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Terapia schorzeń przewlekłych jest zawsze wyzwaniem dla lekarza. Dotyczy to przede 
wszystkim chorób, które nie powodują na co dzień istotnych dolegliwości, dyskom-
fortu i pozornie nie wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Brak poczucia 
choroby, brak tzw. efektu kary, a więc pogorszenia samopoczucia bezpośrednio zwią-
zanego z zaprzestaniem terapii, często wiąże się z brakiem motywacji do systematycz-
nego leczenia. Sztandarowym przykładem jest oczywiście nadciśnienie tętnicze.
Kontrast między świadomością pacjentów i skutecznością stosowanych metod lecze-
nia a skalą rozpowszechnienia choroby oraz jej wpływem na umieralność sercowo- 
-naczyniową w ogólnoświatowej populacji nie przestaje zadziwiać. Mówimy przecież 
o chorobie, która według danych z badania NATPOL dotyczy ponad 10 milionów 
osób w naszym kraju [1]. Mówimy o chorobie, której powikłania wg danych Światowej 
Organizacji Zdrowia z 2008 r. stanowiły pierwszą w skali świata przyczynę zgonów 
[2]. Artykuł Juliusza Rawdanowicza i Marka Kucha w zwięzły sposób podkreśla naj-
ważniejsze zagadnienia związane z powszechną nieskutecznością leczenia nadciśnie-
nia tętniczego.
Autorzy cytują m.in. dane z opracowania Mengdena i wsp., wskazujące na niską sku-
teczność terapii hipotensyjnej w Europie, wahającą się od 13% do 42% [3]. Ostatnia 
dekada przyniosła w tej kwestii wiele pozytywnych zmian. Wystarczy przypomnieć, 
że w Polsce w 2002 r. skutecznie leczonych było 12% pacjentów, podczas gdy w roku 
2011 już 26% [1]. Biorąc jednak pod uwagę skalę problemu, wyniki wciąż nie są za-
dowalające. Jak zauważają Rawdanowicz i Kuch, przynajmniej część winy za ten stan 
rzeczy ponosimy my – lekarze.
W ostatnich latach bardzo często mówi się o compliance i adherence. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że terminy te odnoszą się do jakości współpracy 
pacjenta z lekarzem. Istotnym elementem tego procesu jest inercja terapeutyczna le-
karza. Według danych brytyjskich 50–80% lekarzy nie modyfikuje schematu farma-
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koterapii nadciśnienia tętniczego, jednocześnie 62%  pozostaje 
w fałszywym przeświadczeniu, że ich pacjenci są leczeni pra-
widłowo [3].
Doświadczenie kliniczne uczy, że im prostszy jest schemat 
leczenia, tym mniejsze staje się ryzyko pomyłki. Stosowanie 
trzech leków hipotensyjnych w pięciu dawkach podzielonych na 
dobę zapewnia, być może, właściwą kontrolę ciśnienia tętnicze-
go w warunkach szpitalnych, trudno się jednak spodziewać, że 
pacjent będzie przestrzegał takiego schematu leczenia w domu. 
Tymczasem według zaleceń PTNT 2011 nawet połowa pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym wymaga dwóch różnych leków 
hipotensyjnych, podczas gdy 20% – co najmniej trzech prepa-
ratów [4]. Rawdanowicz i Kuch przypominają w swoim arty-
kule, jakie połączenia lekowe mają udowodnioną skuteczność 
w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z nad-
ciśnieniem tętniczym, podkreślając jednocześnie, że redukcja 
ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 140/90 mmHg nie jest 
celem samym w sobie, ale narzędziem służącym do redukcji 
ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, w tym 
zgonu. W tej dziedzinie wciąż prym wiodą leki blokujące układ 
renina–angiotensyna–aldosteron, przede wszystkim inhibitory 
konwertazy angiotensyny. W kolejnych dokumentach, w tym 
w zaleceniach PTNT, inhibitory konwertazy angiotensyny sta-
nowią podstawę większości schematów politerapii nadciśnienia 
tętniczego [4]. Leki te, a w zasadzie najczęściej peryndopryl lub 
ramipryl, mogą być stosowane jednocześnie z antagonistami 
wapnia i/lub z diuretykami tiazydowymi lub tiazydopodobny-
mi. Warto w tym miejscu podkreślić, że podawanie hydrochlo-
rotiazydu w monoterapii nie jest obecnie zalecane. Co równie 

warte uwagi, autorzy zaleceń PTNT 2011 wyraźnie podkre-
ślają korzyści płynące ze stosowania preparatów złożonych, 
pisząc, że zwiększają one skuteczność terapii hipotensyjnej 
przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia działań 
niepożądanych [4]. Jednym z najskuteczniejszych preparatów 
złożonych jest połączenie peryndoprylu z amlodypiną – takie 
wnioski płyną z cytowanej przez Rawdanowicza i Kucha meta-
analizy Campbella, Bertranda, Ferrariego i van Varka [5]. Pozy-
tywne efekty jednoczesnego podawania amlodypiny i peryndo-
prylu wykazano już w badaniu ASCOT, w którym stosowanie 
tego połączenia wiązało się z 16-procentową redukcją ryzyka 
wystąpienia głównych incydentów sercowo-naczyniowych,  
23-procentową redukcją ryzyka udaru mózgu oraz 11-procen-
tową redukcją śmiertelności.
Obecnie na rynku polskim dostępnych jest wiele preparatów 
złożonych. Przy wyborze konkretnego leku powinniśmy kiero-
wać się przede wszystkim sytuacją kliniczną danego pacjenta. 
Przemyślane decyzje terapeutyczne pozwolą nam leczyć proś-
ciej i jednocześnie skuteczniej.
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