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WSTĘP
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego (ESC, European Society of Cardiology) oraz Eu-
ropejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS, 
European Atherosclerosis Society) dotyczące postępowa-
nia w dyslipidemiach przedstawione w 2019 r. w Paryżu 
wprowadziły istotne zmiany w  stosunku do poprzed-
nich wytycznych z 2016 r., w  tym dalsze obniżenie do-
celowych wartości frakcji cholesterolu o  niskiej gęsto-
ści (LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol), a  także 
zwiększenie roli terapii złożonej [1]. Najnowsze euro-
pejskie wytyczne są w dużej mierze zbieżne z ogłoszoną 
kilka miesięcy wcześniej, w grudniu 2018 r., III Deklara-
cją Sopocką, będącą interdyscyplinarnym stanowiskiem 
grupy ekspertów wspartym przez Sekcję Farmakoterapii 
Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego [2]. 

„IM NIżEj, TyM LEPIEj”, CzyLI NoWE 
CELE TErAPII hIPoLIPEMIzująCEj
Bezwzględne zmniejszenie stężenia LDL-C o  każdy 
1 mmol/l (ok. 40 mg/dl) wiąże się z redukcją ryzyka zda-
rzeń sercowo-naczyniowych o  20% [1]. W  wytycznych 
ESC/EAS nie określono dolnej granicy normy dla stęże-
nia LDL-C, wprowadzając zasadę „im niżej, tym lepiej”, 
przynajmniej do wartości ok. 1 mmol/l [1]. 
Nowe wytyczne ESC/EAS ustaliły następujące docelowe 
wartości LDL-C w odniesieniu do kategorii ryzyka serco-
wo-naczyniowego:
•	 grupa bardzo wysokiego ryzyka – stężenie LDL-C 

< 1,4 mmol/l (55 mg/dl) i jednocześnie redukcja stę-
żenia LDL-C o 50% w stosunku do wartości wyjścio-
wej (klasa zaleceń I)

•	 grupa wysokiego ryzyka – stężenie LDL-C < 1,8 
mmol/l (70 mg/dl) i  jednocześnie redukcja stężenia 

STRESZCZENIE
Aktualne wytyczne europejskie dotyczące postępowania w dyslipidemiach wprowadziły istotne zmiany w stosunku do zaleceń 
z 2016 r., obniżając docelowe wartości cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, low-density lipoprotein). U pacjen-
tów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się redukcję stężenia cholesterolu LDL o co najmniej 
50%, do wartości, odpowiednio, poniżej 70 i  55 mg/dl. Jednak u  wielu chorych zastosowanie nawet silnej statyny w  mono- 
terapii nie wystarcza do osiągnięcia zalecanych celów terapeutycznych. Leczenie skojarzone silną statyną (np. rosuwastatyną) 
w połączeniu z ezetimibem pozwala na obniżenie stężenia cholesterolu LDL nawet o 65%. Jednocześnie dołączenie ezetimibu 
do terapii statyną nie zwiększa ryzyka działań niepożądanych. Jak wykazano w badaniu IMPROVE-IT, terapia skojarzona statyną 
i ezetimibem jest bezpieczna i dobrze tolerowana.
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ABSTRACT
The current European guidelines on the management of dyslipidemia have introduced significant changes compared to the 
recommendations from 2016 by reducing the low-density lipoprotein (LDL) cholesterol treatment targets. It is recommended 
that high- and very high-risk patients should achieve at least a 50% reduction from baseline LDL concentrations with a target 
of < 70 mg/dL and < 55 mg/dl, respectively. However, for many patients, even a strong statin in monotherapy is not sufficient 
to achieve the recommended LDL level. Combination therapy with a strong statin (e.g. rosuvastatin) and ezetimibe reduces LDL 
concentration by up to 65%. In addition, adding ezetimibe to statin therapy does not increase the risk of side effects. As demon-
strated in the IMPROVE-IT trial, combination therapy with statin and ezetimibe is safe and well tolerated. 
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LDL-C o  50% w  stosunku do wartości wyjściowej 
(klasa zaleceń I)

•	 grupa umiarkowanego ryzyka – stężenie LDL-C < 2,6 
mmol/l (100 mg/dl) (klasa zaleceń IIa)

•	 grupa niskiego ryzyka – stężenie LDL-C < 3,0 mmol/l 
(116 mg/dl) (klasa zaleceń IIb) (tab. 1 i 2).

Dodatkowo dla pacjentów z drugim epizodem sercowo- 
-naczyniowym w ciągu 2 lat wyznaczono docelową war-
tość LDL-C < 1,0 mmol/l (< 40 mg/dl) (klasa zaleceń 
IIb) [1]. jest to zalecenie analogiczne do przedstawio-
nego w III Deklaracji Sopockiej, w której wyodrębniono 

dodatkową kategorię ryzyka ekstremalnie wysokiego, 
obejmującą m.in. pacjentów po wielokrotnych incyden-
tach sercowo-naczyniowych, u  których docelowe stę-
żenie LDL-C określono na < 0,9 mmol/l (< 35 mg/dl). 
Także pozostałe cele terapeutyczne w  zakresie LDL-C 
przedstawione w wytycznych ESC/EAS 2019 są zbieżne 
z rekomendowanymi w III Deklaracji Sopockiej pomimo 
pewnych różnic w definicjach poszczególnych kategorii 
ryzyka sercowo-naczyniowego [2].
zgodnie z wytycznymi ESC/EAS stężenie triglicerydów 
ani cholesterolu frakcji o  wysokiej gęstości (hDL high-
-density lipoprotein) nie są celami terapeutycznymi [1]. 

Ryzyko bardzo 
wysokie

osoby z jednym z poniższych:
•	 rozpoznana (klinicznie lub jednoznacznie w badaniach obrazowych) ASCVD, co obejmuje: przebyty ACS (MI lub niestabilna dławica piersiowa), stabilną 

dławicę piersiową, rewaskularyzację wieńcową (PCI, CABG i inne procedury rewaskularyzacji tętnic), udar mózgu i TIA oraz chorobę tętnic obwodowych; 
ASCVD jednoznacznie rozpoznana w badaniach obrazowych obejmuje stany, o których wiadomo, że pozwalają przewidzieć ryzyko występowania zdarzeń 
klinicznych, a więc: obecność istotnych blaszek miażdżycowych stwierdzoną w koronarografii lub CT (wielonaczyniowa choroba wieńcowa ze zwężeniem 
> 50% w dwóch głównych nasierdziowych tętnicach wieńcowych) lub w USG tętnic szyjnych

•	 DM z powikłaniami narządowymi lub z ≥ 3 głównymi czynnikami ryzyka lub T1DM o wczesnym początku i długim czasie trwania (> 20 lat)
•	 ciężka CKD (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2)
•	 wyliczone w skali SCORE 10-letnie ryzyko śmiertelnej CVD ≥ 10%
•	 FH współistniejąca z ASCVD lub z innym głównym czynnikiem ryzyka

Ryzyko wysokie

•	 osoby ze znacznie nasilonymi pojedynczymi czynnikami ryzyka, w szczególności stężeniem TC > 8 mmol/l (> 310 mg/dl) i LDLC > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl) 
lub BP ≥ 180/110 mm Hg

•	 pacjenci z FH bez innych głównych czynników ryzyka
•	 pacjenci z DM bez powikłań narządowych, u których DM trwa ≥ 10 lat, lub obciążeni innym dodatkowym czynnikiem ryzyka 
•	 umiarkowana CKD (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m2)
•	 wyliczone w skali SCORE 10-letnie ryzyko zgonu z powodu CVD ≥ 5% oraz < 10%

Ryzyko umiarko-
wane

•	 młodzi pacjenci (< 35. r.ż. w przypadku T1DM oraz < 50. r.ż. w przypadku T2DM) z DM od < 10. r.ż., bez innych czynników ryzyka
•	 wyliczone w skali SCORE 10-letnie ryzyko zgonu z powodu CVD ≥ 1%, ale < 5%

Ryzyko niskie •	 wyliczone w skali SCORE 10-letnie ryzyko zgonu z powodu CVD < 1%

ACS (acute coronary syndrome) – ostry zespół wieńcowy; ASCVD (atherosclerotic cardiovascular disease) – choroba układu sercowo-naczyniowego na podłożu miażdżycy; BP (blood pressure) – ciśnienie tętnicze; CABG (coronary artery 
bypass) – pomostowanie aortalno-wieńcowe; CKD (chronic kidney disease) – przewlekła choroba nerek; CT (computed tomography) – tomografia komputerowa; CVD (cardiovascular disease) – choroba układu sercowo-naczyniowego; 
DM (diabetes mellitus) – cukrzyca; eGFR (estimated glomerular filtration rate) – oszacowana wielkość przesączania kłębuszkowego; FH (familial hypercholesterolemia) – hipercholesterolemia rodzinna; LDL-C (low‑density lipoprotein 
cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein o małej gęstości; MI (myocardial infarction) – zawał serca; PCI (percutaneous coronary intervention) – przezskórna interwencja wieńcowa; SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) – sys-
tematyczna ocena ryzyka wieńcowego; T1DM (type 1 diabetes mellitus) – cukrzyca typu 1; T2DM (type 2 diabetes mellitus) – cukrzyca typu 2; TC (total cholesterol) – cholesterol całkowity; TIA (transient ischemic attack) – przemijający 
atak niedokrwienny; USG – ultrasonografia.

Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego (zmodyfikowano na podstawie [1]).
TABELA 1

LDL-C
Grupa bardzo wysokiego ryzyka 
(w ramach prewencji pierwotnej 
lub wtórnej)

•	 schemat terapeutyczny, który pozwala zmniejszyć stężenie LDLC o ≥ 50% w stosunku do wartości wyjściowej i osią-
gnąć jako wartość docelową stężenie LDLC < 1,4 mmol/l (< 55 mg/dl) 

•	 osoby niestosujące aktualnie statyn mogą wymagać bardzo intensywnego leczenia zmniejszającego stężenie LDLC 
•	 osoby otrzymujące aktualnie leczenie zmniejszające stężenie LDLC wymagają zwiększenia jego intensywności

Grupa wysokiego ryzyka
schemat terapeutyczny, który pozwala zmniejszyć stężenie LDLC o ≥ 50% w stosunku do wartości wyjściowej i osią-
gnąć jako wartość docelową stężenie LDLC < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl)

Grupa umiarkowanego ryzyka docelowe stężenie LDLC < 2,6 mmol/l (< 100 mg/dl)
Grupa niskiego ryzyka docelowe stężenie LDLC < 3,0 mmol/l (< 116 mg/dl)

NieHDLC
stężenie nieHDLC (jako dodatkowy cel terapeutyczny) < 2,2 mmol/l (< 85 mg/dl) w grupie bardzo wysokiego ryzyka, < 2,6 mmol/l (< 100 mg/dl) w grupie 
wysokiego ryzyka i < 3,4 mmol/l (< 130 mg/dl) w grupie umiarkowanego ryzyka  

ApoB
stężenie apoB (jako dodatkowy cel terapeutyczny) < 65 mg/dl w grupie bardzo wysokiego ryzyka, < 80 mg/dl w grupie wysokiego
ryzyka i < 100 mg/dl w grupie umiarkowanego ryzyka

Triglicerydy
stężenie triglicerydów nie jest celem terapeutycznym, ale stężenie < 1,7 mmol/l (< 150 mg/dl) wskazuje na niskie ryzyko, a większe wartości – na konieczność 
poszukiwania innych czynników ryzyka

apo – apolipoproteina; HDL-C (high‑density lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein o dużej gęstości; LDL-C (low‑density lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein o małej gęstości.

Cele leczenie dyslipidemii (zmodyfikowano na podstawie [1]).
TABELA 2
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określono natomiast drugorzędowe cele terapii hipo-
lipemizującej w  odniesieniu do cholesterolu nie-hDL 
oraz apolipoproteiny B (apoB), które przedstawiono 
w  tabeli 2. za docelowe stężenie cholesterolu nie-hDL 
uznano wartości o 0,8 mmol/l (30 mg/dl) wyższe niż od-
powiadające im docelowe stężenie LDL-C w określonej 
kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego: odpowiednio 
< 2,2 mmol/l (< 85 mg/dl) w  grupie bardzo wysokiego 
ryzyka, < 2,6 mmol/l (< 100 mg/dl) w grupie wysokiego 
ryzyka oraz < 3,4 mmol/l (< 130 mg/dl) w grupie umiar-
kowanego ryzyka [1]. 
zarówno wytyczne ESC/EAS, jak i III Deklaracja Sopoc-
ka podkreślają znaczenie terapii skojarzonej, pozwalają-
cej szybciej niż przy zastosowaniu monoterapii osiągnąć 
nowe, niższe cele terapeutyczne [1, 2].

SILNE STATyNy I EzETIMIB jAKo 
PIErWSzE KroKI LECzENIA 
hIPoLIPEMIzująCEgo
Algorytm postępowania w  hipercholesterolemii opiera 
się na przeprowadzeniu oceny całkowitego ryzyka ser-
cowo-naczyniowego, ustaleniu wskazań do farmakote-
rapii i  zdefiniowaniu docelowego stężenia LDL-C. Far-
makoterapia hipercholesterolemii obejmuje trzy kroki: 
zastosowanie statyny w  pierwszym kroku, ezetimibu 
w kroku drugim i – u części chorych – inhibitora kon-
wertazy proproteinowej subtylizyny/keksyny typu 9 
(PCSK9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) 
w kroku trzecim (ryc. 1) [1]. Należy podkreślić, że spo-

śród różnych statyn obecnie zaleca się stosowanie tzw. 
silnych statyn (atorwastatyny lub rosuwastatyny), co 
pozwala na szybsze osiągnięcie celów terapeutycznych 
i jednocześnie zmniejsza ryzyko działań niepożądanych 
[1, 2]. W przypadku nieuzyskania docelowych wartości 
LDL-C przy zastosowaniu samej statyny, do leczenia na-
leży dołączyć ezetimib [1]. jest to obecnie zalecenie kla-
sy I („zaleca się”), które wyewoluowało z zalecenia klasy 
IIa („należy rozważyć”) we wcześniejszym dokumencie 
z 2016 r. [3]. W obecnych wytycznych istotnie wzrosło 
zatem znaczenie ezetimibu jako drugiego obok statyn 
leku w terapii hipercholesterolemii.
z  klinicznego punktu widzenia u  części chorych uza-
sadnione może być jak najwcześniejsze (już w  pierw-
szym kroku) zastosowanie terapii skojarzonej statyną 
i ezetimibem. Pierwszą taką grupą chorych są pacjenci, 
u  których osiągnięcie docelowych wartości LDL-C wy-
maga redukcji LDL-C o ponad 50%. Tabela 3 przedsta-
wia oszacowany stopień redukcji LDL-C pod wpływem 
różnych rodzajów leczenia hipolipemizującego. zasto-
sowanie statyny w  monoterapii – nawet silnej statyny 
w  wysokiej dawce (atorwastatyny w  dawce 80 mg lub 
rosuwastatyny w dawkach 20, 30 lub 40 mg) – pozwala 
na redukcję wyjściowego LDL-C o ok. 50% [1, 3]. Tym-
czasem, szczególnie biorąc pod uwagę nowe, niższe cele 
terapeutyczne, wielu chorych z grupy wysokiego lub bar-
dzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego wymaga 
redukcji LDL-C o 60%, czy nawet 70%. u tych chorych 
włączenie w pierwszym kroku samej statyny, a następnie 
dołączenie ezetimibu dopiero przy nieskuteczności mo-

Algorytm leczenia w celu farmakologicznego zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL (zmodyfikowano na podstawie [1]).
RYCINA 1

ocena całkowitego ryzyka  
sercowo-naczyniowego

wyjściowe LDL-C

wskazania do farmakoterapii

zdefiniowanie celu leczenia

cel LDL-C osiągnięty?

włączyć silną statynę w najwyższej 
zalecanej/tolerowanej dawce

porada dotycząca stylu życia/inter-
wencje związane ze stylem życia

monitorowanie co roku lub częściej, 
jeśli wskazane

monitorowanie co roku lub częściej, 
jeśli wskazane

cel LDL-C osiągnięty?

dodać ezetimib

dodać inhibitor PCSK9

tak nie

tak nie

tak nie
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noterapii statyną w  stopniowo zwiększanych dawkach, 
może prowadzić do nawet kilkumiesięcznego opóźnie-
nia w  uzyskaniu docelowych wartości LDL-C. Łączne 
zastosowanie silnej statyny (atorwastatyny lub rosuwa-
statyny) z  ezetimibem umożliwia natomiast redukcję 
wyjściowego stężenia LDL-C o ok. 65% [1]. Ma to szcze-
gólne znaczenie w  grupie chorych bardzo wysokiego 
ryzyka sercowo-naczyniowego, zwłaszcza po niedawno 
przebytym zdarzeniu sercowo-naczyniowym. Dostępne 
dane wskazują, że zastosowanie terapii skojarzonej staty-
ną i ezetimibem jeszcze w trakcie hospitalizacji z powo-
du ostrego zespołu wieńcowego skutecznie obniża stęże-
nie LDL-C i jest dobrze tolerowane przez pacjentów [4]. 
W  tym miejscu należy podkreślić ciągle niewystarcza-
jącą kontrolę LDL-C w  Polsce, także w  grupie chorych 
bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego [5, 6, 
7, 8]. W rejestrze EuroASPIrE V, pomimo stosowania 
statyn u 86% pacjentów z chorobą wieńcową, docelowe 
stężenia LDL-C (wówczas określane w tej grupie jeszcze 
mniej restrykcyjnie na < 70 mg/dl) w Polsce osiągnęło je-
dynie 41% [9].

nej dla preparatów SPC udowodniono nie tylko popra-
wę przestrzegania zaleceń przez pacjentów (compliance 
i  adherence) czy szybsze i  bardziej skuteczne osiąganie 
docelowych wartości ciśnienia tętniczego, lecz także po-
prawę rokowania [13]. obecnie SPC coraz szerzej sto-
sowane są także w lipidologii [2]. Na polskim rynku do-
stępne są preparaty złożone zawierające w jednej tabletce 
dwa leki hipolipemizujące: atorwastatynę i  ezetimib lub 
rosuwastatynę i ezetimib. 

DzIAŁANIA NIEPożąDANE 
I INTErAKCjE LEKoWE – Czy Są 
PoWoDy Do oBAW?
Statyny
Kwestia bezpieczeństwa terapii statynami od lat budzi 
duże emocje, zwłaszcza wśród zwolenników teorii spi-
skowych i  w  środowiskach pseudonaukowych. Autorzy 
III Deklaracji Sopockiej porównują rozmiar tego zjawi-
ska do szkodliwości ruchów antyszczepionkowych [2]. 
W sytuacji coraz szerszego rozpowszechniania niepraw-
dziwych i  zmanipulowanych informacji dotyczących 
„zmowy statynowej” i  korzyści związanych z  wysokimi 
stężeniami cholesterolu („cholesterol nie jest trucizną!”) 
nie należy bagatelizować wątpliwości i  obaw zgłasza-
nych przez pacjentów (a nierzadko nawet przez lekarzy 
medycyny rodzinnej czy specjalistów chorób wewnętrz-
nych), ale w  sposób rzeczowy odnosić się do bezpie-
czeństwa i korzyści terapii statynami.
Statyny są jedynymi z najlepiej przebadanych leków sto-
sowanych w  prewencji chorób układu krążenia, a  ich 
wpływ na redukcję śmiertelności i  ryzyka zdarzeń ser-
cowo-naczyniowych został potwierdzony w  licznych 
badaniach klinicznych [14–17]. Terapia statynami jest 
zasadniczo dobrze tolerowana. Do głównych działań nie-
pożądanych obserwowanych w  trakcie leczenia należą 
objawy mięśniowe oraz wzrost aktywności enzymów wą-
trobowych (tab. 4). W  badaniach obserwacyjnych zgła-
szana częstość występowania objawów mięśniowych pod 
postacią bólu lub tkliwości mięśni, związanych ze stoso-
waniem statyn (SAMS, statin-associated muscle symp-
toms) bez towarzyszącego zwiększenia aktywności kinazy 
kreatynowej (CK, creatine kinase) ani istotnych zaburzeń 
czynnościowych wahała się między 10 a  15%  [18]. Co 
ciekawe, w  randomizowanych, kontrolowanych placebo 
badaniach klinicznych, w  grupach otrzymujących staty-
ny częstość występowania SAMS wynosiła jedynie 1–2% 
[19, 20]. Częstsze, w  porównaniu z  randomizowanymi 
badaniami klinicznymi, występowanie SAMS w  bada-
niach obserwacyjnych można częściowo tłumaczyć efek-
tem nocebo wśród pacjentów świadomych możliwych 
działań niepożądanych przyjmowanego leku (w  bada-
niach obserwacyjnych chorzy wiedzieli, że przyjmują 
statynę, w badaniach randomizowanych – nie mieli pew-

Bezpieczeństwo terapii skojarzonej rosuwastatyną i ezetimibem
K. Semczuk-Kaczmarek, A. Kapłon-Cieślicka

Przewidywana redukcją stężenia cholesterolu LDL w zależności od zastosowanego 
leczenia (zmodyfikowano na podstawie [1]).

TABELA 3

Leczenie
Przeciętne zmniej-

szenie LDL-C
Leczenie statyną o umiarkowanej intensywności ≈30%
Leczenie statyną o dużej intensywności ≈50%
Leczenie statyną o dużej intensywności + ezetimib ≈65%
Inhibitor PCSK9 ≈60%
Inhibitor PCSK9 + leczenie statyną o dużej intensywności ≈75%
Inhibitor PCSK9 + leczenie statyną o dużej intensywności 
+ ezetimib

≈85%

LDL-C (low‑density lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein o  małej gęstości; PCSK9 (proprotein 
convertase subtilisin/kexin type 9) – konwertaza proproteinowa subtylizyny/keksyny typu 9.

Drugą grupą pacjentów, w  której uzasadnione jest 
wczesne zastosowanie terapii skojarzonej statyną 
i  ezetimibem, są chorzy, u  których podawanie statyny 
w  maksymalnej dawce nie jest możliwe np. z  uwagi na 
jej nietolerancję. Dołączenie ezetimibu pozwala na re-
dukcję dawki statyny i  ryzyka działań niepożądanych 
u  wybranych pacjentów (np. chorych w  wieku pode-
szłym, pacjentów z  zaawansowaną chorobą nerek, czy 
też chorych nietolerujących wysokich dawek statyn), 
umożliwiając jednocześnie skuteczne obniżanie LDL-C 
do wartości docelowych [10]. 
Niezależnie od momentu dołączenia ezetimibu do te-
rapii statyną (w  pierwszym lub w  drugim kroku terapii 
hipolipemizującej) na uwagę zasługują preparaty złożone 
(SPC, single-pill combination) umożliwiające podawanie 
statyny i  ezetimibu w  postaci jednej tabletki. Preparaty 
SPC stanowią obecnie standard leczenia nadciśnienia 
tętniczego [11, 12]. W  przypadku terapii hipotensyj-
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ności, czy przyjmują lek czy placebo) [17]. Występowanie 
rabdomiolizy lub miopatii ze wzrostem aktywności CK 
ponad 10-krotnie przekraczającej górną granicę normy 
(ggN) jest bardzo rzadkie. Szacuje się, że miopatia może 
wystąpić u  1/1000, natomiast rabdomioliza u  1/10  000 
osób leczonych statynami [21]. 

Nawet w  przypadku stosowania silnej statyny (np. ro-
suwastatyny) w dużych dawkach u osób starszych, przy 
współwystępowaniu innych czynników ryzyka cukrzycy, 
takich jak nadwaga lub insulinooporność, ryzyko roz-
woju cukrzycy wzrasta jedynie do 0,2%/rok. znaczące 
zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zdarzeń sercowo- 

Bezpieczeństwo terapii skojarzonej rosuwastatyną i ezetimibem
K. Semczuk-Kaczmarek, A. Kapłon-Cieślicka

Korzyści i potencjalne działania niepożądane związane z terapią statynami (zmodyfikowano na podstawie [17]).
TABELA 4

Korzyści Działania niepożądane
Przypuszczalne działania 

niepożądane

Udar ↓ 16% udarów
↓ 21% udarów niedokrwiennych

Objawy 
mięśniowe

• SAMS: 10–29% w badaniach obserwacyj-
nych; 1–2% w badaniach randomizowanych
• miopatia: 1/1 000
• rabdomioliza: 1/10 000

Zaburzenia 
funkcji po-
znawczych

brak wpływu

Niekorzystne 
zdarzenia 
sercowe

↓ 27% zawałów serca niekończących 
się zgonem
↓ 20% choroby niedokrwiennej 
serca zakończonej zgonem

Zaburzenia 
funkcji 
wątroby

• klinicznie nieistotny wzrost ALT 0,5–2/100
• niewydolność wątroby 1/100 000

Udar  
krwotoczny

brak wpływu

Konieczność 
rewaskulary-
zacji

↓ 25% zabiegów rewaskularyzacji Cukrzyca cukrzyca świeżo rozpoznana
• 0,1%/rok przy terapii statyną o umiarkowanej 
intensywności 
• 0,2%/rok przy terapii statyną o dużej 
intensywności

u ok. 0,5–2% pacjentów leczonych statynami obserwu-
je się niewielkie zwiększenie aktywności aminotransfe-
razy alaninowej (ALT, alanine transaminase) [17]. Nie 
wykazano, aby niewielki wzrost aktywności ALT wiązał 
się z rzeczywistą hepatotoksycznością lub zaburzeniami 
czynności wątroby [1]. za klinicznie istotne zwiększenie 
aktywności ALT uważa się wartości trzykrotnie przekra-
czające ggN. W  przypadku wzrostu aktywności ALT 
<  3 × ggN należy kontynuować leczenie statyną i  po-
wtórzyć oznaczenie ALT po 4–6 tygodniach. W  przy-
padku gdy aktywność ALT trzykrotnie przekracza ggN, 
należy przerwać leczenie hipolipemizujące lub zmniej-
szyć dawkę statyny i powtórzyć oznaczenie ALT po 4–6 
tygodniach. jeżeli aktywność ALT pozostaje po tym cza-
sie zwiększona, należy poszukiwać innych przyczyn tego 
stanu. jeżeli natomiast następuje normalizacja aktywno-
ści ALT, można rozważać ostrożny powrót do leczenia 
statyną [1]. W  przeciwieństwie do atorwastatyny rosu-
wastatyna podlega biotransformacji w wątrobie jedynie 
w  niewielkim stopniu, dlatego może być preferowana 
w tej grupie chorych. Należy podkreślić, że progresja do 
niewydolności wątroby jest niezwykle rzadka (1/100 000 
pacjentów), dlatego obecnie nie zaleca się rutynowego 
monitorowania aktywności ALT w trakcie terapii staty-
ną po ustaleniu dawki docelowej [1]. 
Do innych możliwych działań niepożądanych leczenia 
statynami należą zaburzenia gospodarki węglowodano-
wej i ryzyko rozwoju cukrzycy. Szacuje się, że w trakcie 
leczenia statynami 255 osób przez 4 lata cukrzyca może 
wystąpić u  jednej osoby (zapadalność: 0,1%/rok) [22]. 

-naczyniowych w trakcie terapii statynami u chorych ze 
wskazaniami do ich stosowania zdecydowanie przeważa 
nad potencjalnymi konsekwencjami niewielkiego zwięk-
szenia ryzyka rozwoju cukrzycy [22, 23]. z kolei pacjen-
ci z już rozpoznaną cukrzycą należą często do kategorii 
wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczy-
niowego, odnoszących największe korzyści z  leczenia 
hipolipemizującego [1].
Nie ma jednoznacznych danych potwierdzających 
zwiększenie ryzyka występowania udaru krwotocz-
nego lub zaburzeń funkcji poznawczych u  pacjentów 
stosujących statyny. Badania obserwacyjne przynosiły 
sprzeczne wyniki: część z  nich sugerowało zwiększone 
ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych, podczas gdy 
w  innych obserwowano wręcz poprawę funkcji po-
znawczych w  trakcie terapii statynami [24]. W  dwóch 
prospektywnych badaniach oceniających funkcje po-
znawcze za pomocą zwalidowanych skal (badanie Pra-
vastatin in elderly individuals at risk of vascular disease 
oraz badanie Heart Protection Study) w  5-letnim okre-
sie obserwacji nie stwierdzono, aby stosowanie statyn 
wiązało się z  pogorszeniem funkcji poznawczych [25].  
Metaanaliza 25  badań klinicznych, przeprowadzona 
przez ott i wsp., nie wykazała negatywnego wpływu sta-
tyn na wyniki uzyskane w testach oceniających funkcje 
poznawcze zarówno u  osób bez wcześniejszych zabu-
rzeń, jak i u pacjentów z chorobą Alzheimera [26]. z ko-
lei w metaanalizie 31 badań klinicznych nie stwierdzono 
istotnej różnicy w  częstości występowania krwotoków 
śródmózgowych w grupie leczonej statynami w porów-
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naniu z  grupą kontrolną (iloraz szans [or, odds ratio] 
1,08; 95% przedział ufności [CI, confidence interval] 
0,88–1,32; p = 0,47) [27].
opisano kilka istotnych interakcji lekowych, które mogą 
zwiększać ryzyko działań niepożądanych statyn. Więk-
szość możliwych interakcji związana jest przede wszyst-
kim z  metabolizmem wątrobowym za pośrednictwem 
cytochromu P450 (CyP), któremu podlega większość 
statyn. Wśród leków potencjalnie wchodzących w inter- 
akcje ze statynami poprzez wpływ na cytochrom P450 
3A4, prowadzących do zwiększonego ryzyka miopatii, 
wymienia się m.in.: powszechnie stosowanych antago-
nistów wapnia (werapamil, diltiazem, amlodipina), leki 
antyarytmiczne (amiodaron), leki przeciwgrzybicze  
(ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki (erytromycyna, 
klarytromycyna) czy inhibitory proteazy hIV [1]. Sta-
tyną w  najmniejszym stopniu wchodzącą w  interakcje 
lekowe jest rosuwastatyna, metabolizowana przez wą-
trobę jedynie w niewielkim stopniu. Dodatkowo hydro-
filność rosuwastatyny, w  przeciwieństwie do lipofilnej 
atorwastatyny, powoduje zmniejszenie potencjału wy-
chwytu przez komórki peryferyjne, co ogranicza działa-
nia niepożądane ze strony mięśni i ośrodkowego układu 
nerwowego. Silne działanie hipolipemizujące w połącze-
niu z  niskim potencjałem interakcji lekowych i  działań 
niepożądanych przekłada się na coraz szersze stosowa-
nie rosuwastatyny zarówno w  monoterapii, jak i  lecze-
niu skojarzonym z ezetimibem.

EzEtimib 
Ezetimib, poprzez interakcję z  białkiem typu 1 po-
dobnym do białka Niemanna i  Picka C1, hamuje wy-
chwyt cholesterolu pochodzącego z  pożywienia i  żółci 
na poziomie rąbka szczoteczkowego jelita. Lek nie ma 
wpływu na wchłanianie składników odżywczych roz-
puszczalnych w  tłuszczach [1]. hamowanie wchłania-
nia cholesterolu w  jelicie powoduje zmniejszenie ilości 
cholesterolu docierającego do wątroby, a w konsekwen-
cji zwiększenie ekspresji receptorów dla LDL-C na po-
wierzchni hepatocytów, co prowadzi do zwiększonego 
usuwania cząsteczek LDL-C z  krwi [1]. Metaanaliza 
ośmiu randomizowanych badań klinicznych z  udzia-
łem łącznie 2722 osób wykazała, że w  porównaniu 
z  podawaniem placebo terapia ezetimibem w  dawce 
10  mg/24  h przez co najmniej 12 tygodni była związa-
na z  istotną redukcją nie tylko stężenia LDL-C o  19% 
(p < 0,00001), lecz także stężenia cholesterolu całkowi-
tego o 14%, triglicerydów o 8% oraz ze wzrostem stęże-
nia hDL-C o 3% [28]. 
Ezetimib jest lekiem dobrze tolerowanym. Do rzadko 
występujących, zwykle łagodnych działań niepożąda-
nych należą dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak: 
biegunka, wzdęcia, bóle brzucha. Nie obserwuje się 
istotnego wzrostu aktywności ALT. W  badaniach kli-

nicznych dotyczących terapii skojarzonej statyny z eze-
timibem nie odnotowano zwiększenia aktywności trans- 
aminaz wątrobowych w  porównaniu z  monoterapią 
statyną [29]. W  piśmiennictwie można znaleźć jedynie 
pojedyncze opisy przypadków ciężkiego uszkodzenia 
wątroby przebiegających pod postacią autoimmunolo-
gicznego czy cholestatycznego zapalenia wątroby u pa-
cjentów leczonych ezetimibem. Nie ma potrzeby mo-
dyfikacji dawki ezetimibu u  osób w  wieku podeszłym, 
z  łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby lub 
z przewlekłą chorobą nerek.
Bóle mięśni i/lub zwiększenie aktywności CK należą 
do najczęstszych działań niepożądanych leczenia sta-
tynami. Dołączenie ezetimibu do terapii statynami nie 
zwiększa aktywności CK w  porównaniu z  leczeniem 
samą statyną [30]. Wykazano, że terapia skojarzona eze-
timibem ze statyną w porównaniu z monoterapią staty-
ną nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem mialgii [30]. 

tErapia Skojarzona Statyną 
i EzEtimibEm
Analiza 27 badań klinicznych przeprowadzonych w  la-
tach 1999–2008 z udziałem ponad 21 tys. pacjentów wy-
kazała, że dodanie ezetimibu do leczenia statyną reduku-
je stężenie LDL-C o dodatkowe 21–27% [29]. Co więcej, 
połączenie statyny z  ezetimibem powodowało większą 
redukcję stężenia LDL-C w porównaniu z podwojeniem 
dawki statyny (o 13–20%) [29]. Kolejnych dowodów na 
korzystne i bezpieczne obniżanie stężenia LDL-C za po-
mocą skojarzenia ezetimibu ze statyną dostarczyło ba-
danie Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy 
International Trial (IMProVE-IT) [31]. Włączono do 
niego 18 144 pacjentów po ostrym zespole wieńcowym, 
których następnie losowo przydzielono do grupy otrzy-
mującej simwastatynę w dawce 40 mg/24 h lub simwa-
statynę w dawce 40 mg/24 h w połączeniu z ezetimibem 
(10 mg/24 h). Średnie stężenie LDL-C przed badaniem 
w obu grupach wynosiło 2,4 mmol/l (93,8 mg/dl), nato-
miast w  trakcie badania zmniejszyło się do 1,8 mmol/l 
(70 mg/dl) w grupie stosującej simwastatynę w monote-
rapii oraz do 1,4 mmol/l (55 mg/dl) w grupie przyjmu-
jącej leczenie skojarzone (p < 0,001). Ponadto w 6-letniej 
obserwacji w  grupie pacjentów otrzymujących simwa-
statynę z ezetimibem obserwowano istotnie mniej zda-
rzeń sercowo-naczyniowych (32,7% vs 34,7%; p = 0,016). 
różnica stężeń LDL-C między grupami przełożyła się 
na mniejsze o  12% ryzyko zawału serca oraz niższe 
o 21% ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu w grupie 
poddanej leczeniu skojarzonemu [31]. 
Co więcej, terapia skojarzona statyną i  ezetimibem 
okazała się bezpieczna i dobrze tolerowana: w badaniu  
IMProVE-IT częstość występowania działań niepo-
żądanych była niska w  obu grupach, a  dołączenie eze-
timibu nie wiązało się ze wzrostem ryzyka działań 
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niepożądanych w  porównaniu z  monoterapią statyną. 
zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych 
trzykrotnie przekraczające ggN odnotowano tylko 
u  2,3% pacjentów otrzymujących statynę i  u  2,5% pa-
cjentów otrzymujących leczenie skojarzone (bez istot-
nej statystycznie różnicy między grupami; p = 0,43). 
Częstość występowania miopatii wynosiła jedynie 0,1% 
w grupie monoterapii i 0,2% w grupie terapii skojarzonej 
(p = 0,32), natomiast rabdomiolizy – 0,2% w przypadku 
monoterapii vs 0,1% w  przypadku terapii skojarzonej 
(p = 0,37). Leczenie skojarzone ezetimibem i statyną nie 
powodowało także wzrostu ryzyka rozwoju cukrzycy 
w  porównaniu z  monoterapią statyną (hr = 1,04; 95% 
CI 0,94–1,15; p = 0,46). Częstość występowania nowych 
przypadków choroby nowotworowej w  obu grupach 
była taka sama (p = 0,57) [31].
Tę niską częstość występowania działań niepożąda-
nych w  trakcie leczenia statyną i  ezetimibem obser-
wowano, mimo iż znaczna część populacji badania 
IMProVE-IT była obciążona istotnymi chorobami 
współistniejącymi, mogącymi zwiększać ryzyko działań 
niepożądanych. Wśród chorych włączonych do badania 
IMProVE-IT, 27% miało cukrzycę, 61% nadciśnienie 
tętnicze, 20%  przebyło w  przeszłości zawał serca, a  aż 
66% pacjentów nie stosowało wcześniej statyn. Co wię-
cej, w  podgrupie, w  której stężenie LDL-C obniżono 
do < 30 mg/dl, większość stanowili pacjenci starsi, ze 
współistniejącą cukrzycą, którzy wcześniej nie byli le-
czeni statynami. Pomimo ww. obciążeń leczenie skoja-
rzone było w tej grupie dobrze tolerowane [31]. 
Bezpieczeństwo terapii skojarzonej statyną z  ezetimi-
bem wykazano także u  pacjentów z  przewlekłą choro-
bą nerek. W badaniu Study of Heart and Renal Protec-
tion (ShArP) zastosowanie simwastatyny z ezetimibem 
u  chorych z  zaawansowaną niewydolnością nerek wią-
zało się z  17-procentową redukcją ryzyka wystąpienia 
zdarzenia sercowo-naczyniowego (p = 0,002), bez istot-
nego wzrostu ryzyka działań niepożądanych [32]. Prze-
prowadzone badania dotyczące możliwych interakcji 
farmakokinetycznych ezetimibu nie wykazały istotnych 
interakcji w trakcie jednoczesnego stosowania ze staty-
nami [33]. 

ChoLESTEroL FrAKCjI LDL – Czy 
ISTNIEjE DoLNA grANICA NorMy?
Nie ma wątpliwości, że redukcja stężenia LDL-C prze-
kłada się na zmniejszenie ryzyka poważnych zdarzeń 
sercowo-naczyniowych. Metaanaliza 26 badań klinicz-
nych z  udziałem łącznie ponad 170 tys. uczestników, 
w  której porównywano stosowanie statyn vs placebo 
(grupa kontrolna) oraz terapię statynami o  dużej in-
tensywności z  mniej intensywnym schematem lecze-
nia, wykazała, że każde zmniejszenie stężenia LDL-C 

o 1,0 mmol/l (ok. 40 mg/dl) w 5-letniej obserwacji jest 
związane ze zmniejszeniem ryzyka poważnych zdarzeń 
sercowo-naczyniowych o  ok. 22%, zgonów z  powodu 
choroby wieńcowej o  20%, a  śmiertelności całkowitej 
o 10% [34]. Nie odnotowano zwiększonego ryzyka zgo-
nu z dowolnej przyczyny ani większej częstości wystę-
powania nowotworów wśród osób otrzymujących sta-
tyny [34]. 
Pojawia się pytanie, czy istnieje dolna granica, poniżej 
której redukcja stężenia LDL-C przestaje być bezpiecz-
na? jakie mogą być konsekwencje, np. dla gospodarki 
hormonalnej, osiągania bardzo niskich stężeń LDL-C? 
Czy należy intensywnie obniżać LDL-C u  pacjentów 
w  podeszłym wieku? odpowiedzi na te pytania poszu-
kiwali autorzy metaanalizy 28 dużych badań klinicznych 
z  udziałem ponad 180 tys. pacjentów, oceniającej efekt 
terapii statynami w sześciu grupach wiekowych: < 55 lat, 
56–60 lat, 61–65 lat, 66–70 lat, 71–75 lat i  > 75 lat. 
W  5-letnim okresie obserwacji leczenie statynami po-
wodowało redukcję częstości występowania poważnych 
zdarzeń sercowo-naczyniowych we wszystkich grupach 
wiekowych, przy braku wpływu na ryzyko zgonu z przy-
czyn innych niż sercowo-naczyniowe, co ostatecznie 
doprowadziło do zmniejszenia śmiertelności całkowitej 
(rr = 0,91; 95% CI 0,88–0,93) [35]. zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi terapia hipolipemizująca u  osób starszych 
(tj. powyżej 65. r.ż.) w ramach prewencji wtórnej (a za-
tem w  przypadku rozpoznanej choroby układu krąże-
nia na podłożu miażdżycy) powinna przebiegać według 
takich samych zasad jak u  pacjentów młodszych (klasa 
I  zaleceń). W  przypadku prewencji pierwotnej u  osób 
między 65. a 75. r.ż. również zaleca się leczenie statyna-
mi zgodnie z oszacowanym poziomem ryzyka sercowo- 
-naczyniowego (klasa I  zaleceń). Dopiero w  przypadku 
prewencji pierwotnej u  pacjentów powyżej 75. r.ż. zła-
godzono zalecenia dotyczące terapii hipolipemizującej 
– u tych chorych rozpoczęcie leczenia statynami można 
rozważyć, jeśli należą oni do grupy wysokiego lub bar-
dzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (klasa za-
leceń IIb) [1].
Leeper et al. przeprowadzili badanie, w którym podawa-
no satyny pacjentom z cukrzycą lub chorobą wieńcową 
i stężeniem LDL-C < 60 mg/dl. W tym badaniu terapia 
statynami zmniejszała ryzyko poważnych zdarzeń ser-
cowo-naczyniowych również u  pacjentów z  wyjściowo 
niskim poziomem LDL-C (< 40 mg/dl), bez zwiększe-
nia prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożą-
danych [36]. Podobnie w opublikowanej w 2017 r. sub- 
analizie badania IMProVE-IT w  okresie 6-letniej ob-
serwacji w grupie pacjentów leczonych statyną z LDL-C 
< 30 mg/dl nie obserwowano zwiększonego ryzyka dzia-
łań niepożądanych w  porównaniu z  pacjentami, którzy 
mieli wyższy poziom LDL-C. Nie stwierdzono różnic 
między grupami w  częstości występowania miopatii, 
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wzrostu aktywności aminotransferaz, zaburzeń funkcji 
poznawczych, udaru krwotocznego bądź zaćmy [37]. 
W  badaniu Justification for the Use of Statins in Pre-
vention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin 
(juPITEr) 17 802 pacjentów z  wyjściowym stężeniem 
LDL-C < 130 mg/dl zostało losowo przydzielonych do 
grupy otrzymującej rosuwastatynę w dawce 20 mg/24 h 
lub placebo. Po 2 latach obserwacji nie odnotowano róż-
nic w częstości występowania działań niepożądanych po-
między grupą pacjentów, który osiągnęli stężenie LDL- 
-C < 50mg/dl, a pacjentami z LDL-C > 50 mg/dl [38].
Wprowadzenie inhibitorów PCSK9 pozwoliło na dalszą 
redukcję LDL-C do poziomów nieosiąganych we wcze-
śniejszych badaniach klinicznych z udziałem statyn [39]. 
Badanie Further Cardiovascular Outcomes Research 
with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk 
(FourIEr) oceniało skuteczność ewolokumabu w  ob-
niżaniu stężenia LDL-C. Pomimo obniżenia stężenia 
LDL-C poniżej 20 mg/dl po ponad 2 latach obserwacji 
nie odnotowano zwiększonego ryzyka zdarzeń niepo-
żądanych wynikających z  zastosowanego leczenia [40]. 
Metaanaliza 14 badań klinicznych oceniających bez-
pieczeństwo obniżania LDL-C do wartości < 25 mg/dl 
lub <  15 mg/dl w  trakcie stosowania innego inhibitora 
PCSK9 – alirokumabu – wykazała, że osiąganie niskich 
wartości LDL-C nie wiąże się ze wzrostem częstości 
zaburzeń funkcji poznawczych, cukrzycy czy objawów 
mięśniowych. zaobserwowano jedynie zwiększoną 
częstość występowania zaćmy u  pacjentów z  LDL-C 
< 25 mg/dl (2,6%) w porównaniu z pacjentami z LDL-C 
≥ 25 mg/dl (0,8%) [41].
W  jednej z  metaanaliz, obejmującej osiem badań z  za-
stosowaniem statyn, zaobserwowano, że w porównaniu 
z  osobami, u  których poziom LDL-C wynosił 75–100 
mg/dl, pacjenci ze stężeniem LDL-C < 50 mg/dl cecho-
wali się wyższym ryzykiem udaru krwotocznego [42]. 
jednak liczba wszystkich przypadków była zbyt mała, 
a moc statystyczna badania – niewystarczająca, aby wy-
ciągnąć jednoznaczne wnioski [42]. W  podsumowaniu 
autorzy zaznaczyli, że znaczna redukcja ryzyka zdarzeń 
sercowo-naczyniowych związana z  obniżeniem LDL-C 
istotnie przewyższa ewentualne niewielkie ryzyko udaru 
krwotocznego. Warto podkreślić, że w  przytoczonych 
wcześniej badaniach klinicznych, w  których osiągano 
bardzo niskie poziomy LDL-C, nie obserwowano zwięk-
szonego ryzyka udaru krwotocznego wśród pacjentów 

z  niskimi wartościami LDL-C uzyskanymi w  toku za-
stosowanej terapii hipolipemizującej. Ponadto w  meta-
analizie 31 badań klinicznych z udziałem ponad 182 tys. 
pacjentów nie stwierdzono istotnej różnicy w  częstości 
występowania krwotoków śródmózgowych w grupie le-
czonej statynami w  porównaniu z  placebo (or = 1,08; 
95% CI 0,88–1,32; p = 0,47). Prawdopodobieństwo wy-
stąpienia krwotoku śródmózgowego nie było związane 
ani z  osiągniętym stężeniem LDL-C, ani ze stopniem 
redukcji LDL-C, natomiast śmiertelność całkowita była 
istotnie niższa w grupie leczonej statynami (or = 0,92; 
95% CI 0,87–0,96; p = 0,0007) [27].

PoDSuMoWANIE
Najnowsze wytyczne europejskie dotyczące postępowa-
nia w dyslipidemiach wprowadziły nowe, niższe warto-
ści docelowe dla LDL-C w  poszczególnych kategoriach 
ryzyka sercowo-naczyniowego oraz zasadę „im niżej, 
tym lepiej”. u pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego 
ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się redukcję stęże-
nia LDL-C o  co najmniej 50%, do wartości, odpowied-
nio, poniżej 70 i  55 mg/dl. Tak duża redukcja stężenia 
LDL-C u  wielu pacjentów wymaga zastosowania tera-
pii skojarzonej. zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
w  leczeniu skojarzonym hipercholesterolemii lekiem 
w  pierwszej kolejności dołączanym do silnej statyny 
(rosuwastatyny lub atorwastatyny) powinien być eze-
timib. Skojarzenie statyny z  ezetimibem nie tylko sku-
tecznie obniża stężenie LDL-C, lecz także jest bezpiecz-
ne i dobrze tolerowane przez pacjentów. Silne działanie 
hipolipemizujące rosuwastatyny w  połączeniu z  niskim 
potencjałem interakcji lekowych i  działań niepożąda-
nych pozwala na jej szerokie stosowanie. Dołączenie do 
terapii statyną ezetimibu nie zwiększa ryzyka działań 
niepożądanych. Szczególną rolę w terapii hipercholeste-
rolemii odgrywają preparaty złożone, zawierające silną 
statynę w połączeniu z ezetimibem.

Adres do korespondencji
lek. Karolina Semczuk-Kaczmarek

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Centralny Szpital Kliniczny
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Rosuwastatyna i ezetimib – optymalne połączenie 
Rosuvastatin and ezetimibe – the optimal drug combination

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Statyny

Lipofilne
Atorwastatyna
Ceriwastatyna
Lowastatyna

Pitawastatyna
Simwastatyna

Hydrofilne
Fluwastatyna
Prawastatyna

Rosuwastatyna

Farmakologiczny podział statyn ze względu na ich budowę; wśród statyn 
o sugerowanym mniejszym ryzyku działań niepożądanych sytuuje się: 

fluwastatynę, prawastatynę i rosuwastatynę; dwie pierwsze – z uwagi na niski 
potencjał hipolipemizujący – można obecnie uznać za stare, historyczne statyny, 

bez znaczenia w nowoczesnej farmakoterapii. Wykres – por. Filipiak KJ,  
Opolski G (ed). Statyny – zarys farmakologii klinicznej. Wyd. Biblioteka Lekarza 

Praktyka, Warszawa 2001

RYCINA 1

pitawastatyna
prawastatyna
rosuwastatyna

atorwastatyna
lowastatyna

simwastatyna

3A4

fluwastatyna
ceriwastatyna

Statyny

statyny praktycznie 
niemetabolizowane  

w układzie P450

2C8

statyny metabolizowane 
w układzie P450

2C9
2D6

Farmakologiczny podział statyn ze względu na ryzyko interakcji lekowych 
związanych z metabolizmem poprzez układ cytochromu P450; najbezpieczniejsze 

wydają się trzy statyny: prawastatyna (już praktycznie niestosowana 
z uwagi na niski potencjał działania hipolipemizującego), pitawastatyna 

(tzw. mikrostatyna, nieobecna jeszcze na polskim rynku) oraz rosuwastatyna. 
Por. Filipiak KJ, Opolski G (ed). Statyny – zarys farmakologii klinicznej. 

Wyd. Biblioteka Lekarza Praktyka, Warszawa 2001.

RYCINA 2

W swojej rzetelnej i wieloaspektowej pracy doc. Agniesz-
ka Kapłon-Cieślicka i lek. Karolina Semczuk-Kaczmarek 
omówiły zalety stosowania łącznego najsilniejszej z obec-
nych na rynku statyn – rosuwastatyny z ezetimibem. 
rzeczywiście, według jasnego algorytmu postępowania 
z wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego (ESC, European Society of Cardiology) z  2019 r., 
farmakoterapia hipercholesterolemii obejmuje trzy kro-
ki: zastosowanie statyny w  pierwszym kroku, ezetimi-
bu w  kroku drugim i  – u  części chorych – inhibitora 
konwertazy proproteinowej subtilizyny/kexiny typu 9 
(PCSK9) w kroku trzecim. Nie oznacza to jednak, że le-
karz ma uporczywie trzymać się zasady trzech kroków. 
Wręcz przeciwnie, jeżeli na początku terapii szacuje, że 
prawdopodobieństwo osiągnięcia celu hipolipemizują-
cego nawet przy podaniu najsilniejszej obecnie statyny 
w  jej maksymalnej dawce (rosuwastatyna 40 mg) jest 
małe, należy co do zasady połączyć krok pierwszy z kro-
kiem drugim. Podobnie powinien postąpić, gdy pacjent 
nie może lub nie chce przyjmować maksymalnej dawki 
statyny, a  wymaga osiągnięcia celu hipolipemizującego 
narzucającego potrzebę dawki maksymalnej. W takiej sy-
tuacji klinicznej preparaty złożone (SPC, single-pill com-
bination) umożliwiające podawanie statyny i  ezetimibu 
w postaci jednej tabletki od początku terapii odgrywają 
kluczową rolę, bowiem trudno pacjenta przekonać do 
przyjmowania od razu dwóch tabletek w celu obniżenia 
cholesterolu, jeżeli dotąd w ogóle nie był leczony.
Autorki przypominają nam o  szczególnym bezpieczeń-
stwie rosuwastatyny. jest ona statyną wchodzącą w  naj-
mniejszym stopniu w  interakcje lekowe, metabolizowa-
ną przez wątrobę w ograniczonym zakresie. Dodatkowo  
hydrofilność rosuwastatyny, w przeciwieństwie do lipofil-
nej atorwastatyny, powoduje zmniejszenie potencjału wy-
chwytu przez komórki obwodowe – głównie mięśniowe, 
być może nerwowe, co ogranicza działania niepożądane 
ze strony innych układów. Cecha hydrofilności prawdo-
podobnie ogranicza również penetrację do ośrodkowego 
układu nerwowego. To szczególne miejsce rosuwastatyny 
wśród statyn zobrazowano na rycinach 1 i 2. 
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Spotkanie z prof. Eugene’em Braunwaldem na kongresie ISCP w Lugano w maju 
2019 r. Niewątpliwie badanie IMPROVE-IT to jedno z badań klinicznych stworzonej 

przez prof. Braunwalda grupy TIMI, które przeszło do historii kardiologii pomimo 
rekordowego czasu trwania – zostało przeprowadzone w latach 2004–2014.
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Warto podkreślić, że pomimo tego paradoksu (naj-
silniejsza statyna jest jednocześnie najbezpieczniej-
sza), trudno uświadamianego przez lekarzy praktyków, 
w  wielu sytuacjach klinicznych wytyczne już teraz su-
gerują potrzebę wyboru rosuwastatyny wszędzie tam, 
gdzie istnieje ryzyko interakcji lekowych. Dzieje się tak 
od wielu lat u pacjentów zakażonych hIV (ryzyko inte-
rakcji leków przeciwretrowirusowych ze statynami) czy 
obecnie, w dobie CoVID-19 (ryzyko interakcji starych, 
lipofilnych statyn z lopinawirem/ritonawirem).
Ezetimib – wymarzony partner rosuwastatyny w  tera-
pii skojarzonej – ma również imponujące dane na temat 
swojej skuteczności i  bezpieczeństwa, liczone w  milio-
nach osobodni leczenia w  ciągu ostatnich ponad 20  lat. 
o  ile, nawet jako były badacz Improved Reduction of 
Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPro-
VE-IT), nie jestem już fanem tej próby klinicznej (stare 
połączenie ezetimibu i simwastatyny), o tyle głównym au-
torem tego badania, ogłoszonego 6 lat temu, jest 90-letni 
papież kardiologii prof. Eugene Braunwald. 
Pozwolę sobie na prywatną nutę pod koniec tego ko-
mentarza. gdy miałem okazję rozmawiać z  prof. 
Braunwaldem dokładnie rok temu, w  trakcie dorocz-
nego spotkania International Society of Cardiovascu-
lar Pharmacotherapy (ISCP) w  Lugano, wymianę zdań 
zaczęliśmy właśnie od badania IMProVE-IT. To ba-
danie rekordowe w  zakresie czasu trwania – zostało 
zaplanowane w  2004 r., z  pierwszymi pacjentami włą-
czonymi w  2005 r., z  kolejnymi zmianami protokołu 
w  latach 2007, 2008 i  2011, a  zakończone dopiero po 
osiągnięciu odpowiedniej liczby twardych punktów 
końcowych (event-driven trial; badanie kliniczne pla-
nowane z uwzględnieniem osiągnięcia określonej liczby 
punktów końcowych, aby zapewnić jego moc statystycz-
ną i wiarygodność wyników) we wrześniu 2014 r. Świat 
pędził do przodu, zmieniały się wytyczne, simwastatyna 

była zastępowana nowszymi statynami, a my ciągle nie 
mieliśmy wyników prospektywnego badania kliniczne-
go z połączeniem statyny z ezetimibem, które w modelu 
podwójnego zaślepienia pokazywałoby korzyści w  za-
kresie twardych punktów końcowych. Ale na szczęście 
wiemy już o  tych korzyściach od listopada 2014 r., gdy 
ogłoszono wyniki badania IMProVE-IT. Dzięki nim 
możemy obecnie szeroko zalecać połączenie bezpiecz-
niejszej statyny – rosuwastatyny z ezetimibem. Dzięku-
jemy jego twórcy za dobry EBM, świadczący o  korzy-
ściach i bezpieczeństwie takiej podwójnej terapii (ryc. 3).
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