen tów ho spi ta li -
zo wa nych (w okre sie od stycz nia 2005 ro ku do wrze śnia
2011 ro ku) z po wo du NS w 295 szpi ta lach bio rą cych udział
w pro gra mie GWTG-HF (Ame ri can He art As so cia tion’s Get
With The Gu i de li nes-HF). Ana li za opie ra ła się na związ ku
po mię dzy wyj ścio wą czę sto ścią ryt mu ser ca, tj. czę sto ścią
ryt mu ser ca przy przy ję ciu, a wy ni ka mi le cze nia szpi tal ne go
ogółem i dzie ląc pa cjen tów na dwie gru py ze wzglę du na
rytm: za to ko wy vs mi go ta nie przed sion ków. W re zul ta cie
udo wo dnio no, że wy ższe war to ści czę sto ści ak cji ser ca wią -
za ły się nie za leż nie z wy ższą śmier tel no ścią. Co cie ka we,
ko re la cję po mię dzy śmier tel no ścią we wnątrz szpi tal ną a czę -
sto ścią ryt mu ser ca w ba da niu opi sy wa ła krzy wa J, z naj niż -
szą śmier tel no ścią u pa cjen tów z czę sto ścią ryt mu ser ca
w za kre sie 70–75 ude rzeń/min. W gru pie cho rych z AF
w przy pad ku ak cji ryt mu ser ca po wy żej 100 ude rzeń/min
krzy wa ta wcho dzi ła w fa zę pla te au, a wśród gru py cho rych
z ryt mem za to ko wym nadal ro sła. Podob nych ba dań prze -



pro wa dzo no wie le, prak tycz nie w każ dym uzy sku jąc jed no -
znacz ne i toż sa me wy ni ki – wy ższa czę stość ak cji ser ca przy -
jęć jest nie za leż nie zwią za na z gor szym ro ko wa niem u cho -
rych ho spi ta li zo wa nych z po wo du HF oraz ist nie je zwią zek
po mię dzy przy śpie szo ną spo czyn ko wą czę sto ścią ryt mu
ser ca a roz wo jem miaż dży cy i wzro stem in cy den tów ser co -
wo-na czy nio wych oraz śmier tel no ści z ich po wo du.

Ob ser wo wa ne wy ni ki ba dań sta ły się sil nym bodź cem
do po szu ki wa nia no wych me tod far ma ko lo gicz ne go ob ni ża -
nia czę sto ści ryt mu ser ca. Nadal pierw szeń stwo przy słu gu je
przede wszy st kim le kom �-ad re no li tycz nym (LBA) – jed nej
z kil ku grup le ków o dzia ła niu chro no tro po wo ujem nym. Ja -
ki efekt wy wo łu ją? Przede wszy st kim dzię ki zwol nie niu czę -
sto ści ak cji ser ca wy dłu ża ją czas trwa nia fa zy roz kur czu ser -
ca. Skut kiem po zo sta je zwięk sze nie ob ję to ści koń co wo-roz -
kur czo wej, czy li zwięk sze nie na peł nia nia le wej ko mo ry
ser ca, a w kon se kwen cji wzrost jej frak cji wy rzu to wej i ogra -
ni cze nie wy stę po wa nia ob ja wów HF. We dług wciąż ak tu al -
nych wy tycz nych ESC do ty czą cych po stę po wa nia w HF
u cho rych z LVEF rów ną bądź mniej szą niż 35% do ce lo we
war to ści HR wy no szą 70/mi nutę bądź mniej, a le ka mi pierw -
sze go rzu tu do osią gnię cia te go ce lu po zo sta ją LBA[1]. Te ra -
pię za po mo cą LBA roz po czy na się od za sto so wa nia ma łych
da wek, eska lu jąc je kon se kwent nie do ma ksy mal nych to le -
ro wa nych przez pa cjen ta. Udo wo dnio no, że zmniej sza ją one
śmier tel ność z po wo dów CV oraz re du ku ją za cho ro wal ność
u ob ja wo wych pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną
frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry. W naj now szych wy tycz -
nych pierw szy raz po ja wia ją się za le ce nia dla gru py cho rych
z HFm rEF, w których w kla sie IIb (moż na roz wa żyć) zna la zły
się wła śnie LBA. War to w tym miej scu nadmie nić, że na po -
pra wę ro ko wa nia w HF wpły wa osią gnię cie efek tu koń co we -
go le cze nia, czy li ob ni że nie HR, a nie sztyw no okre ślo ne daw -
ki LBA, za le ca się więc, aby opty ma li za cja le cze nia mia ła cha -
rak ter in dy wi du al ny. Nie ste ty, u czę ści pa cjen tów włą cze nie
do far ma ko te ra pii LBA jest prze ciw wska za ne. Ta ką gru pę
cho rych sta no wią mię dzy in ny mi pa cjen ci cier pią cy z po wo du
ast my oskrze lo wej. Ko lej nym utru dnie niem w trak cie far ma -
ko te ra pii LBA są cho rzy, u których po mi mo sto so wa nia opty -
mal nych da wek LBA nie uda je się osią gnąć do ce lo wych war -
to ści HR. I w tym miej scu po ja wia się iwa bra dy na. 

Iwa bra dy na to sto so wa ny od po nad 20 lat lek, które go
dzia ła nie opie ra się na re duk cji czę sto tli wo ści ryt mu ser ca
po przez wy biór cze i swo i ste dzia ła nie ha mu ją ce prąd jo no -
wy If w ko mór kach roz ru szni ko wych wę zła za to ko wo-
-przed sion ko we go, który kon tro lu je de po la ry za cję wę zła
zatokowego w okre sie roz kur czu. Wy so ka spe cy ficz ność
w sto sun ku do ka na łów f wa run ku je ich blo ka dę w spo sób

za leż ny od stę że nia i wol ta żu, a si ła wią za nia iwa bra dy ny ze
wspo mnia nym ka na łem ro śnie wraz ze wzro stem czę sto ści
zmian w cy klu je go otwie ra nia i za my ka nia. Im pli ku je to sil -
niej sze dzia ła nie le ku w ko mór kach, których de po la ry za cja
prze bie ga czę ściej – któt ko mówiąc, u pa cjen tów z szyb szą
ak cją ser ca. Z dru giej stro ny lek wy ka zu je słab sze dzia ła nie
u cho rych z wyj ścio wo wol niej szym ryt mem ser ca, dzię ki
cze mu spa da ry zy ko wy wo ła nia nie po żą da nej bra dy kar dii.
Nie wy ka zu je tak że dzia ła nia ino tro po wo ujem ne go oraz nie
za bu rza pro ce su re po la ry za cji ko mór. Dzię ki se lek tyw ne mu
dzia ła niu je dy nie w obrę bie wę zła za to ko we go pod czas le -
cze nia iwa bra dy ną nie mu si my oba wiać się wy ge ne ro wa nia
za bu rzeń prze wo dnic twa węw ną trz ser co we go oraz wy dłu -
że nia cza su prze wo dze nia przed sion ko wo-ko mo ro we go,
co prze kła da się bez po śre dnio na po sze rze nie gru py cho -
rych, których mo że my bez piecz nie za kwa li fi ko wać do te ra -
pii tym le kiem. War to za zna czyć, że wspo mnia na wy żej se -
lek tyw ność iwa bra dy ny jest ab so lut nie uni ka to wą ce chą
wśród le ków o dzia ła niu chro no tro po wo ujem nym. Po zo -
sta łe sub stan cje, w tym �-ad re no li ty ki czy wciąż po pu lar ni
an ta go ni ści ka na łów wap nio wych, wy wo łu ją jed no cze śnie
in ne, nie za wsze ko rzy st ne dzia ła nia, po wo du jąc cho ciaż by
hi po ten sję, zmniej sza jąc kurcz li wość mię śnia ser co we go czy
dzia ła jąc pro a ryt micz nie, co w przy pad ku pa cjen tów z nie -
wy dol no ścią ser ca sta no wi istot ne ogra ni cze nie sto so wa nia
tych far ma ceu ty ków. Do dat ko wo iwa bra dy na zwięk sza ob ję -
tość wy rzu to wą ser ca, co przy jed no cze snym zwol nie niu je go
czyn no ści po wo du je, że po jem ność mi nu to wa ser ca po zo sta je
nie zmie nio na. Jest to ce cha odróż nia ją ca iwa bra dy nę od �-ad -
re no li ty ków, które po przez zmniej sze nie kurcz li wo ści ser ca
pro wa dzą do zmniej sze nia je go po jem no ści wy rzu to wej oraz
mi nu to wej. Nie ste ty, każ dy me dal ma dwie stro ny. Wy biór cze
dzia ła nie iwa bra dy ny w wę źle SA im pli ku je jej nie sku tecz ność
wśród pa cjen tów, u których pod sta wo wym ryt mem ser ca nie
jest rytm za to ko wy. Cho ciaż ka na ły f obe cne są tak że w niż -
szych pię trach mię śnia ser co we go, w wa run kach fi zjo lo gicz nych
po zo sta ją nie ak tyw ne, dla te go iwa bra dy na zmniej sza czę stość
ryt mu ser ca tyl ko u pa cjen tów z ryt mem za to ko wym. Naj więk -
szą gru pę pa cjen tów, którzy nie od no szą ko rzy ści z te ra pii iwa -
bra dy ną, sta no wią cho rzy z mi go ta niem przed sion ków – w tej
gru pie iwa bra dy na nie jest za le ca na.

Kie dy po win ni śmy po my śleć o włą cze niu do te ra pii 
iwa bra dy ny?

Ak tu al ne Wy tycz ne ESC su ge ru ją, że iwa bra dy nę na le ży
roz wa żyć (kla sa IIa, po ziom B) w ce lu zmniej sze nia ry zy ka
ho spi ta li za cji z po wo du HF lub zgo nu z przy czyn ser co wo-
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-na czy nio wych u ob ja wo wych pa cjen tów z LVEF �35%, ryt -
mem za to ko wym i spo czyn ko wą czyn no ścią ser ca �70/min
po mi mo le cze nia LBA w daw kach udo ku men to wa nych
w ba da niach kli nicz nych (ma ksy mal nie to le ro wa nych), ACEI
(lub ARB) i MRA (lub ARB). Po nad to iwa bra dy nę na le ży roz -
wa żyć (kla sa IIa, po ziom C) w ce lu zmniej sze nia ry zy ka ho -
spi ta li za cji z po wo du HF oraz zgo nu z przy czyn ser co wo-na -
czy nio wych u ob ja wo wych pa cjen tów z LVEF �35%, ryt -
mem za to ko wym i spo czyn ko wą czyn no ścią ser ca �70/min,
którzy nie to le ru ją lub ma ją prze ciw wska za nia do le cze nia
LBA. Ta gru pa pa cjen tów po win na otrzy my wać rów nież
ACEI (lub ARB) i MRA (lub ARB)[1]. Podob ne wska za nia do
sto so wa nia iwa bra dy ny po ja wia ją się w kwe stii pa cjen tów
z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy rzu to wą le wej
ko mo ry ze współ i st nie ją cą sta bil ną cho ro bą wień co wą.
U wy bra nej gru py pa cjen tów (tj. z ryt mem za to ko wym
i czę sto ścią ryt mu ser ca �70/min), łącz nie z LBA lub gdy LBA
nie są to le ro wa ne, iwa bra dy nę na le ży roz wa żyć (kla sa IIa,
po ziom B) ja ko le cze nie prze ciw dła wi co we[1].

Na le ży zwrócić jed nak uwa gę na drob ną nie ści słość.
W re je stra cji Eu ro pej skiej Agen cji ds. Le ków, a tym sa mym
w cha rak te ry sty ce pro duk tu lecz ni cze go, wska za niem do
włą cze nia iwa bra dy ny jest czę stość ryt mu ser ca �75/min,
na to miast we dług wy tycz nych Eu ro pej skie go To wa rzy stwa
Kar dio lo gicz ne go iwa bra dy nę na le ży roz wa żyć do pie ro przy
HR �70/min. Wy ni ki sub a na li zy ba da nia SHI FT (o którym już
za mo ment) wy ka za ły istot ną ko rzyść z do łą cze nia iwa bra dy -
ny w pod gru pie cho rych ze spo czyn ko wym HR �75/min,
stąd naj pew niej po ja wie nie się tej roz bież no ści. Czy w naj -
now szym Wy tycz nych ESC mo że my spodzie wać się ujed -
no li ce nia tych in for ma cji? Po zo sta je nam cier pli wie cze kać.

Za zwy czaj ja ko daw kę po cząt ko wą iwa bra dy ny za le ca
się 5 mg dwa ra zy na do bę. Po dwóch ty go dniach le cze nia
daw kę moż na zwięk szyć do 7,5 mg dwa ra zy na do bę, je śli
czę stość ak cji ser ca w spo czyn ku wy no si sta le po wy żej 
60 ude rzeń na mi nu tę lub zmniej szyć do 2,5 mg dwa ra zy

na do bę (pół ta blet ki o mo cy 5 mg dwa ra zy na do bę), je śli
czę stość ak cji ser ca w spo czyn ku wy no si sta le po ni żej 
50 ude rzeń na mi nu tę, lub w przy pad ku wy stą pie nia ob ja -
wów zwią za nych z bra dy kar dią, ta kich jak za wro ty gło wy,
zmę cze nie lub nie do ci śnie nie. Na le ży utrzy mać daw kę 5 mg
dwa ra zy na do bę, je śli czę stość ak cji ser ca wy no si od 50 do
60 ude rzeń na mi nu tę.

U pa cjen tów otrzy mu ją cych 7,5 mg dwa ra zy na do bę
lub 5 mg dwa ra zy na do bę daw kę na le ży zmniej szyć, je śli
w cza sie trwa nia le cze nia czę stość ak cji ser ca w spo czyn ku
zmniej szy się trwa le do po ni żej 50 ude rzeń na mi nu tę lub
u pa cjen ta wy stę pu ją ob ja wy zwią za ne z bra dy kar dią.

U pa cjen tów otrzy mu ją cych 2,5 mg dwa ra zy na do bę
lub 5 mg dwa ra zy na do bę daw kę moż na zwięk szyć, je śli
czę stość ak cji ser ca w spo czyn ku zo sta nie trwa le zwięk szo -
na do po wy żej 60 ude rzeń na mi nu tę. Je śli czę stość ak cji
ser ca po zo sta je po ni żej 50 ude rzeń na mi nu tę lub utrzy mu -
ją się ob ja wy bra dy kar dii, le cze nie mu si zo stać prze rwa ne.
Do kład ny sche mat daw ko wa nia iwa bra dy ny w HF przed sta -
wio no na ry ci nie 1[9].

Wy tycz ne ESC do ty czą ce sto so wa nia iwa bra dy ny w nie -
wy dol no ści ser ca zo sta ły opar te przede wszy st kim na wy ni -
kach du że go, ran do mi zo wa ne go ba da nia SHI FT (Sy sto lic
Heart fa i lu re tre at ment with the If in hi bi tor iva bra di ne
Trial)[7]. Wy ni ki tej gło śnej ana li zy, zna ne do sko na le wszy st -
kim kar dio lo gom, wy zna czy ły no we ce le w le cze niu nie wy -
dol no ści ser ca. Gru pą ba da ną by li do ro śli pa cjen ci z ob ja wo -
wą nie wy dol no ścią ser ca z frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry
�35% i ryt mem za to ko wym o czę sto ści �70 ude rzeń/min,
którzy w cią gu ostat nie go ro ku prze by li ho spi ta li za cję z po -
wo du za o strze nia HF i którzy by li le cze ni we dług za le ca ne -
go sche ma tu pod sta wo we go. Wyj ścio wo do ba da nia włą -
czo no gru pę 6558 pa cjen tów, z których koń co wej ana li zie
pod le ga ło po nad 6000 cho rych lo so wo przy dzie lo nych do
dwóch grup: 3241 pa cjen tów w gru pie otrzy mu ją cej iwa -
bra dy nę (n=3241) oraz 3264 pa cjen tów w gru pie kon trol -
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Ryc. 1. Schemat dawkowania iwabradyny w HF wed³ug ChPL[9]



nej przyj mu ją cej pla ce bo. Pierw szo rzę do wym oce nia nym
punk tem koń co wym był zgon z przy czyn ser co wo-na czy -
nio wych lub ko niecz ność ho spi ta li za cji z po wo du po gor sze -
nia nie wy dol no ści ser ca. Wy ka za no, że w ca łej ba da nej po -
pu la cji sto so wa nie le ku i zwią za na z je go dzia ła niem istot na
re duk cja czę sto ści ryt mu ser ca spo wo do wa ły 18% ob ni że -
nie ry zy ka wy stą pie nia pier wot ne go zło żo ne go punk tu koń -
co we go. Za ob ser wo wa no 26% re duk cję ry zy ka ho spi ta li za -
cji z po wo du nie wy dol no ści oraz 26% re duk cję ry zy ka zgo -
nu z po wo du nie wy dol no ści ser ca. Co istot ne, ko rzy st ne
efek ty dzia ła nia le ku po twier dzo no w do dat ko wo wy o dręb -
nio nej gru pie pa cjen tów, u których wyj ścio wo czę stość ryt -
mu ser ca wy no si ła �75/min. Wśród tych cho rych te ra pia
iwa bra dy ną po wo do wa ła 17% re duk cję cał ko wi te go ry zy ka
zgo nu, 17% re duk cję ry zy ka zgo nu z przy czyn ser co wo-na -
czy nio wych oraz 39% re duk cję ry zy ka zgo nu z po wo du nie -
wy dol no ści ser ca, a tak że 30% re duk cję ry zy ka ho spi ta li za cji
z po wo du nie wy dol no ści ser ca. 

Przed pu bli ka cją wy ni ków ba da nia SHI FT me dy cy po sił -
ko wa li się wnio ska mi pły ną cy mi z in ne go, mniej za słu żo ne -
go w kon tek ście HF ba da nia BE AU TI FUL[8]. Oce nia ło ono
wpływ iwa bra dy ny do da nej do pod sta wo we go le cze nia
cho rych z cho ro bą nie do krwien ną ser ca na śmier tel ność
i cho ro bo wość z przy czyn ser co wo-na czy nio wych. Gru pą
ba da ną by li więc cho rzy z udo ku men to wa ną sta bil ną cho ro -
bą wień co wą, co róż ni ło wspo mnia ną ana li zę od ba da nia
SHI FT. Do dat ko wym kry te rium włą cze nia by ły dys funk cja
skur czo wa le wej ko mo ry (z LVEF <40% i wy miar koń co -
wo roz kur czo wy w osi krót kiej >56 mm) i rytm za to ko wy
o czę sto ści po wy żej 60/min. Pier wot ny zło żo ny punkt koń -
co wy obej mo wał zgon z przy czyn ser co wo-na czy nio wych
oraz ko niecz ność ho spi ta li za cji z po wo du OZW i/bądź de
no vo lub za o strzo nej HF. Ja ko dru go rzę do we punk ty koń -
co we oce nia no śmier tel ność ogól ną, śmier tel ność z po wo -
du cho ro by nie do krwien nej ser ca i HF oraz ho spi ta li za cje
z po wo du cho ro by nie do krwien nej ser ca, HF lub ko niecz -
no ści re wa sku la ry za cji. Nie ste ty, nie wy ka za no róż ni cy
w czę sto ści wy stę po wa nia pier wot ne go zło żo ne go punk tu
koń co we go w gru pie przyj mu ją cej iwa bra dy nę w po rów na -
niu z gru pą le czo ną pla ce bo. Ana li za do star czy ła jed nak in -
nych cie ka wych wnio sków – u pa cjen tów z czę sto ścią HR na
po zio mie co naj mniej 70/min iwa bra dy na zmniej sza ła ry zy -
ko za wa łu ser ca o 36% oraz ry zy ko re wa sku la ry za cji wień -
co wej o 30%. Do dat ko wo przy spie sze nie HR o ko lej ne
5/min zwięk sza ło ry zy ko zgo nu ser co wo-na czy nio we go
o 8%, a ho spi ta li za cji z po wo du HF o 16%.

Nie wy dol ność ser ca po zo sta je ak tu al nym pro ble mem
zdro wot nym więk szo ści pa cjen tów kar dio lo gicz nych. Bez

wzglę du na to, czy jest pier wot nym, czy wtór nym za ga dnie -
niem, wy ma ga in ten syw ne go le cze nia i za po bie ga nia jej na -
tu ral nym kon se kwen cjom – ho spi ta li za cjom, a osta tecz nie
zgo nom. Ocze ku jąc na naj now sze Wy tycz ne ESC i po sił ku -
jąc się już dzi siaj Za le ce nia mi Ame ry kań ski mi (Jo ur nal of the
Ame ri can Col le ge of Car dio lo gy), pa mię taj my o iwa bra dy -
nie, która dzię ki udo wo dnio ne mu dzia ła niu w HF mo że nie
tyl ko po pra wiać ja kość ży cia na szych pa cjen tów, ale tak że
nie jed no krot nie je wy dłu żać, co in tu i cyj nie po win no być za -
wsze ce lem na szych, nie raz trud nych, dzia łań me dycz nych. 

*Zgo dnie z ChPL Iwa bra dy na jest wska za na w prze wle kłej nie wy -
dol no ści ser ca II do IV stop nia we dług kla sy fi ka cji NY HA, z za bu -
rze nia mi czyn no ści skur czo wej, u do ro słych pa cjen tów z ryt mem
za to ko wym, u których czę stość ak cji ser ca wy no si �75 ude rzeń na
minutę, w sko ja rze niu z le cze niem stan dar do wym, w tym z �-ad -
re no li ty kiem lub gdy le cze nie �-ad re no li ty kiem jest prze ciw wska -
za ne al bo nie jest to le ro wa ne.
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Koenzym Q10 
w niewydolności serca

Ko en zym Q10 w bu do wie che micz nej przy po mi na wi -
ta mi ny E i K oraz pla sto chi non chlo ro pla stów. Ma dzia ła nie
sil nie an ty o ksy da cyj ne, jed no cze śnie bie rze udział w sze re gu
prze mian ener ge tycz nych. Jed ną z klu czo wych ról ko en zy -
mu Q10 jest funk cja prze no śni ka elek tro nów na mi to chon -
drial nej bło nie we wnę trz nej, co jest ko niecz ne do pro duk cji
ATP. Z uwa gi na waż ną ro lę ko en zy mu Q10 w funk cjo no -
wa niu orga ni zmu je go nie do bór jest zwią za ny z wie lo ma
cho ro ba mi i sta na mi de ge ne ra cyj ny mi, ta ki mi jak cu krzy ca
ty pu 2, cho ro by ser co wo-na czy nio we (w tym miaż dży ca,
nad ci śnie nie tęt ni cze, za bu rze nia me ta bo li zmu li pi dów), dys -
tro fie mię śnio we, cho ro ba Al zhe i me ra, cho ro ba Par kin so na
oraz in ne. Bio rąc pod uwa gę fakt, że stres oksy da cyj ny jest
klu czo wy dla roz wo ju cho rób ser co wo-na czy nio wych,
moż na przy pu szczać, że su ple men ta cja an ty o ksy dan tów bę -
dzie ob ni żać ry zy ko ser co wo-na czy nio we. W sze re gu ba -
dań te sto wa no wpływ su ple men ta cji ko en zy mu Q10 wśród
osób zdro wych oraz ob cią żo nych cho ro ba mi. Na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je ba da nie Q-SYM BIO prze pro wa dzo ne

w gru pie pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca, które do wio dło
istot nego sta ty stycz nie zmniej sze nia śmier tel no ści cho rych
z prze wle kłą skur czo wą nie wy dol no ścią ser ca sto su ją cych
ko en zym Q10.

Wstęp

Ko en zym Q10 wy stę pu je w dwóch róż nych for mach:
zre du ko wa nej ja ko ubi kwi nol oraz utle nio nej ja ko ubi kwi -
non. Pro du ko wa ny jest en do gen nie oraz peł ni funk cję an ty -
o ksy dan tu, a je go głów ną ro lą jest ucze st ni cze nie w łań cu chu
od de cho wym pro du ku ją cym ener gię[1]. W ludz kim orga ni -
zmie obe cność ko en zy mu Q10 zo sta ła po twier dzo na we
wszy st kich orga nach, jed nak że je go naj wyż sze stę że nia zo -
sta ły za re je stro wa ne w tkan kach ser ca, ne rek, wą tro by oraz
mię śni[2]. Wśród pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca ko en zym
Q10 wy wo łu je ko rzy st ny efekt na dro dze trzech róż nych
me cha ni zmów. Po pierw sze, zwięk sza pro duk cję ATP (ade -
no zy no tri fo sfo ran) po przez po śre dni cze nie w trans por cie
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Coenzyme Q10 in heart failure
Summary

Coenzyme Q10 in its chemical structure resembles vitamins E and K and chloroplast plastoquinone. It has a strong antioxidant effect, and

at the same time takes part in a number of energy transformations. One of the key roles of coenzyme Q10 is the electron transporter function

on the mitochondrial inner membrane, which is necessary for the production of ATP. Due to the important role of coenzyme Q10 in the

functioning of the body, its deficiency is associated with many diseases and degenerative conditions, such as type 2 diabetes, cardiovascular

diseases (including atherosclerosis, hypertension, lipid metabolism disorders), muscular dystrophies, Alzheimer's disease, Parkinson's disease

and others. Taking into account the fact that oxidative stress is crucial for the development of cardiovascular diseases, it may be assumed

that antioxidant supplementation will lower the cardiovascular risk. A number of studies have tested the effect of coenzyme Q10

supplementation in healthy and disease-burdened people. Particularly noteworthy is the Q-SYMBIO study conducted in a group of patients

with heart failure, which proved a statistically significant reduction in mortality in patients with chronic systolic heart failure using coenzyme Q10.

Keywords: coenzyme Q10, heart failure, oxidative stress

Słowa kluczowe: koenzym Q10, niewydolność serca, stres oksydacyjny
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elek tro nów w łań cu chu od de cho wym. Po dru gie, re du ku je
stres oksy da cyj ny, który jest do brze zna nym mar ke rem
śmier tel no ści wśród pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca. Ko -
en zym Q10 po przez za po bie ga nie utle nia niu bło ny ko mór -
ko wej oraz pe ro ksy da cji li pi dów sta bi li zu je wap nio wo-za leż -
ne ka na ły jo no we w tkan ce mio kar dium, zwięk sza jąc tym sa -
mym syn te zę ATP[3–5] (Ryc. 1). Do wie dzio no, że w tkan kach
mię śnia ser co we go do tknię tych cho ro ba mi ser co wo-na czy -
nio wy mi wy stę pu je istot ny nie do bór ko en zy mu Q10. Po
raz pierw szy do wiódł te go w 1972 r. Lit tar ru i wsp.[6] Nie -
do bór ten wy stę pu je w jed no st kach ta kich jak za sto i no wa
nie wy dol ność ser ca, cho ro ba wień co wa, kar dio mio pa tie
oraz nad ci śnie nie tęt ni cze[7]. Obe cnie pod sta wo wym me -
cha ni zmem dzia ła nia far ma ko te ra pii sto so wa nej w le cze niu
prze wle kłej nie wy dol no ści ser ca jest mo du la cja za bu rzo nych
szla ków neu ro hor mo nal nych (m.in. oś re ni na-an gio ten sy na-
-al do ste ron) lub za ha mo wa nie szla ku ne pry li zy ny[8,9]. Wy -
mie nio ne stra te gie ma ją jed nak swo je ogra ni cze nia w po sta -
ci efek tów ubocz nych, ta kich jak za bu rze nia elek tro li to we
czy hi po ten sja. Dla te go uwa ża się, że ide al ny lek w te ra pii nie -
wy dol no ści ser ca po wi nien ce cho wać się neu tral nym pro fi lem

he mo dy na micz nym. Wy da je się, że sto so wa nie le ków mo du -
lu ją cych me ta bo lizm ener ge tycz ny ser ca, jak na przy kład sto -
so wa nie ko en zy mu Q10, mo gło by być te ra pią uzu peł nia ją cą
do tych cza so we le cze nie nie wy dol no ści ser ca, bio rąc pod
uwa gę opty mi stycz ne wy ni ki do tych cza so wych ba dań[10–14]. 

Wska za nia i sto so wa nie

We dług cha rak te ry sty ki pro duk tu lecz ni cze go dla ko en -
zy mu Q10 (ubi de ka re non)[15] wska za niem do je go sto so wa -
nia jest le cze nie wspo ma ga ją ce i pro fi lak ty ka cho rób ser co -
wo-na czy nio wych, w tym nie wy dol no ści ser ca, cho ro by
nie do krwien nej ser ca, nad ci śnie nia tęt ni cze go oraz za bu rzeń
ryt mu ser ca, zwła szcza gdy wy mie nio nym cho ro bom to wa -
rzy szy zwięk szo ne stę że nie cho le ste ro lu i/lub tri gli ce ry dów
w oso czu. Po nad to za le ca ne jest sto so wa nie ko en zy mu
Q10 w przy pad ku je go nie do bo ru, wśród pa cjen tów z oty -
ło ścią, cu krzy cą oraz pa ro don to zą. Co wię cej, wska za ne jest
tak że sto so wa nie go w ze spo le prze wle kłe go zmę cze nia[15].
Udo wo dnio no w kil ku ba da niach, że ni ski po ziom ko en zy -
mu Q10 wy stę pu je czę ściej wśród pa cjen tów z ze spo łem
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Ryc. 1. Patofizjologiczne mechanizmy oraz potencjalne korzyœci kliniczne zwi¹zane ze stosowaniem koenzymu Q10 w niewydolnoœci serca (na
podstawie[28])

LK: lewa komora, MACE: (ang. major cardiovascular event) powa¿ne zdarzenia sercowo-naczyniowe, MMP (ang. matrix metalloproteinase) metaloproteinazy macierzy, NO (ang. nitric oxide)
tlenek azotu, QoL (ang. quality of life) jakoœæ ¿ycia, ROS (ang. reactive oxygen species), reaktywne formy tlenu, NAD(P)H (ang. nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dinukleotyd
nikotynoamidoadeninowy



KARDIOLOGIA

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI 22 WRZESIEŃ 2021

zmę cze nia oraz mio pa tia mi[16–18]. Przyj mo wa nie ko en zy mu
Q10 mo że uła twić pro ces re ge ne ra cji fo sfo kre a ty ny po -
przez su pre sję fo sfo li pa zy A2, przez co zmniej szyć zmę cze -
nie w trak cie wy sił ku fi zycz ne go[19]. Ak tyw ność fi zycz na pro -
wa dzi do zwięk sze nia za po trze bo wa nia na tlen, przez co
zwięk szo na pro duk cja re ak tyw nych form tle nu naj praw do -
po dob niej od po wia da za uszko dze nie mię śni oraz fi zycz ne
zmę cze nie zna ne ja ko „ob wo do we zmę cze nie”[20]. Dla te go
też przyj mo wa nie ko en zy mu Q10 ja ko an ty o ksy dan tu mo -
że oka zać się ko rzy st ne dla za po bie ga nia zmę cze niu.
W świe tle pan de mii oraz wy stę po wa nia syn dro mu prze wle -
kłe go zmę cze nia post-CO VID-19 ewen tu al ne przyj mo wa -
nie ko en zy mu Q10 mo że oka zać się cie ka wą opcją, jed nak -
że stwier dze nie je go sku tecz no ści w tym przy pad ku wy ma -
ga dal szych ba dań kli nicz nych w tym aspek cie. 

Dzia ła nia nie po żą da ne, je że li wy stę pu ją, są umiar ko wa -
nie na si lo ne i obej mu ją za bu rze nia dys pep tycz ne, zmniej sze -
nie łak nie nia, nud no ści oraz bie gun kę. Co war to pod kre ślić,
nie wy ka za no in te rak cji ko en zy mu Q10 z in ny mi le ka mi. 

Ko en zym Q10 sto so wa ny jest ja ko lek do u st ny, stan dar -
do wo w daw ce 30–180 mg/dzień w 2–3 daw kach podzie -
lo nych. W trzech jed no st kach cho ro bo wych sto su je się
daw ki zmo dy fi ko wa ne: w miaż dży cy 30–300 mg/d, w pa ra -
don to zie 60–120 mg/d oraz w ze spo le prze wle kłe go zmę -
cze nia 60–120 mg/d w 2–3 daw kach podzie lo nych. 

Źródłem ko en zy mu Q10 z po wo dze niem mo że być
rów nież die ta. Cho ciaż pew na je go za war tość znaj du je się
w wa rzy wach, owo cach i ziar nach (1 do 10 mg/kg), to naj -
bo gat sze w ko en zym Q10 po kar my to mię so, ry by, orze chy
oraz nie które ole je, które za wie ra ją 10 do 50 mg/kg. War to
pod kre ślić, że naj więk sze stę że nie ko en zy mu Q10, mię dzy
30 a 200 mg/kg, znaj du je się w zwie rzę cej wą tro bie i ser cu[21,22].

Nie wy dol ność ser ca a ko en zym Q10

We dług naj now szych da nych ok 1,2 mln Po la ków cho -
ru je na nie wy dol ność ser ca, a spo śród nich rocz nie umie ra
140 ty się cy. Co wię cej, w cią gu ostat nich 10 lat za ob ser wo -
wa no aż 14,8% wzrost licz by cho rych, co jest spo wo do wa -
ne więk szym ob cią że niem ta ki mi cho ro ba mi jak cho ro ba
nie do krwien na ser ca, nad ci śnie nie tęt ni cze oraz kar dio mio -
pa tie i za pa le nie mię śnia ser co we go[23]. Strach spo wo do wa -
ny pan de mią do pro wa dził do sta nu „nie wi dzial nej epi de mii”
nie wy dol no ści ser ca spo wo do wa nej czę sto prze ry wa niem
za le ca nej te ra pii czy też uni ka niem opie ki me dycz nej przez
wzgląd na ry zy ko za ka że nia CO VID-19. Prze wi du je się, że
cho ro bo wość zwią za na z nie wy dol no ścią ser ca w naj bliż -
szym okre sie bę dzie na ra stać, stąd waż ne jest do głęb ne po -

zna nie tej jed no st ki cho ro bo wej, a tak że po zna nie wszy st -
kich moż li wo ści te ra peu tycz nych. 

Zgo dnie z ak tu al ny mi Wy tycz ny mi ESC do ty czą cy mi dia -
gno sty ki i le cze nia ostrej i prze wle kłej nie wy dol no ści ser ca[24]

nie wy dol ność ser ca spo wo do wa na jest za bu rze nia mi w bu -
do wie i/lub czyn no ści ser ca, co wpły wa na mniej szy rzut ser -
ca, a tak że na więk sze ci śnie nie we wnątrz ser co we w spo -
czyn ku lub w wy sił ku. Na de fi ni cję nie wy dol no ści ser ca skła -
da się ze spół ty po wych ob ja wów podmio to wych, na który
skła da się du szność, obrzę ki koń czyn dol nych, a tak że ob ni -
że nie to le ran cji wy sił ku. Ob ja wom tym to wa rzy szą ty po we
od chy le nia w ba da niu przedmio to wym, czy li po sze rze nie
żył szyj nych, trze szcze nia nad płu ca mi, obrzę ki ob wo do we.
Na gru pę pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca skła da ją się
pacjenci z pra wi dło wą frak cją wy rzu to wą, u których LVEF
(ang. le ft ven tri cu lar ejec tion frac tion – frak cja wy rzu to wa le -
wej ko mo ry) jest rów na lub wy ższa niż 50% (HfpEF – nie -
wy dol ność ser ca z za cho wa ną frak cją wy rzu to wą), cho rzy
z LVEF mię dzy 40% a 49% (Hfm rEF – nie wy dol ność ser ca
z po śre dnią frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry) oraz pa cjen ci
z LVEF <40% (HfrEF – nie wy dol ność ser ca z ob ni żo ną frak -
cją wy rzu to wą). Kry te rium podzia łu pa cjen tów z nie wy dol -
no ścią ser ca wzglę dem frak cji wy rzu to wej wy da je się uży -
tecz ne tak że wzglę dem róż ni co wa nia sta tu su stre su oksy da -
cyj ne go wśród tych pa cjen tów. U pa cjen tów z HFrEF
głów nym źródłem wol nych ro dni ków (ROS, ang. re ac ti ve
oxi gen spe cies) są kar dio mio cy ty[25]. Z dru giej stro ny wśród
pa cjen tów z HFpEF naj waż niej szą ro lę w pro duk cji ROS peł -
nią ko mór ki śród błon ka[26]. W rze czy wi sto ści pro du ko wa ne
w ko mór kach śród błon ka wol ne ro dni ki bę dą ce kon se -
kwen cją miej sco we go sta nu za pal ne go naj praw do po dob niej
na si la ją uszko dze nie kar dio mio cy tów w me cha ni zmie pa ra -
kryn nym, co z ko lei na si la pro ces re mo de lin gu ser ca[25,26].
Sze reg ba dań po twier dzi ło udział stre su oksy da cyj ne go
w roz wo ju i pro gre sji nie wy dol no ści ser ca, a tak że te sto wa -
ło róż ne stra te gie próbu ją ce ha mo wać stres oksy da cyj -
ny[27–30]. Spo śród nich sub stan cją naj bar dziej prze ba da ną oraz
o udo wo dnio nej sku tecz no ści i bez pie czeń stwie w nie wy -
dol no ści ser ca jest ko en zym Q10. 

Prze ło mem do ty czą cym ko en zy mu Q10 by ło ba da nie
Q-SYM BIO (Co en zy me Q10 as ad junc ti ve tre at ment of
chro nic he art fa i lu re: a ran do mi sed, do u ble blind, mul ti cen -
ter trial with fo cus on SYMp toms, BIo mar ker sta tus [Bra in-
Na triu re tic Pep ti de (BNP)], and long-term Out co me [ho spi -
ta li sa tions/mor ta li ty]) pro wa dzo ne w la tach 2003–2010
w 17 kra jach Eu ro py, Azji i Au stra lii, z pro spek tyw ną, kon -
tro lo wa ną, ran do mi zo wa ną oraz wie lo o środ ko wą podwój -
nie śle pą próbą kli nicz ną[31]. Ba da nie to by ło pierw szym na



ty le li czeb nym, aby wy cią gnąć wnio ski od no śnie do związ ku
ze sto so wa niem ko en zy mu Q10 z po pra wą ro ko wa nia
wśród pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca. Hi po te za Q-SYM -
BIO mia ła za za da nie od po wiedź na py ta nie, czy do da nie
ko en zy mu Q10 (3 × 100 mg/d) do ty po wej far ma ko te ra pii
nie wy dol no ści ser ca ma wpływ na twar de punk ty oce ny
koń co wej. Do ba da nia włą czo no 420 pa cjen tów z cięż ką
nie wy dol no ścią ser ca, prze waż nie w III kla sie NY HA 
(ang. New York He art As so cia tion), których włą czo no do
gru py pla ce bo (218 pa cjen tów) lub do gru py z po da wa nym
ko en zy mem Q10 (202 pa cjen tów) i ob ser wo wa no w pro -
spek tyw nej 2-let niej ob ser wa cji. Po 4-mie sięcz nej ob ser wa -
cji oce nia no pierw szo rzę do wy punkt koń co wy, czy li zmia nę
ja ko ści ży cia i pa ra me trów kli nicz no-bio che micz nych [oce na
kla sy we dług NY HA, wy ni ku te stu mar szu 6-mi nu to we go,
stę że nie NT-proBNP (ang. B-ty pe na triu re tic pep ti de al bo
bra in na triu re tic pep ti de)]. Na to miast po 2 la tach ob ser wo -
wa no wy stą pie nie twar de go punk tu koń co we go, czy li za o -
strze nia nie wy dol no ści ser ca wy ma ga ją ce go ho spi ta li za cji,
zgo nu z po wo dów ser co wo-na czy nio wych, ko niecz no ści
im plan ta cji urzą dzeń wspo ma ga ją cych pra cę le wej ko mo ry
lub trans plan ta cji ser ca. Zło żo ne twar de punk ty oce ny koń -
co wej ob ser wo wa no wśród 15% pa cjen tów przyj mu ją cych
Q10, zaś w gru pie pla ce bo u 26%, co ozna cza bez względ -
ną re duk cję tych zda rzeń o 11% w przy pad ku su ple men ta -
cji ko en zy mu Q10. Bio rąc pod uwa gę szcze góło wą ana li zę
zda rzeń, sto so wa nie ko en zy mu Q10 wpły nę ło na re duk cję
śmier tel no ści ser co wo-na czy nio wej (9% vs 16%, p=0,026),
śmier tel no ści cał ko wi tej (10% vs 18%, p=0,018), ho spi ta li -
za cji z po wo du za o strze nia nie wy dol no ści ser ca (p=0,033)
oraz po pra wę w za kre sie ska li NY HA (p=0,028; Ryc. 2).
War to pod kre ślić, że opi sa ne ba da nie zo sta ło prze pro wa -
dzo ne na bar dzo zróż ni co wa nej po pu la cji, z te go wzglę du
w 2019 r. opu bli ko wa no podob ną ana li zę, jed nak ba da no
tyl ko po pu la cję eu ro pej ską[32]. Podob nie za pro jek to wa ne ba -
da nie oce nia ło sku tecz ność sto so wa nia ko en zy mu Q10
(daw ka 3 × 100 mg/d) w gru pie 231 pa cjen tów z nie wy dol -
no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy rzu to wą. Pierw szo rzę do -
we punk ty koń co we oce nia no po 3 mie sią cach i by ły ni mi
zmia ny w kla sie NY HA, wy ni ki te stu mar szu 6-mi nu to we go
oraz po ziom NT-proBNP, dru go rzę do wy mi punk ta mi koń -
co wy mi by ła zmia na na si le nia du szno ści i zmę cze nia (oce nia -
na za po mo cą wi zu al nej ska li ana lo go wej, VAS, ang. vi su al
ana lo u gue sca le). Podob nie po 2 la tach oce nio no pierw szo -
rzę do we punk ty koń co we, czy li MA CE, oraz dru go rzę do we
punk ty koń co we, ta kie jak zmia ny w kla sie NY HA, stę że nia
NT-proBNP, frak cji wy rzu to wej le wej ko mo ry oraz wiel ko -
ści jam ser ca w ba da niu echo kar dio gra ficz nym. Wy ni ki do ty -

czą ce po pu la cji eu ro pej skiej sub a na li zy Q-SYM BIO po twier -
dza ły istot ne zmniej sze nie MA CE, re duk cję śmier tel no ści
ogól nej (9% vs 24 %), a tak że ser co wo-na czy nio wej (8% vs
17%), a tak że po pra wę w za kre sie kla sy NY HA oraz frak cji
wy rzu to wej le wej ko mo ry. 

Pod su mo wa nie

Nie do bór ko en zy mu Q10 wią że się z wy stę po wa niem
cho rób ser co wo-na czy nio wych. Do tych cza so we ba da nia
po twier dza ją za le ty sto so wa nia ko en zy mu Q10 wśród pa -
cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca. Wy ka za no, że sto so wa nie
ko en zy mu Q10 zmniej sza śmier tel ność ogól ną, ser co wo-
-na czy nio wą oraz re du ku je ob ja wy nie wy dol no ści ser ca. Jed -
nak że mi mo opty mi stycz nych wy ni ków ko niecz ne są dal sze
ran do mi zo wa ne ba da nia o więk szej li czeb no ści pa cjen tów.
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Ryc. 2. Wy kre sy Ka plan-Me ier ilu stru j¹ ce pierw szo rzê do we punk ty
koñ co we, MA CE (A) oraz dru go rzê do we, czy li zgo ny (B)
w gru pie pla ce bo (li nia ci¹ g³a) oraz w gru pie z ko en zy mem
Q10 (li nia prze ry wa na) (na pod sta wie[26])
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Atorwastatyna w dawkach pośrednich –
personalizacja leczenia

Le cze nie dys li pi de mii jest jed nym z głów nych wy zwań
pier wot nej i wtór nej pre wen cji zda rzeń ser co wo-na czy nio -
wych[1–3]. Od wie lu lat naj waż niej szą ro lę w te ra pii za bu rzeń
li pi do wych od gry wa ją sta ty ny. W Pol sce, podob nie jak w in -
nych kra jach eu ro pej skich, naj czę ściej sto so wa ny mi w prak -
ty ce kli nicz nej sta ty na mi są ator wa sta ty na i ro su wa sta ty -
na[10–12]. Ator wa sta ty na jest jed nym z naj sil niej szych le ków
hipolipemizujących. Sku tecz ność i bez pie czeń stwo ator wa -
sta ty ny zo sta ła po twier dzo na w wie lu ba da niach kli nicz nych.
Sze ro ki wa chlarz do stęp nych zróż ni co wa nych da wek,
w tym po śre dnich (30 mg, 60 mg), umoż li wia in dy wi du a li -
za cję te ra pii oraz utrzy ma nie wy so kie go pro fi lu sku tecz no ści
i bez pie czeń stwa le cze nia.

Wpro wa dze nie

Dys li pi de mia jest naj bar dziej roz po wszech nio nym czyn -
ni kiem ry zy ka ser co wo-na czy nio we go w na szym kra ju[2,4–6].
Na pod sta wie licz nych ba dań osza co wa no, że do ty czy po -
nad 60% do ro słych Po la ków (70,3% męż czyzn oraz 64,3%
ko biet)[4–6]. Nie ste ty w wie lu przy pad kach dys li pi de mia wy -
kry wa na jest późno, zde cy do wa na więk szość cho rych nie

jest świa do ma jej obe cno ści, a sku tecz ność le cze nia wciąż
jest zbyt ni ska[4–7]. Wy ka za no, że u za le dwie 11% cho rych po
prze by tym ostrym ze spo le wień co wym (ACS, acu te co ro -
na ry syn dro me) uda je się osią gnąć do ce lo we stę że nie
LDL[2–7]. Nie zwy kle istot ne ob ser wa cje przy nio sło ba da nie
EU RO A SPI RE V, które go ce lem by ło usta le nie, czy wy tycz -
ne Jo int Eu ro pe an So cie ties do ty czą ce wtór nej pre wen cji
ser co wo-na czy nio wej są prze strze ga ne w co dzien nej prak -
ty ce kli nicz nej. Prze kro jo we ba da nie ESC-EORP (EURO -
ASPIRE V) prze pro wa dzo no w 131 ośrod kach w 27 kra jach.
Ba da niem ob ję to łącz nie 8261 pa cjen tów (26% ko biet)
w wie ku <80 lat z po twier dzo ną cho ro bą wień co wą lub po
prze by tej in ter wen cji wień co wej w cią gu ostat nich 6 mie się -
cy. U 71% cho rych stwier dzo no podwyż szo ny po ziom LDL
�1,8 mmol/l (�70 mg/dl), a u wie lu obe cność in nych czyn ni -
ków ry zy ka, ta kich jak ni ko ty nizm (19%), oty łość (38%) czy
nie do sta tecz nie kon tro lo wa ne nad ci śnie nie tęt ni cze (42%).
Le ki hi po li pe mi zu ją ce (sta ty ny) sto so wa ło 80% ba da nych.
Pod su mo wu jąc, zde cy do wa na więk szość pa cjen tów ob cią -
żo nych cho ro bą wień co wą po prze by tych in ter wen cjach
ser co wo-na czy nio wych pro wa dzi ła nie zdro wy styl ży cia,
po nad to u więk szo ści nie osią gnię to do ce lo wych war to ści ci -
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Atorvastatin in intermediate doses – personalization of treatment
Summary

Treatment of dyslipidemia is one of the most important challenges in the primary and secondary prevention of cardiovascular events[1–3]. For

many years, statins have played the most important role in the treatment of lipid disorders. In Poland, as in other European countries, the

most frequently used statins in clinical practice are atorvastatin and rosuvastatin[10–12]. Atorvastatin is one of the strongest lipid-lowering drugs.

The efficacy and safety of atorvastatin has been confirmed in many clinical trials. A wide range of different doses available, including

intermediate doses (30 mg, 60 mg) allows individualization of therapy and maintaining a high profile of effectiveness and safety.

Keywords: cardiovascular risk, dyslipidemia, atorvastatin

Słowa kluczowe: ryzyko sercowo-naczyniowe, dyslipidemia, atorwastatyna
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Nazwa produktu leczniczego: Apo-Atorva, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane. Skład jakościowy i ilościowy: Apo-Atorva, 10 mg, 20 mg, 40 mg: każda tabletka powlekana zawiera atorwastatynę wapniową (solwat z glikolem propylenowym), co odpowiada odpowiednio 10 mg, 20 mg, 40 mg atorwastatyny. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. 10 mg: 
Białe lub prawie białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „APL” po jednej stronie tabletki i „A10” po drugiej stronie. 20 mg: Białe lub prawie białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „APL” po jednej stronie tabletki i „ATV20” po drugiej stronie. 40 mg: Białe lub prawie białe, owalne, dwuwypukłe tabletki 
powlekane, z wytłoczonym napisem „APL” po jednej stronie tabletki i „ATV40” po drugiej stronie. Kolor tabletek może zmienić się z białego na prawie biały w czasie przechowywania. Wskazania do stosowania. Hipercholesterolemia: Apo-Atorva jest stosowana jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, 
cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson'a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na 
stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Apo-Atorva jest również stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest 
niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. Dawkowanie i sposób podawania. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem 
Apo-Atorva pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy utrzymywać podczas terapii atorwastatyną. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od stężenia cholesterolu-LDL (LDL-C) przed rozpoczęciem leczenia oraz założonego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Zwykle stosowana dawka początkowa 
to 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać, co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemią: u większości pacjentów stosuje się 10 mg atorwastatyny raz na dobę. Skuteczność terapeutyczną obserwuje się w ciągu 2 tygodni, a maksymalną odpowiedź osiąga się zazwyczaj 
w ciągu 4 tygodni. Utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: zalecana początkowa dawka atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnie  
80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: dostępne są tylko ograniczone dane. Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do  80 mg na dobę. Atorwastatynę należy stosować 
u tych pacjentów jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDL-C), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: w badaniach nad prewencją pierwotną dawka podawanej atorwastatyny wynosiła 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym 
wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Zaburzenia czynności nerek: nie jest konieczne dostosowywanie dawki. Zaburzenia czynności wątroby: lek Apo-Atorva należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Stosowanie leku Apo-Atorva jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Jednoczesne 
stosowanie z innymi lekami: pacjentom przyjmującym w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, nie należy podawać atorwastatyny w dawce większej niż 20 mg na dobę. Nie zaleca się 
stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie z cyklosporyną. Osoby w podeszłym wieku: bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów w wieku powyżej 70 lat są podobne do występujących w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież. Hipercholesterolemia. Stosowanie atorwastatyny u dzieci powinno odbywać się 
pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie dokonywać oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku 10 lat i starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę. Dawka może być 
zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zaleconego celu leczenia. Modyfikacje dawek powinny być przeprowadzane co 4 tygodnie lub rzadziej. Zwiększanie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych 
pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Dane pochodzące z otwartych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat są dość ograniczone. 
Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu dzieci w wieku poniżej 10 lat. Na podstawie aktualnie dostępnych danych nie można wydać zaleceń dotyczących dawkowania. Stosowanie innych postaci farmaceutycznych/mocy tego leku może być bardziej odpowiednie w tej grupie pacjentów. Sposób podawania: lek Apo-Atorva podawany jest doustnie. Dawkę dobową 
atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania. Apo-Atorva jest przeciwwskazana u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w osoczu przekraczającą 
3-krotnie górną granicę normy; w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży; przyjmujących leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające glekaprewir z pibrentaswirem. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Wpływ 
na wątrobę: przed rozpoczęciem leczenia, jak również okresowo podczas podawania leku, należy wykonać okresowe badanie kontrolne czynności wątroby. Pacjentów, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby należy poddać badaniom czynności wątroby. Pacjentów, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz 
należy monitorować aż do ustąpienia zaburzeń. W razie utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz większego niż trzykrotna wartość GGN, zaleca się zmniejszenie dawki lub odstawienie leku Apo-Atorva. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku Apo-Atorva pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby                  
w wywiadzie. Zapobieganie udarom poprzez agresywne obniżenie poziomu cholesterolu: w dokonanej analizie post-hoc typów udarów u pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca w wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przejściowy atak niedokrwienny), stwierdzono częstsze występowanie udarów krwotocznych w grupie 
pacjentów leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Zwiększenie ryzyka było szczególnie zauważalne u pacjentów, którzy w momencie rozpoczęcia badania mieli w wywiadzie wcześniejszy udar krwotoczny bądź zawał lakunarny. U pacjentów z wcześniejszym udarem niedokrwiennym lub udarem krwotocznym w wywiadzie 
stosunek ryzyka i korzyści dla stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest jednoznaczny; przed rozpoczęciem leczenia należy wtedy wnikliwie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Wpływ na mięśnie szkieletowe: atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może w rzadkich przypadkach wpływać na mięśnie 
szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i miopatię, która może prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu. Charakteryzuje się on znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (> 10 razy GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, które mogą prowadzić do niewydolności nerek. Bardzo rzadko zgłaszano immunozależną 
miopatię martwiczą w trakcie lub po zakończeniu leczenia statynami. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie mięśni proksymalnych oraz zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymująca się mimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem: należy zachować ostrożność, gdy atorwastatyna jest przepisywana pacjentom, u których 
występują czynniki predysponujące do rabdomiolizy. Przed włączeniem leczenia statynami należy zbadać aktywność kinazy kreatynowej (CK) u pacjentów z: zaburzeniami czynności nerek; niedoczynnością tarczycy; chorobami mięśni lub występowaniem dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie rodzinnym; wcześniejszym wystąpieniem działania uszkadzającego 
mięśnie po stosowaniu statyn lub fibratów; chorobami wątroby w wywiadzie i (lub) spożywających duże ilości alkoholu; u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań powinna być rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia rabdomiolizy; w sytuacjach, w których stężenie w osoczu może 
być zwiększone, np. interakcje oraz szczególne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne. Należy wtedy rozważyć ryzyko rozpoczęcia leczenia względem możliwych korzyści, zaleca się także kontrolowanie objawów klinicznych. Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie zwiększona (> 5 razy GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. Pomiar aktywności 
kinazy kreatynowej: aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym oraz gdy występują inne przyczyny zwiększające jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest istotnie podwyższona (> 5 razy GGN), pomiaru należy dokonać ponownie 
po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia: należy nakazać pacjentowi niezwłoczne zgłaszanie wystąpienia bólów mięśniowych, kurczów lub osłabienia mięśni zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub gorączka; jeśli objawy te wystąpią u pacjenta przyjmującego atorwastatynę, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli jest ona istotnie 
podwyższona (> 5 razy GGN), lek należy odstawić; jeśli objawy ze strony mięśni są znacznie nasilone i na co dzień wywołują dyskomfort u pacjenta, to wówczas nawet gdy aktywność CK jest < 5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie terapii; jeśli objawy kliniczne ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne włączenie atorwastatyny lub innej 
statyny w najmniejszej dawce i przy ścisłej kontroli klinicznej; leczenie atorwastatyną musi być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK (> 10 razy GGN) lub gdy wystąpi, lub podejrzewa się wystąpienie rabdomiolizy. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami: ryzyko rabdomiolizy nasila się podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z lekami, 
które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu takimi, jak silne inhibitory CYP3A4 lub inhibitory transportera (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, posakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir                      
z rytonawirem itd.). Ryzyko miopatii może być również zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miarę możliwości 
należy rozważyć zastosowanie alternatywnych leków (nie wchodzących w interakcje) zamiast wymienionych powyżej. Gdy jest konieczne jednoczesne stosowanie wymienionych leków z atorwastatyną należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z leczeniem. Jeśli pacjent otrzymuje leki zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się zastosowanie 
mniejszej dawki początkowej atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny i zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną pacjenta. Atorwastatyny nie wolno stosować jednocześnie z lekami zawierającymi kwas fusydowy podawanymi ogólnoustrojowo. Atorwastatyny nie wolno także 
podawać w terminie 7 dni od zaprzestania leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których stosowanie kwasu fusydowego podawanego ogólnoustrojowo uważane jest za niezbędne, leczenie statynami należy przerwać na cały okres trwania terapii kwasem fusydowym. Zgłaszano występowanie rabdomiolizy (w tym również przypadki zakończone zgonem)                          
u pacjentów stosujących jednocześnie kwas fusydowy i statyny. Pacjenta należy poinformować, aby niezwłocznie zasięgnął porady lekarza, jeśli wystąpią u niego jakiekolwiek objawy osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni. Leczenie statynami można rozpocząć ponownie po upływie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych sytuacjach, 
wymagających długotrwałego stosowania kwasu fusydowego podawanego ogólnoustrojowo, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie atorwastatyny i kwasu fusydowego należy rozważyć indywidualnie i pod ścisłym nadzorem lekarza. Dzieci i młodzież: nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w badaniu klinicznym 
trwającym trzy lata, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i masy ciała. Śródmiąższowa choroba płuc: zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w trakcie leczenia niektórymi statynami, szczególnie w terapii długotrwałej. Może wystąpić: duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne 
pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała i gorączka). W razie podejrzenia śródmiąższowej choroby płuc u pacjenta należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca: niektóre dowody wskazują, że statyny jako klasa leków zwiększają stężenie glukozy we krwi, a u niektórych pacjentów, u których nasila się ryzyko cukrzycy mogą powodować hiperglikemię, 
nawet przy prawidłowym postępowaniu. Jednak korzyści wynikające ze zmniejszenia ryzyka uszkodzenia naczyń przez statyny przeważają nad tym ryzykiem i dlatego nie powinno być to powodem zaprzestania terapii. Pacjentów z grupy ryzyka (stężenie glukozy na czczo 5,6 do 6,9 mmol/L, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie) należy 
poddawać kontroli klinicznej i biochemicznej, zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Substancje pomocnicze: Apo-Atorva zawiera sód. Apo-Atorva zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.  Działania niepożądane: w bazie danych kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących atorwastatyny spośród 16 066 
pacjentów leczonych przez średnio 53 tygodnie (8755 atorwastatyną vs.7311 placebo), 5,2% pacjentów w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu do 4,0% w grupie otrzymującej placebo przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. W oparciu o dane z badań klinicznych i licznych doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu, poniżej przedstawiono profil 
działań niepożądanych atorwastatyny. Częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą zasadą: często (≥1/100, <1/10); niezbyt często (≥1/1000, <1/100); rzadko (≥1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (≤1/10000); nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze. Często: zapalenie 
błony śluzowej nosa i gardła. Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Rzadko: małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego. Często: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: anafilaksja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Często: hiperglikemia. Niezbyt często: hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, anoreksja. Zaburzenia psychiczne. Niezbyt często: koszmary senne, 
bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego. Często: ból głowy. Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka. Niezbyt często: nieostre widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika. Niezbyt często: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata słuchu. Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Często: bóle gardła i krtani, krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit. Często: zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności, biegunka. Niezbyt często: wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Niezbyt często: zapalenie 
wątroby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolność wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd, łysienie. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej. 
Często: bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, skurcze mięśni, obrzęk stawów, ból pleców. Niezbyt często: ból szyi, zmęczenie mięśni. Rzadko: miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, pęknięcie mięśnia, problemy dotyczące ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna. Bardzo rzadko: zespół toczniopodobny. Nie znana: immunozależna miopatia martwicza. 
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. Bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Niezbyt często: złe samopoczucie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, zmęczenie, gorączka. Badania diagnostyczne. Często: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt 
często: obecność białych krwinek w moczu. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano podwyższenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były przeważnie łagodne, przemijające i nie wymagały przerwania terapii. Istotne klinicznie (> 3 razy GGN) zwiększenie aktywności aminotransferaz 
w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Było ono zależne od wielkości dawki atorwastatyny i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy (> 3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla 
innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK (> 10 razy GGN) wystąpiło u 0,4% pacjentów stosujących atorwastatynę. Dzieci i młodzież: działania niepożądane, które występują w populacji pacjentów leczonych atorwastatyną w wieku  10–17 lat były zbliżone do tych w grupie pacjentów przyjmujących placebo. W obydwóch grupach najczęściej 
obserwowano zakażenia bez względu na ich przyczyny. W trwającym 3 lata badaniu oceniającym ogólną dojrzałość i rozwój, bilans w skali Tannera i pomiar wzrostu i masy ciała, nie odnotowano istotnego wpływu atorwastatyny na wzrost i dojrzewanie. Bezpieczeństwo i tolerancja stosowania atorwastatyny u dzieci były podobne, jak u pacjentów dorosłych. Baza danych 
bezpieczeństwa klinicznego zawiera dane dotyczące 520 dzieci leczonych atorwastatyną, spośród których 7 pacjentów było w wieku < 6 lat, 121 pacjentów w wieku 6–9 lat, a 392 pacjentów w wieku 10–17 lat. Na podstawie dostępnych danych ocenia się, że częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci były podobne jak u pacjentów dorosłych. W trakcie 
leczenia niektórymi statynami zgłaszano działania niepożądane takie, jak: zaburzenia seksualne, depresja, pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w trakcie długotrwałego leczenia. Cukrzyca: częstość występowania zależy od obecności lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy na czczo we krwi ≥ 5,6 mmol/L, BMI>30 kg/m2, podwyższone 
stężenie triglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie). Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa, Polska. Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: 16872, 16873, 16874. Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności: Rp - Lek 
wydawany z przepisu lekarza. Szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego (data ostatniej rewizji dokumentu: luty 2021). Cena detaliczna dla leku Apo-Atorva  wynosi odpowiednio: 10 mg x 30 tabl. – 9,39 zł*, odpłatność świadczeniobiorcy – 6,29 zł*; 20 mg x 30 tabl. – 17,61 zł *, odpłatność świadczeniobiorcy – 11,41 zł*; 40 mg x 30 
tabl. – 31,69 zł*, odpłatność świadczeniobiorcy – 19,29 zł*.  Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa,  e-mail: office@aurovitas.pl, tel: +48 22 311 00 22, strona internetowa: www.aurovitas.pl. 

 Nazwa leku: Apo-Atorva, 30 mg; 60 mg. Skład jakościowy i ilościowy: każda tabletka powlekana zawiera 30 mg lub 60 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana 30 mg zawiera 131,25 mg laktozy jednowodnej i 0,183 mg lecytyny 
sojowej. Każda tabletka powlekana 60 mg zawiera 262,5 mg laktozy jednowodnej i 0,366 mg lecytyny sojowej. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Apo-Atorva, 30 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane [10,1 mm], z wytłoczonym oznakowaniem „N” po jednej stronie i „30” po drugiej stronie. Apo-Atorva, 60 mg: białe, owalne tabletki 
powlekane [17,6 mm x 9,3 mm], z wytłoczonym oznakowaniem „N” po jednej stronie i „60” po drugiej stronie. Wskazania do stosowania. Hipercholesterolemia: lek Apo-Atorva jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny 
B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych 
niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i  LDL-C u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako leczenie dodane do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu LDL) lub wtedy, gdy takie leczenie jest niedostępne. 
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów dorosłych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jest duże, wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. Dawkowanie i sposób podawania: przed rozpoczęciem leczenia 
atorwastatyną pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy utrzymywać podczas przyjmowania leku Apo-Atorva. Dawki należy dostosować indywidualnie w zależności od stężenia LDL-C przed rozpoczęciem terapii oraz założonego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Zwykle stosowana dawka 
początkowa to 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemią: u większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg leku Apo-Atorva raz na dobę. Skuteczność terapeutyczną obserwuje się w ciągu 2 tygodni, 
a maksymalną skuteczność osiąga się zazwyczaj w okresie 4 tygodni. Utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od 10 mg leku Apo-Atorva na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do dawki          
40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg raz na dobę razem z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: dostępne są ograniczone dane. Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią 
hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę. Atorwastatynę należy stosować u tych pacjentów jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDL) lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: w badaniach nad prewencją pierwotną 
dawka atorwastatyny wynosiła 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Zaburzenie czynności nerek: nie jest konieczne dostosowanie dawki. Zaburzenie czynności wątroby: atorwastatynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności 
wątroby. Stosowanie leku Apo-Atorva jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Pacjenci w podeszłym wieku: bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów powyżej 70 lat są podobne do występujących w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież. Hipercholesterolemia: stosowanie leku u dzieci i młodzieży 
powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii w tej grupie pacjentów. Należy regularnie oceniać stan zdrowia pacjentów pod względem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę. Dawka może 
być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać zgodnie z zalecanym celem terapii. Dawkę leku należy dostosowywać w odstępach co 4 tygodnie lub większych. Zwiększanie dawki do 80 mg na dobę jest poparte danymi z badań u dorosłych oraz ograniczonymi 
danymi z badań klinicznych u dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku od 6 do 10 lat uzyskane w badaniach otwartych. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów 
w wieku poniżej 10 lat. Na podstawie dostępnych danych nie można sformułować zaleceń dotyczących dawkowania. Równoczesne podawanie z innymi lekami: u pacjentów przyjmujących leki przeciwwirusowe przeciw zapaleniu wątroby typu C jak elbaswir/grazoprewir jednocześnie z atorwastatyną, dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 
20 mg na dobę. Sposób podawania: lek Apo-Atorva podaje się doustnie. Każdą dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo o dowolnej porze dnia i niezależnie od posiłków. Przeciwskazania: lek Apo-Atorva jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na atorwastatynę, orzeszki ziemne albo soję, lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą; z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi, przewyższającą 3-krotnie górną granicę wartości uznanej za prawidłową; u kobiet w okresie ciąży, karmienia piersią i u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży; leczonych 
lekami przeciwwirusowymi przeciw zapaleniu wątroby typu C, jak glecaprewir/pibrentaswir. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Wpływ na wątrobę: przed rozpoczęciem leczenia, jak również okresowo podczas leczenia, należy wykonać badanie kontrolne czynności wątroby. Pacjenci, u których wystąpią objawy 
przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby powinni być poddani badaniom czynności wątroby. Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być monitorowani aż do ustąpienia zaburzeń. W utrzymującym się zwiększeniu aktywności aminotransferaz, większym niż trzykrotna wartość górnej granicy 
normy (GGN), zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie leku Apo-Atorva. Należy zachować ostrożność u pacjentów spożywających znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie. Zapobieganie udarom poprzez agresywne zmniejszenie stężenia cholesterolu: w dokonanej analizie post-hoc podtypów udarów u pacjentów 
bez choroby niedokrwiennej serca w wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przemijający atak niedokrwienny), stwierdzono częstsze występowanie udarów krwotocznych u pacjentów leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Zwiększenie ryzyka było szczególnie 
zauważalne u pacjentów, którzy w momencie rozpoczęcia badania mieli w wywiadzie wcześniejszy udar krwotoczny bądź zawał lakunarny. U pacjentów z wcześniejszym udarem niedokrwiennym lub udarem krwotocznym w wywiadzie, stosunek ryzyka i korzyści dla stosowania 80 mg atorwastatyny nie jest jednoznaczny; w takich przypadkach 
przed rozpoczęciem leczenia należy wnikliwie rozważyć ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Wpływ na mięśnie szkieletowe: atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może rzadko wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i miopatię, która może prowadzić do rabdomiolizy, 
stanu zagrażającego życiu. Charakteryzuje się on znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) (>10 razy GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, które mogą powodować niewydolność nerek. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki immunozależnej miopatii martwiczej w trakcie lub po stosowaniu niektórych statyn, która klinicznie 
charakteryzuje się utrzymującym się osłabieniem siły mięśni proksymalnych części ciała oraz zwiększonym stężeniem kinazy keratynowej w surowicy krwi, które utrzymuje się pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem: należy zachować ostrożność stosując atorwastatynę u pacjentów z czynnikami predysponującymi do rozpadu 
mięśni szkieletowych. Przed rozpoczęciem leczenia statynami należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej (CK) u pacjentów z: zaburzeniami czynności nerek; niedoczynnością tarczycy; chorobami mięśni lub występowaniem dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie rodzinnym; przebytym w przeszłości uszkodzeniem mięśni związanym ze 
stosowaniem statyn lub fibratów; zaburzeniem czynności wątroby i (lub) nadużywaniem alkoholu w wywiadzie; u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań należy rozważyć w kontekście innych czynników predysponujących do wystąpienia rabdomiolizy; stany, w których może wystąpić zwiększenie 
stężenia statyny w osoczu, takie jak interakcje i specjalne grupy pacjentów w tym podgrupy genetyczne. W takich sytuacjach należy rozważyć ryzyko leczenia względem możliwych korzyści i zaleca się kontrolowanie objawów klinicznych. Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie podwyższona (>5 razy GGN), nie należy 
rozpoczynać leczenia. Badanie aktywności kinazy kreatynowej: aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym ani, jeśli występują inne przyczyny zwiększające jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest istotnie 
podwyższona (>5 razy GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia: pacjenta należy pouczyć o konieczności natychmiastowego zgłaszania wystąpienia bólów mięśniowych, kurczy mięśni lub osłabienia ich siły, zwłaszcza, jeśli objawom tym towarzyszy ogólne osłabienie lub gorączka. 
Jeżeli wymienione powyżej objawy wystąpią podczas stosowania atorwastatyny, należy niezwłocznie dokonać pomiaru aktywności CK. W razie znacznego zwiększenia aktywności CK (>5 razy powyżej GGN), należy przerwać leczenie. Jeśli objawy mięśniowe są ciężkie i powodują dyskomfort na co dzień, należy rozważyć przerwanie leczenia, nawet 
jeśli aktywność CK wynosi ≤5 razy powyżej GGN. Jeżeli objawy dotyczące mięśni ustąpią, a aktywność CK powróci do wartości prawidłowych, można rozważyć ponowne zastosowanie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce skutecznej, monitorując stan kliniczny pacjenta. Leczenie atorwastatyną należy koniecznie przerwać, jeśli 
wystąpi znaczne zwiększenie aktywności CK (>10 razy powyżej GGN) lub wystąpi albo jest podejrzewana rabdomioliza. Jednoczesne leczenie z innymi lekami: ryzyko rabdomiolizy nasila się podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z niektórymi lekami, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, takimi jak: silne inhibitory CYP3A4 
lub inhibitory transportera (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, posakonazol oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir/rytonawir itd.). Ryzyko miopatii może być również zwiększone w okresie 
jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) (boceprewiru, telaprewiru, elbaswiru/ grazoprewiru), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miarę możliwości należy rozważyć zastosowanie alternatywnych leków 
(niewchodzących w interakcje) zamiast tych wymienionych powyżej. Jeśli jest konieczne jednoczesne stosowanie wymienionych leków z atorwastatyną należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z leczeniem. Jeśli pacjent otrzymuje leki zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki początkowej 
atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny i zaleca się odpowiednią obserwację stanu klinicznego pacjenta. Atorwastatyny nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo a także w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia 
kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego jest konieczne, należy przerwać leczenie statyną na cały okres terapii kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o rabdomiolizie (u sporadycznie zakończonej zgonem) u pacjentów leczonych kwasem fusydowym skojarzonym z statynami. Pacjentowi 
należy zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, natychmiast zgłosił się do lekarza. Leczenie statyną można wznowić po upływie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest długotrwałe stosowanie ogólnoustrojowe kwasu 
fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne podawanie atorwastatyny i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w indywidualnych przypadkach oraz pod ścisłym nadzorem lekarza. Stosowanie u dzieci i młodzieży: nie obserwowano klinicznie znaczącego wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w 3-letnim badaniu opartym 
na ocenie całkowitego dojrzewania i rozwoju, ocenie stadium Tannera i pomiarze wzrostu i masy ciała. Śródmiąższowa choroba płuc: zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w trakcie leczenia niektórymi statynami, zwłaszcza w terapii długoterminowej. Objawy to: duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu 
zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała i gorączka). W razie podejrzenia śródmiąższowej choroby płuc, należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca: niektóre wyniki badań wskazują, że statyny jako grupa leków zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka cukrzycy w przyszłości mogą powodować 
hiperglikemię w stopniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad ryzykiem tym przeważa jednak zmniejszenie ryzyka naczyniowego podczas stosowania statyn i z tego względu nie powinno być ono powodem przerwania leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (stężenie glukozy na czczo od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2 

pc., zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni być monitorowani pod względem klinicznym i biochemicznym zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Substancje pomocnicze: lek Apo-Atorva zawiera laktozę. Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem 
laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Apo-Atorva zawiera lecytynę sojową. Działania niepożądane: w bazie danych z kontrolowanych placebo badań klinicznych u 16 066 pacjentów leczonych przez średnio 53 tygodnie (8 755 w grupie atorwastatyny vs. 7311 w grupie placebo), 5,2% pacjentów w grupie 
leczonej atorwastatyną, w porównaniu do 4,0% w grupie otrzymującej placebo, przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (≤1/10 000); częstość 
nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze. Często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Rzadko: małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego. Często: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: anafilaksja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. 
Często: hiperglikemia. Niezbyt często: hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, jadłowstręt. Zaburzenia psychiczne. Niezbyt często: koszmary senne, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego. Często: ból głowy. Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka. 
Niezbyt często: nieostre widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika. Niezbyt często: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata słuchu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Często: bóle gardła i krtani, krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit. Często: zaparcia, wzdęcia, dyspepsja, nudności, biegunka. 
Niezbyt często: wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Niezbyt często: zapalenie wątroby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolność wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd, 
łysienie. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej. Często: bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, skurcze mięśni, obrzęk stawów, ból pleców. Niezbyt często: ból szyi, zmęczenie 
mięśni. Rzadko: miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zapalenie ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna. Częstość nieznana: immunozależna miopatia martwicza. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. Bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Niezbyt często: złe samopoczucie, osłabienie, bóle                     
w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, zmęczenie, gorączka. Badania diagnostyczne. Często: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt często: obecność białych krwinek w moczu. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA w trakcie stosowania atorwastatyny 
obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były przeważnie łagodne, przemijające i niewymagające przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Było ono zależne od wielkości dawki leku             
i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy >3 razy GGN zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmujących atorwastatynę i wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK >10 razy GGN wystąpiło u 0,4% 
pacjentów otrzymujących atorwastatynę. Dzieci i młodzież: baza danych bezpieczeństwa klinicznego zawiera dane dotyczące 249 dzieci i młodzieży leczonych atorwastatyną, spośród których 7 pacjentów było w wieku <6 lat, 14 pacjentów w wieku 6–9 lat, a 228 pacjentów w wieku 10–17 lat. Zaburzenia układu nerwowego. Często: ból głowy. 
Zaburzenia żołądka i jelit. Często: ból brzucha. Badania diagnostyczne. Często: zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi. Na podstawie dostępnych danych można się spodziewać, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci będą takie same jak u pacjentów 
dorosłych. Dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa u dzieci są ograniczone. W trakcie leczenia niektórymi statynami zgłaszano następujące działania niepożądane: zaburzenia seksualne; depresja; pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w czasie długotrwałego leczenia; cukrzyca: częstość będzie zależna od 
występowania lub niewystępowania czynników ryzyka (stężenie glukozy na czczo od 5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2 pc., zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze). Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa. 
Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: Apo-Atorva, 30 mg: nr 25360; Apo-Atorva, 60 mg: nr 25361. Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności: Rp – Lek wydawany na receptę. Cena detaliczna dla leku Apo-Atorva wynosi odpowiednio: 30 mg x 30 tabl. – 11,50 zł*, odpłatność świadczeniobiorcy – 3,45 zł*, 
30 mg x 60 tabl. – 21,57 zł*, odpłatność świadczeniobiorcy – 6,47 zł*,  60 mg x 30 tabl. – 21,57 zł*, odpłatność świadczeniobiorcy – 6,47 zł*  Szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego (data ostatniej rewizji dokumentu: sierpień 2019). Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 
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śnie nia krwi oraz LDL[8]. Naj waż niej sze moż li we przy czy ny
nie do sta tecz nej kon tro li dys li pi de mii przed sta wio no w ta be li 1.

Ja kie są ak tu al ne ce le le cze nia hi po li pe mi zu ją ce go?

Ko rzy ści pły ną ce ze sku tecz nej kon tro li dys li pi de mii po -
twier dzo no w wie lu ba da niach kli nicz nych. Wy ka za no jed no -
znacz nie, że ob ni że nie stę że nia cho le ste ro lu o każ dy 
1 mmol/l (ok. 39 mg/dL) po zwa la uzy skać istot ną re duk cję
śmier tel no ści cał ko wi tej (o ok. 10%), śmier tel no ści z przy czyn
ser co wo-na czy nio wych (o ok. 20%), a tak że ry zy ko wy stą -
pie nia zda rzeń ser co wo-na czy nio wych (o ok. 23%), jak rów -
nież mózgo wo-na czy nio wych o cha rak te rze nie do krwien nym
(o ok. 17%)[9]. Wo bec po wyż szych w ak tu al nie obo wią zu ją -
cych wy tycz nych ESC/EAS pod kre ślo no klu czo we zna cze nie
opty ma li za cji le cze nia dys li pi de mii i dą że nia do osią gnię cia za -
le ca nych ce lów te ra peu tycz nych, z których zde cy do wa nie
naj waż niej szym jest LDL-C (Ta be la 2)[1]. Do ce lo we stę że nie
LDL-C jest uza leż nio ne od wyj ścio we go ry zy ka ser co wo-na -
czy nio we go. War to pod kre ślić, że w po rów na niu z za le ce nia -
mi sprzed kil ku lat do ce lo we stę że nie LDL-C ule gło istot ne -
mu ob ni że niu, na wet po ni żej 55 mg/dL dla cho rych bar dzo
wy so kie go ry zy ka ser co wo-na czy nio we go (Ta be la 2)[1–3].

Od cze go za le ży wy bór stra te gii te ra peu tycz nej w le cze niu
dys li pi de mii?

Przed roz po czę ciem le cze nia dys li pi de mii na le ży do kła -
dnie osza co wać ry zy ko ser co wo-na czy nio we, ozna czyć peł -
ny pro fil li pi do wy ze szcze gól nym uwzglę dnie niem LDL-C
oraz okre ślić cel te ra peu tycz ny[1–3]. W każ dym przy pad ku za -
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Ta be la 1. Najczêstsze przyczyny niedostatecznej kontroli
dyslipidemii[na podstawie 1–7]

❑ Ni ski sto pieñ wy kry wal no œci dys li pi de mii
❑ Nie sto so wa nie siê do za le ceñ le ka rza do ty cz¹ cych po stê po wa nia far -

ma ko lo gicz ne go (nie przyj mo wa nie le ków, sa mo dziel na re duk cja
daw ki, od sta wie nie le ku po uzy ska niu re duk cji/nor ma li za cji po zio mu
LDL-C bez po ro zu mie nia z le ka rzem)

❑ Nie sto so wa nie siê do za le ceñ le ka rza do ty cz¹ cych po stê po wa nia nie -
far ma ko lo gicz ne go (nie prze strze ga nie za le ceñ do ty cz¹ cych mo dy fi -
ka cji die ty i sty lu ¿y cia, zw³a szcza re duk cji ma sy cia ³a oraz zwiêk sze -
nia ak tyw no œci fi zycz nej)

❑ Sto so wa nie zbyt s³a bych sta tyn u cho rych ze wska za niem do in ten -
syw ne go le cze nia hi po li pe mi zu j¹ ce go

❑ Sto so wa nie sta tyn w zbyt ni skich, sub op ty mal nych daw kach, naj czê -
œciej z oba wy przed wy st¹ pie niem dzia ³añ nie po ¿¹ da nych

❑ In te rak cje le ko we, naj czê œciej zwi¹ za ne z jed no cze snym sto so wa -
niem le ków bê d¹ cych sil ny mi in duk to ra mi me ta bo li zmu

❑ Ni ska wy kry wal noœæ dys li pi de mii wtór nych (cho ro by tar czy cy, ne -
rek, itp.) 

❑ Nadal rzad kie sto so wa nie te ra pii sko ja rzo nej sta ty n¹ i eze ty mi bem
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le ca się po stę po wa nie nie far ma ko lo gicz ne pod po sta cią mo -
dy fi ka cji sty lu ży cia po le ga ją cej przede wszy st kim na zmia nie
przy zwy cza jeń die te tycz nych oraz zwięk sze niu ak tyw no ści
fi zycz nej[1–3]. Nie mal u wszy st kich cho rych bar dzo wy so kie go
ry zy ka w pre wen cji wtór nej oraz u zde cy do wa nej więk szo -
ści cho rych bar dzo wy so kie go i wy so kie go ry zy ka ser co wo-
-na czy nio we go w pre wen cji pier wot nej le cze nie far ma ko lo -
gicz ne po win no być wdro żo ne rów no le gle z mo dy fi ka cją
sty lu ży cia[1–3]. Na to miast w pre wen cji pier wot nej, zwła szcza
u cho rych ni skie go i umiar ko wa ne go ry zy ka ser co wo-na czy -
nio we go, po stę po wa nie nie far ma ko lo gicz ne wdro żo ne
przez okres co naj mniej 3–6 mie się cy mo że się oka zać wy -
star cza ją ce do uzy ska nia do ce lo we go stę że nia LDL-C (Ta -
be la 1)[1–3]. W przy pad ku trud no ści w osią gnię ciu ce lu te ra -
peu tycz ne go u cho rych, którzy nie są kan dy da ta mi do le cze -
nia sta ty ną, moż na roz wa żyć włą cze nie mo na ko li ny K lub
fi to ste ro li/fi to sta no li[1–3] (Ry ci na 1). Ko lej nym kro kiem na dro -
dze do uzy ska nia do ce lo we go stę że nia LDL-C po win na być
in ten sy fi ka cja le cze nia far ma ko lo gicz ne go w opar ciu o sta ty -
ny w mo no te ra pii, a na stęp nie le cze nie zło żo ne w sko ja rze -
niu z eze ty mi bem i in hi bi to ra mi PCSK-9 (Ry ci na 1)[1–3].

Miej sce ator wa sta ty ny w le cze niu dys li pi de mii: ja ką daw kę
wy brać?

Ator wa sta ty na jest jed ną z naj sil niej szych sta tyn sto so wa -
nych w prak ty ce kli nicz nej, która sku tecz nie i bez piecz nie re -
du ku je po ziom LDL-C. Bio rąc pod uwa gę si łę dzia ła nia hi -
po li pe mi zu ją ce go, ator wa sta ty na jest dwu krot nie sil niej sza
od sym wa sta ty ny i trzy krot nie słab sza od ro su wa sta ty ny,
o czym war to pa mię tać, zwła szcza do ko nu jąc za mia ny jed -
nej sta ty ny na in ną (Ta be la 3)[10–12]. Wa chlarz do stęp nych da -
wek ator wa sta ty ny jest bar dzo sze ro ki i zróż ni co wa ny, co
zna czą co uła twia in dy wi du a li za cję le cze nia far ma ko lo gicz ne -
go w za leż no ści od wyj ścio we go ry zy ka ser co wo-na czy nio -
we go i ozna czo ne go po zio mu LDL-C.

W do bie in ten sy fi ka cji le cze nia hi po li pe mi zu ją ce go
u wie lu cho rych sto su je się ma ksy mal ne/ma ksy mal nie to le -
ro wa ne daw ki ator wa sta ty ny. Do ty czy to przede wszy st kim
cho rych bar dzo wy so kie go ry zy ka w pre wen cji wtór nej, po
prze by tym ACS (za wał mię śnia ser co we go, nie sta bil na dła -
wi ca pier sio wa), a tak że po in ter wen cjach ser co wo-na czy -
nio wych (prze zskór ne in ter wen cje wień co we, przę sło wa nie
aor tal no-wień co we), u których sku tecz ność ator wa sta ty ny
w du żych daw kach zo sta ła po twier dzo na w wie lu ba da niach
kli nicz nych, ta kich jak AR MY DA-ACS, AR MY DA-RE CA PU TRE
czy PRO VE-IT TI MI-22[13–15]. Po nad to wy ka za no, że du że daw -
ki ator wa sta ty ny mo gą wpły wać na za ha mo wa nie pro gre sji
miaż dży cy u sta bil nych pa cjen tów z cho ro bą wień co wą[16–18].

W prak ty ce kli nicz nej ist nie je rów nież du ża gru pa cho -
rych le czo nych w ra mach pre wen cji pier wot nej zda rzeń ser -
co wo-na czy nio wych, u których do ce lo we stę że nie LDL-C
moż na uzy skać, sto su jąc sta ty ny w po śre dnich daw kach,
tj. 30 mg, ew. 60 mg, do sto so wu jąc je in dy wi du al nie. Głów -
ny mi kan dy da ta mi do le cze nia ator wa sta ty ną w po śre dniej
daw ce 30 mg/do bę są pa cjen ci z ni skim lub umiar ko wa -
nym ry zy kiem ser co wo-na czy nio wym, którym nie uda ło
się osią gnąć ce lu te ra peu tycz ne go po przez wdro że nie po -
stę po wa nia nie far ma ko lo gicz ne go i/lub za sto so wa nie mo -
na ko li ny K czy żyw no ści funk cjo nal nej (ry ci na 2)[1–3,19–21]. Far -
ma ko te ra pia ator wa sta ty ną w po śre dniej daw ce umoż li wia
nie tyl ko szyb ką i sku tecz ną nor ma li za cję pro fi lu li pi do we -
go u tych cho rych, ale przede wszy st kim re duk cję ry zy ka
ser co wo-na czy nio we go.

Sku tecz ność sto so wa nia ator wa sta ty ny w daw ce 30 mg
pod da no oce nie w ba da niu ATOR NO VA-2 prze pro wa dzo -
nym w gru pie 477 cho rych le czo nych ator wa sta ty ną w daw -
ce 20 mg lub 30 mg. Po upły wie 3 i 6 mie się cy ob ser wa cji
za ob ser wo wa no więk szą sku tecz ność ator wa sta ty ny
w daw ce 30 mg w re duk cji LDL-C, cho le ste ro lu cał ko wi te -
go i HDL. War to pod kre ślić, że czę stość wy stę po wa nia zda -
rzeń nie po żą da nych by ła podob na w obu gru pach[19–21].

Ryc. 1. Upro szczo ny sche mat po stê po wa nia te ra peu tycz ne go w dys -
li pi de mii[1–3] Ta be la 3. Dawki równowa¿ne najczêœciej stosowanych statyn 
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Ator wa sta ty nę w daw ce 60 mg, podob nie jak 30 mg,
moż na za sto so wać w pre wen cji pier wot nej u cho rych ni -
skie go lub umiar ko wa ne go ry zy ka ser co wo-na czy nio we go
z istot nie podwyż szo nym po zio mem LDL-C, u których mo -
dy fi ka cja sty lu ży cia nie przy nio sła ocze ki wa nych re zul ta tów
(Ry ci na 2). Po nad to ator wa sta ty nę 60 mg moż na wdro żyć
w pre wen cji pier wot nej u cho rych wy so kie go i bar dzo wy -
so kie go ry zy ka ser co wo-na czy nio we go i LDL-C od 55 do
<100 mg/dL (Ry ci na 2)[19–21].

Bez pie czeń stwo sto so wa nia ator wa sta ty ny w po śre dnich
daw kach

Ator wa sta ty na jest le kiem o wy so kim pro fi lu bez pie czeń -
stwa. Nie mniej jed nak nie na le ży za po mi nać, że podob nie jak
sym wa sta ty na na le ży do sta tyn li po fil nych, znacz nie le piej pe ne -
tru ją cych do tka nek niż ro su wa sta ty na czy pra wa sta ty na, dla te -
go ry zy ko wy stą pie nia mio pa tii i uszko dze nia wą tro by jest wy ż -
sze niż w przy pad ku sta tyn hy dro fil nych. Po nad to ator wa sta ty -
na na le ży do sta tyn me ta bo li zo wa nych z udzia łem cy to chro mu
P450, dla te go mo że wcho dzić w in te rak cje z sub stra ta mi izo en -
zy mu CYP 3A4[10–12,22]. Na le ży jed nak pod kre ślić, że cał ko wi te

ry zy ko wy stą pie nia dzia łań nie po żą da nych nie jest wy so kie i za -
le ży od daw ki sto so wa nej ator wa sta ty ny. W ba da niu ATOR -
NO VA nie wy ka za no istot ne go sta ty stycz nie wzro stu po zio mu
en zy mów wą tro bo wych i/lub ki na zy kre a ty ny w gru pie cho rych
le czo nych ator wa sta ty ną w daw ce 30 mg w po rów na niu z le -
czo ny mi daw ką 20 mg[21]. Po nad to po śre dnie daw ki sta ty ny są
znacz nie bez piecz niej sze niż ma ksy mal nie za le ca ne, dla których
opi sy wa na jest więk szość po wi kłań i in te rak cji le ko wych[10–12,22].
War to tak że za zna czyć, że ator wa sta ty na, zwła szcza w po śre -
dnich daw kach, jest znacz nie bez piecz niej sza niż ro su wa sta ty na
dla cho rych z uszko dze niem ne rek[22,23].

Pod su mo wa nie

Ator wa sta ty na od gry wa nie zwy kle istot ną ro lę w le cze -
niu dys li pi de mii. Ze wzglę du na du żą do stęp ność zróż ni co -
wa nych da wek ator wa sta ty ny mo że być sto so wa na nie tyl ko
u cho rych wy ma ga ją cych in ten syw ne go le cze nia hi po li pe mi -
zują ce go (du ża daw ka – 80 mg/do bę), ale rów nież u pa cjen -
tów z umiar ko wa nym i ni skim ry zy kiem ser co wo-na czy nio -
wym, u których po stę po wa nie nie far ma ko lo gicz ne oka za ło
się nie sku tecz ne (po śre dnia daw ka – 30–60mg).
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Ryc. 2. Mo¿liwoœci zastosowania atorwastatyny w dawce 30 mg i 60 mg w praktyce klinicznej[zmodyfikowano na podstawie 1–3,19–21]
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Leczenie astmy w dobie COVID-19 – 
korzyści z terapii inhalatorami MDI

Ci śnie nio we in ha la to ry z do zow ni kiem (pM DI) są sku -
tecz ny mi urzą dze nia mi do star cza ją cy mi le ki prze pi sy wa ne
w cho ro bach ob tu ra cyj nych dróg od de cho wych ze wzglę du
na ich wy go dę, nie wiel kie roz mia ry oraz ła twość za sto so wa -
nia ja ko lek ra tun ko wy. Kon tro la ast my u star szych cho rych
jest czę sto mniej sku tecz na, co moż na przy pi sać dys funk cji
drob nych dróg od de cho wych i sła bej tech ni ce in ha la cji. In -
ha la to ry pM DI za wie ra ją ce dwie sub stan cje czyn ne, wziew -
ny gli ko kor ty ko ste ro id oraz dłu go dzia ła ją ce go ago ni stę re -
cep to rów �2 (ICS/LA BA), np. flu ty ka zon/sal me te rol, da ją
moż li wość kon tro li ob ja wów ast my oskrze lo wej przy za -
cho wa niu wy go dy uży cia in ha la to ra, co ma szcze gól nie zna -
cze nie w do bie pan de mii SARS-CoV-2.

Wstęp

Pan de mia SARS-CoV-2, z którą od pół to ra ro ku zma ga
się pol ski sy stem opie ki zdro wot nej, do pro wa dzi ła do wie lu
dra ma tycz nych sy tu a cji. Zna mien nie wy ższa licz ba zgo nów
i ho spi ta li za cji wy wo ła nych za ka że niem wi ru sem sta no wi
una ocz nie nie ska li i zna cze nia tej pan de mii dla na sze go spo -
łe czeń stwa. Oso by, które do tej po ry re gu lar nie po zo sta wa -
ły pod opie ką le ka rzy spe cja li stów, na po tka ły ogrom ne trud -
no ści w do sta niu się na wi zy ty kon trol ne. Nie in a czej jest

w przy pad ku pa cjen tów z ast mą oskrze lo wą, cho ro bą prze -
wle kłą o zmien nym cha rak te rze, wy ma ga ją cą do brej współ -
pra cy pa cjen ta z le ka rzem pro wa dzą cym oraz re gu lar nej
kon tro li ob ja wów. Cho rzy na ast mę to pa cjen ci we wszy st -
kich gru pach wie ko wych, dzie ci, oso by do ro słe, jak i oso by
star sze[1]. Wła śnie gru pa osób w wie ku pode szłym w cza sie
pan de mii zo sta ła po sta wio na w nie zwy kle trud nej sy tu a cji.
Gwał tow ne roz po wszech nie nie się tzw. te le me dy cy ny,
a więc kon sul ta cji z le ka rzem przez te le fon lub ko niecz ność
ko rzy sta nia z in nych, in te rak tyw nych form, sta no wi ła i nadal
sta no wi wy zwa nie, z którym oso by star sze czę sto nie są
w sta nie po ra dzić so bie sa mo dziel nie. Ce lem au to ra ni niej sze -
go ar ty ku łu nie jest po szu ki wa nie roz wią zań te go sta nu rze czy,
lecz zwróce nie uwa gi na pro blem, ja ki od pew ne go cza su za -
i st niał dla wspo mnia nej gru py pa cjen tów. Bio rąc to pod uwa -
gę, nie zwy kle waż ne sta je się od po wie dnie do bra nie te ra pii
dla cho rych na ast mę oskrze lo wą, sku tecz ne za po bie ga nie za -
o strze niom oraz, w ra zie po trze by, moż li wość in ten sy fi ka cji
le cze nia w for mie pro stej i zro zu mia łej dla każ de go pa cjen ta.

Far ma ko te ra pia ast my a ro dza je in ha la to rów

Le cze nie far ma ko lo gicz ne ast my oskrze lo wej opie ra się
w głów nej mie rze na sto so wa niu le ków w for mie wziew nej.
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Asthma treatment in the COVID-19 pandemic – benefits of MDI therapy
Summary

Pressurized metered dose inhalers (pMDIs) are effective medication delivery devices for asthmatic patients due to their convenience,

reasonably small size, and ease of use as a rescue medication. Asthma control in elderly patients is often less effective, which can be attributed

to small airway dysfunction and poor inhalation technique. pMDI inhalers containing two active substances, an inhaled glucocorticosteroid and

a long-acting �2 agonist (ICS / LABA), e.g. Fluticasone / Salmeterol, provide the ability to control bronchial asthma symptoms while maintaining

the convenience of using the inhaler for many patients, which is especially important in the time of the SARS-CoV-2 pandemic.

Keywords: asthma, COVID-19, inhaler, salmeterol, fluticasone

Słowa kluczowe: astma, COVID-19, inhalator, salmeterol, flutykazon
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Do pod sta wo wych ro dza jów in ha la to rów prze no śnych do -
stęp nych w Pol sce za li cza my in ha la to ry ci śnie nio we do zu ją -
ce, pM DI (pres su ri sed me te red do se in ha lers) oraz in ha la to -
ry su che go pro szku, DPI (dry po wder in ha lers). We dług
obe cnych wy tycz ny GI NA (Glo bal In i tia ti ve for Asth ma)
pod sta wo wą gru pą le ków sto so wa nych w ast mie są gli ko -
kor ty ko ste ro i dy wziew ne (wGKS). Dru gą gru pą le ków, sto -
so wa ną wraz z wGKS ja ko te ra pia łą czo na, są dłu go dzia ła -
ją cy ago niści re cep to rów �2 (LA BA)[2]. Naj ko rzy st niej szą dla
pa cjen ta for mą le cze nia, ja ka jest obe cnie do stęp na, jest za -
tem sto so wa nie in ha la to rów za wie ra ją cych dwie wspo mnia -
ne gru py le ków w jed nym urzą dze niu. 

Więk szość pa cjen tów z ast mą jest do brze za zna jo mio na
z in ha la to ra mi ty pu pM DI, po nie waż je szcze do nie daw na
za le ca ne le ki ra tun ko we (tzw. re lie vers), naj czę ściej sal bu ta -
mol, sze ro ko roz po wszech nio ne by ły wła śnie w for mie in -
ha la to rów ci śnie nio wych pM DI. Brak ko niecz no ści zmia ny
for my in ha la to ra jest bez wąt pie nia du żą za le tą dla pa cjen -
tów przy zwy cza jo nych od lat do jed nej for my przyj mo wa nia
le ków wziew nych. Za sto so wa nie podob ne go in ha la to ra,
jed nak za wie ra ją ce go dwie sub stan cje czyn ne, umoż li wia le -
cze nie zgod ne z za le ce nia mi GI NA, a więc do sto so wa nie te -
ra pii do ak tu al nych wy tycz nych z za cho wa niem przy zwy cza -
jeń cho re go do ty czą cych spo so bu przyj mo wa nia le ków
wziew nych[3]. Wła śnie w od nie sie niu do przy zwy cza jeń
i pre fe ren cji pa cjen ta z kon tro lo wa ną cho ro bą GI NA da je
nam moż li wość sto so wa nia te ra pii łą czo nej, sal me te ro lu
z wGKS, np. z flu ty ka zo nem, oraz za sto so wa nie sal bu ta mo -
lu ja ko le ku do ra źne go, tzw. re lie ver[2]. Moż li wość prze pi sa -
nia oby dwu le ków w tym sa mym ty pie in ha la to ra jest znacz -
nym uła twie niem dla pa cjen ta, co sprzy ja prze strze ga niu za -
le ceń le kar skich[4].

Ko rzy ści z te ra pii łą czo nej

Po łą cze nie flu ty ka zo nu z sal me te ro lem w in ha la to rze ci -
śnie nio wym MDI HFA (w którym ja ko gaz no śny za sto so wa -
no nor flu ran), by ło w ostat nich la tach przedmio tem ba dań
na u ko wych o cha rak te rze po rów naw czym. 

W ba da niu z 2016 r. na gru pie po nad 6000 pa cjen tów
pe dia trycz nych w wie ku 4–11 lat udo wo dnio no, że do łą -
cze nie sal me te ro lu do flu ty ka zo nu w te ra pii prze wle kłej by -
ło bez piecz ne. Do łą cze nie dru gie go le ku nie wią za ło się ze
wzro stem czę sto ści wy stę po wa nia dzia łań nie po żą da nych
w cza sie 26-ty go dnio we go ba da nia[5].

W wie lo o środ ko wym ba da niu na gru pie 231 osób
spraw dza no ta kie aspek ty te ra pii jak czę stość wy stę po wa nia
ob ja wów w no cy i dzień, licz bę za o strzeń, ko niecz ność sto -

so wa nia le ków ra tun ko wych za wie ra ją cych SA BA (krót ko
dzia ła ją cy ago ni ści re cep to rów �2), ak tyw ność fi zycz ną, funk -
cję ukła du od de cho we go (w oce nie pa ra me trów spi ro me -
trycz nych) oraz ja kość ży cia. Dla wie lu aspek tów wy ka za no
wy ższość po łą cze nia sal me te ro lu z flu ty ka zo nem w in ha la to -
rze ci śnie nio wym MDI nad in ha la to rem DPI m.in. w zmniej -
sze niu czę sto ści ob ja wów dzien nych i noc nych, licz by za o -
strzeń oraz da wek SA BA ja ko le ku ra tun ko we go. Wy ni ki ba -
dań spi ro me trycz nych dla obu grup by ły podob ne,
wy ka za no po rów ny wal ny wzrost war to ści szczy to we go
prze pły wu wy de cho we go (PEG), na tę żo nej po jem no ści ży -
cio wej (FVC) oraz na tę żo nej ob ję to ści wy de cho wej pierw -
szo se kun do wej (FEV1). Róż ni ce po ja wi ły się w za kre sie
ogra ni cze nia ak tyw no ści fi zycz nej, w tym aspek cie rów nież
in ha la to ry ty pu MDI zy ska ły prze wa gę.

Cie ka wą ob ser wa cją au to rów jest fakt, że u żad nej z ba -
da nych osób in ha la to ry ty pu MDI nie wy wo ła ły ob ja wu
chryp ki, w po rów na niu do 2,8% ba da nych w przy pad ku in -
ha la to rów DPI[6].

Naj czę st sze błę dy w sto so wa niu in ha la to rów

Po ru sza jąc te mat prze strze ga nia za le ceń te ra peu tycz -
nych (ang. com plian ce, ad he ren ce), war to do dać, że błę dy
pa cjen tów pod czas sto so wa nia te ra pii wziew nej zda rza ją się
za rów no w przy pad ku in ha la to rów pM DI, jak i DPI. Co cie -
ka we, zbyt krót ki czas za trzy ma nia od de chu po in ha la cji le ku
jest naj czę st szym błę dem po peł nia nym przez pa cjen tów
pod czas sto so wa nia oby dwu ty pów in ha la to rów[7]. Ma jąc na
uwa dze, że więk szość błę dów w tech ni ce in ha la cji po mi mo
szko le nia jest przez pa cjen tów po wta rza na, na le ży za wsze
sta rać się do brać naj od po wie dniej szą z do stęp nych te ra pii,
dba jąc o uni ka nie błę dów oraz za cho wa nie pre fe ren cji cho -
re go co do ro dza ju in ha la to ra[8].

In ha la to ry pM DI

Oma wia jąc za le ty i wa dy in ha la to rów do stęp nych na
ryn ku, war to od nieść się do ba dań po rów nu ją cych wy ni ki le -
cze nia z za sto so wa niem in ha la to rów pM DI oraz DPI. Dla
przy kła du, w gru pie 68 pa cjen tów po wy żej 55 ro ku ży cia
kon tro lę ob ja wów ast my w cią gu 12-ty go dnio we go ba da nia
z uży ciem in ha la to ra pM DI uzy ska no u 53,3%, na to miast
w przy pad ku in ha la to ra DPI u 45,5%. We wnio skach sku -
tecz ność obu ty pów in ha la to rów w tej gru pie cho rych oce -
nio no ja ko po rów ny wal ną[9].

Do naj waż niej szych za let in ha la to rów pM DI na le żą ni -
skie wy ma ga nia w za kre sie si ły wde chu przy in ha la cji le ku.
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Z te go punk tu wi dze nia ten typ in ha la to ra wy da je się od -
po wie dni dla osób star szych oraz osób z cięż ką po sta cią
ast my oraz na kła da niem się cięż kich po sta ci ast my
i POChP[10]. In ha la to ry ty pu DPI zy sku ją prze wa gę dzię ki
za sto so wa niu tech no lo gii ak ty wo wa nia wde chem, dzię ki
cze mu usu nię to pro blem ko niecz no ści syn chro ni za cji
wde chu z po da niem daw ki le ku. Pro blem ten czę ścio wo
zo stał roz wią za ny dla in ha la to rów ty pu MDI po przez
zastosowanie ko mór in ha la cyj nych[11]. Do dat ko wą za le tą
za sto so wa nia ko mór in ha la cyj nych jest ogra ni cze nie ry zy -
ka dzia łań nie po żą da nych wy ni ka ją cych z miej sco we go
dzia łania le ków w ja mie ust nej (np. zmian grzy bi czych na
bło nach ślu zo wych)[9,12]. Do kład ne po rów na nie wad i za let
in ha la to rów przed sta wio no w ta be lach 1 i 2. 

In ha la to ry MDI u dzie ci

Po wy żej 4. ro ku ży cia pre fe ro wa ną me to dą in ha la cyj ną
jest po da wa nie le ku w for mie pM DI przez ust nik. Al ter na -
tyw nie za sto so wa na mo że być ne bu li za cja z in ha la to ra
pneu ma tycz ne go z ust ni kiem. U dzie ci po wy żej 6. ro ku ży -
cia me to dą za le ca ną są in ha la to ry pM DI z ko mo rą in ha la cyj -
ną z ust ni kiem lub in ha la cja z in ha la to ra ae ro zo lo we go ak ty -
wo wa ne go wde chem (pM DI-BA, bre ath acc tu a ted) lub in -
ha la cja z in ha la to ra su che go pro szku ak ty wo wa ne go
wde chem pa cjen ta (DPI)[13,14].

Na ryn ku do stęp nych jest kil ka pro duk tów w in ha la to -
rze pM DI za wie ra ją cych po łą cze nie sal me te ro lu z flu ty ka -
zo nem za re je stro wa nych w ast mie oskrze lo wej od 4. ro ku
ży cia (np. Du e xon). 

Pod su mo wa nie

W cza sie pan de mii SARS-CoV-2 na pierw szy plan le cze -
nia cho rób prze wle kłych wy su wa się zgod ność sto so wa ne -
go przez cho re go le cze nia z za le ce nia mi le ka rza spe cja li sty,
a wszel kie czyn ni ki, które mo gą po gor szyć opi sa ny com -
plian ce, po win ny zo stać ogra ni czo ne do mi ni mum. Za sto so -
wa nie te ra pii w in ha la to rze pM DI mo że mieć klu czo we zna -
cze nie dla pra wi dło wej de po zy cji le ków u pa cjen tów ma ją -
cych trud no ści z osią gnię ciem od po wie dnio wy so kie go
szczy to we go prze pły wu wy de cho we go oraz u pa cjen tów
pe dia trycz nych. Po roz po czę ciu le cze nia po łą cze niem sal -
me te ro lu z flu ty ka zo nem war to pa mię tać o wy ni kach ostat -
nich ba dań, które wska zu ją na do dat ko we ko rzy ści z tych le -
ków po za sto so wa niu in ha la to ra ty pu MDI.

Cho rzy na ast mę oskrze lo wą po trze bu ją do stę pu do le -
cze nia, które przede wszy st kim za pew nia do brą kon tro lę
ob ja wów cho ro by, jest nie skom pli ko wa ne, a tak że da je
moż li wość ła twe go do sto so wa nia daw ko wa nia przez le ka -
rza pro wa dzą ce go. Ta kim mo dy fi ka cjom sprzy ja ko rzy sta nie
przez pa cjen ta z jed ne go ro dza ju in ha la to ra, a tę oko licz ność
na le ży wziąć pod uwa gę, do bie ra jąc te ra pię prze wle kłą dla
na szych pa cjen tów z ast mą oskrze lo wą.
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Skuteczność i bezpieczeństwo montelukastu 
w leczeniu astmy u seniorów

Wraz z wy dłu ża niem się dłu go ści ży cia ob ser wo wa ny
jest sta ły wzrost od set ka se nio rów w po pu la cji ogól nej, co
sta no wi spo re wy zwa nie dla sy ste mu opie ki zdro wej. Se nio -
rzy są szcze gól ną gru pą pa cjen tów, którą ce chu je odmien ny
prze bieg cho rób i ro ko wa nie, wie lo cho ro bo wość i zwią za -
na z tym po li prag ma zja, czę st sze re ak cje ja tro gen ne oraz
ogra ni cze nie spraw no ści fi zycz nej i umy sło wej. Jed ną z czę -
stych cho rób prze wle kłych wy stę pu ją cych u se nio rów jest
ast ma oskrze lo wa. Do ty ka ona 6,5–17% osób w tym wie -
ku. Ge ne ral nie za sa dy le cze nia ast my u se nio rów nie róż -
nią się od ogól nych za sad te ra pii osób do ro słych, jed nak
bez róż nic zwią za nych z pro ce sem sta rze nia się orga ni -
zmu oraz moż li wo ści pa cjen ta w tym wie ku efek tyw ność
te ra pii mo że być nie wy star cza ją ca. Ni niej sza pra ca po -
świę co na jest sku tecz no ści i bez pie czeń stwu mon te lu ka -
stu w tej gru pie cho rych.

Epi de mio lo gia ast my u se nio rów

Wraz z wy dłu ża niem się dłu go ści ży cia ob ser wo wa ny
jest sta ły wzrost od set ka se nio rów w po pu la cji ogól nej. We -

dług da nych WHO licz ba i od se tek osób w wie ku 60 lat
i star szych w po pu la cji ogól nej na świe cie ro śnie w szyb kim
tem pie. W ro ku 2019 r. licz ba osób �60 r.ż. wy no si ła 1 mld,
a sza cu je się, że wzro śnie do 1,4 mld w 2030 r., osią ga jąc
w 2050 r. 2,1 mld. Wzrost ten wy stę pu je w bez pre ce den -
so wym tem pie i przy spie szy w nad cho dzą cych dzie się cio le -
ciach. W Pol sce obe cnie gru pa osób po 60. r.ż. sta no wi
22,6% spo łe czeń stwa, za tem w ska li we dług Ros se ta[2] je ste -
śmy spo łe czeń stwem de mo gra ficz nie sta rym. Ta istot na
prze mia na de mo gra ficz na jest wy zwa niem m.in. dla współ -
cze snych sy ste mów opie ki zdro wot nej. Se nio rzy są szcze -
gól ną gru pą pa cjen tów, którą ce chu je odmien ny prze bieg
cho rób i ro ko wa nie, wie lo cho ro bo wość i zwią za na z tym
po li prag ma zja, czę st sze re ak cje ja tro gen ne oraz ogra ni cze -
nie spraw no ści fi zycz nej i umy sło wej[3].

Jed ną z czę stych cho rób prze wle kłych wy stę pu ją cych
u se nio rów jest ast ma oskrze lo wa. Świa to we da ne
mówią o wy stę po wa niu ast my u 6,5–17%[4] se nio rów.
Na pod sta wie wy ni ków ba da nia PM SE AD czę stość wy -
stę po wa nia ast my w Pol sce w tej gru pie wie ko wej osza -
co wa no na po zio mie 6,7% i by ła ona istot nie wy ższa niż
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Efficacy and safety of montelukast in the treatment of asthma in elderly patients
Summary

Along with the increase in the age of life, a steady increase in the percentage of elderly patients in the general population is observed, which

poses a considerable challenge for the health care system. Elderly patients are a special group of patients characterized by a different course

of diseases and prognosis, multi-disease and related polypharmacy, more frequent iatrogenic reactions, and reduced physical and mental

performance. One of the common chronic diseases in elderly patients is bronchial asthma. It affects 6.5-17% of people of this age. In general,

the principles of treating asthma in elderly patients do not differ from the general principles of treating adults, but without the differences

related to the aging process of the body and the possibilities of the patient at this age, the effectiveness of therapy may be insufficient. This

work is devoted to the efficacy and safety of montelukast in this group of patients.
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u młod szych do ro słych. Od po wia da to tren dom świa to -
wym, choć lo ku je się bli sko dol nej gra ni cy przedzia łu. Ze
wzglę du jed nak na ob ser wo wa ną w na szym kra ju ogól ną
ten den cję wzro sto wą za pa dal no ści na ast mę z cza sem
na le ży spodzie wać się dal sze go istot ne go wzro stu za cho -
ro wań rów nież wśród se nio rów.

Wzrost za pa dal no ści na ast mę w gru pie osób star -
szych w sto sun ku do młod szych jest efek tem ku mu la cji
za cho ro wań. Ast ma nadal uwa ża na jest za nie u le czal ną
i choć za pa dal ność na nią jest naj więk sza w okre sie dzie -
ciń stwa, to moż na za cho ro wać w każ dym wie ku. Istot ne
zna cze nie po za uwa run ko wa nia mi ge ne tycz ny mi ma ją tu
czyn ni ki śro do wi sko we (m.in. che micz ne i bio lo gicz ne
za nie czy szcze nie po wie trza at mo sfe rycz ne go, na ra że nie
na aler ge ny, in fek cje, zja wi sko oty ło ści), których su ma -
rycz na eks po zy cja zwięk sza się wraz z wie kiem[5]. Ana li za
da nych z ba da nia PM SE AD po ka zu je, że na ast mę czę -
ściej cho ru ją mie szkań cy du żych miast[9] i efekt ten wi -
docz ny jest rów nież u se nio rów. Istot ny udział w tym zja -
wi sku przy pi su je się na ra że niu na spa li ny sa mo cho do we,
które ku mu lu ją się w cen trach miast[9], oraz spe cy ficz ne mu
mi kro kli ma to wi miast (wy spy cie pła, mniej sza wil got ność
po wie trza) i miej skie mu sty lo wi ży cia (m.in. zmniej sze nie
ak tyw no ści fi zycz nej, spo ży wa nie wy so ko prze two rzo nej
żyw no ści, sto so wa nie wie lu le ków, zmniej sze nie na ra że -
nia na sa pro fi tycz ne bak te rie)[6].

Odmien no ści pa to fi zjo lo gicz ne w prze bie gu ast my 
w gru pie osób star szych

Na eks po zy cje śro do wi sko we na kła da ją się pro ce sy sta -
rze nia się orga ni zmu i tak zmia ny w ukła dzie im mu no lo gicz -
nym pro wa dzą do zwięk szo nej za pa dal no ści na in fek cje wi -
ru so we i bak te ryj ne[7]. Zmia ny w sta rze ją cym się ukła dzie
od por no ścio wym są zło żo ne i nie do koń ca zro zu mia łe.
Cho ciaż ist nie ją do wo dy na zwięk szo ną licz bę neu tro fi lów
i pa to lo gię za leż ną od Th17 w oskrze lach star szych pa cjen -
tów cho ru ją cych na ast mę, to waż ną ro lę od gry wa rów nież
za pa le nie eo zy no fi lo we i T2-za leż ne[8], w szcze gól no ści, że
ro la neu tro fi lów nie jest do koń ca ja sna. Ob ser wu je się bo -
wiem wzrost licz by neu tro fi lów w dro gach od de cho wych
osób w pode szłym wie ku, u których nie wy stę pu ją cho ro by
dróg od de cho wych. Nie wy ka za no rów nież za leż no ści mię -
dzy od set kiem tych ko mórek w plwo ci nie in du ko wa nej
a pa ra me tra mi we nty la cyj ny mi[9]. Na to miast w przy pad ku
eo zy no fi lów, choć wia do mo, że sta rze ją ce się ko mór ki mo -
gą mieć ob ni żo ne funk cje efek to ro we w po rów na niu
z młod szy mi pa cjen ta mi, np. ma ją zmniej szo ną zdol ność do

pro duk cji nad tlen ków po sty mu la cji IL-5[10], to nie wy ka za no
istot nej róż ni cy w pro duk cji przez nie leu ko trie nów C4
(LTC4) w po rów na niu z ko mór ka mi mło dych pa cjen tów
(20–40 r.ż.)[11]. Ro la tych związ ków w ast mie oskrze lo wej
jest zna czą ca: kur czą one mię śnie gład kie drze wa oskrze lo -
we go od 1000 do 5000 ra zy sil niej niż hi sta mi na, zwięk sza -
ją prze pu szczal ność na czyń i wy dzie la nie gru czo łów ślu zo -
wych, są czyn ni kiem che mo tak tycz nym dla ko mórek za pal -
nych, w szcze gól no ści dla eo zy no fi lów, sty mu lu ją
pro li fe ra cję ko mórek mię śni gład kich oskrze li i uszka dza ją
ko mór ki na błon ka od de cho we go, co pro wa dzi do re mo de -
lin gu drze wa oskrze lo we go. W przy pad ku cho rych na ast -
mę oskrze lo wą wy dzie la nie pod sta wo we leu ko trie nów jest
wy ższe niż u osób zdro wych i wzra sta w za o strze niach;
wzra sta tak że pod dzia ła niem czyn ni ków nie swo i stych, ta -
kich jak wy si łek czy zim ne po wie trze[12,13], a wziew ne gli ko -
kor ty ko ste ro i dy ma ją ogra ni czo ny wpływ na ich pro duk -
cję[14]. Leu ko trie ny ma ją też istot ne zna cze nie w roz wo ju
aler gii[15]. Ich głów nym źródłem w orga ni zmie obok eo zy -
no fi lów są ko mór ki tucz ne i ba zo fi le. Po sty mu la cji aler ge -
nem w cią gu kil ku mi nut roz po czy na się ich pro duk cja i se -
kre cja, przez co ma ją wpływ za rów no na wcze sną, jak
i późną fa zę re ak cji aler gicz nej[16].

Ro la aler gii w etio lo gii ast my u osób star szych wy da je się
też nie do ce nia na. W ba da niu dok tor Ko ło mec kiej, w którym
prze pro wa dzo no punk to we te stów skór ne z aler ge na mi
wziew ny mi, udział aler gii w ast mie u se nio rów (po 60 r.ż.)
oce nio no na 57% w fe no ty pie o wcze snym po cząt ku i 40%
w fe no ty pie o późnym po cząt ku[17]. 

Ko lej nym ele men tem wpły wa ją cym na prze bieg ast my
u se nio rów jest sta rze nie się płuc. Pro ce sy re mo de lin gu wy -
ni ka ją ce z cho ro by na kła da ją się na fi zjo lo gicz ne zmia ny de -
ge ne ra cyj ne, co pro wa dzi do istot ne go upo śle dze nia funk cji
ukła du od de cho we go. Prze bu do wie drze wa oskrze lo we go
nie za po bie ga ją nie ste ty wziew ne gli ko kor ty ko ste ro i dy, choć
wie my, że wcze śnie włą czo ne i sto so wa ne w zop ty ma li zo -
wa nych daw kach istot nie ją spo wal nia ją. Być mo że ogra ni -
czo ny wpływ wziew nych gli ko kor ty ko ste ro i dów wy ni ka
z ich nie wiel kie go wpły wu na pro duk cję leu ko trie nów, które
sty mu lu ją wzrost fi bro bla stów i syn te zę ko la ge nu, a tak że
pro li fe ra cję ko mórek mię śni gład kich oskrze li, co w efek cie
przy czy nia się do re mo de lin gu oskrze li[18].

Pro ble my kli nicz ne w gru pie star szych pa cjen tów 
cho ru ją cych na ast mę

Ast ma u se nio rów jest go rzej kon tro lo wa na. Ana li zy sta -
ty stycz ne po ka zu ją, że za po trze bo wa nie na le ki ra tun ko we
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w tej gru pie jest dwu krot nie wy ższe niż u młod szych cho -
rych, czę stość ho spi ta li za cji trzy krot nie wy ższa[4], a wska źnik
umie ral no ści z po wo du ast my 1,5 ra za wy ższy[19].

Jed ną z przy czyn te go sta nu są pro ble my z in ha la cją le -
ków. Błę dy in ha la cji przy czy nia ją się do spad ku sku tecz no ści
te ra pii i więk sze go ry zy ka ob ja wów nie po żą da nych po le -
kach, dla te go wy bór ro dza ju te ra pii i sto so wa nych in ha la to -
rów mu si po prze dzić ana li za moż li wo ści in te lek tu al nych
i ma nu al nych pa cjen ta oraz edu ka cja i okre so wa kon tro la
w za kre sie pra wi dło wej tech ni ki przyj mo wa nia tych le ków.
Licz ba błę dów po peł nia nych przy in ha la cji le ków wzra sta
wraz z wie kiem i licz bą sto so wa nych pre pa ra tów. Czę sto
oso bom star szym tru dniej jest zro zu mieć in struk cję ob słu gi
in ha la to ra, dla te go pa cjen tów przed wy da niem in ha la to ra
na le ży prze szko lić z za sad je go uży cia i na ko lej nych wi zy tach
spraw dzać po praw ność in ha la cji i przy po mi nać pod sta wo we
za sa dy in ha lo wa nia le ku. Wie le osób ma pro ble my ma nu al -
ne z ob słu gą in ha la to rów i trze ba to rów nież uwzglę dnić
przy do bo rze ro dza ju in ha la to ra, je śli za pa dnie de cy zja sto -
so wa nia ae ro zo lo te ra pii. 

Ge ne ral nie za sa dy le cze nia ast my u se nio rów nie róż nią
się od ogól nych za sad te ra pii osób do ro słych, jed nak bez
uwzglę dnie nia czyn ni ków współ cho ro bo wo ści, w szcze gól -
no ści cho rób ukła du krą że nia, po ten cjal nych in te rak cji le ko -
wych, róż nic w me ta bo li zmie le ków i ich kli ren sie oraz moż -
li wo ści ma nu al nych przy sto so wa niu roż nych form ga le nicz -
nych le ków czy in te lek tu al nych po dą ża nia za zło żo ny mi
sche ma ta mi sto so wa nia le ków, nie tyl ko nie osią gnie się
spodzie wa ne go efek tu te ra peu tycz ne go, ale mo gą po ja wić
się po wi kła nia ja tro gen ne. 

Dla te go le karz, wy bie ra jąc od po wie dnie le cze nie dla
pa cjen ta w pode szłym wie ku, mu si oce niać go ho li stycz -
nie i ordy no wać le ki, wa żąc ko rzy ści i ry zy ko każ dej
z me tod te ra peu tycz nych i moż li wo ści pa cjen ta w sto so -
wa niu się do za le ceń.

Le ki an ty leu ko trie no we w le cze niu ast my u se nio rów

Jed ną z grup le ków sto so wa nych w prze wle kłej te ra -
pii ast my są le ki an ty leu ko trie no we. Po sia da ją one wła ści -
wo ści prze ciw za pal ne i bron cho dy la ta cyj ne, jed nak słab -
sze niż od po wie dnio wziew ne gli ko kor ty ko ste ro i dy 
i �-mi me ty ki, ale ich prze wa gą jest do u st na for mu la cja,
która nie wy ma ga sto so wa nia spe cjal nej tech ni ki apli ka cji
le ku. Sku tecz ność i bez pie czeń stwo tej gru py le ków
w prze wle kłym le cze niu ast my za rów no w mo no te ra pii,
jak i w le cze niu sko ja rzo nym u dzie ci i do ro słych jest do -
brze udo ku men to wa na.

Wska za nia do sto so wa nia

W Pol sce z tej gru py le ków do stęp ny jest mon te lu kast –
an ta go ni sta re cep to rów leu ko trie nów cy ste i ny lo wych ty pu 1
(LTRA). Za re je stro wa ny jest[20] w le cze niu ast my ja ko lek po -
moc ni czy u pa cjen tów z prze wle kłą ast mą ła god ną do
umiar ko wa nej, u których le cze nie za po mo cą wziew nych
gli ko kor ty ko ste ro i dów i „do raźnie” sto so wa nych krótko
dzia ła jących �-ago ni stów nie da je od po wie dniej kli nicz nej
kon tro li ob ja wów ast my.

Mon te lu kast może być również sto so wa ny za miast ma -
łych da wek wziew nych kor ty ko ste ro i dów u pa cjen -
tów z prze wle kłą ast mą ła god ną, u których w ostat nim okre -
sie nie wy stępo wa ły ciężkie na pa dy ast my wy ma ga jące sto -
so wa nia do u st nych kor ty ko ste ro i dów oraz u tych, którzy nie
po tra fią sto so wać wziew nych kor ty ko ste ro i dów. Za re je stro -
wa ny jest rów nież w za po bie ga niu ast mie, w której do mi nu -
ją cym ob ja wem jest skurcz oskrze li wy wo ła ny wy sił kiem fi -
zycz nym. Stan dar do wa daw ka dla do ro słych i mło dzie ży od
15 r.ż. cho ru ją cych na ast mę oskrze lo wą to 10 mg na do -
bę po da wa ne wie czo rem w po sta ci tra dy cyj nych ta ble tek
po wle ka nych. Dla młod szych pa cjen tów prze zna czo ne są
na to miast ta blet ki do roz gry za nia i żu cia w daw ce 4 mg
i 5 mg/do bę w za leż no ści od wie ku. W chwi li obe cnej na
ryn ku do stęp nych jest kil ka dzie siąt bio rów no waż nych
pre pa ra tów za wie ra ją cych tę czyn ną sub stan cję, nie które
z nich ob ję te są re fun da cją z 30% po zio mem od płat no ści
dla pa cjen ta.

Bio rąc pod uwa gę wie dzę do ty czą cą odręb no ści pa to fi -
zjo lo gicz nych u osób star szych, po ja wia się jed nak py ta nie,
czy mon te lu kast w tej gru pie wie ko wej jest le kiem sku tecz -
ny m i bez piecz ny m, na które od po wie my w dal szej czę ści
te go ar ty ku łu. 

Far ma ko ki ne ty ka i far ma ko dy na mi ka

Mon te lu kast jest związ kiem ak tyw nym po po da niu do u -
st nym o dużym po wi no wac twie i se lek tyw ności w sto sun ku
do re cep to ra Cy sLT1. Po po da niu do u st nym wchła nia się
bar dzo szyb ko – za sto so wa ny na czczo (ta blet ka po wle ka na
10 mg) osią ga ma ksy mal ne stę że nie we krwi już po ok. 3 h,
a je go śre dnia do stęp ność bio lo gicz na dla tej dro gi po da nia
wy no si 73%. Na le ży jed nak pa mię tać, że po karm zmniej sza
wchła nia nie te go le ku i opty mal nie jest go sto so wać na go -
dzi nę przed lub dwie go dzi ny po spo ży ciu po sił ku. Wy ka zu -
je bar dzo szyb ki efekt kli nicz ny – już w pierw szej do bie moż -
na za ob ser wo wać je go ko rzy st ny wpływ na wska źni ki
kontroli ast my, a roz sze rze nie oskrze li ob ser wo wa no już



w cią gu pierw szych 2 go dzin po przy ję ciu przez cho re go le -
ku. Mon te lu kast ce chu je się wy so kim stop niem po wi no wac -
twa do al bu min, wią żąc się z ni mi w na wet 99%[21], co
w znacz nym stop niu ogra ni cza po ten cjal ne in te rak cje z in ny -
mi le ka mi i dzia ła nia nie po żą da ne. Po nad to wy ka zu je sto sun -
ko wo ma łą ob ję tość dys try bu cji – na po zio mie 8–11 li trów,
co ozna cza, że lek znaj du je się przede wszy st kim w prze -
strze ni po za ko mór ko wej, więc nie ku mu lu je się w tkan -
kach[22]. Mon te lu kast ule ga in ten syw nym prze mia nom me ta -
bo licz nym w wą tro bie i wy da la ny jest nie mal wy łącz nie
z żół cią, a tyl ko śla do we je go ilo ści moż na wy kryć w mo czu.
Istot ne jest za tem spraw dze nie, czy nie wcho dzi w in te rak -
cje z in ny mi le ka mi na po zio mie me ta bo li zmu wą tro bo we -
go. Zwią zek ten me ta bo li zo wa ny jest z udzia łem izo en zy -
mów 3A4, 2A6 i 2C9 cy to chro mu P450, jed nak ba da nia in
vi tro nie wska zu ją, aby w daw kach te ra peu tycz nych był in hi -
bi to rem które goś z nich. Za ob ser wo wa no na to miast, że
w wa run kach in vi tro jest sil nym in hi bi to rem cy to chro mu
CYP2C8[20,22] i choć po cząt ko wo uwa ża no, że en zym ten ma
mar gi nal ny udział w prze mia nach mon te lu ka stu, to now sze
ba da nia po twier dzi ły, że to wła śnie on jest głów nie od po -
wie dzial ny za po wsta nie je go klu czo wych me ta bo li tów[23,24].
Z punk tu wi dze nia kli nicz ne go mon te lu kast nie jest jed nak
zna czą cym in hi bi to rem CYP2C8 w orga ni zmie ludz kim
z po wo du bar dzo ni skich stę żeń w oso czu i tkan kach nie -
zwią za nych z biał ka mi frak cji, więc sam nie wpły wa na stę że -
nia in nych le ków me ta bo li zo wa nych przez ten en zym, na to -
miast in ne le ki mo gą po ten cjal nie mieć wpływ na je go stę że -
nie. Ja ko sub strat te go izo en zy mu wcho dzi w in te rak cje 
np. z ha mu ją cym go klo pi do gre lem – le kiem dość po wszech nie
sto so wa nym u pa cjen tów po 60 r.ż. o wła ści wo ściach prze -
ciw płyt ko wych. Przy dłu go trwa łej te ra pii zwięk sza on pra wie
dwu krot nie eks po zy cję na mon te lu kast i wy dłu ża bio lo gicz -
ny okres pół tr wa nia (t½) mon te lu ka stu z 4,5 h do 8,2 h, spo -
wal nia jąc je go eli mi na cję[25]. W ba da niu kli nicz nym do ty czą -
cym in te rak cji le ków, gdy za sto so wa no mon te lu kast z gem -
fi bro zy lem (in hi bi to rem za rów no CYP 2C8, jak i 2C9),
wy ka za no, że gem fi bro zyl 4,4-krot nie zwięk sza ukła do wą
eks po zy cję na mon te lu kast. In nym le kiem wpły wa ją cym na
far ma ko ki ne ty kę mon te lu ka stu jest kla ry tro my cy na. Rów no -
cze sne po da wa nie go z an ty bio ty kiem wy dłu ża t½ eli mi na cji
o ok. 5 h oraz zwięk sza bio do stęp ność mon te lu ka stu pra wie
2,5-krot nie. Kla ry tro my cy na jest in hi bi to rem CYP3A4, który
tyl ko w 16% bie rze udział w me ta bo li zmie mon te lu ka stu,
dla te go przy pu szcza się, że za tę in te rak cję praw do po dob -
nie od po wie dzial ny jest jej wpływ na róż ne trans por te ry
w wą tro bie[24]. Te o re tycz nie też in ne sub stra ty CYP2C8,
np. roz y gli ta zon (no wo cze sny lek prze ciw cu krzy co wy), mo -

gły by wy ka zy wać in te rak cje z mon te lu ka stem, jed nak w wa -
run kach in vi vo nie ob ser wo wa no istot nych kli nicz nie od -
dzia ły wań po mię dzy ty mi le ka mi[23]. Rów nież w przy pad ku
in ne go le ku prze ciw cu krzy co we go, pio gli ta zo nu, nie wy ka -
za no in te rak cji z mon te lu ka stem[26]. Ob ser wo wa ny jed nak
wzrost stę że nia mon te lu ka stu nie wią że się z żad nym ry zy -
kiem, nie ob ser wo wa no bo wiem wzro stu czę sto ści zda rzeń
nie po żą da nych, na wet gdy lek ten był sto so wa ny przez kil ka
ty go dni w 20-krot nie wy ższej daw ce niż re je stra cyj na[27], ani
in nych ob ja wów niż opi sa ne w cha rak te ry sty ce le ków w przy -
pad ku ostre go przedaw ko wa nia le ku przy daw ce 1000 mg[20].
Z te go po wo du nie jest wy ma ga ne do sto so wa nie daw ko -
wa nia mon te lu ka stu pod czas jed no cze sne go sto so wa nia go
z sil ny mi in hi bi to ra mi CYP 2C8 i in ny mi en zy ma mi ucze st ni -
czą cy mi w je go me ta bo li zmie. Nie jest rów nież ko niecz ne
do sto so wa nie daw ki u pa cjen tów z nie wy dol nością ne rek
lub z ła god ny mi do umiar ko wa nych za bu rze nia mi czyn ności
wątro by. Le ka mi, które mo gą na to miast ob ni żać stę że nie
mon te lu ka stu w su ro wi cy po przez ak ty wa cję en zy mu CYP
3A4, są fe ny to i na, fe no bar bi tal i ry fam pi cy na. Wy ka za no, że
mon te lu kast nie wpły wa istot nie kli nicz nie na far ma ko ki ne ty -
kę te o fi li ny, pre dni zo nu, pre dni zo lo nu, do u st nych środ -
ków an ty kon cep cyj nych (ety ny lo e stra diol z no re tyn dro nem
w sto sun ku 35:1), ter fe na dy ny, di go ksy ny i war fa ry ny, które
to in te rak cje są po ten cjal nie gro źne, je śli wy stę pu ją.

Bez pie czeń stwo i to le ran cja mon te lu ka stu

Mon te lu kast cha rak te ry zu je się bar dzo do brą to le ran cją
i pro fi lem bez pie czeń stwa i dla te go mo że być sto so wa ny już
od 6 mie sią ca ży cia, jed nak jak każ dy lek mo że wy wo łać po -
ten cjal nie dzia ła nia nie po żą da ne. Do nie ty po wych zda rzeń
nie po żą da nych na le żą ob ja wy neu ro psy chia trycz ne, ta kie jak
lęk, de pre sja, za bu rze nia snu, a bar dzo rzad ko my śli sa mo -
bój cze[28]. Vir chow i wsp. w du żym ba da niu IV fa zy obej mu -
ją cym 6158 pa cjen tów sto su ją cych mon te lu kast od no to wa li
zda rze nia nie po żą da ne za le dwie u 14 z nich, a do naj czę ściej
zgła sza nych na le żał ból gło wy, sen ność i in fek cje żo łąd ko wo-
-je li to we[29]. W li te ra tu rze po ja wia ją się do nie sie nia o po je -
dyn czych przy pad kach ze spo łu Chur ga-Strauss, które są wy -
ni kiem re duk cji ste ry dów sy ste mo wych pod czas sto so wa nia
mon te lu ka stu, cza sem wziew nych, pro wa dzą cej do ujaw -
nie nia się tej cho ro by, bez udo wo dnio ne go związ ku przy -
czy no wo-skut ko we go, jed nak przy sto so wa niu te go le ku na -
le ży za cho wać ostroż ność w tym wzglę dzie[20]. Po nad to ob -
ser wo wa no wzrost ak tyw no ści en zy mów wą tro bo wych,
przy czym w przy pad ku za pa le nia wą tro by re je stro wa ne by -
ły bar dzo rzad ko. Ewen tu al ny me cha nizm wpły wu le ku na
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czyn ność wą tro by nie jest ja sny, a eks pe ry men tal ne mo de le
zwie rzę ce su ge ru ją wręcz efekt od wrot ny, czy li he pa to pro -
tek cyj ne dzia ła nie[20,30,31]. Wśród czę stych dzia łań nie po żą da -
nych wy mie nia ne są zmia ny skór ne o cha rak te rze po krzyw -
ki[30,32], choć do stęp ne są rów nież do nie sie nia o zmniej sze niu
ob ja wów po krzy wo wych u pa cjen tów cho ru ją cych na opor -
ną na le ki prze ciw hi sta mio we po krzyw kę spo nta nicz ną[33]. 

Pod su mo wu jąc, w świe tle do stęp nych da nych mon te lu -
kast jed no znacz nie jest uwa ża ny za lek bar dzo bez piecz ny
i do brze to le ro wa ny za rów no u do ro słych, jak i dzie ci,
a FDA ze zwa la na wy ko rzy sta nie go do le cze nia ast my u ko -
biet w cią ży, za li cza jąc go do ka te go rii B bez pie czeń stwa[34].
Nie ma też prze ciw wska zań do je go sto so wa nia z wy jąt kiem
nadwraż li wo ści na sub stan cję czyn ną lub którą kol wiek sub -
stan cję po moc ni czą z go to wych pro duk tów lecz ni czych ani
ko niecz no ści zmia ny daw ko wa nia u pa cjen tów ob cią żo nych
in ter ni stycz nie i sto su ją cych in ne le ki i w pode szłym wie ku.

Sku tecz ność mon te lu ka stu u do ro słych cho rych na ast mę

Sku tecz ność mon te lu ka stu po twier dzo na zo sta ła
w wie lu ba da niach kli nicz nych[35] i me ta a na li zach. Lek ten
jest za le ca ny w pro fi lak ty ce prze wle kłej ast my u do ro słych
i dzie ci od 6 m.ż. We dług za le ceń GI NA[36] moż na go roz -
wa żyć ja ko le cze nie al ter na tyw ne u pa cjen tów z ła god ną
prze wle kłą ast mą na 2. stopniu in ten syw no ści te ra pii lub
do łą czyć do sto so wa nej te ra pii w ce lu do dat ko wej kon -
tro li u pa cjen tów, u których nadal wy stę pu ją ob ja wy pod -
czas le cze nia wziew ny mi kor ty ko ste ro i da mi od 3. stop nia
le cze nia. Mo że być rów nież sto so wa ny do za pew nie nia
kon tro li u pa cjen tów z ast mą wraż li wą na aspi ry nę. Prze -
wle kłe le cze nie mon te lu ka stem mo że za pew nić do dat ko -
wą kon tro lę ob ja wów pod czas wy sił ku, ale wziew ne 
�2-mi me ty ki po zo sta ją te ra pią pierw sze go rzu tu w pro fi -
lak ty ce i le cze niu skur czu po wy sił ko we go. 

Moż na też roz wa żyć za sto so wa nie mon te lu ka stu, aby
umoż li wić zmniej sze nie daw ki wziew nych kor ty ko ste ro i dów
przy jed no cze snym za cho wa niu sta bil no ści kli nicz nej.
W me ta a na li zie Za ngh i wsp. mon te lu kast zna czą co zmniej -
szał ła god ne, umiar ko wa ne i czę ścio wo cięż kie za o strze nia
u pa cjen tów cho ru ją cych na prze wle kłą ast mę ła god ną do
umiar ko wa nej, ale wy ka zy wał mniej szą sku tecz ność niż ICS
lub ICS plus LA BA ja ko lek sto so wa ny w mo no te ra pii, jest
jed nak le piej to le ro wa ny ze wzglę du na mniej szą czę stość
chryp ki i bez sen no ści[37].

Z ko lei w me ta a na li zie Jo os i wsp.[38] mon te lu kast do da -
ny do ICS po pra wiał kon tro lę ła god nej do umiar ko wa nej
ast my w po rów na niu do mo no te ra pii ICS. I cho ciaż do da nie

sal me te ro lu do ICS by ło kli nicz nie rów nie sku tecz ne lub na -
wet bar dziej sku tecz ne niż do da nie mon te lu ka stu, to mon -
te lu kast miał lep szy dłu go ter mi no wy pro fil bez pie czeń stwa
i sta no wi do brą al ter na ty wę w le cze niu pa cjen tów z ast mą.
Rów nież w me ta a na li zie Co chra ne[39] wy ka za no ko rzy ści
z do da nia le ków an ty leu ko trie no wych, w tym mon te lu ka stu,
do ICS u pa cjen tów z sub op ty mal ną kon tro lą ast my przy co -
dzien nym sto so wa niu ICS w mo no te ra pii. Do da nie le ków
prze ciw leu ko trie no wych oka za ło się ko rzy st ne dla zmniej -
sze nia umiar ko wa nych i cięż kich za o strzeń ast my oraz dla
po pra wy czyn no ści płuc i kon tro li ast my. 

W ba da niu Vir cho wa i Ba cher ta[40] pro wa dzo nym w wa -
run kach re al li fe do da nie mon te lu ka stu do stan dar do we go
le cze nia u pa cjen tów cho ru ją cych na ast mę z ob ja wa mi pył -
ko wi cy w wie ku od 16 do 96 lat zmniej szy ło nie tyl ko ob ja -
wy ast my i za po trze bo wa nie na le ki prze ciw a st ma tycz ne, ale
rów nież zmniej szy ło ob ja wy no so we i oczne oraz zu ży cie
le ków prze ciw a ler gicz nych u tych cho rych. Osią gnię to do -
brą lub bar dzo do brą ja kość ży cia u 85,2% pa cjen tów, uzy -
sku jąc du żą lub zna czą cą po pra wę we wszy st kich czte rech
do me nach ży cia: śnie, pra cy, co dzien nym ży ciu i ak tyw no ści
fi zycz nej. Po nad to mon te lu kast był bar dzo do brze to le ro wa -
ny w tej gru pie cho rych. 

Sku tecz ność mon te lu ka stu w gru pie se nio rów

Bio rąc pod uwa gę odmien ną pa to fi zjo lo gię ast my u se -
nio rów, istot na jest oce na sku tecz no ści w tej gru pie cho rych.
Da ne do ty czą ce sku tecz no ści mon te lu ka stu u se nio rów są
ską pe, bo wiem rzad ko pa cjen ci po wy żej 65 r.ż. włą cza ni są
do ba dań kli nicz nych, a w tych, w których są, zwy kle nie
prze pro wa dza się ana li zy sku tecz no ści w za leż no ści od wie -
ku. Jest jed nak jed no bar dzo cie ka we i de dy ko wa ne tej gru -
pie pa cjen tów ba da nie pol skie. W ba da niu Broż ka i wsp.[41]

u pa cjen tów w pode szłym wie ku (>60 r.ż.) cho ru ją cych na
cięż ką ast mę oskrze lo wą oce nia no sku tecz ność mon te lu ka -
stu ja ko te ra pii do da nej do ICS-LA BA. Pa cjen ci ob ser wo wa -
ni by li przez 24 mie sią ce te ra pii: przez pierw sze 12 mie się -
cy sto so wa li ICS-LA BA, w dru gim ro ku 2/3 gru py otrzy ma -
ło do dat ko wo mon te lu kast, a 1/3 kon ty nu o wa ła uprze dnie
le cze nie i sta no wi ła kon tro lę. W mo men cie włą cza nia do
ba da nia stwier dzo no u znacz ne go od set ka cho rych złą co -
dzien ną kon tro lę ob ja wów ast my. Do da nie mon te lu ka stu
zwięk szy ło licz bę dni bez ob ja wów ast my i zmniej szy ło czę -
stość za o strzeń. Ba da nie wy ka za ło istot ne pro ble my do ty -
czą ce sto so wa nia się do za le ceń le kar skich w tej gru pie cho -
rych, w szcze gól no ści le ków w po sta ci ae ro zo lów sto so wa -
nych dwa ra zy na do bę. Włą cze nie mon te lu ka stu za pew ni ło
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ko rzy ści i lep szą kon tro lę oraz by ło do brze to le ro wa ne
przez cho rych. Zhang i Li[42] ba da li u se nio rów z ko lei wpływ
mon te lu ka stu do da ne go do ICS na czyn ność płuc i mar ke ry
za pa le nia. Wy ka za li po pra wę FEV1, FVC i PEF%, a tak że ob -
ni że nie po zio mów IL-4, IL-6 i TNF-� oraz re duk cję stę że -
nia IgE i wzrost IgA. Do dat ko wo wia do mo, że żad ne ba da -
nie kli nicz ne obej mu ją ce oso by w pode szłym wie ku nie wy -
ka za ło żad nych dzia łań nie po żą da nych zwią za nych
z wie kiem. Wzmac nia to za le ce nia do sto so wa nia te go le ku
bez ogra ni czeń wie ko wych.

W cią gu ostat nich kil ku lat po ja wi ły się po nad to ba da nia
eks pe ry men tal ne, które mo gą otwo rzyć no wą per spek ty -
wę dla LTRA. Wy ka za no mia no wi cie, że le ki te ha mu ją
roz wój miaż dży cy, zmniej sza ją prze rost bło ny we wnę trz -
nej po uszko dze niu na czyń oraz wy wie ra ją dzia ła nie
ochron ne po nie do krwie niu mózgu i re per fu zji[43]. Ob ser -
wa cje te su ge ru ją, że LTRA mo gą po ten cjal nie ha mo wać
od po wiedź za pal ną zwią za ną z miaż dży cą. Na tej pod sta -
wie In gels son i wsp. oce ni li wpływ mon te lu ka stu na czę -
stość wy stę po wa nia i na wrót za wa łu ser ca lub uda ru nie -
do krwien ne go[44]. Wy ni ki te go ba da nia na du żej próbie pa -
cjen tów wy ka za ły, że sto so wa nie mon te lu ka stu wią za ło się
z niż szym ry zy kiem na wro tu za wa łu ser ca u męż czyzn
i mniej szym ry zy kiem na wro tu uda ru mózgu u obu płci.
Prze ma wia to za ochron nym dzia ła niem mon te lu ka stu
u cho rych z wy wia dem kar dio lo gicz nym. Bio rąc pod uwa -
gę, że cho ro ba ser co wo-na czy nio wa wy stę pu je czę ściej
u cho rych w pode szłym wie ku, za sto so wa nie mon te lu ka -
stu u cho rych na ast mę mo że przy nieść do dat ko wą, nie do -
ce nia ną do tych czas ko rzyć w tej gru pie pa cjen tów.

Pod su mo wa nie

Pod su mo wu jąc, mon te lu kast jest bez piecz nym le kiem
i do brze to le ro wa nym przez wszy st kich pa cjen tów, w tym
w szcze gól nej gru pie, ja ką są se nio rzy. Je go sku tecz ność
w gru pie osób star szych, jak wy ka zu ją ba da nia, jest po -
rów ny wal na do sku tecz no ści u młod szych do ro słych.
Choć gli ko kor ty ko ste ro i dy uwa ża ne są za le ki naj sku tecz -
niej sze w prze wle kłym le cze niu ast my, to moż li wość re -
duk cji ich daw ki po do łą cze niu mon te lu ka stu – ze wzglę -
du na zna ne ich dzia ła nia nie po żą da ne w przy pad ku dłu -
go trwa łe go sto so wa nia w szcze gól no ści u star szych
ast ma ty ków cier pią cych na cho ro by współ i st nie ją ce – jest
nie do prze ce nie nia. Do dat ko wo sy ste mo we dzia ła nie le -
ku, w tym wpływ na aler gicz ny nie żyt no sa i ła twa do za -
sto so wa nia do u st na for mu la cja, za chę ca ją do je go szer -
sze go za sto so wa nia u se nio rów.
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Wybrane aspekty terapii z użyciem 
kwasu ursodeoksycholowego (UDCA) 

w leczeniu stłuszczeniowej choroby wątroby
związanej z zaburzeniami metabolicznymi

(MAFLD)

Nie al ko ho lo wa stłu szcze nio wa cho ro ba wą tro by (NA FLD)
to naj bar dziej roz po wszech nio na cho ro ba wą tro by w hi sto rii
ludz ko ści. Sza cu je się, że do ty ka pra wie 2 mi liar dów lu dzi na
świe cie i prze wi du je się, że licz ba ta nadal bę dzie wzra stać
w ko lej nych de ka dach, wpły wa jąc na ogól ny stan zdro wia,
w tym roz wój za bu rzeń me ta bo licz nych u pa cjen tów do tknię -
tych tą cho ro bą. Po nad to NA FLD przy czy nia się głów nie do
wzro stu śmier tel no ści po przez in du ko wa nie cu krzy cy, cho rób
ser co wo-na czy nio wych oraz ra ka wą tro bo wo ko mór ko we go
(HCC). Mię dzy na ro do wa gru pa eks per tów w ubie głym ro ku
za su ge ro wa ła zmia nę na zwy tej jed no st ki cho ro bo wej na stłu -
szcze nio wą cho ro bę wą tro by zwią za ną z za bu rze nia mi me ta -
bo licz ny mi (MA FLD), dla te go ten akro nim jest sto so wa ny
w po niż szym ar ty ku le. Przed sta wio no tu współ cze sne po glą dy
na ro lę kwa su urso de o ksy cho lo we go (UDCA) w te ra pii MA FLD.

Wpro wa dze nie

Nie al ko ho lo wa stłu szcze nio wa cho ro ba wą tro by (ang. no n -
-al co ho lic fat ty li ver di se a se, NA FLD) to obe cnie naj czę st sza
prze wle kła cho ro ba wą tro by wy stę pu ją ca u co czwar tej
oso by na świe cie[1]. NA FLD de fi niu je się ja ko stłu szcze nie
wą tro by stwier dzo ne w ba da niu hi sto lo gicz nym lub obra zo -
wym po wy klu cze niu in nych przy czyn te go sta nu, a w szcze -
gól no ści nadu ży wa nia al ko ho lu (>30 g eta no lu dzien nie dla
męż czyzn i >20 g dzien nie dla ko biet), przyj mo wa nia le ków
he pa to to ksycz nych oraz cho rób ge ne tycz nych po wo du ją -
cych stłu szcze nie wą tro by[2].

Mię dzy na ro do wa gru pa eks per tów w ma ju 2020 ro ku
na ła mach pre sti żo we go cza so pi sma „Ga stro en te ro lo gy” za -
su ge ro wa ła, że akro nim NA FLD nie wy star cza ją co odzwier -
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Selected aspects of ursodeoxycholic acid (UDCA) therapy in treatment of metabolic associated fatty liver
disease (MAFLD)
Summary

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most prevalent liver disease in human history. It is estimated to affect almost two billion people

globally and is expected to grow in the coming decades altering general health, including metabolic disorders. Therefore, NAFLD leads to the

rise of mortality via type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease and hepatocellular carcinoma (HCC). In the previous year the

multinational experts suggested changing the NAFLD acronim into metabolic (dysfunction) associated fatty liver disease (MAFLD) which is

used in this article. The contemporary view on the role of ursodeoxycholic acid (UDCA) in MAFLD therapy is presented below.
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cie dla obe cną wie dzę na te mat tej cho ro by i za pro po no wa -
no oni zmia nę na zwy na MA FLD (ang. me ta bo lic dys func tion-
-as so cia ted fat ty li ver di se a se) – stłu szcze nio wą cho ro bę wą -
tro by zwią za ną z za bu rze nia mi me ta bo licz ny mi[3,4]. Od tam -
tej po ry MA FLD jest uwa ża ne za bar dziej od po wie dni ter -
min, zwią za ny z nie jed no rod no ścią obra zu kli nicz ne go
i prze bie giem stłu szcze nia wą tro by pod wpły wem współ i st nie -
nia wie lu czyn ni ków, w tym wie ku, płci, sta nu hor mo nal ne -
go, po cho dze nia et nicz ne go, die ty, al ko ho lu, pa le nia ty to niu,
pre dy spo zy cji ge ne tycz nych, mi kro bio ty i sze ro ko ro zu mia -
ne go sta nu me ta bo licz ne go[4]. Tak że w Pol sce, z ini cja ty wy
Pol skie go To wa rzy stwa Cho rób Cy wi li za cyj nych we współ -
pra cy z Pol skim To wa rzy stwem Ba dań nad Oty ło ścią, gru pa
eks per tów z tych To wa rzystw opra co wa ła de ka log fak tów i za -
le ceń do ty czą cych dia gno zo wa nia i le cze nia NA FLD/MA FLD,
uzna jąc MA FLD za jed no st kę cho ro bo wą, która po zwo li na
ho li stycz ne podej ście do te go za ga dnie nia[5].

MA FLD jest naj szyb ciej ro sną cą przy czy ną ra ka wą tro by
w wie lu kra jach eu ro pej skich i w USA[1]

U 3–5% tzw. zdro wej po pu la cji wy stę pu je hi sto lo gicz nie
agre syw na po stać cho ro by – nie al ko ho lo we stłu szcze nio we
za pa le nie wą tro by (NASH), która mo że pro wa dzić do mar -
sko ści wą tro by i/lub ra ka wą tro bo wo ko mór ko we go
(HCC)[3,6]. U oko ło 1/3 osób z MA FLD doj dzie do po stę pu
cho ro by i roz wo ju nie al ko ho lo we go stłu szcze nio we go za -
pa le nia wą tro by, co wią że się ze wzro stem ry zy ka roz wo ju
cu krzy cy ty pu 2 i za bu rzeń li pi do wych lub po gor sze niem kon -
tro li już ist nie ją cych za bu rzeń go spo dar ki wę glo wo da no wej
i li pi do wej, a przede wszy st kim w spo sób istot ny ro śnie ry zy -
ko po stę pu ją ce go włók nie nia wą tro by z pro gre sją w skraj nych
przy pad kach do mar sko ści wą tro by oraz ry zy kiem roz wo ju
pier wot ne go ra ka wą tro bo wo ko mór ko we go (Ryc. 1).

W związ ku z ro sną cą fa lą oty ło ści na świe cie prze wi du je
się, że wzro śnie licz ba przy pad ków MA FLD-za leż ne go ra ka
wą tro bo wo ko mór ko we go. Sza cu je się, że z po wo du wzro -
stu czę sto tli wo ści NASH do 56% w cią gu ko lej nej de ka dy
rocz ne ry zy ko HCC wy stę pu ją ce na tle NASH mo że wy no -
sić na wet 2,6%[7]. Do 2030 ro ku prze wi du je się wzrost
HCC MA FLD-za leż ne go do 122% w USA oraz 117% we
Fran cji[1]. Co wię cej, udo wo dnio no zwią zek po mię dzy
występowaniem MA FLD-za leż ne go HCC a płcią. My ers
i wsp. wy ka za li, że w cią gu ostat nich 25 lat czę stość wy stę -
po wa nia ra ka wą tro bo wo ko mór ko we go na podło żu
NAFLD/MAFLD istot nie wzro sła, szcze gól nie u ko biet
(1,92% dla męż czyzn, 12,7% dla ko biet). W ich ba da niu
8,3% pa cjen tów by ło zdia gno zo wa nych z MA FLD-HCC.
We dług ge new skich ba da czy wzro sła też czę stość wy stę po -
wa nia MAFLD u obu płci z 21% do 68%[8].

MA FLD wią że się z dwu krot nie zwięk szo nym ry zy kiem
roz wo ju po wi kłań ser co wo-na czy nio wych

MA FLD, a zwła szcza NASH (nie al ko ho lo we stłu szcze -
nio we za pa le nie wą tro by), są zwią za ne ze zwięk szo nym ry -
zy kiem za cho ro wal no ści oraz śmier tel no ści na tle ser co wo-
-na czy nio wym. U pa cjen tów z MA FLD istot nie czę ściej dia -
gno zu je się cho ro bę wień co wą, kar dio mio pa tię, a tak że
za bu rze nia ryt mu ser ca. MA FLD i cho ro by ser co wo-na czy -
nio we są ob ja wa mi po wi kłań na rzą do wych ze spo łu me ta bo -
licz ne go i są ze so bą po wią za ne po przez wie le me cha ni -
zmów pa to fi zjo lo gicz nych, ta kich jak[9–11]: 
❑ ogól no u stro jo we za pa le nie (podwyż szo ne CRP, IL-6), 
❑ dys funk cja śród błon ka, 
❑ podwyż szo ny po ziom ho mo cy ste i ny, 
❑ re duk cja stę że nia adi po nek ty ny, 
❑ in su li no o por ność, 
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Ryc. 1. Progresja st³uszczeniowej choroby w¹troby zwi¹zanej z zaburzeniami metabolicznymi (MAFLD) do raka w¹trobowokomórkowego (HCC)

�ród³o: rycina autorska
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❑ na si lo ny stres oksy da cyj ny, 
❑ zmie nio ny me ta bo lizm li pi dów (hi per tri gli ce ry de mia, ni -

ski po ziom HDL-cho le ste ro lu), 
❑ nad krze pli wość, 
❑ za bu rzo na fi bry no li za. 

MA FLD jest pierw szym ogni wem pa to ge ne zy roz wo ju 
cu krzy cy ty pu 2 i dwu krot nie zwięk sza ry zy ko jej roz wo ju

Podło że roz wo ju MA FLD sta no wi oty łość trzew na, a jej
skut kiem jest wy stą pie nie po zo sta łych skła do wych ze spo łu
me ta bo licz ne go – sta nów przed cu krzy co wych, cu krzy cy ty -
pu 2 i nad ci śnie nia tęt ni cze go[12]. MA FLD, a zwła szcza pro -
gre sja stłu szcze nia do NASH, jest nie za leż nym czyn ni kiem
ry zy ka roz wo ju cho rób ser co wo-na czy nio wych i zgo nów
z tych przy czyn. Sprzy ja też roz wo jo wi skła do wych ze spo łu
me ta bo licz ne go, ta kich jak cu krzy ca ty pu 2, hi per li pi de mia
czy miaż dży ca[3]. Wy stę po wa nie MA FLD jest rów nież sil nie
zwią za ne z mi kro na czy nio wy mi po wi kła nia mi cu krzy cy, ta ki -
mi jak prze wle kła cho ro ba ne rek (PChN) i re ti no pa tia pro li -
fe ra cyj na[5]. Głów ną ce chą MA FLD jest aku mu la cja trój gli ce -
ry dów i wol ne go cho le ste ro lu w wą tro bie. Eks pan sja tkan ki
tłu szczo wej ze wzmo żo ną li po li zą oraz na pły wem kwa sów
tłu szczo wych do wą tro by z po wo du in su li no o por no ści pro -
wa dzi do roz wo ju MA FLD/NASH[13]. Nie za leż nie od obe -
cno ści cu krzy cy MA FLD jest dia gno zo wa ne u po nad 2/3 oty -
łych osób oraz u wię cej niż 90% osób z BMI >40 kg/m2[14].
Zgo dnie z za le ce nia mi EASL (2016) u osób z MA FLD roz -
po zna nym na pod sta wie USG ja my brzu sznej na le ży wy ko -
nać test OGTT w kie run ku cu krzy cy, gdyż ci pa cjen ci ma ją
zwięk szo ne ry zy ko roz wo ju cu krzy cy. Z ko lei roz po zna nie
oty ło ści, cu krzy cy bądź podwyż szo nych en zy mów wą tro bo -
wych zo bo wią zu je do wy ko na nia USG ja my brzu sznej w ce -
lu zdia gno zo wa nia bądź wy klu cze nia stłu szcze nia, włók nie -
nia wą tro by czy NASH[5]. U każ de go cho re go z roz po zna -
niem nadwa gi i oty ło ści z lub bez cu krzy cy ty pu 2 na le ży

oce nić sto pień włók nie nia wą tro by (z uży ciem kal ku la to rów
ta kich jak FIB-4 czy APRI lub za po mo cą ela sto gra fii), po nie -
waż od włók nie nia II stop nia (F2 w ska li ME TA VIR) zwięk sza
się ry zy ko zgo nu z po wo du po wi kłań wą tro bo wych[14]. Nie
na le ży jed nak za po mi nać o po mia rze ob wo du ta lii w gru pie
osób z war to ścia mi BMI <30 kg/m2, po nie waż zwięk sze nie
de po zy tu tłu szczu trzew ne go o 1% po wo du je wzrost gro -
ma dze nia się li pi dów w wą tro bie o 40%, a zwięk sze nie de -
po zy tu tłu szczu pod skór ne go o 1% po wo du je wzrost gro ma -
dze nia się li pi dów w wą tro bie o 20%[4]. Ist nie je tak że oty łość
me ta bo licz na u osób z pra wi dło wą ma są cia ła (ang. me ta bo li -
cal ly obe se nor mal we i ght, MONW), którą roz po zna je się
u osób z BMI <25 kg/m2 u ra sy bia łej, BMI <23 kg/m2 u Azja -
tów. Po jej roz po zna niu na le ży zwrócić uwa gę na po niż sze
czyn ni ki, gdyż obe cność co naj mniej dwóch z nich upo waż -
nia do roz po zna nia MA FLD[15]:
❑ nad ci śnie nie tęt ni cze,
❑ po ziom trój gli ce ry dów >150 mg/dl,
❑ po ziom HDL-cho le ste ro lu <40 mg/dl dla męż czyzn

i <50 mg/dl dla ko biet,
❑ stan przed cu krzy co wy,
❑ war tość HO MA-IR >2,5,
❑ po ziom biał ka C-re ak tyw ne go (CRP) >2 mg/L.

Cho ro by ser co wo-na czy nio we są naj czę st szy mi przy czy na mi
przed wcze sne go zgo nu osób z za a wan so wa ną MA FLD

Brak sku tecz ne go le cze nia MA FLD utru dnia uzy ska nie
wła ści wej kon tro li gli ke mii na czczo oraz przy czy nia się do
roz wo ju po wi kłań mi kro na czy nio wych, ne fro pa tii czy re ti -
no pa tii. W związ ku z tym sku tecz ne le cze nie oty ło ści po win -
no być prio ry te tem u cho rych z MA FLD z roz po zna niem
oty ło ści lub MONW. Po za zmniej sze niem ener ge tycz no ści
spo ży wa nych po sił ków na le ży za le cać ogra ni cze nie spo ży cia
wę glo wo da nów pro stych, w tym fruk to zy i tłu szczów na sy -
co nych, oraz zwięk sze nie spo ży cia błon ni ka po kar mo we go
i kwa sów tłu szczo wych ome ga-3 (ry by i ole je ryb ne). Nie
na le ży sto so wać diet bo ga to tłu szczo wych i wy so ko biał ko -
wych (die ty ke to gen ne) – przy czy nia ją się one do na si le nia
zmian w wą tro bie. Re duk cja ma sy cia ła nie po win na być
szyb sza niż 0,5 kg/ty dzień, po nie waż zbyt szyb ka in du ku je
po wsta wa nie żół ci li to gen nej[16]. Obe cnie MA FLD sta je się
cho ro bą o za się gu ogól no świa to wym, szcze gól nie przy
współ i st nie niu in nych cho rób o podło żu me ta bo licz nym,
stąd też ro sną ce za in te re so wa nie tą jed no st ką cho ro bo wą.
Głów ny pro blem sta no wią ogra ni czo ne moż li wo ści roz po -
zna wa nia, jak i le cze nia MA FLD ze wzglę du na brak sku tecz -
nej te ra pii. 12 kwiet nia 2018 ro ku Pol skie To wa rzy stwo Ga -

Ta be la 1. Postêpowanie z chorymi na niealkoholow¹ st³uszczeniow¹
chorobê w¹troby – zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów
NAFLD (2019) dotycz¹ce wykonywania biopsji w¹troby[9]

Bio psjê w¹ tro by na le ¿y roz wa ¿yæ u cho rych z du ¿ym praw do po do -
bieñ stwem obe cno œci NASH, czy li pe³ no o bja wo wym ze spo ³em me ta -
bo licz nym, zw³a szcza z oty ³o œci¹, cu krzy c¹ ty pu 2 lub nad ci œnie niem
têt ni czym.

Bio psjê w¹ tro by na le ¿y wy ko naæ w przy pad ku:
1. podej rze nia za a wan so wa ne go w³ók nie nia/mar sko œci w¹ tro by na pod -

sta wie ba dañ nie in wa zyj nych,
2. podej rze nia cho rób w¹ tro by wspó³ i st nie j¹ cych z NA FLD (np. he mo -

chro ma to zy dzie dzicz nej),
3. w ce lu oce ny udzia ³u NA FLD w pa to lo gii w¹ tro bo wej w prze bie gu in -

nych cho rób (np. wi ru so we go za pa le nia w¹ tro by ty pu C).



stro en te ro lo gii po wo ła ło Pol ską Gru pę Eks per tów NA FLD,
która we współ pra cy z eks per ta mi in nych spe cjal no ści opra co -
wa ła wy tycz ne po stę po wa nia w tej cho ro bie[9]. Ist nie ją okre ślo -
ne wska za nia do sto so wa nia dia gno sty ki in wa zyj nej w prze bie -
gu NA FLD/MA FLD, ja ką jest bio psja wą tro by (Ta be la 1).

Kwas urso de o ksy cho lo wy

Pod sta wą le cze nia MA FLD nadal po zo sta ją zdro wa die -
ta i ak tyw ność fi zycz na[3]. Le cze nie far ma ko lo gicz ne ukie run -
ko wa ne na po pra wę funk cji wą tro by i wy rów na nie za bu rzeń
me ta bo licz nych spo wo do wa nych MA FLD po win no uwzglę -
dniać le ki o dzia ła niu an ty o ksy da cyj nym, an ty a pop to tycz -
nym, re du ku ją cym włók nie nie i nor ma li zu ją cym me ta bo lizm
he pa to cy tów. Le ki do stęp ne w Pol sce, które speł nia ją te
kry te ria, to wi ta mi na E i kwas urso de o ksy cho lo wy (UDCA).
Wi ta mi na E sto so wa na w du żych daw kach (400–800 IU/do -
bę) po wo du je nor ma li za cję ak tyw no ści ami no tran sfe raz,
zmniej sze nie na si le nia stłu szcze nia i za pa le nia wą tro by[17].
Jed nak ze wzglę du na po ja wia ją ce się su ge stie zwięk szo ne -
go ry zy ka wy stą pie nia uda ru krwo tocz ne go i roz wo ju ra ka
pro sta ty u męż czyzn po wy żej 50 r.ż. przed za sto so wa niem
du żych da wek wi ta mi ny E za wsze na le ży oce nić po ten cjal ne
ko rzy ści i ry zy ko[18]. UDCA jest uwa ża ny za bez piecz ną al ter -
na ty wę dla sto so wa nia wi ta mi ny E u pa cjen tów nie ob cią żo -
nych cu krzy cą z MA FLD, bez mar sko ści wą tro by. Ba da nie
prze pro wa dzo ne na 250 in dyj skich pa cjen tach przez 52 ty -
go dnie wy ka za ło, że sto so wa nie UDCA w daw ce dwa ra zy
300 mg/do bę by ło rów nie efek tyw ne jak sto so wa nie wi ta -
mi ny E dwa ra zy 400 mg/do bę[19]. UDCA jest obe cnie sto -
so wa ny ja ko pa na ceum w róż nych cho ro bach wą tro by
i dróg żół cio wych. Me cha ni zmy dzia ła nia UDCA przed sta -
wio no na rycinie 2.

W ba da niach kli nicz nych wy ka za no istot ną po pra wę po
sto so wa niu UDCA w sta nach za pal nych i stłu szcze niu wą -
tro by u my szy[20]. Kwas urso de o ksy cho lo wy to hy dro fi lo wy
kwas żół cio wy fi zjo lo gicz nie wy stę pu ją cy w nie wiel kiej ilo ści
w ludz kiej żół ci (1%–3%). Struk tu ra kwa su zo sta ła opi sa na do -
pie ro w 1936 r. przez Iwa sa kie go i zo sta ła spo pu la ry zo wa na
w Ja po nii ja ko lek po pra wia ją cy me ta bo lizm/funk cję wą tro by
wy stę pu ją cy w po łą cze niu z wi ta mi na mi. W prze ci wień stwie
do kwa su che no de o ksy cho lo we go UDCA nie jest he pa to to -
ksycz ny. Po cząt ko wo był sto so wa ny do roz bi ja nia ka mie ni żół -
cio wych, aż za ob ser wo wa no, że je go sto so wa nie po pra wia
wy ni ki funk cji wą tro by[20]. Me ta a na li za 12 ba dań (1160 ba da -
nych), w których UDCA sto so wa no przez 3–24 mie siące
w daw kach 10–35 mg/kg, wy ka za ła, że UDCA mo że
zmniej szać ak tyw ność ALT, a w 4 ba da niach ob ser wo wa no
zmniej sza nie stop nia stłu szcze nia wą tro by w ba da niu hi sto -
lo gicz nym u cho rych przyj mu ją cych UDCA. Uzna no, że
UDCA jest le kiem w peł ni bez piecz nym w wa run kach te ra pii
prze wle kłej[9]. Więk szość ba dań i re ko men da cji eks per tów za -
le ca sto so wa nie UDCA w daw ce 10–15 mg/kg m.c./do bę.
Wy ka za no, że sto so wa nie UDCA po wo du je nor ma li za cję
ak tyw no ści ami no tran sfe raz[18]. Po nad to w cza sie 12-mie -
sięcz nej ob ser wa cji wy ka za no ob ni że nie mar ke rów włók -
nie nia, zwła szcza u cho rych z wcze sny mi sta dia mi włók nie -
nia (F1–F2), a u cho rych z roz po zna niem cu krzy cy ty pu 2
do dat ko wo wy stą pi ła po pra wa pa ra me trów go spo dar ki wę -
glo wo da no wej (gli ke mii, in su li no o por no ści i HbA1c)[18]. Po
do u st nej po da ży UDCA szyb ko wchła nia się (30–60% jest
bier nie ab sor bo wa nych) w je li cie cien kim i gru bym, a na -
stęp nie w wą tro bie jest sprzę ga ny z gli cy ną bądź tau ry ną.
Po nad 60% UDCA ule ga efek to wi pierw sze go przej ścia
w wą tro bie[21]. Moż na tak że sto so wać te ra pię sko ja rzo ną
UDCA z wi ta mi ną E[17]. Ak tu al nie nie za le ca się żad ne go le -
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Ryc. 2. Mechanizmy dzia³ania UDCA na podstawie badania Traunera i wsp.[20]



ku w te ra pii włók nie nia to wa rzy szą ce go NASH[3], jed nak jak
wspo mnia no wy żej, w ba da niu Rat ziu oraz w ma łych ba da -
niach otwar tych UDCA wy ra źnie po pra wi ło funk cję pa ra -
me trów wą tro bo wych, jak i hi sto lo gicz ny sto pień stłu szcze -
nia u pa cjen tów z NASH[18]. Praw do po dob ne ko rzy ści ze
sto so wa nia tej te ra pii po win ny być nadal ba da ne w ran do mi -
zo wa nych ba da niach kon trol nych[20]. Uwa ża się, że zro zu -
mie nie me cha ni zmu dzia ła nia UDCA bę dzie nie zbęd ne do
roz wo ju bar dziej efek tyw nych te ra pii opar tych na kwa sach
żół cio wych w le cze niu MA FLD i NASH. Co praw da do tych -
cza so we ba da nia nie wy ka za ły po pra wy hi sto lo gicz nej po
sto so wa niu UDCA i po chod nych, ale już du że daw ki UDCA
wpły wa ją na wą tro bo wą in su li no o por ność[22]. In ne ba da nie,
w którym łą czo no UDCA z lo sar ta nem, blo ke rem re cep to -
ra an gio ten sy ny, wy ka za ło, że ta kie po łą cze nie zmniej szy ło
ak tyw ność NA FLD (NAS) i wy ka zy wa ło sy ner gi stycz ny efekt
w zmniej sza niu włók nie nia wą tro by u szczu rów[23]. Z ko lei
w ba da niu irań skim po łą czo no UDCA z kur ku mi ną w le cze -
niu MA FLD u szczu rów, uzy sku jąc zmniej sze nie sta nu za pal -
ne go, hi per li pi de mii oraz apop to zy[24]. Mi mo że wszy st kie
po wy żej wy mie nio ne ba da nia kli nicz ne wy da ją się obie cu ją -
ce, nadal pro ble ma tycz ne jest usta le nie, u ja kich pa cjen tów
spo śród mi lio nów do tknię tych MA FLD doj dzie do roz wo ju
NASH, włók nie nia, mar sko ści czy HCC. Za sad ne wy da je się
więc po szu ki wa nie nie in wa zyj nych mar ke rów w ce lu szyb -
sze go roz po zna wa nia MA FLD oraz pro wa dze nie ba dań ran -
do mi zo wa nych na du żych gru pach pa cjen tów z kwa sem
urso de o ksy cho lo wym za rów no w mo no te ra pii, jak i te ra pii
sko ja rzo nej.
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Nazwa produktu leczniczego: (A) Salaza, 500 mg, tabletki dojelitowe. (B) Salaza, 1000 mg, tabletki dojelitowe. Nazwa powszechnie stosowana: (A, B) Mesalazyna (Mesalazinum). Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:
Każda tabletka Salaza zawiera (A) 500 mg mesalazyny, (B) 1000 mg mesalazyny. (A, B) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera (A) 2,13 mmol sodu (49 mg), (B) 4,26 mmol sodu (98 mg). Postać farmaceutyczna:
(A, B) Tabletka dojelitowa. (A) Podłużne tabletki o długości 17,9 mm i średnicy 8,3 mm, z jednorodną powłoczką w kolorze pomarańczowym odporną na działanie kwasu żołądkowego. (B) Podłużne tabletki o długości 22 mm i szerokości 11 mm, 
z jednorodną otoczką w kolorze pomarańczowym odporną na działanie kwasu solnego w żołądku. Wskazania do stosowania: (A, B) Produkt leczniczy Salaza jest wskazany do stosowania w: leczeniu ostrej fazy wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, leczeniu podtrzymującym remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Dawkowanie i sposób podawania: (A, B) Dawkowanie: W trakcie fazy ostrej zapalenia oraz w długoterminowym 
leczeniu podtrzymującym pacjent musi dokładnie przestrzegać schematu leczenia ustalonego przez lekarza, aby uzyskać zamierzony skutek terapeutyczny. Dorośli: Dawkę należy dostosować według reakcji pacjenta na leczenie. Zaleca się 
następujące dawkowanie: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (faza ostra): 1,5-4 g mesalazyny na dobę, raz na dobę lub w dawkach podzielonych. Dawkę 4 g zaleca się w przypadku pacjentów, którzy nie reagują na mniejsze dawki mesalazyny. 
Skutek leczenia należy oceniać po upływie 8 tygodni od jego rozpoczęcia. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (leczenie podtrzymujące): 1,5-3 g mesalazyny na dobę, raz na dobę lub w dawkach podzielonych. Dawkę 3 g zaleca się w przypadku 
pacjentów, którzy nie reagują na mniejsze dawki mesalazyny oraz pacjentów, którzy wymagali zastosowania większej dawki podczas ostrej fazy choroby. (B) Produkt leczniczy Salaza 500 mg, tabletki dojelitowe może być zastosowany w celu 
dostosowania dawki. (A, B) Osoby w podeszłym wieku: Nie przeprowadzono badań. W przypadku osób w podeszłym wieku produkt leczniczy Salaza należy stosować ostrożnie oraz zawsze wyłącznie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. 
Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mesalazyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Sposób podawania: Podanie doustne: Tabletki należy przyjmować 
przed posiłkami i połykać w całości, popijając płynem. (B) Tabletki dojelitowe produktu leczniczego Salaza składają się z rdzenia zawierającego mesalazynę i obojętnej otoczki. Zmodyfikowane uwalnianie mesalazyny zależy od nienaruszonej 
otoczki. Z tego powodu tabletek nie należy dzielić, żuć ani kruszyć. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: (A, B) Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Ponieważ mesalazyna, znana jako kwas 
5-aminosalicylowy (5-ASA), jest eliminowana głównie na drodze acetylacji i następującego po niej wydalenia z moczem, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy uważnie monitorować, zaleca się więc wykonanie badania 
czynności wątroby i nerek przed włączeniem leczenia oraz regularnie w trakcie leczenia. Leczenie produktem leczniczym Salaza należy niezwłocznie przerwać w razie uzyskania dowodów świadczących o pogorszeniu czynności nerek. W przypadku 
pacjentów, u których w czasie leczenia wystąpią zaburzenia czynności nerek, należy podejrzewać działanie toksyczne mesalazyny na nerki. Po zastosowaniu mesalazyny odnotowano przypadki wystąpienia kamicy układu moczowego, w tym 
kamieni składających się w 100% z mesalazyny. Podczas leczenia należy przyjmować odpowiednią ilość płynów. Istnieją doniesienia o zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze zawierające 
mesalazynę. Czynność nerek należy oceniać przed leczeniem i w czasie jego trwania zgodnie z kryteriami medycznymi. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku podawania produktu leczniczego Salaza pacjentom z zaburzeniami czynności 
wątroby. Pacjentów z wywiadem wskazującym na nadwrażliwość na sulfasalazynę należy bardzo uważnie nadzorować medycznie; w razie wystąpienia ostrych reakcji nietolerancji, takich jak skurcze w obrębie jamy brzusznej, ostry ból brzucha, 
gorączka, silny ból głowy oraz wysypki, należy niezwłocznie przerwać leczenie. Pacjentów z chorobami płuc, szczególnie astmą, należy uważnie monitorować w trakcie leczenia. Istnieją doniesienia o występowaniu w rzadkich przypadkach reakcji 
nadwrażliwości ze strony serca wywołanych przez mesalazynę (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia). Należy zachować ostrożność podczas leczenia mesalazyną pacjentów z chorobami, które predysponują ich do wystąpienia zapalenia 
mięśnia sercowego lub osierdzia. W razie podejrzenia reakcji nadwrażliwości ze strony serca nie należy ponownie podawać produktów zawierających mesalazynę. W rzadkich przypadkach donoszono o wystąpieniu ciężkich dyskrazji krwi po 
leczeniu mesalazyną. Badania hematologiczne należy przeprowadzić w razie występowania u pacjenta niewyjaśnionych krwotoków, krwiaków, plamicy, niedokrwistości, gorączki lub bólu gardła i krtani. Leczenie produktem leczniczym Salaza 
należy przerwać w przypadku podejrzenia dyskrazji krwi. Zaleca się zachowanie ostrożności w leczeniu pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Tabletek produktu leczniczego Salaza nie należy podawać jednocześnie 
z produktami przeczyszczającymi typu lakulozy lub podobnymi, ponieważ obniża to pH kału i może hamować uwalnianie substancji czynnej. Przed leczeniem i w czasie jego trwania, w zależności od decyzji lekarza prowadzącego, należy 
wykonywać badania krwi (morfologia z rozmazem, testy czynnościowe wątroby, takie jak AlAT oraz stężenie kreatyniny w surowicy). (A) W związku z leczeniem mesalazyną notowano ciężkie skórne działania niepożądane (SCAR), w tym zespół 
Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Należy przerwać stosowanie mesalazyny w chwili pojawienia się pierwszych przedmiotowych i podmiotowych objawów ciężkich reakcji skórnych, takich jak 
wysypka, zmiany na błonach śluzowych lub jakiekolwiek inne oznaki nadwrażliwości. (A) Ten lek zawiera 49 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce. Odpowiada to 2,5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu 
w diecie u osób dorosłych. (B) Ten produkt leczniczy zawiera 98 mg sodu w każdej tabletce. Odpowiada to 5% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Maksymalna dawka dobowa tego produktu leczniczego 
(4 g) odpowiada 20% zalecanej przez WHO maksymalnej dobowej dawki sodu. Produkt leczniczy Salaza jest lekiem o dużej zawartości sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie ubogosodowej. Działania niepożądane:
(A) Działania niepożądane występujące z częstością: rzadko (< 1/10 000 do 1/1000): Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, anemia aplastyczna. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje 
nadwrażliwości, w tym zmiany dotyczące płuc i serca: gorączka, ból mięśni, ból stawów, zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia. Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, neuropatia. Zaburzenia 
żołądka i jelit: nudności, ból brzucha, biegunka, zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przejściowy wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień (w tym świąd 
i pokrzywka), nadwrażliwość na światło. Cięższe reakcje zgłaszano w przypadku pacjentów z występującymi wcześniej schorzeniami skóry, takimi jak atopowe zapalenie skóry i wyprysk alergiczny. Opisywano następujące zaburzenia (z nieznaną 
częstością): rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia czynności nerek, ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, 
niewydolność nerek. Częstość nieznana: kamica układu moczowego. W związku z leczeniem mesalazyną notowano ciężkie skórne działania niepożądane (SCAR), w tym zespół Stevensa i Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się 
naskórka (TEN). W bardzo rzadkich przypadkach (< 1/10 000) obserwowano zaostrzenie objawów zapalenia jelita grubego. (B) Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiana liczby krwinek (agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, neutropenia, 
małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna) [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, zapalenie jelita grubego na całej 
długości (pancolitis) [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)], neuropatia obwodowa [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia serca: zapalenie mięśnia 
sercowego, zapalenie osierdzia [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)]. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: reakcje alergiczne w obrębie płuc (duszność, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe 
zapalenie płuc, nacieki w płucach, zapalenie płuc) [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia żołądka i jelit: dyskomfort, nudności, ból brzucha, biegunka, wzdęcia, wymioty [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)], ostre zapalenie trzustki, nasilenie 
objawów zapalenia jelita grubego [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz i parametrów wskazujących na cholestazę), zapalenie 
wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło. Cięższe reakcje zgłaszano w przypadku pacjentów z występującymi wcześniej chorobami skóry, takimi jak 
atopowe zapalenie skóry i wyprysk alergiczny [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)], łysienie, rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa-Johnsona [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból mięśni, ból 
stawów [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, zespół nerczycowy [bardzo rzadko (< 1/10 000)], kamica moczowa (częstość nieznana). Zaburzenia układu 
rozrodczego i piersi: oligospermia (odwracalna) [bardzo rzadko (< 1/10 000)]. Podmiot odpowiedzialny: (A, B) FAES FARMA S.A., Kalea Maximo Aguirre 14, 48940 Leioa, Bizkaia, Hiszpania. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
i nazwa organu, który je wydał: (A) 25650, (B) 26293. (A, B) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Kategoria dostępności: (A, B) Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza 
– Rp. Cena urzędowa detaliczna: (A) 74,63 PLN, (B) 142,14 PLN. Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta: (A) 3,56 PLN, (B) 7,11 PLN. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

Nazwa produktu leczniczego: (A) Salaza, 500 mg, czopki. (B) Salaza, 1000 mg, czopki. Nazwa powszechnie stosowana: (A, B) Mesalazyna (Mesalazinum). Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Każdy czopek zawiera: 
(A) 500 mg mesalazyny, (B) 1000 mg mesalazyny. Postać farmaceutyczna: (A, B) Czopek. Czopek koloru szarawo-białego do lekko fioletowo-czerwonawego, o kształcie torpedy. Wskazania do stosowania: (A, B) Produkt leczniczy Salaza 
jest wskazany do stosowania u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem dystalnego odcinka jelita grubego (zapaleniem odbytnicy oraz zapaleniem odbytnicy i esicy) w celu: leczenia w fazie zaostrzenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu; 
utrzymania remisji. Dawkowanie i sposób podawania: (A, B) Dawkowanie: Dawkę należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z kryteriami lekarza, w zależności od charakterystyki pacjenta i choroby. Zalecana dawka 
u dorosłych to: Leczenie w fazie zaostrzenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu: (A) jeden czopek dwa lub trzy razy na dobę (1000-1500 mg), (B) jeden czopek raz na dobę (1000 mg); (A, B) Utrzymanie remisji: (A) jeden czopek raz lub 
dwa razy na dobę (500-1000 mg), (B) jeden czopek raz na dobę (1000 mg). Można rozważyć zastosowanie mniejszej skutecznej dawki (w tym przypadku należy stosować czopki o mocy 500 mg). (A, B) Dzieci i młodzież: Produkt leczniczy 
Salaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci młodszych niż 6 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego Salaza u dzieci w wieku od 6 do 18 lat 
są ograniczone. Sposób podawania: W celu uzyskania zamierzonego skutku produkt leczniczy Salaza należy stosować regularnie i konsekwentnie podczas fazy zaostrzenia lub podczas długotrwałego leczenia w fazie podtrzymującej. Przed 
podaniem czopka zaleca się wypróżnienie. Czopki należy wprowadzać, gdy pacjent leży na lewym boku, i zaleca się, by pacjent pozostał w tej pozycji przez około 1 godzinę. Czopki należy wprowadzać głęboko do odbytu i powinny one pozostać 
w odbytnicy przez 1 do 3 godzin w celu zwiększenia skuteczności. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: (A, B) Leczenie produktem leczniczym Salaza należy prowadzić pod nadzorem medycznym. Należy 
wykonywać badania krwi (morfologia krwi, parametry czynnościowe wątroby, takie jak aktywność aminotransferaz, stężenie kreatyniny) i badania moczu. Zaleca się przeprowadzanie tych badań po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia, 
a następnie w odstępach co 4 tygodnie przez 3 miesiące. Jeżeli wyniki są prawidłowe, badania kontrolne należy wykonywać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów choroby badania należy przeprowadzić natychmiast. 
Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie monitorować. W przypadku pogorszenia się czynności nerek w okresie leczenia należy podejrzewać wystąpienie działania nefrotoksycznego 
mesalazyny. Podczas stosowania mesalazyny zgłaszano przypadki kamicy nerkowej, w tym tworzenie się kamieni zawierających w 100% mesalazynę. Zaleca się przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów w trakcie leczenia. U pacjentów 
z chorobami układu oddechowego, w szczególności z astmą, zaleca się uważne monitorowanie medyczne podczas leczenia mesalazyną. U pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na sulfasalazynę, leczenie produktem 
leczniczym Salaza również należy prowadzić pod uważnym nadzorem medycznym. Jeśli wystąpią ostre objawy nietolerancji, takie jak skurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ból głowy i ciężka wysypka skórna, należy natychmiast przerwać 
leczenie. Rzadko zgłaszano reakcje nadwrażliwości z zajęciem mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia) wywołane stosowaniem mesalazyny. Podczas stosowania mesalazyny bardzo rzadko zgłaszano ciężkie 
zaburzenia składu krwi. Jednoczesne leczenie mesalazyną może zwiększyć ryzyko zaburzeń składu krwi u pacjentów otrzymujących azatioprynę lub 6-merkaptopurynę. W przypadku podejrzenia lub pewności występowania tych działań 
niepożądanych należy przerwać leczenie. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. W związku z leczeniem mesalazyną notowano ciężkie skórne działania niepożądane 
(SCAR), w tym zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Należy przerwać stosowanie mesalazyny w chwili pojawienia się pierwszych przedmiotowych i podmiotowych objawów ciężkich reakcji 
skórnych, takich jak wysypka, zmiany na błonach śluzowych lub jakiekolwiek inne oznaki nadwrażliwości. Działania niepożądane: (A, B) Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiana liczby krwinek (agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, 
neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna) [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, 
zapalenie jelita grubego na całej długości (pancolitis) [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)], neuropatia obwodowa [bardzo rzadko (< 1/10 000), 
nieznana]. Zaburzenia serca: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)]. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: reakcje alergiczne w obrębie płuc (duszność, kaszel, alergiczne 
zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc, nacieki w płucach, zapalenie płuc) [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia żołądka i jelit: dyskomfort i ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty [rzadko 
(≥ 1/10 000 do < 1/1000)], ostre zapalenie trzustki, nasilenie objawów zapalenia jelita grubego [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności 
aminotransferaz i parametrów wskazujących na cholestazę), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło. Cięższe działania 
niepożądane zgłaszane są u pacjentów z istniejącymi już chorobami skóry, takimi jak atopowe zapalenie skóry i wyprysk atopowy [rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)], łysienie, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona (SJS), toksyczne 
martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). W związku z leczeniem mesalazyną notowano ciężkie skórne działania niepożądane (SCAR), w tym zespół Stevensa i Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN) [bardzo 
rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból mięśni, ból stawów [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, zespół 
nerczycowy [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Częstość nieznana: kamica nerkowa. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: oligospermia (odwracalna) [bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana]. Podmiot odpowiedzialny: (A, B) FAES FARMA S.A., 
Kalea Maximo Aguirre 14, 48940 Leioa, Bizkaia, Hiszpania. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa organu, który je wydał: (A) 25972, (B) 25973. (A, B) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Kategoria dostępności: (A, B) Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Cena urzędowa detaliczna: (A) 43,60 PLN, (B) 83,11 PLN. Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta: 
(A) 5,10 PLN, (B) 3,20 PLN. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.
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Niedoczynność tarczycy – aktualny stan wiedzy
oraz zmiany postępowania

w obliczu pandemii COVID-19

Nie do czyn ność tar czy cy jest jed ną z naj czę st szych en do -
kry no pa tii w po pu la cji ogól nej – do tknię tych nią jest ok. 5%
lud no ści Eu ro py. Cho ro ba wy stę pu je czę ściej u ko biet ra sy
kau ka skiej oraz u osób w star szym wie ku. Zróż ni co wa ny
obraz kli nicz ny oraz nie swo i ste ob ja wy cho ro by czy nią z niej
czę sty pro blem dia gno stycz ny w le cze niu am bu la to ryj nym
oraz szpi tal nym. Naj czę st sze do le gli wo ści wśród pa cjen tów
obej mu ją zmę cze nie, uczu cie zim na, wzrost ma sy cia ła, bra -
dy kar dię, za par cia. Nie le czo na cho ro ba mo że pro wa dzić do
znacz ne go spad ku ja ko ści ży cia pa cjen tów, a w cięż kich
przy pad kach do po waż nych po wi kłań zdro wot nych, ze zgo -
nem włącz nie. Dia gno sty ka nie do czyn no ści tar czy cy opie ra
się na ba da niach bio che micz nych stę że nia hor mo nu ty re o -
tro po we go (TSH) oraz hor mo nów tar czy cy we krwi ob wo -
do wej. Me to dą le cze nia z wy bo ru jest sub sty tu cja hor mo -
nów tar czy cy pre pa ra ta mi do u st ny mi. Osią gnię cie eu ty re o -

zy moż li we jest u więk szo ści pa cjen tów dzię ki do brej do -
stęp no ści te stów dia gno stycz nych oraz le cze nia. Ro ko wa nie
jest ko rzy st ne.

Pan de mia CO VID-19 po zo sta je jed nym z naj bar dziej
istot nych pro ble mów do ty czą cych orga ni za cji sy ste mów
ochro ny zdro wia. Ni niej sze opra co wa nie opi su je ak tu al ny
stan wie dzy na te mat nie do czyn no ści tar czy cy, epi de mio lo -
gię po wyż szej jed no st ki cho ro bo wej, jej ob ja wy, po wi kła nia
oraz moż li wo ści le cze nia, jak rów nież wpływ pan de mii na
dia gno sty kę i le cze nie nie do czyn no ści tar czy cy.

Epi de mio lo gia

Nie do czyn ność tar czy cy sta no wi jed ną z naj czę st szych
en do kry no pa tii w po pu la cji ogól nej[1]. Czę stość wy stę po wa -
nia w Eu ro pie wy no si po mię dzy 3–5%[2], z cze go czę stość

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI 60 WRZESIEŃ 2021

Hypothyroidism – current state of knowledge and treatment changes in the wake of COVID-19 pandemic
Summary

Hypothyroidism is one of the most common endocrinopathies in the general population affecting about 5% of Europe's inhabitants. It occurs

more often among caucasian women and among elderly. Different clinical presentations among patients and unspecific symptoms make it 

a common diagnostic problem in both hospital and outpatient treatment. Most common signs and symptoms include fatigue, cold intolerance,

weight gain, bradycardia, constipation. Untreated disease might lead to decreased quality of life and, in severe cases, might be a cause of

serious health complications, not excluding death. Diagnosis of hypothyroidism is based on laboratory measurements of thyreotropin and

thyroid hormones concentration in patient's blood. Treatment of choice is hormone replacement therapy with oral tablets containing

levothyroxine. Achieving euthyreoidism is possible in most cases thanks to wide availability of diagnostics and treatment methods – prognosis

is generally favorable. COVID-19 pandemic remains one of the most important problems concerning organisation of healthcare systems

worldwide. This paper focuses on the current state of knowledge about hypothyroidism, its epidemiology, symptoms, complications, available

treatment methods as well as how the pandemic influenced diagnostic and treatment of hypothyroidism.

Keywords: hypothyroidism, thyroid disease, COVID-19, levothyroxine

Słowa kluczowe: niedoczynność tarczycy, choroby tarczycy, COVID-19, lewotyroksyna
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wy stę po wa nia u ko biet jest więk sza niż u męż czyzn (od po -
wie dnio ok. 9% i ok. 3%)[3]. Do czyn ni ków ry zy ka wy stą pie -
nia nie do czyn no ści tar czy cy za li cza się mię dzy in ny mi nie do -
sta tecz ną po daż jo du[4] (sta no wi ona naj czę st szą przy czy nę
nie do czyn no ści tar czy cy na świe cie[5], zwła szcza w kra jach
roz wi ja ją cych się), czyn ni ki ge ne tycz ne[6], eks po zy cję na pro -
mie nio wa nie jo ni zu ją ce[7] oraz sub stan cje che micz ne (przy -
kła do wo bi sfe nol A – BPA, po li chlo ro wa ne bi fe ny le – PCBs,
izo fla wo ny, pe sty cy dy chlo ro or ga nicz ne)[8]. W re jo nach
o pra wi dło wej po da ży jo du naj czę st szą przy czy ną nie do -
czyn no ści tar czy cy jest prze wle kłe au to im mu ni za cyj ne za pa -
le nie tar czy cy – cho ro ba Ha shi mo to (HT). HT zwią za ne jest
ze sta nem za pal nym oraz na cie ka mi lim fo cy tar ny mi obe cny -
mi w tkan ce tar czy cy. Cha rak te ry zu je się obe cno ścią prze -
ciw ciał prze ciw ko ty re o pe ro ksy da zie (a-TPO), rza dziej
prze ciw ko ty re o glo bu li nie (a-Tg)[9].

In ne przy czy ny nie do czyn no ści tar czy cy obej mu ją sto so -
wa nie nie których le ków (m.in. amio da ron, in hi bi to ry ki na zy
ty ro zy no wej, związ ki li tu)[10,11], sta ny po za bie gach w obrę bie
gru czo łu tar czo we go, le cze nie izo to pa mi jo du pro mie nio -
twór cze go 131-I, cho ro by podwzgórza oraz przy sad ki
mózgo wej[12].

Czę stość wy stę po wa nia nie do czyn no ści tar czy cy jest
więk sza u osób w star szym wie ku[13]. W star szym wie ku
stwier dza się rów nież wy ższe war to ści TSH niż u mło dych
osób oraz ob ser wu je się wy ższą kon cen tra cję prze ciw ciał
an ty-TPO we krwi ob wo do wej[14]. Za u wa żal na jest pre dy -
spo zy cja płcio wa – czę ściej cho ru ją ko bie ty[15]. 

Ob ja wy

Hor mo ny tar czy cy (ty ro ksy na – T4 i tri jo do ty ro ni na –
T3) wy wie ra ją bez po śre dni wpływ na sze reg na rzą dów oraz

peł nio ne przez nie funk cje w orga ni zmie czło wie ka, stąd
spek trum ob ja wów nie do czyn no ści tar czy cy jest bar dzo sze -
ro kie. Do naj czę st szych ob ja wów na le żą zmę cze nie, sen -
ność, wzrost ma sy cia ła, osła bie nie, uczu cie zim na, zwięk -
szo na męcz li wość oraz za par cia[16]. Nie do bór hor mo nów
ma istot ny wpływ na funk cjo no wa nie ukła du krą że nia, co
mo że pro wa dzić do bra dy kar dii, wzro stu ci śnie nia tęt ni cze -
go, zwła szcza roz kur czo we go, prze bu do wy mię śnia ser co -
we go, spad ku rzu tu ser ca (co u czę ści cho rych pro wa dzi do
nie wy dol no ści ser ca), wzro stu stę że nia LDL oraz dys funk cji
śród błon ka na czy nio we go[17] z kon se kwen cja mi w po sta ci
miaż dży cy na czyń. Pa cjen ci czę sto uskar ża ją się na uczu cie
su chej skóry oraz łam li wość i utra tę wło sów, łam li wość pa -
znok ci oraz obrzę ki. Do dat ko wo pa cjen ci zgła sza ją do le gli -
wo ści bólo we w obrę bie sta wów i mię śni. Ob ser wu je się
tak że po gor sze nie funk cji ne rek oraz pa ra me trów he ma to -
lo gicz nych[18,19]. Nie do czyn ność tar czy cy pro wa dzi tak że do
za bu rzeń po ten cji, a u ko biet do za bu rzeń mie siącz ko wa nia
oraz po gor sze nia płod no ści. Dzie ci ma tek z nie do czyn no ścią
tar czy cy oraz nie do bo rem jo du po uro dze niu pre zen tu ją
niż sze wska źni ki in te li gen cji[20,21]. Po wyż sze do le gli wo ści spra -
wia ją, że nie do czyn ność tar czy cy po wo du je spa dek ja ko ści
ży cia pa cjen tów[22].

Nie le czo na nie do czyn ność tar czy cy mo że pro wa dzić do
wy stą pie nia śpiącz ki me ta bo licz nej. Pa cjen ci pre zen tu ją ob -
ni żo ną tem pe ra tu rę cia ła, hi po ten sję, hi po na tre mię, hi po gli -
ke mię, bra dy kar dię oraz obrzęk ślu zo wa ty. Wy stą pić mo gą
rów nież po stę pu ją ce za bu rze nia świa do mo ści, do śpiącz ki
włącz nie[23]. Obe cnie cięż ki prze bieg nie do czyn no ści tar czy -
cy oraz obrzęk ślu zo wa ty jest rzad kim zja wi skiem[24]. Nie ste -
ty na wet w sy tu a cji po sta wie nia wła ści we go roz po zna nia
i wdro że nia od po wie dnie go le cze nia śmier tel ność po zo sta -
je na wy so kim po zio mie – Ono et al. opi su ją śmier tel ność
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Ryc. 1. Podzia³ niedoczynnoœci tarczycy w zale¿noœci od stê¿enia TSH, FT3 i FT4 we krwi
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29,5% w ba da niu na 149 przy pad kach ho spi ta li zo wa nych
w Ja po nii po mię dzy 07.2010 a 03.2013[25]. Ze wzglę du na
spo ra dycz ność wy stę po wa nia tej ma ni fe sta cji cho ro by brak
jest ba dań na du żych po pu la cjach.

Roz po zna nie

Za nie do czyn ność tar czy cy od po wia da nie do bór hor -
mo nów tar czy cy (ty ro ksy ny – T4 oraz tri jo do ty ro ni ny – T3)
w sto sun ku do ak tu al ne go za po trze bo wa nia w ustro ju.
W za leż no ści od lo ka li za cji przy czy ny cho ro by nie do czyn -
ność tar czy cy dzie li się na pier wot ną, wtór ną oraz trze cio -
rzę do wą. W pier wot nej nie do czyn no ści tar czy cy dia gno za
opie ra się na stwier dze niu stę że nia hor mo nów tar czy cy
(FT3, FT4) po ni żej dol nej gra ni cy nor my przy jed no cze snym
podwyż szo nym stę że niu TSH w su ro wi cy (ty po we gra ni ce
nor my dla TSH obej mu ją przedział 0,4–4 mIU/l). We wtór -
nej bądź trze cio rzę do wej nie do czyn no ści tar czy cy ob ser wu -
je się zmniej szo ne stę że nie FT3 oraz FT4 w su ro wi cy przy
pra wi dło wym lub ob ni żo nym stę że niu TSH[26]. Wy róż nia się
rów nież sub kli nicz ną nie do czyn ność tar czy cy, która ce chu je
się zwięk szo nym stę że niem TSH przy pra wi dło wych bądź
zbli żo nych do dol nej gra ni cy nor my war to ściach TSH. Obo -
wią zu ją cy podział pre zen tu je rycina 1.

Le cze nie

Te ra pia nie do czyn no ści tar czy cy opie ra się na do u st nej
su ple men ta cji hor mo nów tar czy cy. W far ma ko te ra pii sto so -
wa ne są pre pa ra ty le wo ty ro ksy ny, lio ty ro ni ny oraz pre pa ra -
ty łą czo ne. We dług za le ceń Ame ri can Thy ro id As so cia tion
(ATA) le kiem pierw sze go wy bo ru są pre pa ra ty le wo ty ro ksy -
ny[27]. Le ki do stęp ne są w po sta ci roz two rów oraz ta ble tek
do u st nych, a tak że ka psu łek że lo wych i wy su szo nych eks -
trak tów z tar czy cy zwie rząt ho dow la nych. Naj czę ściej sto -
so wa ną i naj bar dziej roz po wszech nio ną for mą le ku są ta blet -
ki. Roz two ry są wzglę dnie no wą po sta cią pre pa ra tu – je dy -
ny lek w tej for mie do stęp ny w Pol sce zo stał za re je stro wa ny
w 2020 r. Pu bli ka cje do ty czą ce sto so wa nia roz two rów do -

u st nych su ge ru ją lep sze wchła nia nie sub stan cji ak tyw nej
u pa cjen tów z za bu rze nia mi wchła nia nia, osób, u których
przyj mo wa nie ta ble tek jest utru dnio ne (np. sta ny ter mi nal ne),
a tak że wśród pa cjen tów z cho ro ba mi to wa rzy szą cy mi oraz
sto su ją cych pre pa ra ty mo gą ce za bu rzać ab sorp cję hor mo nów
tar czy cy w prze wo dzie po kar mo wym. Sto so wa nie roz two -
rów do u st nych przy no si ko rzy ści pod po sta cią lep szej kon tro li
cho ro by, a w kon se kwen cji rów nież zmniej sze nia czę sto ści
okre so wych po mia rów stę że nia TSH[28,29]. Le ki za re je stro wa -
ne do sto so wa nia na te re nie Pol ski przed sta wia ta be la 1.

Zgo dnie z za le ce nia mi ATA po cząt ko wa daw ka hor mo -
nów tar czy cy uza leż nio na jest od ma sy cia ła pa cjen ta, bez -
tłu szczo wej ma sy cia ła, etio lo gii nie do czyn no ści tar czy cy
oraz ogól ne go wy wia du pa cjen ta (w tym cho rób współ i st -
nie ją cych). Do ce lo we war to ści TSH są usta la ne w za leż no -
ści od sy tu a cji kli nicz nej pa cjen ta[30]. Roz po czy na jąc le cze nie
u pa cjen tów z nie do czyn no ścią tar czy cy, na le ży pa mię tać
o stop nio wym zwięk sza niu daw ki le ku w za leż no ści od ob -
ja wów i stę że nia hor mo nów tar czy cy oraz TSH we krwi.
Po stę po wa nie ta kie jest istot ne zwła szcza u pa cjen tów
w pode szłym wie ku oraz z cho ro ba mi to wa rzy szą cy mi
w wy wia dzie. Szcze gól ną ostroż ność na le ży za cho wać u pa -
cjen tów z roz po zna ną cho ro bą nie do krwien ną ser ca. U pa -
cjen tów w mło dym i śre dnim wie ku bez cho rób współ i st -
nie ją cych moż li wa jest far ma ko te ra pia w peł nej daw ce od
pierw sze go dnia le cze nia. U ko biet cię żar nych z nie do czyn -
no ścią tar czy cy sto su je my lek w peł nej daw ce, a pre pa ra ty
z lio ty ro ni ną, podob nie jak eks trak ty zwie rzę ce, są prze ciw -
wska za ne. Przy kła do we po cząt ko we daw ko wa nie oraz do -
ce lo we war to ści TSH wg Bion di et al.[31] przed sta wia ją ta be -
le 2 i 3. W przy pad ku zmia ny daw ki hor mo nów tar czy cy
(np. przy istot nej zmia nie ma sy cia ła pa cjen ta, cią ży) na le ży
wy ko nać kon trol ne ba da nie stę że nia TSH, FT3 oraz FT4 we
krwi po 4–6 ty go dniach[32].

Nie do czyn ność tar czy cy a CO VID-19

Pan de mia CO VID-19 sta no wi je den z naj waż niej szych
pro ble mów sy ste mów ochro ny zdro wia na świe cie. Na ca -

Ta be la 1. Preparaty hormonów tarczycy zarejestrowane na terenie Polski[45]

IBSAlewotyroksyna13, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200
Roztwór doustny
(pojemnik 1 ml)

Tirosint Sol

Mercklewotyroksyna + liotyronina100+20, 75+15TabletkiNovothyral

Berlin-Chemielewotyroksyna50, 75, 100, 125, 150TabletkiLetrox

Mercklewotyroksyna25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200TabletkiEuthyrox

Producent

Aspen Pharma

Substancja aktywna

lewotyroksyna50, 100

Dawki [�g]

TabletkiEltroxin

Postaæ lekuNazwa preparatu



łym świe cie stwier dzo no do tych czas pra wie 200 mi lio nów
za ka żeń SARS-CoV-2 oraz od no to wa no po nad 4 mi lio ny
zgo nów[33]. W Pol sce pierw szy przy pa dek za ka że nia SARS-
-CoV-2 stwier dzo no 4 mar ca 2020 r.[34] Od te go cza su zdia -
gno zo wa no pra wie 3 mi lio ny przy pad ków CO VID-19 oraz
stwier dzo no po nad 75 000 zgo nów z po wo du cho ro by[35].
Jed no cze śnie w sta ty sty kach opu bli ko wa nych przez Głów ny
Urząd Sta ty stycz ny moż na za u wa żyć wzrost licz by zgo nów
w sto sun ku do lat po prze dnich o war to ści więk sze niż licz ba
po twier dzo nych zgo nów z po wo du za ka że nia SARS-CoV-2[36].
Róż ni ce te mo gą wy ni kać z nie do sta tecz ne go te sto wa nia
podej rza nych o za ka że nie, prze cią że nia sy ste mu ochro ny
zdro wia i bra ku moż li wo ści ade kwat ne go le cze nia cho rób
in nych niż CO VID-19, jak rów nież z od le głych po wi kłań za -
ka że nia ko ro na wi ru sem[37,38]. Zmia ny w funk cjo no wa niu sy -
ste mów ochro ny zdro wia wy wo ła ne przez pan de mię wpły -
wa ją rów nież na cho rych z nie do czyn no ścią tar czy cy.

Wy rów na na nie do czyn ność tar czy cy nie wią że się z gor -
szym ro ko wa niem CO VID-19, na to miast nie kon tro lo wa na
ty re o to ksy ko za, jak i nie do czyn ność tar czy cy[39] mo że skut -
ko wać cięż szym prze bie giem cho ro by[40]. W związ ku z tym
za le ca na jest kon ty nu a cja le cze nia i ści słe prze strze ga nie
przyj mo wa nia le ków przez pa cjen tów[41]. Istot ną zmia ną

zwią za ną z pan de mią jest ogra ni cze nie do stęp no ści do le -
cze nia spe cja li stycz ne go. Utru dnie nia te do pro wa dzi ły w cią -
gu ostat nich mie się cy do wzro stu zna cze nia te le me dy cy ny.
Ce lem ogra ni cze nia trans mi sji wi ru sa za le ca ne jest ogra ni -
cze nie bez po śre dnie go kon tak tu po mię dzy le ka rzem a pa -
cjen tem – pre fe ro wa ne jest wy ko rzy sta nie usług te le in for -
ma tycz nych i ogra ni cze nie wi zyt oso bi stych do grup pa -
cjen tów, którzy te go wy ma ga ją. War ta roz wa że nia jest
rów nież edu ka cja pa cjen tów z wy ko rzy sta niem no wych
tech no lo gii (na przy kład po przez me dia spo łecz no ścio we,
stro ny in ter ne to we)[42].

Wraz z po ja wie niem się szcze pio nek prze ciw CO VID-19
czę sto po ru sza ną kwe stią są prze ciw wska za nia do szcze -
pienia. Zgo dnie z ak tu al ny mi sta no wi ska mi to wa rzystw
naukowych sta bil na nie do czyn ność tar czy cy (w tym cho ro ba
Hashimoto) nie sta no wi prze ciw wska za nia do szcze pie nia
prze ciw ko CO VID-19 – w obe cnej sy tu a cji epi de mio lo gicz -
nej im mu ni za cja jest za le ca na[43,44].
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O Bentleyu szczepionkowym, delcie, 
czwartej fali i używaniu rozumu

Szcze pion ka mR NA. Wszy scy, którzy wy po wie dzie li woj nę
pan de mii, uwa ża ją ją za naj sku tecz niej szą broń, a prze ciw ni -
cy szcze pień za wcie le nie zła. A pan? Czym mR NA jest dla
na u kow ca?

Tak na do brą spra wę, czy stą in for ma cją. W tej szcze -
pion ce nie ma żad ne go biał ka, tyl ko in for ma cja o tym, jak na -
sza ko mór ka ma wy pro du ko wać biał ko, które po bu dzi nasz
układ od por no ścio wy do dzia ła nia. Trze ba po wie dzieć, że
jest to przy szłość wak cy no lo gii. Ja od pew ne go cza su uży -
wam ta kie go mo im zda niem ład ne go po rów na nia mo to ry -
za cyj ne go, to jest coś w ro dza ju Ben tle ya na praw dę wy so -
kiej kla sy. W po rów na niu do szcze pion ki mR NA szcze pion -
ki we kto ro we są za le dwie przy zwo i tym BMW, a je szcze
nie wpro wa dzo ne w Unii Eu ro pej skiej szcze pion ki pod jed -
no st ko we biał ko we to naj wy żej To y o ta. Do bra, sier mięż na,
do je dzie do ce lu, ale do kla sy i po lo tu Ben tle ya jej da le ko.

Sły szy się, że szcze pion ka mR NA ma wpływ na na sze
DNA…

Oso by, które to im pli ku ją, po win ny wrócić na lek cję bio -
lo gii i to je szcze w szko le pod sta wo wej. Na szym ma te ria łem
ge ne tycz nym jest DNA, RNA brzmi podob nie, ale to są tak
na do brą spra wę dwa róż ne związ ki. DNA na sze go orga ni -
zmu za mknię te jest przede wszy st kim w ją drze ko mór ko -
wym, na to miast trans la cja, czy li etap pro duk cji biał ka z mR -
NA, na stę pu je na te re nie cy to pla zmy. mR NA do ją dra ko -
mór ko we go w ogóle nie wni ka. 

Czy pa na zda niem doj dzie do do szcze pia nia trze cią daw ką?
A je śli tak, to kie dy?

Bar dzo nie lu bię po ję cia trze cia daw ka szcze pion ki. Do tej
po ry wszy st kie sche ma ty, o których mówi my, to są sche ma ty
dwu daw ko we, wy jąt kiem jest szcze pion ka John son & John -
son, która jest po da wa na w sche ma cie jed no daw ko wym. To

jest kom plet ny sche mat szcze pień. Co naj wy żej bę dzie my
mówi li o daw ce przy po mi na ją cej i naj praw do po dob niej daw -
ka przy po mi na ją ca szcze pio nek prze ciw ko SARS-CoV-2 bę -
dzie po trzeb na. Kie dy? Te go nie je stem w sta nie po wie dzieć,
ale tak jak aku rat po trzeb ne są daw ki przy po mi na ją ce szcze -
pion ki prze ciw ko tęż co wi, prze ciw ko bło ni cy, to wła śnie na
ta kiej sa mej za sa dzie bę dzie po trzeb na daw ka przy po mi na ją -
ca szcze pion ki prze ciw ko ko ro na wi ru so wi. Ja ki to bę dzie
okres? Nie wiem, mo że być rok, mo gą być dwa la ta, mo gą
być na wet być trzy. Wszy st ko wy ka żą ba da nia kli nicz ne. 

Czy do tych cza so we szcze pion ki są sku tecz ne prze ciw ko
wa rian to wi del ta?

Na pod sta wie wy ni ków ba dań z te re nu Zjed no czo ne go
Króle stwa ja sno moż na wy wnio sko wać, że za rów no szcze -
pion ki we kto ro we, czy li Astra Ze ne ca, jak i szcze pion ki mR -
NA, przede wszy st kim szcze pion ka Pfe i ze ra, pod wa run -
kiem, że są w sche ma cie dwu daw ko wym, czy li kie dy ma my
kom plet szcze pień, rów nież za po bie ga ją w du żym stop niu
za ka że niu wa rian tem del ta.

Ja ka jest pań ska pro gno za czwar tej fa li za ka żeń?

Mam nadzie ję, że nie cze ka nas ko lej na fa la za ka żeń, ale
pa mię taj my o tym, że to tak sa mo jak przy po prze dnich fa -
lach bę dzie za le ża ło od nas sa mych, nie od wa rian tu ge ne -
tycz ne go wi ru sa, tyl ko od te go, jak za cho wa się spo łe czeń -
stwo. Tu taj na le ży pa mię tać o tym, je że li nie bę dzie my mie li
od po wie dnie go po zio mu wy szcze pie nia, je że li lu dzie nie
bę dą się za cho wy wa li roz są dnie, z dru giej stro ny, je że li bę -
dzie my mie li nie spój ny prze kaz, że ko ro na wi rus w ko ścio -
łach i szko łach nie za ra ża, pro si my się sa mi o kło po ty.

W swo ich wy po wie dziach w te le wi zji, a zwła szcza w ko -
men ta rzach w me diach spo łecz no ścio wych, nie oszczę dza
pan an ty szcze pion kow ców.
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Tych lu dzi nie war to słu chać. Naj le piej czer pać wie -
dzę ze spraw dzo nych źródeł zwią za nych z na u ką. Za pra -
szam do pro fi li na u ko wych ta kich au to ry te tów jak Krzy -
sztof Pyrć, pro fe sor Si mon czy pro fe sor Fi li piak. Tam
znaj du je się re al na wie dza opar ta na fak tach. Pan de mia
udo wo dni ła, że prak tycz nie każ dy Po lak zna się na le cze -
niu, pra wie i pił ce noż nej, a zwła szcza w tej chwi li kon -
kret nie na me dy cy nie i oso bli wie na ba da niach kli nicz nych
wi ru so lo gii, i tak da lej, i tak da lej. Na to miast czy my, Po -
la cy, je ste śmy ja koś bar dziej po dat ni na ar gu men ty ru -
chów an ty szcze pion ko wych? Trud no jed no znacz nie
stwier dzić, w Pol sce rze czy wi ście te ru chy są do syć sil ne,
na to miast my ślę, że to jest kwe stia te go, że szcze pion ki
sta ły się ofia ra mi wła sne go suk ce su. Lu dzie po za po mi na -
li, czym po tra fią być cho ro by za ka źne, nie pa mię ta my wi -
do ku osób o ku lach po po lio, nie pa mię ta my osób po -
wszech nie umie ra ją cych na gru źli cę, oszpe co nych przez
ospę praw dzi wą, tro chę od do bro by tu nam się w gło -
wach po przew ra ca ło.

Są dzi pan, że po pan de mii po rzą dek w gło wach po wróci?

To już bę dzie za le ża ło od wła ści cie li głów. Ale szan se są.
W tej chwi li – co jest aku rat do brą rze czą, je że li cho dzi
o pan de mię – pi śmien nic two po świę co ne ko ro na wi ru so wi
jest do stęp ne bez opłat. Ist nie je an glo ję zycz na stro na, która
na zy wa się Pub Med, moż na tam spraw dzić wła ści wie już
w tej chwi li set ki ty się cy pu bli ka cji do ty czą cych ko ro na wi ru -
sa, bar dzo ła two jest rów nież wpi sać w rze czo ny Pub Med
na zwi sko eks per ta, tak aby się prze ko nać, ja kie jest je go do -
świad cze nie w da nym za kre sie. 

Bar dzo bym chciał, że by po pan de mii zo sta ła z na mi
otwar tość i przej rzy stość w na u kach bio me dycz nych, tak aby
każ dy mógł w tym mo men cie spraw dzić, jak wy glą da stan
wie dzy z da ne go za kre su. Dru ga rzecz, rów nież bar dzo cen -
na dla po ten cjal nych pa cjen tów, to upro szcze nie pro ce dur
re gu la to ro wych re je stra cji no wych le ków. Kie dyś za bie ra ło to
dwa la ta, te raz oka zu je się, że pro ce du rę re je stra cyj ną moż -
na prze pro wa dzić w 6–8 ty go dni, mo że to z na mi zo sta nie.

Roz mo wa z To ma szem Dzie ciąt kow skim do stęp na pod po niż szym adresem:

https://www.fa ce bo ok.com/watch/?v=3705001476268228.
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