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WSTĘP
Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie 
modyfikowalnych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. W kra-
jach uprzemysłowionych dotyka ono ponad jednej trzeciej dorosłej populacji. W Pol-
sce, zgodnie z badaniami epidemiologicznymi NATPOL 2011, nadciśnienie tętnicze 
rozpoznawane jest u ok. 9,5 miliona osób [1]. Uważa się, że w przyszłości częstość 
nadciśnienia będzie istotnie wyższa. Przyczyni się do tego zapewne nie tylko starzenie 
się społeczeństwa, lecz także epidemia otyłości i brak aktywności fizycznej. Według 
różnych prognoz częstość zachorowań na nadciśnienie tętnicze w latach 2000–2025 
wzrośnie w Europie o 60%. Poza rozpowszechnieniem nadciśnienia niezwykle waż-
nym problemem pozostaje jego niewystarczająca kontrola i niska świadomość spo-

STRESZCZENIE
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych na świecie czynników ry-
zyka chorób sercowo-naczyniowych. Jego leczenie ma zasadnicze znaczenie w redukcji choro-
bowości i śmiertelności z powodu chorób krążenia. Wśród nowoczesnych metod terapii nad-
ciśnienia wymienia się stosowanie leków złożonych. Leki złożone zapewniają lepszą kontrolę 
ciśnienia tętniczego, poprawę współpracy z chorymi, ograniczenie objawów ubocznych oraz 
niższe koszty leczenia. Obecnie w preparatach złożonych najczęściej łączy się leki hamujące 
układ renina–angiotensyna oraz leki moczopędne lub antagonistów wapnia. Do ciekawych po-
łączeń należy perindopril z amlodypiną. Skuteczność pierwszego z tych leków potwierdzono 
w licznych badaniach u chorych na nadciśnienie tętnicze, z chorobą wieńcową, udarem mózgu 
i cukrzycą. Amlodypina również wykazała dużą skuteczność w badaniach obejmujących po-
dobne populacje chorych. Połączenie perindoprilu i amlodypiny charakteryzuje się wysoką 
skutecznością hipotensyjną i bardzo dobrą tolerancją.
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łeczna związanych z nim powikłań. W badaniu NATPOL 2011 wykazano, że aż 30% 
Polaków z nadciśnieniem tętniczym nie wie o swojej chorobie, kolejne 9% mimo świa-
domości choroby nie leczy się, natomiast spośród otrzymujących terapię aż 36% jest 
leczonych nieskutecznie i zaledwie 26% osiąga sukces terapeutyczny. Na tle innych 
krajów wskaźniki te są wciąż niskie [2]. Lepsze wyniki osiąga się m.in. w USA i Kana-
dzie, gdzie odsetek pacjentów skutecznie leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego 
wynosi odpowiednio 53% i 36% [2]. 

PRZYCZYNY NIEDOSTATECZNEJ KONTROLI CIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO
Tradycyjnie wymienia się trzy główne rodzaje przyczyn niepowodzenia terapii hipo-
tensyjnej: 1. zależne od postępowania lekarskiego, 2. zależne od chorych i 3. związane 
z niedoskonałością reżimów terapeutycznych. W pierwszej grupie podkreśla się niewy-
konywanie pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim. Chociaż pomiar ten 
stanowi nieodłączną część badania lekarskiego, u wielu chorych jest on pomijany. Brak 
diagnozy skutkuje niepodjęciem działań leczniczych. Niekiedy podczas leczenia hipo-
tensyjnego mówi się również o tzw. inercji terapeutycznej. Pomimo złej kontroli ciśnie-
nia tętniczego wielu lekarzy nie podejmuje działań skutkujących poprawą efektywności 
terapii. W głównej mierze u chorych nie są modyfikowane dawki leków ani ich liczba. 
Dodatkowo chorzy nie są informowani o konieczności podjęcia leczenia niefarmakolo-
gicznego ani nie egzekwuje się od nich modyfikacji stylu życia. W tej grupie za ważny 
problem należy również uznać wciąż niską świadomość społeczną konsekwencji nie-
leczonego nadciśnienia. Dotyczy to niestety również świadczeniodawcy zdrowotnego. 
Pomimo coraz dokładniejszego liczenia kosztów ochrony zdrowia w Polsce wciąż brak 
oceny rzeczywistych kosztów powikłań choroby i kosztowej efektywności refundacji 
leków hipotensyjnych. W drugiej grupie przyczyn złej kontroli ciśnienia wymienia się 
te zależne od chorych. W wielu przypadkach pacjenci mimo zaleceń nie podejmują 
działań ograniczających czynniki ryzyka. Inni chorzy nie przyjmują regularnie leków 
lub zaprzestają leczenia zaraz po osiągnięciu docelowych wartości ciśnienia. Odrębny 
problem stanowi zła kontrola ciśnienia zależna od szeroko pojętego schematu tera-
peutycznego. W tym zakresie mieści się trudność z dostępem zarówno do lekarza, jak 
i do badań specjalistycznych, a także problemy dotyczące samych leków hipotensyj-
nych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wielu chorych mimo rozpoznania nad-
ciśnienia żyje w poczuciu zdrowia, a jednocześnie wymaga się od nich systematyczne-

ABSTRACT
Arterial hypertension is one of the most prevalent cardiovascular risk factors all over the world. 
Its therapy has a fundamental importance in reduction of cardiovascular morbidity and mortal-
ity. Among modern forms of hypotensive therapy the use of combined drugs is listed. Com-
bined drugs provide better control of blood pressure than drugs use as separate preparations, 
improve compliance, reduce side effects and offer lower costs of therapy. Currently inhibitors 
of renin–angiotensin system and diuretics or calcium antagonists are most often combined to-
gether. An interesting combination is that of combining perindopril and amlodipine. Efficacy of 
the former was confirmed in many studies in patients with hypertension, coronary artery dis-
ease, after stroke and in these with diabetes. The latter was also effective in similar populations. 
Combination of perindopril and amlodipine is highly effective in blood pressure reduction and 
is well tolerated. 
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go uczęszczania do lekarza i przyjmowania leków. Czynności te 
wiążą się z kosztami oraz narażeniem na niekorzystne działania 
leków. U wielu pacjentów bowiem leki hipotensyjne, redukując 
ciśnienie, pogarszają samopoczucie. 
Podsumowując: przyczyny niepowodzenia kontroli ciśnienia 
tętniczego wymagają korekty określonych działań zarówno le-
karzy, jak i chorych, aby można było poprawić efekty leczenia 
nadciśnienia tętniczego. Ważna jest również poprawa dostępu 
do opieki zdrowotnej. Wymienione wyżej działania nie wyczer-
pują jednak wszystkich możliwości. Poprawa leczenia nadciś-
nienia tętniczego może zależeć również od wprowadzenia no-
woczesnych metod terapeutycznych. Znaczenie może tu mieć 
wprowadzenie nowoczesnych leków hipotensyjnych lub alter-
natywnych metod terapii. Mówiąc o nowoczesnej terapii farma-
kologicznej, mamy na myśli nowe leki o wysokiej skuteczności 
hipotensyjnej, stosowane raz na dobę, korygujące powikłania 
narządowe nadciśnienia i jednocześnie pozbawione działań 
niepożądanych. Wiele leków obecnych na rynku zbliża się do 
przedstawionego schematu leku idealnego, a w trakcie badań są 
nowe preparaty. Ich wprowadzenie na rynek wcale jednak nie 
musi oznaczać sukcesu terapeutycznego. I tak, wprowadzenie 
na rynek na przykład inhibitora reniny aliskirenu, jedynego 
w ostatnim czasie zarejestrowanego nowego leku hipotensyj-
nego, nie spowodowało rewolucji terapeutycznej. Chociaż lek 
ma wiele korzystnych cech, to nadal powszechnie są stosowane 
dotychczas dostępne preparaty hipotensyjne. Wiele innych le-
ków, takich jak inhibitory endogennej peptydazy albo antago-
niści receptorów dla endoteliny, również nie może się przebić 
do codziennej praktyki klinicznej. Rozczarowanie postępem 
w leczeniu farmakologicznym prowadzi do badań nad alterna-
tywnymi metodami postępowania. Wystarczy w tym miejscu 
przytoczyć badania nad szczepionką przeciwko angiotensynie 
II, denerwacją tętnic nerkowych czy urządzeniami stymulują-
cymi baroreceptory tętnicze. Wydaje się jednak, że metody te, 
pomimo udowodnionej skuteczności, nie znajdą zastosowania 
u wszystkich chorych i nadal najważniejszym orężem w walce 
z nadciśnieniem tętniczym pozostaną leki hipotensyjne. Jed-
ną z wprowadzonych w ciągu ostatnich lat innowacji w terapii 
hipotensyjnej są leki złożone. Oprócz konieczności politera-
pii u większości chorych na nadciśnienie istnieje wiele innych 
przesłanek ku temu, aby z powodzeniem stosować tę formę le-
czenia. Powstaje zatem pytanie: czy leki złożone stanowią obec-
nie najlepszą alternatywę terapeutyczną? 

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ LEKI 
ZŁOŻONE?
Wyniki wielu dużych badań porównujących schematy terapeu-
tyczne wskazują, że w celu uzyskania docelowych wartości ciś-
nienia tętniczego konieczne jest stosowanie dwóch lub więk-

szej liczby leków hipotensyjnych. W skandynawskim badaniu 
HOT (Hypertension Optimal Treatment), przeprowadzonym 
z udziałem blisko 18 tysięcy chorych na nadciśnienie, wykaza-
no na przykład, że do osiągnięcia rozkurczowego ciśnienia tęt-
niczego poniżej 90, 85 i 80 mmHg konieczne było stosowanie 
politerapii odpowiednio u 63%, 68% i 74% chorych [3]. 
Wytłumaczenie tego zjawiska jest proste. Należy pamiętać, że 
nadciśnienie tętnicze jest chorobą polietiologiczną, a zatem za 
wzrost ciśnienia odpowiada wiele czynników patogenetycz-
nych. Podanie tylko jednego leku o określonym mechanizmie 
działania koryguje zatem tylko jedną z przyczyn nadciśnienia. 
Jeśli jest to główna przyczyna, to można oczekiwać redukcji ciś-
nienia tętniczego. Jeśli natomiast empiryczne zastosowanie leku 
nie przyniosło efektu, trzeba go zmienić na inny, należy zwięk-
szyć jego dawkę lub dołączyć kolejny preparat hipotensyjny. 
Przedstawione postępowanie wpisuje się w przyjęte w lecze-
niu nadciśnienia strategie rozpoczynania terapii hipotensyjnej. 
Pierwsza to tzw. monoterapia sekwencyjna, czyli podanie do-
wolnego leku hipotensyjnego z jednej z pięciu głównych grup 
z możliwością zamiany na inny lek w przypadku braku sku-
teczności. Drugi sposób to tzw. terapia stopniowana, w której 
po podaniu dowolnego leku hipotensyjnego z pięciu podsta-
wowych grup istnieje możliwość zwiększenia jego dawki lub 
dodania leku z innej klasy, jeśli jego skuteczność była niedo-
stateczna. Wreszcie trzeci rodzaj terapii to rozpoczęcie lecze-
nia od preparatu złożonego z mniejszych dawek dwóch leków 
o różnych mechanizmach działania hipotensyjnego z możli-
wością podwojenia dawki kombinacji. O skuteczności powyż-
szych strategii leczniczych można się przekonać na podstawie 
badania STRATHE (STRAtegies of Treatment in Hypertension: 
Evaluation) [4]. Jego celem było porównanie wpływu trzech 
omawianych strategii leczenia hipotensyjnego na redukcję ciś-
nienia tętniczego (skurczowe: RR < 140 mmHg i rozkurczowe: 
RR < 90 mmHg) oraz na normalizację ciśnienia przy zacho-
waniu dobrej tolerancji leków w danej strategii. W badaniu 
uczestniczyło ponad 500 chorych, których randomizowano 
do 3 grup terapeutycznych: leczonej perindoprilem/indapa-
midem (dawki zredukowane, następnie podwajane), leczonej 
atenololem 50 mg (następnie losartanem 50 mg, potem am-
lodypiną 5 mg – tzw. monoterapia sekwencyjna) oraz leczonej 
walsartanem 40 mg (następnie 80 mg, a w razie potrzeby do-
datkowo hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg/24 h – tzw. 
strategia stopniowana). Dawki leków zwiększano w 3. i 6. mie-
siącu trwającej maksymalnie 9 miesięcy obserwacji. Na końcu 
badania odsetek chorych osiągających docelowe ciśnienie tęt-
nicze (< 140/90 mmHg) był istotnie wyższy w grupie leczonej 
preparatem złożonym – perindopril/indapamid (61,7%) – niż 
w grupie leczonej monoterapią sekwencyjną (48,9%, p < 0,05) 
oraz w grupie strategii stopniowanej (46,9%, p < 0,01). Odsetek 
chorych, u których stwierdzono normalizację ciśnienia przy 
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jednoczesnym braku działań ubocznych zależnych od terapii, 
był również istotnie wyższy w grupie leczonej perindoprilem/
indapamidem niż w przypadku dwóch pozostałych strategii 
terapeutycznych (ryc. 1a i b). 
Podczas oceniania wyników badania w zakresie innego punk-
tu końcowego – normalizacji ciśnienia i/lub redukcji ciśnie-
nia skurczowego ≥ 20 mmHg i/lub ciśnienia rozkurczowego 
RR ≥ 10 mmHg – również wykazano przewagę terapii prepa-
ratem złożonym.
W warunkach badania klinicznego korzystne efekty stosowania 
leku złożonego wynikają przede wszystkim z wysokiej skutecz-
ności hipotensyjnej połączenia lekowego. Leki o różnych me-
chanizmach działania wywierają wpływ hipotensyjny na dwóch 
uzupełniających się drogach. W przypadku inhibitora konwer-
tazy i diuretyku dochodzi odpowiednio do rozszerzenia na-
czyń oporowych i do spadku objętości płynów krążących. Oba 

mechanizmy hipotensyjne uzupełniają się i hamują jednocześ-
nie tzw. efekt z odbicia. Oznacza on wtórny wzrost ciśnienia 
po zastosowaniu leku hipotensyjnego w celu przeciwdziałania 
odruchowej hipotonii. W powyższym przykładzie lekowym za-
stosowaniu inhibitora konwertazy w monoterapii (rozszerzenie 
łożyska naczyniowego i spadek oporu obwodowego) towarzy-
szyłoby zwiększenie objętości płynów krążących. 
Skuteczność hipotensyjną preparatów złożonych uwiarygod-
nia to, że dołączenie leku o innym mechanizmie działania hi-
potensyjnego jest kilkukrotnie skuteczniejsze niż podwojenie 
dawki dotychczas stosowanego leku. W codziennych warun-
kach leczenia nadciśnienia tętniczego preparaty złożone mają 
także inne walory. Ich istotną zaletą jest poprawa współpracy 
podczas leczenia, wynikająca z możliwości stosowania przez 
chorego jednej tabletki zamiast dwóch. Ma to znaczenie wtedy, 
gdy opakowania różnych leków przyjmowanych przez pacjenta 
różnią się również liczbą tabletek, np. zawierają  po 28 i 30 tab-
letek. Po wypisaniu po jednym opakowaniu takich leków pod 
koniec miesięcznej terapii pojawi się dysproporcja w liczbie 
tabletek. Co więcej, wielu chorych znacznie chętniej przyjmu-
je mniejszą liczbę tabletek, jako że ma wtedy większe poczucie 
zdrowia i większą szansę uniknięcia pomyłek, do jakich częściej 
dochodzi w przypadku przyjmowania wielu leków. Należy tak-
że zwrócić uwagę, że leki stosowane w postaci złożonej rzadziej 
powodują działania niepożądane i uboczne. Jest to zasługa 
możliwości stosowania dawek zredukowanych, ale także wza-
jemnego korygowania działań. We wspomnianym przykładzie 
inhibitora konwertazy i diuretyku stężenie potasu jest wypad-
kową hamowania jego wydalania i kaliurezy. 
Na marginesie należy wspomnieć o innych zaletach leków zło-
żonych. Należą do nich m.in.: duża rozpiętość dawek, w jakich 
konfekcjonuje się obecnie leki złożone i niższa cena preparatu 
złożonego niż leków pakowanych oddzielnie. 
Mówiąc o lekach złożonych, warto zwrócić uwagę na jeszcze je-
den aspekt ich stosowania. Pomocne w tym będzie krótkie omó-
wienie badania VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-term 
Use Evaluation) [5]. W badaniu tym po pół roku leczenia cho-
rych z nadciśnieniem o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym 
antagonistą wapnia udało się uzyskać lepszą kontrolę ciśnienia 
niż podczas stosowania antagonisty receptora dla angiotensyny. 
Niewielka różnica w wysokości skurczowego ciśnienia tętni-
czego (po pierwszych 3 miesiącach 3,8 mmHg, a po kolejnych 
trzech 2,3 mmHg) między dwoma rodzajami terapii przełożyła 
się na istotną redukcję częstości epizodów sercowo-naczynio-
wych (udarów mózgu o 45%, zawałów serca o 14% i śmiertelno-
ści całkowitej o 21%). Między innymi po analizie wyników tego 
badania w rekomendacjach dotyczących terapii nadciśnienia 
zaleca się, aby u chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzy-
ka ciśnienie tętnicze obniżane było niezwłocznie do zalecanych 
wartości docelowych [6, 7]. Sugeruje się przy tym, aby u osób 
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z wysokim ryzykiem i wymagających istotnej redukcji ciśnienia 
rozpoczynać terapię od preparatów złożonych [6] (ryc. 2). 

KTÓRE LEKI ZŁOŻONE POWINNO SIĘ 
STOSOWAĆ?
Stan kliniczny chorego na nadciśnienie tętnicze jest zasadni-
czym elementem determinującym wybór odpowiedniego le-
czenia hipotensyjnego. W zasadzie można wyobrazić sobie 
każde zestawienie leków hipotensyjnych wybranych z pięciu 
podstawowych grup leków, które będzie skuteczne w określo-
nej sytuacji. Niemniej jednak zalecenia formułują pewne zasa-
dy łączenia leków hipotensyjnych i wskazują, które połączenia 
są preferowane (preferowane połączenia leków hipotensyjnych 
przedstawiono na ryc. 3). Warto zadać sobie pytanie, jakie ze-
stawienie leków jest najskuteczniejsze, i to u większości cho-
rych na nadciśnienie tętnicze. W świetle opublikowanych do-
tychczas badań pytanie to nie pozostaje bez odpowiedzi. 

W badaniu ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial) porównano leczenie amlodypiną i perindoprilem z le-
czeniem atenololem i bendroflumetiazydem [10]. Próbę prze-
prowadzono w Wielkiej Brytanii, Irlandii i w krajach skandy-
nawskich. Łącznie do badania zakwalifikowano 19 257 chorych 
w wieku od 40 do 79 lat bez udokumentowanej choroby wień-
cowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu i przebytego epi-
zodu sercowo-mózgowego w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
U chorych włączonych do badania oprócz nadciśnienia tętni-
czego musiały występować co najmniej 3 inne czynniki ryzyka 
sercowo-naczyniowego spośród wymienionych: przerost mięś-
nia lewej komory serca, cukrzyca typu 2, miażdżyca naczyń 
obwodowych, przebyty udar mózgu lub przejściowy napad 
niedokrwienny, płeć męska, wiek ≥ 55 lat, mikroalbuminuria 
lub białkomocz, palenie tytoniu, stosunek całkowitego stężenia 
cholesterolu w osoczu do stężenia cholesterolu HDL ≥ 6 lub 
przypadki przedwczesnego zachorowania na chorobę wieńco-
wą w wywiadzie rodzinnym. Głównym celem badania była oce-
na i porównanie długoterminowego wpływu dwóch wspomnia-
nych schematów terapeutycznych na złożony punkt końcowy 
obejmujący zawały serca niezakończone zgonem i zgony z po-
wodu choroby wieńcowej. Za drugorzędowe punkty końcowe 
przyjęto: umieralność ogólną, całkowitą liczbę udarów mózgu, 
podstawowy punkt końcowy minus zawały nieme, wszystkie 
zdarzenia wieńcowe, wszystkie zdarzenia i procedury sercowo-
naczyniowe oraz przypadki niewydolności serca (zakończone 
zgonem lub nie). Chorych randomizowano do grupy leczonej 
atenololem w dawce 50–100 mg i bendroflumetiazydem doda-
wanym w razie potrzeby w dawce 1,25–2,5 mg z suplementacją 
potasem (n = 9618) lub do grupy otrzymującej amlodypinę 5–
10 mg, a przy niedostatecznej kontroli ciśnienia dodatkowo per-
indopril w dawce 4–8 mg (n = 9639). W całym okresie trwania 
badania ciśnienie tętnicze było niższe średnio o 2,7/1,9 mmHg 
w grupie leczonej amlodypiną z perindoprilem. Badanie zakoń-
czono wcześniej, niż zaplanowano, po zgromadzeniu 106 153 
pacjentolat obserwacji, ze względu na stwierdzenie istotnych 
statystycznie korzyści z leczenia amlodypiną i perindoprilem 
w porównaniu z atenololem i bendroflumetiazydem. Analiza 
według zamierzonego leczenia wykazała po 5,5 roku obserwa-
cji 11-procentową redukcję śmiertelności całkowitej (p = 0,025) 
w grupie amlodypina/perindopril w porównaniu z pozostałymi 
chorymi. W grupie tej zmniejszeniu uległa także liczba udarów 
mózgu – o 23% (p = 0,0003) oraz całkowita liczba zdarzeń ser-
cowo-naczyniowych i procedur – o 16% (p < 0,0001). Ze wzglę-
du na krótszy, niż planowano, czas trwania badania 11-pro-
centowa redukcja pierwotnego punktu końcowego (jakim był 
zgon spowodowany chorobą wieńcową i/lub zawał niezakoń-
czony zgonem) nie osiągnęła jednak znamienności statystycz-
nej (p = 0,1052). Zaobserwowano także zmniejszenie o 30% 
(p < 0,0001) częstości wystąpienia cukrzycy. Autorzy badania 

Algorytm postępowania w terapii hipotensyjnej (wg [6]).
RYCINA 2

Preferowane skojarzenia leków hipotensyjnych (wg [7, 8]).
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wskazują, że obserwowane korzyści kliniczne wynikające ze 
stosowania schematu opartego na amlodypinie i perindoprilu 
pozostają większe, niż można byłoby się tego spodziewać tylko 
na podstawie różnic w wysokości ciśnienia tętniczego. Trudne 
wydaje się wytłumaczenie różnic między schematami terapeu-
tycznymi. Zastanawiano się, czy nie wynikają one z odmien-
ności hemodynamicznych, metabolicznych lub innych między 
badanymi grupami leków. Jakkolwiek w badaniu ASCOT nie 
zaobserwowano znaczących różnic w wysokości ciśnienia tęt-
niczego w pomiarze klasycznym, to kolejne analizy wykazały, 
że w trakcie terapii antagonistą wapnia i inhibitorem konwer-
tazy niższe pozostawało tzw. centralne ciśnienie tętnicze, które 
mierzono, stosując tonometrię aplanacyjną [11]. Omówienie 
sposobów pomiaru i znaczenia ciśnienia centralnego wykracza 
poza ramy obecnego opracowania. Wspomnieć należy jedynie, 
że obniżenie ciśnienia centralnego może wynikać z korzystnego 
wpływu niektórych leków hipotensyjnych na sztywność ściany 
tętnic, a wtórnie w tym mechanizmie na zmniejszenie często-
ści epizodów sercowo-naczyniowych. Innym wytłumaczeniem 
uzyskanych różnic może być wpływ metaboliczny leków. Uwa-
ża się, że zarówno diuretyki tiazydowe, jak i część starszych 
β-adrenolityków charakteryzuje się niekorzystnym profilem 
metabolicznym. W porównaniu z inhibitorami konwertazy, 
sartanami i antagonistami wapnia leki te mogą przyspieszać 
wystąpienie powikłań metabolicznych i zwiększać ryzyko za-
chorowania na cukrzycę typu 2. Wydaje się, że wymienione od-
rębności mogły mieć główny wpływ na wynik badania. 
Innym badaniem porównującym dwa różne schematy terapeu-
tyczne jest ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular events 
through COMbination therapy in Patients LIving with Systolic 
Hypertension) [12]. To wieloośrodkowe badanie kliniczne, pro-
wadzone z randomizacją i podwójnie zaślepione, miało na celu 
weryfikację hipotezy, że podawanie inhibitorów konwertazy 
angiotensyny (benazepril) i antagonistów kanałów wapnio-
wych (amlodypina) w preparacie złożonym zmniejsza istotnie, 
o co najmniej 15%, liczbę incydentów sercowo-naczyniowych 
w porównaniu z terapią połączeniem inhibitora konwertazy 
(benazepril) z diuretykiem tiazydowym (HCTZ, hydrochlo-
rotiazyd) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Do badania 
włączono 11 506 chorych w wieku ≥ 55 lat ze skurczowym ciś-
nieniem ≥ 160 mmHg lub otrzymujących leczenie hipotensyjne 
oraz z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Za wykład-
nik wysokiego ryzyka przyjęto obecność co najmniej jednego 
z poniższych schorzeń: choroby układu sercowo-naczyniowego, 
choroby nerek, cukrzycy lub obecność powikłań narządowych. 
Za kryterium wyłączenia z badania przyjęto: epizody dławicy 
piersiowej w ciągu 3 miesięcy przed włączeniem do badania, 
zawał serca lub inny ostry epizod wieńcowy, wykonanie proce-
dury rewaskularyzacyjnej w ciągu miesiąca od wizyty wstępnej, 
udar mózgu lub inny epizod mózgowy w ciągu 3 miesięcy przed 

włączeniem do badania, ciężkie nadciśnienie tętnicze, objawo-
wą niewydolność serca lub frakcję wyrzutowa < 40% albo inne 
schorzenia pogarszające współpracę chorego. Za pierwotny 
punkt końcowy uznano w badaniu wystąpienie pierwszego in-
cydentu lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Do incy-
dentów sercowo-naczyniowych zaliczono przy tym: klinicznie 
jawny zawał serca lub udar mózgu niezakończone zgonem, ho-
spitalizację z powodu niestabilnej choroby wieńcowej, resuscy-
towane przypadki nagłego zatrzymania krążenia i procedury re-
waskularyzacji wieńcowej. Do zgonów sercowo-naczyniowych 
zaliczono: nagły zgon sercowy, zawał serca zakończony zgonem, 
udar mózgu zakończony zgonem, interwencję wieńcową zakoń-
czoną zgonem, zgon z powodu niewydolności serca lub z in-
nej przyczyny sercowo-naczyniowej. Spośród drugorzędowych 
punktów końcowych warto wymienić: śmiertelność sercowo-
naczyniową, nowe przypadki cukrzycy, obecność wskaźników 
postępującej choroby nerek, hospitalizacje z powodu niewydol-
ności serca. Pierwotny punkt końcowy analizowano w badanej 
populacji zgodnie z randomizacją do określonego typu leczenia 
(intention-to-treat), a łączną częstość zdarzeń analizowano me-
todą Kaplana–Meiera. Badanie, podobnie jak w przypadku pró-
by ASCOT, zakończono przedwcześnie po upływie 36 miesięcy. 
Powodem była istotna przewaga jednego ze schematów tera-
peutycznych już na etapie wstępnych analiz. Średnie ciśnienie 
tętnicze w grupie benazeprilu/amlodypiny wynosiło 131,6/73,3 
mmHg, a w grupie benazeprilu/HCTZ 132,5/74,4 mmHg. Róż-
nica wysokości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego między 
grupami wynosiła 0,9/1,1 mmHg (p < 0,001 dla ciśnienia skur-
czowego i rozkurczowego), przy czym w grupie benazeprilu/
amlodypiny ciśnienie poniżej 140/90 mmHg osiągnięto u 75,4%, 
a w grupie benazeprilu/HCTZ u 72,4% leczonych. Na odsetki 
te warto zwrócić uwagę. Świadczą one o wysokiej skuteczności 
hipotensyjnej preparatów złożonych. We wcześniej prowadzo-
nych badaniach z lekami stosowanymi oddzielnie nigdy nie uda-
ło się osiągnąć tak wysokiego odsetka kontroli ciśnienia tętni-
czego. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 552 chorych 
w grupie leczonej benazeprilem/amlodypiną (9,6%), a w grupie 
otrzymującej benazepril/HCTZ u 679 chorych (11,8%), co wią-
zało się z całkowitą redukcją ryzyka wynoszącą 2,2% i względ-
ną redukcją ryzyka wynoszącą 19,6% (hazard ratio = 0,80; 
p < 0,001). Wtórny punkt końcowy, na który składały się zgon 
z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz niezakończone zgonem 
zawał i udar mózgu, wystąpił u 288 (5%) chorych z pierwszej 
grupy i u 364 (6,3%) chorych z grupy drugiej, co wskazuje na 
względną redukcję ryzyka wynoszącą 21,2% (hazard ratio = 0,79; 
p = 0,002). Oba schematy terapii były dobrze tolerowane. W obu 
grupach odnotowano też podobny odsetek chorych przerywają-
cych terapię i podobny odsetek działań niepożądanych. 
Autorzy badania zauważyli w omówieniu, że w populacji cho-
rych na nadciśnienie tętnicze z wysokim ryzykiem sercowo-na-
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czyniowym znacznie korzystniejsze jest wdrożenie leku złożo-
nego z inhibitora ACE i amlodypiny niż z inhibitora ACE i leku 
moczopędnego. Bardzo dobra w obu grupach kontrola ciśnie-
nia tętniczego nie tłumaczy stwierdzonych różnic klinicznych. 
Zdaniem autorów w badaniu brał udział duży odsetek chorych 
z chorobą wieńcową i cukrzycą, być może mało reprezenta-
tywny dla ogólnej populacji chorych na nadciśnienie. Mogło to 
mieć odzwierciedlenie w wynikach badania. 
Przedstawione powyżej próby kliniczne wskazują na większą 
skuteczność połączenia inhibitora konwertazy i antagonisty 
wapnia niż schematów opartych na diuretykach tiazydowych. Te 
drugie są zresztą w ostatnich latach przedmiotem wielu dysku-
sji i opracowań naukowych. Zauważa się, że hydrochlorotiazyd 
stosowany w obecnych dawkach ma niską skuteczność hipoten-
syjną w porównaniu z innymi grupami leków hipotensyjnych. 
Dodatkowo w przeprowadzonych wcześniej dużych próbach 
klinicznych nie wykazano, że lek stosowany  samodzielnie w niż-
szych dawkach wpływa korzystnie na redukcję ryzyka sercowo-
naczyniowego u chorych na nadciśnienie. Ciekawe, że pomimo 
tych danych w zasadzie prawie wszystkie połączenia leków ha-
mujących układ renina–angiotensyna oparte są na hydrochloro-
tiazydzie, i  to właśnie w dawkach, które nie były badane. Choć 
zaburzenia metaboliczne i hipokaliemia są w wyniku stosowania 
niskich dawek hydrochlorotiazydu mniejsze, to czy słabszy efekt 
hipotensyjny uzasadnia ich stosowanie? Oczywiście wciąż do 
dyspozycji terapeutycznej pozostają inne diuretyki, w tym chlor-
talidon lub indapamid. Oba leki miały w badaniach wysoką sku-
teczność hipotensyjną i korzystny wpływ na powikłania sercowo-
naczyniowe. Zwłaszcza indapamid okazał się skuteczny nie tylko 
w ogólnej populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, ale także 
u osób w wieku podeszłym, a także u chorych na cukrzycę. 
Przedstawione wyżej badania zdają się wskazywać, że najbar-
dziej obiecującym złożeniem leków hipotensyjnych pozostaje 

połączenie leku hamującego układ renina–angiotensyna z anta-
gonistą wapnia. Wniosek ten został zawarty np. w zaleceniach 
brytyjskich NICE. Wskazują one, że w monoterapii, zależnie 
od wieku i rasy, powinny być preferowane leki hamujące układ 
renina–angiotensyna lub antagoniści wapnia, a w przypadku 
ich nieskuteczności konieczne jest połączenie obu tych grup. 
W dalszej kolejności należy dołączyć diuretyk tiazydopodobny, 
a jeszcze później α-adrenolityki lub β-adrenolityki (ryc. 4). 
O praktycznej skuteczności preparatów złożonych mogą świad-
czyć również wyniki kanadyjskiego badania STITCH-care [14]. 
W badaniu tym uczestniczyli lekarze rodzinni, których popro-
szono o leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze albo zgodne 
z zaleceniami Kanadyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętni-
czego, albo wg założonego dla badania algorytmu. Zakładał on 
stosowanie gotowej kombinacji leków hamujących układ reni-
na–angiotensyna z diuretykiem, zwiększenie dawki leku zło-
żonego, a następnie dodanie i zwiększenie dawki  antagonisty 
wapnia. Wykazano, że po 6 miesiącach leczenia docelowe ciś-
nienie osiągnięto u 53% chorych leczonych wg zaleceń i u 65% 
leczonych wg przyjętego algorytmu. W pierwszej z grup ciś-
nienie było niższe od wyjściowego o 18/8 mmHg, a w drugiej 
o 23/10 mmHg. 
Przedstawione powyżej dane wydają się wskazywać, że 
w najbliższej przyszłości prosty schemat terapii hipotensyjnej 
będzie obejmował leki złożone zawierające lek hamujący układ 
renina–angiotensyna i antagonistę wapnia. 

INHIBITOR KONWERTAZY CZY SARTAN 
W ZESTAWIENIU Z ANTAGONISTĄ WAPNIA? 
Na koniec warto jeszcze zastanowić się, które z leków hamu-
jących układ renina–angiotensyna powinny wchodzić w skład 
omawianego zestawienia. Bezpośrednie porównanie obu grup 
preparatów z pewnością przekracza ramy tego opracowania. 
Można jednak wypunktować podobieństwa i różnice pomię-
dzy inhibitorami konwertazy a sartanami. Niewątpliwie obie 
grupy leków charakteryzują się wysoką skutecznością hipoten-
syjną. Istotna większość preparatów w obu grupach (wszystkie 
w grupie sartanów) należą do leków o długim okresie działa-
nia hipotensyjnego i mogą być stosowane raz na dobę. Zarów-
no inhibitory konwertazy, jak i sartany korzystnie wpływają na 
hamowanie powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. 
W dużych badaniach kontrolowanych obie grupy leków wy-
kazują korzystny wpływ na twarde punkty końcowe. Wskazuje 
się, że sartany mogą być szczególnie skuteczne w ograniczaniu 
częstości udaru mózgu, podczas gdy ich wpływ na częstość za-
wału serca jest  kontrowersyjny. Część autorów zaznacza wręcz, 
że leki z tej grupy nie chronią przed wystąpieniem epizodów 
sercowych, a w niektórych opracowaniach podkreśla się brak 
korzystnego wpływu tych leków na śmiertelność sercowo-na-

Schemat terapii hipotensyjnej (wg NICE 2011).
RYCINA 4

Schemat terapii hipotensyjnej

Okres I

Okres II

Okres III

Okres IV, oporne 
nadciśnienie 

tętnicze

Legenda:
A – inhibitory konwertazy 
lub sartany
C – antagoniści wapnia
D – diuretyki

Osoby < 55 r.ż. Osoby < 55 r.ż., 
osoby rasy czarnej

C

A + C

A + C + D

A + C + D + inne diuretyki lub α-adrenolityki 
lub β-blokery. Wizyta u specjalisty

A

Vol. 6/Nr 1(18)/2013, 71-80



78
Najbliższa przyszłość terapii hipotensyjnej – czy leki złożone?
J. Wilczko, J. Lewandowski

czyniową i całkowitą [15]. Z drugiej strony podczas omawiania 
różnic klinicznych między inhibitorami konwertazy a sartanami 
przytacza się często badanie ONTARGET, w którym sartan nie 
był gorszy od inhibitora konwertazy w ograniczaniu częstości 
zdarzeń sercowo-naczyniowych [16]. W badaniach oceniających 
jakość życia obie grupy są najlepiej tolerowane spośród innych 
leków hipotensyjnych. Są one także najdłużej stosowane i pa-
cjenci najrzadziej przerywają leczenie nimi, być może ze wzglę-
du na dobrą tolerancję i stosunkowo łagodne działania uboczne. 
W przypadku inhibitorów konwertazy problemem pozostaje 
stosunkowo częsty kaszel i chrypka. Objaw ten występuje zde-
cydowanie rzadziej podczas leczenia sartanami, ale w grupie 
tej częściej zdarza się hipotonia. Wydaje się zatem, że spośród 
preparatów złożonych będą przez lekarzy wybierani zarówno 
przedstawiciele jednej, jak i drugiej grupy leków. Do ciekawych 
preparatów złożonych należy zaliczyć połączenie perindopri-
lu i amlodypiny. Perindopril należy do inhibitorów konwertazy 
o długim okresie działania hipotensyjnego, stosowanych raz na 
dobę. Jego skuteczność kliniczną wykazano u chorych wysokie-
go ryzyka z nadciśnieniem tętniczym (ASCOT), z chorobą wień-
cową (PREAMI, EUROPA), cukrzycą (ADVANCE), udarem 
mózgu (PROGRESS) oraz u osób w wieku podeszłym (HYVET) 
[10, 17–21]. Amlodypina stanowi szeroko stosowany obecnie 
w nadciśnieniu lek hipotensyjny, charakteryzujący się dodatko-
wo korzystnym działaniem metabolicznym. Lek oceniono rów-
nież w wielu badaniach klinicznych. Oba preparaty stosowane 
w postaci leku złożonego wywierają synergistyczny wpływ na 
redukcję ciśnienia tętniczego. Pod wpływem amlodypiny i per-
indoprilu dochodzi do wazodylatacji, zahamowania procesów 
oksydoredukcyjnych, poprawy funkcji śródbłonka, zahamowa-
nia przebudowy serca i naczyń oraz poprawy ich elastyczności. 
Perindopril przeciwdziała aktywacji współczulnej wywoływanej 
przez antagonistę wapnia. Oba leki charakteryzuje korzystny 
wpływ metaboliczny. W badaniu STRONG (SafeTy and efficacy 

of coveRsyl amlOdypine in uncontrolled and Newly diaGnosed 
hypertension) u 1250 chorych w wieku 40–70 lat ze świeżo wy-
krytym lub źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym oce-
niano wpływ połączenia perindoprilu i amlodypiny na kontrolę 
ciśnienia tętniczego [22]. Po 60 dniach leczenia średnie ciśnienie 
skurczowe i rozkurczowe zostało obniżone z wartości wyjścio-
wych 167,4/101,4 mmHg o 41,9/23,2 mmHg (p < 0,0001) (ryc. 
5). Docelowe ciśnienie osiągnięto u 66,1% wszystkich chorych, 
u 68,3% chorych wcześniej nieleczonych, u 68,4% chorych nie-
poddających się monoterapii i 59,9% nieadekwatnie leczonych 
innym zestawem leków.  U 161 chorych z ciężkim nadciśnie-
niem tętniczym (skurczowe > 180 mmHg) ciśnienie obniżono 
o 63,2/29,0 mmHg (p < 0,0001), a u 62% tych chorych osiąg-
nięto docelowe wartości. U połowy chorych na cukrzycę per-
indopril/amlodypina obniżyły ciśnienie do wartości równej lub 
niższej od 130/80 mmHg. Lek był dobrze tolerowany, a pełny 
okres badania ukończyło 1175 chorych. Podkreśla się, że zesta-
wienie leku hamującego układ renina–angiotensyna i amlody-
piny może mieć korzystny wpływ na hamowanie powstawania 
obrzęków po amlodypinie. Dzieje się tak w związku z rozsze-
rzaniem przez perindopril drobnych zawłośniczkowych naczyń 
krwionośnych i ułatwionym odpływem krwi, której pierwotny 
napływ do kończyn wynika z silnego wazodylatacyjnego działa-
nia amlodypiny. 

U KOGO MOŻNA I NALEŻY STOSOWAĆ 
POŁĄCZENIE PERINDOPRILU 
Z AMLODYPINĄ? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta. Zgod-
nie z zaleceniami dotyczącymi terapii hipotensyjnej przed 
podjęciem decyzji o leczeniu należy wnikliwie ocenić stan kli-
niczny chorego i wyniki badań dodatkowych. Na ich podsta-
wie konieczne jest oszacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego. 
Wybór formy leczenia musi być dostosowany do wysokości 
ciśnienia pacjenta, jego profilu metabolicznego, powikłań na-
rządowych oraz przebytych epizodów sercowo-naczyniowych. 
Omawiany lek złożony może być z powodzeniem zastosowa-
ny u szerokiego spektrum pacjentów. Można rozpocząć terapię 
nadciśnienia tętniczego od razu od perindoprilu z amlodypiną 
w zredukowanych dawkach lub w dawce pełnej, o ile istnieje 
konieczność obniżenia ciśnienia o ponad 20/10 mmHg. Kan-
dydatami do leczenia tym zestawieniem będą chorzy z zabu-
rzeniami metabolicznymi, obciążeni rodzinnie cukrzycą lub 
chorzy na cukrzycę. Zgodnie z zaleceniami leczenie należy 
rozpoczynać od preparatów złożonych u chorych z wysokim 
i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. A zatem 
perindopril z amlodypiną można zalecić pacjentom z miaż-
dżycą, cukrzycą, przerostem mięśnia sercowego, chorobą nie-
dokrwienną i po zawale serca. Terapię preparatem złożonym 

Skuteczność hipotensyjna leku skojarzonego perindopril + amlodypina (4 mg/5 mg dziennie). 
RYCINA 5

Redukcja ciśnienia po 8 tygodniach terapii (mmHg)

Cała populacja 
n = 1250

Chorzy z SBP > 180 mmHg
n = 161

n SBP
n DBP

* p < 0,0001

-23,2*
-29,0*

-41,9*

-63,2*

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

Vol. 6/Nr 1(18)/2013, 71-80



79

 

Najbliższa przyszłość terapii hipotensyjnej – czy leki złożone?
J. Wilczko, J. Lewandowski

Adres do korespondencji
dr n. med. Jacek Lewandowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń,  
Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
e-mail: jlewandowski@wum.edu.pl

można uzupełnić zależnie od kontroli ciśnienia i stanu chorego 
o kolejne leki hipotensyjne. 

PODSUMOWANIE
Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego i jego zła kontro-
la wymagają stosowania prostych i skutecznych schematów 
terapeutycznych. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości rolę 
tę będą odgrywały leki złożone. Charakteryzują się one wyższą 
skutecznością hipotensyjną niż leki w tych samych dawkach 
stosowane oddzielnie, są lepiej tolerowane i kosztują mniej niż 
oddzielne komponenty. Na przestrzeni 9 lat dzielących badania 
epidemiologiczne NATPOL 2002 i NATPOL 2011 zanotowano 
wzrost poprawy kontroli ciśnienia tętniczego w Polsce o 14%. 
W okresie tym zanotowano także istotny wzrost udziału le-
ków złożonych w terapii chorych na nadciśnienie. Być może 
właśnie z tego częściowo wynika sukces terapeutyczny. W ba-
daniach wykazano większą skuteczność hipotensyjną i klinicz-
ną połączeń leków hamujących układ renina–angiotensyna 

z antagonistami wapnia niż połączeń β-adrenolityków i leków 
moczopędnych. Może ona wynikać zarówno z lepszego wpły-
wu metabolicznego pierwszej pary, jak i z tego, że silniej ob-
niża ona centralne ciśnienie tętnicze. Do cennych preparatów 
złożonych zalicza się zestawienie perindoprilu z amlodypiną. 
Oba leki zostały zbadane u różnych chorych w dużych kon-
trolowanych badaniach. Wykazano, że lek złożony zawierający 
oba preparaty skutecznie obniża ciśnienie tętnicze i jest dobrze 
tolerowany. 
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