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STRESZCZENIE
Pomimo dużej zapadalności na nadciśnienie tętnicze (30–70% populacji ogólnej) i prowadzo-
nej od lat wśród lekarzy edukacji na temat diagnostyki i leczenia nadal mniej niż 50% chorych 
osiąga założone cele terapeutyczne. Coraz częściej zwraca się uwagę na sposób prowadzenia 
terapii, która ma nie tylko obniżyć ciśnienie, ale również wpływać na ryzyko globalne związane 
z chorobą. Monoterapia nie daje zadowalających efektów hipotensyjnych ani nie obniża sku-
tecznie ryzyka globalnego, za to wraz ze zwiększaniem się dawek leków rośnie ryzyko powikłań. 
Kombinacja dwóch lub więcej leków w jednej tabletce zyskała już poparcie w danych opartych 
na dowodach naukowych, w szczególności zawdzięcza je synergistycznemu działaniu w obniża-
niu ciśnienia tętniczego i zapobieganiu rozwojowi powikłań. Co więcej, taka terapia poprawia 
compliance. Zaobserwowano również zmniejszenie liczby działań niepożądanych, a nawet obni-
żenie ryzyka globalnego.

SŁOWA KLUCZOWE
leki złożone, ryzyko globalne, adherencja, bezpieczeństwo terapii

WSTĘP
Zachorowalność na nadciśnienie tętnicze zależy od wieku, rasy oraz kontynentu, 
a waha się od 30% do 70% ogółu populacji. Według danych uzyskanych w trakcie 
ogólnopolskiego programu NATPOL w 2010 r. dotkniętych tą chorobą było 10,45 
mln Polaków [1]. Mimo to na całym świecie jedynie niewielka część chorych otrzy-
muje terapię zapewniającą dobrą kontrolę choroby. Wprowadzenie w Polsce wytycz-
nych diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, wg danych z rejestru NATPOL, 
przełożyło się bezpośrednio na poprawę skuteczności leczenia: z 12% w 2002 r. do 
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ABSTRACT
Despite the high incidence of hypertension (30–70% of the general population), and provided 
for years education among physicians on the diagnosis and treatment, still less than 50% of pa-
tients achieve the therapeutic goals. More and more attention is paid to good therapy, which not 
only reduce pressure targets but also affects the global risk associated with the disease. Mono-
therapy does not give satisfactory results, neither hypertensive, nor effective risk reduction, and 
what’s more with increasing doses of drugs increases the risk of complications. A combination of 
two or more drugs in a single tablet has already gained the support of the data based on scien-
tific evidence, in particular through the synergistic effect in lowering blood pressure, preventing 
the development of complications. What is most important this therapy improves compliance. 
There was also a reduction in side effects and even the overall risk reduction. 

KEY WORDS
combined medicaments, global risk, adherence, safety of the therapy

26% w 2011 r. [2], jednak wynik ten nadal pozostawia nas za innymi krajami. W USA 
skuteczność terapii szacowano na 31,6% w okresie 1999–2000 i 48,7% w latach 2007–
2008 [3] czy 32% pod koniec lat 70. i aż 64% w latach 2005–2006 na podstawie danych 
z rejestru NHANES [4], podczas gdy w warunkach europejskich odsetek ten wynosi 
obecnie 13–42% [5]. 
Obserwowana nieskuteczność leczenia wynika z postawy pacjenta i prowadzącego te-
rapię lekarza. Do tzw. compliance, czyli współpracy pacjenta z lekarzem, zalicza się 
m.in. adherencję, czyli procent leków przyjętych zgodnie z zaleceniami [6]. Na pod-
stawie rozlicznych obserwacji oraz metaanaliz badań nadzorowanych wykazano, że 
procent przyjmowanych zgodnie z zaleceniem leków zależy odwrotnie proporcjonal-
nie od liczby dawek (79% dla pojedynczej, 69% dla dwóch, 65% dla trzech i 51% dla 
czterech dawek). Udowodniono jednocześnie, że wraz ze wzrostem liczby stosowa-
nych dawek zmniejsza się przestrzeganie czasu zażywania leku (74% – jedna, 58% – 
dwie, 46% – trzy i 40% – cztery) [6]. Compliance rośnie, gdy pacjent jest motywowany 
na każdej wizycie poprzez ocenę samokontroli, edukowany oraz kontrolowany pod 
względem liczby przyjętych leków. Jednak również niewiedza lekarzy może się przy-
czyniać do nieskuteczności leczenia, jak bowiem wykazano, aż w 50–80% przypadków 
nie modyfikowali oni dotychczasowej nieskutecznej terapii [7–10], ponieważ wierzyli, 
że zalecone zgodnie z wytycznymi bądź własnym przeświadczeniem leczenie prowa-
dzone jest prawidłowo [5]. 
Skuteczność leczenia nadciśnienia jest ważna, ponieważ według danych WHO 
z 2008 r. powikłania nadciśnienia tętniczego (przerost mięśnia lewej komory, niewy-
dolność serca, przyspieszony rozwój miażdżycy, wzrost sztywności naczyń tętniczych, 
zawał serca, udar mózgu, upośledzenie czynności nerek aż do ich niewydolności, roz-
warstwienie ścian aorty, zmiany w siatkówce [2]) były głównym czynnikiem ryzyka 
zgonów na świecie. Ryzyko to, szacowane w badaniach populacyjnych, rośnie nawet 
wtedy, gdy wartości ciśnienia tętniczego mieszczą się w granicach normy. Wzrost ciś-
nienia skurczowego o 20 mmHg i rozkurczowego o 10 mmHg powyżej 115/75 mmHg 
w grupie 40–49-latków przekłada się na ponad dwukrotny wzrost ryzyka zgonu z po-
wodu udaru czy chorób naczyniowych [11, 12], co więcej, każde następne zwiększenie 
skurczowego ciśnienia tętniczego o 20 mmHg podwaja ryzyko sercowo-naczyniowe 
[13]. Okazuje się, że nocne wartości ciśnienia lepiej korelują z ryzykiem sercowo-na-
czyniowym niż obserwowane w ciągu dnia, bo na każdy wzrost skurczowego ciśnienia 
tętniczego o 10 mmHg przypada ryzyko większe o 21% (p < 0,001), a dla wzrostu ciś-
nienia rozkurczowego o 5 mmHg ryzyko rośnie o 9% (p < 0,01) [14]. Jednocześnie jed-
nak wykazano, że pomimo obniżenia ciśnienia do wartości pożądanych nie obserwuje 
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się całkowitej redukcji ryzyka zgonu, zgonu z przyczyn serco-
wo-naczyniowych czy też zdarzeń sercowo-naczyniowych [15], 
chociaż obserwuje się zmniejszenie ryzyka udaru i incyden-
tów wieńcowych w związku z redukcją skurczowego ciśnienia 
o każde 10 mmHg niezależnie od stosowanego(-ych) prepara-
tu(-ów) [16]. Uważa się, że pacjenci z nadciśnieniem nadal po-
zostają w grupie większego ryzyka niż osoby bez nadciśnienia 
[17]. Dotyczy to również grupy najbardziej zagrożonej zgonem 
– osób powyżej 60. r.ż. [18].
Obserwacje te spowodowały zmianę podejścia do terapii nad-
ciśnienia tętniczego. Uzyskanie docelowych wartości obecnie 
nie jest już celem, a jedynie środkiem do wpływu na redukcję 
globalnego ryzyka związanego z chorobą. 

DEFINICJA I STRATYFIKACJA RYZYKA
Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, gdy w min. 2 pomiarach 
klinicznych w trakcie kolejnych wizyt ciśnienie przekracza 
140/90 mmHg lub średnia z 24-godzinnego automatyczne-
go monitorowania ciśnienia przekracza 125–130/80 mmHg 
(średnie wartości dla dnia > 130–135/85 mmHg, a dla nocy > 
120/70 mmHg), czy wreszcie gdy w samodzielnych pomiarach 
wartości ciśnienia tętniczego przekraczają 130–135/85 mmHg. 
W zależności od wartości ciśnienia tętniczego ustalono podział 
nadciśnienia (tab. 1). 
Uzasadnieniem takiej klasyfikacji jest zwiększająca się częstość 
powikłań narządowych u osób z coraz wyższym ciśnieniem, 

czemu, jak już wspomniano, towarzyszy wzrost ryzyka global-
nego. Zgodnie z obecną koncepcją leczenia nadciśnienia na 
podstawie oceny ryzyka farmakoterapia wskazana jest w wy-
branych sytuacjach klinicznych (tab. 2). 

Do oceny ryzyka dodanego służy aktualizowana i zróżnicowana 
dla krajów europejskich karta ryzyka SCORE (Systematic Co-
ronary Risk Evaluation), w której uwzględnione zostały: wiek, 
płeć, wysokość skurczowego ciśnienia tętniczego, stężenie cał-
kowite cholesterolu oraz fakt palenia lub niepalenia. Uzyskane 
wyniki wskazują na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczy-
niowych w ciągu najbliższych 10 lat.

Czynniki ryzyka,  
uszkodzenia narządowe 

lub choroby

Ciśnienie  
prawidłowe

Wysokie prawidłowe 
ciśnienie

Nadciśnienie  
1. stopnia 

Nadciśnienie  
2. stopnia 

Nadciśnienie  
3. stopnia 

Brak czynników ryzyka ryzyko przeciętne – bez 
interwencji

ryzyko przeciętne – bez 
interwencji

niskie ryzyko dodane – zmiana 
stylu życia; po 3 miesiącach, 
gdy wartości ciśnienia tętnicze-
go ≥ 140/90 mmHg – leczenie 
farmakologiczne

umiarkowane ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia + leczenie farma-
kologiczne

wysokie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia 
i natychmiastowe lecze-
nie farmakologiczne

1–2 czynniki niskie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia

niskie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia

umiarkowane ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia; po 3 mie-
siącach, gdy wartości ciśnienia 
tętniczego ≥ 140/90 mmHg 
– leczenie farmakologiczne

umiarkowane ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia + farmakoterapia

bardzo wysokie ryzyko 
– zmiana stylu życia + 
farmakoterapia

3 czynniki lub więcej, zespół 
metaboliczny, cukrzyca, 
uszkodzenia narządowe

umiarkowane ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia

wysokie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia*

wysokie ryzyko dodane – zmia-
na stylu życia + farmakoterapia

wysokie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia + 
farmakoterapia

bardzo wysokie ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia + farmakoterapia

Choroba układu sercowo-na-
czyniowego lub nerek

wysokie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia

bardzo wysokie ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia*

bardzo wysokie ryzyko dodane 
– zmiana stylu życia + farma-
koterapia

bardzo wysokie ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia + farmakoterapia

bardzo wysokie ryzyko 
dodane – zmiana stylu 
życia + farmakoterapia

* W przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego wskazana jest farmakoterapia lekami o działaniu hipotensyjnym z innych wskazań niż wysokość ciśnienia tętniczego (terapia powikłań sercowych, prewencja sercowo-naczyniowa).

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego

Kategoria
Ciśnienie skurczo-

we (mmHg)
Ciśnienie rozkur-
czowe (mmHg)

Optymalne < 120 < 80
Prawidłowe 120–129 80–84
Wysokie prawidłowe 130–139 85–89
Nadciśnienie 1. stopnia (łagodne) 140–159 90–99
Nadciśnienie 2. stopnia (umiarkowane) 160–179 100–109
Nadciśnienie 3. stopnia (ciężkie) ≥ 180 ≥ 110
Izolowane nadciśnienie skurczowe ≥ 140 < 90

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg ESH/ESC (European Society of Hypertension/European 
Society of Cardiology).

TABELA 1

Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w nadciśnieniu tętniczym (na podstawie wytycznych).
TABELA 2
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Karta SCORE m.in. dla populacji polskiej: 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyny sercowo-naczyniowej w populacji chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.
RYCINA 1
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LECZENIE
Mimo, że nadciśnienie tętnicze jako choroba znane jest od lat, 
to jego leczenie ma niezbyt odległą historię – patrz rycina 2.

Całodobowa kontrola ciśnienia tętniczego wpływa na zmniej-
szenie ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, 
występujących zazwyczaj w godzinach porannych – od 6 do 12 
[19]. Pozwala wpływać na ryzyko związane z wysokimi nocny-
mi wartościami ciśnienia. Do oceny 24-godzinnej skuteczności 
leku po przyjęciu pojedynczej dawki służy wskaźnik trough-to- 

-peak (T/P) (stosunek siły działania hipotensyjnego w ciągu 
24 h do siły w momencie najwyższego stężenia). Wskaźnik T/P 
powyżej 50% od 1990 r. uznawany jest przez FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) za zadowalający dla leków długo 
działających, podawanych raz na dobę, jednak ideałem byłoby, 
aby oscylował w pobliżu 100%. Stosowanie takich preparatów 
powinno skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze w trakcie ca-
łej doby oraz korzystnie wpływać na obserwowane u ok. 50% 
osób z nadciśnieniem tętniczym odwrócenie rytmu dobowego 
zmienności ciśnienia [20, 21]. 
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Historia leków nadciśnieniowych (na podstawie [13]).
RYCINA 2

Subkliniczne powikłania narządowe
Przerost lewej komory inhibitory ACE, antagoniści wapnia, ARB
Bezobjawowa miażdżyca antagoniści wapnia, inhibitory ACE
Mikroalbuminuria inhibitory ACE, ARB
Dysfunkcja nerek inhibitory ACE, ARB

Incydenty kliniczne
Przebyty udar mózgu każdy lek hipotensyjny
Przebyty zawał β-adrenolityki, inhibitory ACE, ARB
Dławica piersiowa β-adrenolityki, antagoniści wapnia
Niewydolność serca diuretyki, β-adrenolityki, inhibitory ACE, 

ARB, antagoniści aldosteronu
Nawracające migotanie przedsionków ARB, inhibitory ACE
Utrwalone migotanie przedsionków β-adrenolityki, antagoniści wapnia niena-

leżący do grupy pochodnych dihydropiry-
dyny

Niewydolność nerek/białkomocz inhibitory ACE, ARB, diuretyki pętlowe
Choroba tętnic obwodowych antagoniści wapnia

Inne
Osoby w wieku podeszłym i izolowane 
nadciśnienie skurczowe

diuretyki, antagoniści wapnia

Zespół metaboliczny inhibitory ACE, ARB, antagoniści wapnia
Cukrzyca inhibitory ACE, ARB
Ciąża antagoniści wapnia, metyldopa, β-adre-

nolityki
Osoby rasy czarnej diuretyki, antagoniści wapnia

Stanowisko ekspertów ESC w sprawie preferowanych leków hipotensyjnych.
TABELA 3JAKIE ZATEM LEKI WYBIERAĆ W CELU 

OPTYMALIZACJI TERAPII?
Pomocne w wyborze są wytyczne ESC z 2011 r., które przed-
stawiają 5 grup lekowych z zaznaczeniem, że wybór preparatu 
zależy od dodatkowych sytuacji klinicznych (tab. 3).

CO WIEMY O REDUKCJI RYZYKA  
W TRAKCIE MONOTERAPII 
W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM? 
• Diuretyki tiazydowe stosowane jako jedyny lek w małych 

dawkach w porównaniu z placebo znacząco obniżają śmier-
telność (RR = 0,89; 95% CI: 0,83–0,96), ryzyko udaru (RR 
= 0,63; 95% CI: 0,57–0,71), choroby wieńcowej serca (RR 
=  0,84; 95% CI: 0,75–0,95) i wszystkich zdarzeń sercowo- 
-naczyniowych (RR = 0,70; 95% CI: 0,66–0,76) [23]. 

• β-adrenolityki stosowane jako leki pierwszego rzutu reduku-
ją ryzyko udaru (RR = 0,83; 95% CI: 0,72–0,97) i wystąpienia 
wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych (RR = 0,89; 95% 
CI: 0,81–0,98), jednakże nie zmniejszają ryzyka wystąpie-
nia choroby wieńcowej (RR = 0,90; 95% CI: 0,78–1,03) ani 
śmiertelności ogólnej (RR = 0,96; 95% CI: 0,86– 1,07) [23]. 

• Antagoniści wapnia (CCB) w monoterapii powodują reduk-
cję ryzyka udaru (RR = 0,58; 95% CI: 0,41–0,84) i są w tej 
mierze skuteczniejsze niż inhibitory ACE, ARB i β-adreno-
lityki [24]. Powodują one redukcję ryzyka głównych zdarzeń 
sercowo-naczyniowych określonych jako: zawał serca, za-
stoinowa niewydolność serca czy udar (RR = 0,71; 95% CI: 
0,57–0,87), jednakże nie redukują ryzyka choroby wieńco-
wej (RR = 0,77; 95% CI: 0,55–1,09) ani śmiertelności ogól-
nej (RR = 0,86; 95% CI: 0,68–1,09) [23], chociaż granicznie 
zmniejszają śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych 
w porównaniu z β-adrenolitykami [25]. Są one mniej sku-
teczne od diuretyków w obniżaniu ciśnienia tętniczego, ale 

skuteczniejsze niż inhibitory enzymu konwertującego i blo-
kery receptora angiotensyny I, jak również najsilniej z tych 
leków obniżają ciśnienie rozkurczowe. 

• Inhibitory enzymu konwertującego (ACE-i) podawane 
w monoterapii zmniejszają śmiertelność całkowitą (RR 
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=  0,83; 95% CI: 0,72–0,95), ryzyko udaru (RR = 0,65; 95% 
CI: 0,52–0,82), choroby wieńcowej (RR = 0,81; 95% CI: 
0,70–0,94), całkowite ryzyko zdarzeń sercowo-naczynio-
wych (RR = 0,76; 95% CI: 0,67–0,85) [23] oraz powodują 
9-procentową redukcję ryzyka globalnego [26]. Jedna z naj-
nowszych metaanaliz, van Varka, na grupie ponad 150 tys. 
chorych, wykazała, że zablokowanie osi renina–angiotensy-
na–aldosteron (RAA) u pacjentów z nadciśnieniem tętni-
czym powoduje redukcję śmiertelności całkowitej [27].

• Blokery receptora angiotensyny I (ARB) stosowane u pa-
cjentów wysokiego ryzyka bez niewydolności serca nie tyl-
ko nie zmniejszały ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-na-
czyniowych, ale nawet w niewielkim stopniu je zwiększały 
(RR =  1,09; 95% CI: 1,00–1,18; p = 0,05) [28]. Obserwowa-
no również znamienny statystycznie 8-procentowy wzrost 
ryzyka zawału serca w trakcie terapii ARB [29]. Wykaza-
no jedynie ich dużą skuteczność hipotensyjną bez wpływu 
na redukcję ryzyka globalnego [30] oraz nefroprotekcyjną 
u chorych z uszkodzeniem nerek, nadciśnieniem i cukrzy-
cą [31].

Wróćmy teraz do pytania: Jakie zatem leki wybierać w celu op-
tymalizacji terapii? W monoterapii zapewne byłyby to ACE-i, 
jednak od wielu lat obserwacje zgodne z zasadami medycyny 
opartej na dowodach naukowych (evidence-based medicine) 
potwierdzają względnie małą skuteczność jednolekowego le-
czenia nadciśnienia. Według Marshalla, aby osiągnąć zamie-
rzone ciśnienie tętnicze na poziomie 140/90 mmHg, ponad 
77,7% mężczyzn i 88,5% kobiet wymaga terapii wielolekowej 
[32]. Dlatego też zalecane jest łączenie różnych grup leków 
w przypadku podwyższenia o 20/10–15/10 mmHg w stosun-
ku do prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego [33, 34, 35] 
w celu lepszej kontroli choroby oraz redukcji powikłań w na-
rządach docelowych [36]. Stosowanie leków złożonych w sta-
łych dawkach jest uznaną strategią u pacjentów z dużym ryzy-
kiem globalnym w nadciśnieniu tętniczym 2. i 3. stopnia [37]. 
Koncepcja tabletki wielolekowej powstała już ponad dekadę 
temu, chociaż pierwsze leki łączone pochodzą z lat 60., gdy 
sporządzano mieszaniny zawierające: rezerpinę, hydralazynę, 
metyldopę, diuretyki oraz leki uspokajające. Doświadczenia 
z preparatami złożonymi, tzw. polypill, zawierającymi lek hipo-
tensyjny, statynę i kwas acetylosalicylowy wskazują na zmniej-
szenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca o 88%, a udarów 
mózgu o 80% [38]. Przegląd wytycznych postępowania z nad-
ciśnieniem tętniczym publikowanych w latach 2006–2011 po-
twierdza, że prawie wszystkie zalecają rozpoczynanie leczenia 
od monoterapii lub politerapii w stałych dawkach [39].
Na podstawie badań retrospektywnych ustalono, że w przy-
padku konieczności zwiększania liczby dawek leków skutecz-
ność terapii zmniejszała się wraz z adherencją [6]. Udowod-

niono, że terapia złożona z dwóch leków nawet w małych 
dawkach powoduje większą redukcję ciśnienia tętniczego niż 
podwajanie dawki jednego z leków (9 mmHg vs 6 mmHg) [40] 
i zapobiega 4 incydentom sercowo-naczyniowym, podczas 
gdy w wyniku podwojenia dawki jednego leku obserwuje się 
redukcję o 1 zdarzenie [41]. Na podstawie dużej metaanalizy 
Lawa i wsp., obejmującej 147 badań, na łącznej próbie 464 000 
pacjentów udowodnił wyższość terapii skojarzonej z 3 klas le-
ków w 1/2 zalecanej dawki nad monoterapią, co przekładało 
się na spadek zapadalności na chorobę niedokrwienną serca 
(NNT =  4) i udar mózgu (NNT = 3) [42]. Stosowanie leków 
złożonych poza silniejszym efektem hipotensyjnym i wpływem 
na ryzyko globalne poprawia znacznie tzw. compliance. Meta-
analiza przeprowadzona przez grupę badaczy pod przewodni-
ctwem Gupty wykazała, że w grupie ponad 32 000 pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym zastosowanie tabletki wielolekowej 
łączyło się z 21-procentową poprawą compliance, 50-procen-
towym (nieznamiennym statystycznie) wzrostem utrzymania 
terapii, lepszą kontrolą ciśnienia oraz 20-procentową (niezna-
mienną statystycznie) redukcją ryzyka działań niepożądanych 
[43]. Zastosowanie jednego leku złożonego w stałych dawkach 
poprawia przestrzeganie przyjmowania leków o 24–26% [44]. 
Mimo rosnącej wiedzy na temat stosowania terapii wieloleko-
wej niewiele ponad 1/3 pacjentów otrzymuje tylko jeden lek, 
podobna ilość dwa leki, a pozostała niecała 1/3 chorej populacji 
otrzymuje więcej niż dwa leki hipotensyjne [5]. 

KTÓRE POŁĄCZENIE WYBRAĆ?
W tak wielkim gąszczu preparatów oryginalnych i generycz-
nych zawierających 2 preparaty lub więcej w jednej tabletce 
trudno dokonać właściwego wyboru. Konieczne zatem jest 
przyjrzenie się piśmiennictwu i badaniom opartym na faktach, 
aby skuteczniej i bezpieczniej leczyć naszych pacjentów.
Brytyjski National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce (NICE) zaleca połączenie ACE-i z CCB lub diuretykiem 
(uproszczony schemat terapii łączonej – tab. 5).

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy skuteczne leczenie nad-
ciśnienia tętniczego wymaga stosowania leków blokujących 
układ renina–angiotensyna–aldosteron (RAA), ponieważ te-
rapia ta obniża ryzyko globalne. Do leków blokujących RAA 
zaliczamy ACE-i, ARB, antagonistów aldosteronu oraz bez-
pośrednie inhibitory reniny. Antagoniści aldosteronu są jesz-

Terapia łączona I rzutu CCB + ACE-i lub CCB + diuretyk albo ACE-i + diuretyk
Terapia łączona II rzutu CCB + ACE-i + diuretyk

Schemat leczenia według NICE.
TABELA 5
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cze bardzo drodzy i nie występują w preparatach łączonych, 
a bezpośrednie inhibitory reniny są bardzo skuteczne w połą-
czeniu z diuretykami i sartanami jednocześnie [45, 46], jednak 
nie są dostępne w Polsce. Za ACE-i przemawia zgodnie z me-
taanalizą van Varka omawiany wcześniej wpływ na zmniej-
szenie globalnego ryzyka u chorych na nadciśnienie tętni-
cze. Podobne wnioski o redukcji ryzyka niewydolności serca, 
udarów mózgu, zawałów serca i śmiertelności ogólnej [13, 
30] uzyskano na podstawie licznych badań: ACCOMPLISH 
(Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy 
in Patients Living with Systolic Hypertension Trial), AD-
VANCED (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx 
and diamicroN-MR Controlled Evaluation), ASCOT-BPLA 
(Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial: Blood Pres-
sure-Lowering Arm), EUROPA (European trial On reduction of 
cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery dis-
ease), HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation), HYVET 
(Hypertension in the Very Elderly Trial), PEACE (Prevention of 
Events with Angiotensin-Converting Enzyme inhibition), QUIET 
(QUinapril Ischemic Event Trial). Leki te redukują również al-
buminurię w przebiegu cukrzycowego uszkodzenia nerek [47]. 
Metaanalizy prowadzone przez Bertranda i Ferrariego dowo-

dzą, że ten korzystny efekt redukcji ryzyka globalnego powi-
nien być przypisany jedynie perindoprilowi [48, 30]. 
Pomimo tak korzystnych obserwacji związanych z zastosowa-
niem ACE-i wielu lekarzy dość często zastępuje je ARB, biorąc 
pod uwagę ich skuteczność hipotensyjną oraz w obawie przed 
działaniami niepożądanymi ACE-i. 
Zgodnie z zaleceniami NICE do ACE-i powinny być dołącza-
ne CCB lub diuretyki. Antagoniści wapnia (CCB) są skutecz-
ni w obniżaniu nadciśnienia tętniczego, o czym była mowa już 
wcześniej, jednak nie wpływają na redukcję ryzyka, a co więcej, 
ze względu na działania uboczne (głównie obrzęki obwodowe) 
również dość często muszą być odstawiani. Dobrze opisywa-
na pod względem skuteczności hipotensyjnej jest amlodypina, 
sama bądź w połączeniu z umiarkowanymi dawkami chlorta-
lidonu [13], ponadto zmniejsza ona albuminurię u pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą [49]. Stosowanie kombi-
nacji ACE-i z CCB w jednej tabletce zmniejsza częstość wystę-
powania działań niepożądanych, szczególnie w aspekcie obrzę-
ków obwodowych [50], dlatego preparaty łączone są chętniej 
stosowane w długotrwałej terapii [51, 52]. Dzięki rozszerzaniu 
naczyń żylnych postkapilarnych ACE-i obniżają podwyższone 
ciśnienie hydrostatyczne spowodowane rozszerzeniem tętni-
czek prekapilarnych przez antagonistów wapnia, zmniejszają 
uwalnianie noradrenaliny z zakończeń presynaptycznych pod 
wpływem angiotensyny II, co przekłada się na obniżenie na-
pięcia współczulnego, a w konsekwencji na niewystępowanie 
tachykardii po dihydropirydynowych antagonistach wapnia. 
Sztywne połączenie dawek obydwu preparatów pozwala na 
łatwiejsze osiągnięcie zakładanej docelowej redukcji ciśnienia 
tętniczego [53]. Zatem zrozumiałe jest, że adherencja dla leków 
łączonych zawierających ACE-i i CCB wynosi 87,9%, a dla tych 
leków stosowanych osobno – 69,2% (p < 0,0001) [54]. W związ-
ku z udokumentowanym zmniejszaniem ryzyka zgonu pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym [48], wykazanym w badaniu 
ASCOT, połączenie ACE-i z CCB zyskało najwyższą rekomen-
dację towarzystw nadciśnieniowych.
Sięgając po ARB zamiast ACE-i należy pamiętać, że pomimo 
silnej redukcji działań niepożądanych CCB [55] oraz znacznej 
skuteczności hipotensyjnej nie udokumentowano redukcji ry-
zyka globalnego przez te leki [4, 17, 37, 56–60]. Zalecaną alter-
natywą pozostaje dołączenie do ACE-i diuretyku. 
Diuretyki nie są jednorodną grupą. Zgodnie z aktualną wiedzą 
diuretyki tiazydopodobne mają przewagę nad tiazydowymi, 
które wobec niekorzystnego profilu działania na gospodarkę 
węglowodanową i lipidową nie są obecnie zalecane jako leki 
pierwszego rzutu. Niestety, producenci farmaceutyczni nie do-
starczają zbyt dużego wyboru preparatów łączonych z diurety-
kami tiazydopodobnymi (zasypują za to rynek lekami łączonymi 
z hydrochlorotiazydem). Stosowanie indapamidu z perindopri-
lem wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem dla lekarza dba-

Udowodniony korzystny wpływ  
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Połączenia możliwe
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jącego nie tylko o redukcję ciśnienia u swojego pacjenta, ale 
również o zmniejszanie jego ryzyka globalnego związanego 
z nadciśnieniem tętniczym [61]. Jednak bezpośrednie porów-
nanie połączenia ACE-i i CCB z połączeniem ACE-i i diuretyku 
wykazało wyższość pierwszego rozwiązania pod względem ob-
niżania ciśnienia tętniczego oraz redukcji ryzyka zgonu z przy-
czyn sercowo-naczyniowych o 2,2% (NNT = 45) [62]. 
Podsumowując – w świetle obecnej wiedzy, po przeanalizowa-
niu wielu badań prospektywnych i retrospektywnych wydaje 
się, że dwulekowe połączenie w jednej tabletce ACE-i (perindo-
prilu) z CCB (amlodypiną) najsilniej redukuje globalne ryzyko 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 

Wybór jednak zależy od chorób współistniejących i preferencji 
pacjenta! 
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