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STRESZCZENIE
Stosowanie statyn zaleca się w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krąże-
nia. Dostępne dane naukowe sugerują, że korzyści kliniczne z leczenia statynami zależą przede 
wszystkim od stopnia zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL. Atorwastatyna jest jedną ze sta-
tyn najskuteczniej je obniżających. Stopień redukcji zależy od dawki i mieści się w przedziale 
od 39% do nawet 55% w przypadku zastosowania w dawce 80 mg/24 h. Jednak intensywne 
leczenie atorwastatyną jest stosowane rzadko z powodu obaw o bezpieczeństwo. Dostępne 
badania naukowe wskazują jednak, że intensywna terapia dużymi dawkami atorwastatyny jest 
bardzo skuteczna i bezpieczna w leczeniu krótko- i długoterminowym.

SŁOWA KLUCZOWE
atorwastatyna, wysokie dawki, działania niepożądane

Atorwastatyna, a dokładnie sól wapniowa atorwastatyny, to syntetyczna, lipofilna 
statyna, która jest inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzy-
mu A (HMG-CoA), czyli enzymu kluczowego w syntezie endogennego cholesterolu. 
Głównym miejscem działania leku jest wątroba, natomiast w mniejszym stopniu rów-
nież tkanki pozawątrobowe (śledziona i nadnercza). Zahamowanie HMG-CoA skutku-
je zwiększeniem transkrypcji genu odpowiedzialnego za syntezę receptorów dla LDL 
i wzrostem ich liczby na powierzchni komórki hepatocytu. Skutkuje to zwiększonym 
wychwytem lipoprotein o małej (LDL, low density lipoprotein) i pośredniej gęstości 
(IDL, intermediate density lipoprotein) oraz ich usuwaniem z surowicy. Udowodniono, 
że statyny stosowane zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej poprawiają roko-
wanie oraz zmniejszają ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Wykazano również, 
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ABSTRACT
Statins are indicated for primary and secondary prevention of cardiovascular disease. The cur-
rent evidence suggests clinical benefits mainly depend on the extent of LDL cholesterol reduc-
tion. Atorvastatin is one of the most effective statin used to lower LDL cholesterol level. The de-
gree of reduction depends on the dose and ranges from 39% up to 55% for 80 mg atorvastatin 
daily. However, intensive atorvastatin treatment is rarely administrated due to concerns regard-
ing the safety profile of such treatment. According to recent studies, lipid-lowering therapy 
with high doses of atorvastatin is highly effective and safe in short and long term treatment. 

KEY WORDS
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że leki te spowalniają progresję miażdżycy, a jak pokazują niektóre badania –  mogą 
też powodować regresję blaszek miażdżycowych [1, 2].
Zakres dawek terapeutycznych atorwastatyny jest bardzo szeroki i mieści się w prze-
dziale od 10 mg do 80 mg. Lek stosuje się raz na dobę. W zależności od wybranej 
dawki powoduje obniżenie stężenia cholesterolu LDL w przybliżeniu o 35–55% i stę-
żenia całkowitego cholesterolu o 30–45% [3].
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wielkość dawki dobiera się w zależności od 
wyjściowych wartości cholesterolu LDL i celu terapeutycznego, który chcemy osiąg-
nąć. W przypadku braku skuteczności (nieosiągnięcie założonego celu) leczenie hi-
polipemizujące intensyfikuje się (zwiększa dawkę statyny lub dołącza kolejny lek 
hipolipemizujący). Inaczej sytuacja wygląda u osób po przebytym ostrym zespole 
wieńcowym, u których wysoką dawkę statyny zaleca się od samego początku leczenia, 
bez względu na wyjściowe stężenie cholesterolu [1].
Pomimo przejrzystych i dość jednoznacznych zaleceń tylko połowa pacjentów wyma-
gających leczenia hipolipemizującego osiąga zalecane cele terapeutyczne. W Polsce 
odsetek ten jest znacznie niższy i według niektórych źródeł nie przekracza 10%, co 
w oczywisty sposób naraża osoby nieleczone (lub niewłaściwie leczone) na zwiększo-
ne ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, które można byłoby ograniczyć lub wręcz 
wyeliminować [4]. 
Nieskuteczność terapii wynika głównie z dwóch aspektów, wśród których wymienia 
się zbyt niskie dawki zalecanych leków lub zbyt krótki okres ich zalecanego stosowa-
nia. W codziennej praktyce klinicznej rzadko spotyka się pacjentów przyjmujących 
atorwastatynę w dawce powyżej 40 mg/24 h, co (jak się wydaje) może wynikać z obawy 
o bezpieczeństwo i potencjalne działania niepożądane związane z takim leczeniem. 
Pojawiają się zatem dwa pytania:
1. Czy stosowanie wysokich dawek statyn jest rzeczywiście konieczne?
2. Czy leczenie wysokimi dawkami statyn jest bezpieczne? 

STOSOWANIE WYSOKICH DAWEK STATYN

WYTYCZNE
U osób po przebytym ostrym zespole wieńcowym zaleca się niezwłoczne włączenie 
leczenia statyną w dużej dawce, co ma na celu obniżenie stężenia cholesterolu LDL 
(LDL-C) poniżej 70 mg/dl (1,8 mmol/l). Dopuszcza się mniej intensywne leczenie 
u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (w podeszłym 
wieku, z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek, z ryzykiem interakcji lekowych). 
Po 4–6 tygodniach od ostrego zespołu wieńcowego należy ponownie skontrolować li-
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pidogram, ocenić, czy osiągnięto zalecane cele terapeutyczne, 
oraz określić bezpieczeństwo prowadzonej terapii. W razie po-
trzeby leczenie należy zmodyfikować. 
U chorych bez ostrego zespołu wieńcowego rodzaj stosowane-
go leku oraz wielkość dawki dobiera się indywidualnie na pod-
stawie kilkuetapowego schematu postępowania. Obejmuje on: 
1. Ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego u danej osoby. 
2. Określenie docelowego stężenia LDL-C dla danego pozio-

mu ryzyka.
3. Wyliczenie stopnia redukcji stężenia LDL-C koniecznej do 

osiągnięcia założonego celu.
4. Wybór rodzaju statyny i określenie dawki leku, która taką 

redukcję zapewni.
5. Dalsze intensyfikowanie leczenia w razie braku osiągnięcia 

celu terapeutycznego. 
6. Wdrożenie leczenia skojarzonego przy braku skuteczności 

statyny w monoterapii. 

WYNIKI PROWADZONYCH BADAŃ
W przypadku chorych z ostrym zespołem wieńcowym dowo-
dów na skuteczność stosowania statyn w wysokich dawkach 
dostarczyły badania PROVE IT-TIMI 22 i MIRACL [5, 6]. Ba-
danie PROVE IT-TIMI 22 (Pravastatin or Atorvastatin Eva-
luation and Infection Therapy – Thrombolysis in Myocardial 
Infarction 22) porównywało standardową terapię prawastatyną 
w dawce 40 mg z intensywną terapią atorwastatyną w dawce 
80 mg. Do badania włączono 4162 pacjentów z ostrym zespo-
łem wieńcowym (zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica 
piersiowa wysokiego ryzyka), do którego doszło w ciągu ostat-
nich 10 dni, ze stężeniem LDL-C ≤ 240 mg/dl lub ≤ 200 mg/dl 
(osoby już stosujące leczenie hipolipemizujące). Średni wiek 
badanych wynosił 58 lat, kobiety stanowiły 22% badanej popu-
lacji. Obserwację prowadzono przez średnio 24 miesiące. 
Wyjściowa mediana stężenia LDL-C wynosiła 106 mg/dl 
zarówno w grupie mężczyzn, jak i w grupie kobiet. Już po 
30  dniach obserwowano istotną redukcję stężenia choleste-
rolu. U kobiet przyjmujących atorwastatynę stężenie LDL-C 
osiągnęło 60 mg/dl (spadek stężenia o 42,8%), a w grupie pra-
wastatyny wynosiło 88 mg/dl (spadek o 16,8%). U mężczyzn 
stężenie LDL-C w grupie przyjmującej atorwastatynę spadło 
do 46  mg/dl (redukcja o 47,5%), a w grupie prawastatyny do 
89 mg/dl (spadek o 18,1%). Po 30 dniach obserwacji cel tera-
peutyczny (LDL-C < 70 mg/dl) osiągnęło 65% kobiet w grupie 
atorwastatyny i tylko 24,5% w grupie prawastatyny. U męż-
czyzn wartości te wynosiły odpowiednio 74,4% i 20,9%.
W grupie intensywnie leczonej atorwastatyną stwierdzono 
istotnie statystycznie rzadsze wystąpienie złożonego punk-
tu końcowego (obejmującego zgon z jakiejkolwiek przyczyny, 
zawał serca, ponowną hospitalizację z powodu niestabilnej 
dławicy piersiowej, konieczność rewaskularyzacji ≥ 30 dni od 

pierwszej hospitalizacji, udar mózgu) niż w grupie standardo-
wej terapii prawastatyną (22,4% vs 26,3%; HR = 0,84; 95% CI: 
0,74–0,95). Redukcja ryzyka wystąpienia złożonego punktu 
końcowego była większa w grupie kobiet i wyniosła 25% (HR 
= 0,75; 95% CI: 0,57–0,99), dla porównania w grupie mężczyzn 
wyniosła 14% (HR = 0,86; 95% CI: 0,75–0,99). Leczenie ator- 
wastatyną w porównaniu z leczeniem prawastatyną wiązało 
się również z mniejszym ryzykiem: zgonu z powodu choroby 
wieńcowej, wystąpienia zawału serca i konieczności rewasku-
laryzacji (rozpatrywane łącznie 19,7% vs 22,3%; HR = 0,86), 
mniejszym ryzykiem ponownej rewaskularyzacji (16,3% vs 
18,8%; HR = 0,86), mniejszym ryzykiem hospitalizacji z powo-
du niestabilnej dławicy piersiowej (3,8% vs 5,1%; HR = 0,71).
Między badanymi grupami nie stwierdzono istotnych różnic 
w częstości wystąpienia zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu 
z powodu choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego oraz 
udaru mózgu (składowe złożonych punktów końcowych rozpa-
trywane oddzielnie).
Leczenie statynami (zarówno standardowe leczenie prawasta-
tyną, jak i intensywne leczenie atorwastatyną) było bezpiecz-
ne i nie wiązało się z istotnymi działaniami niepożądanymi. 
W porównaniu z grupą prawastatyny w grupie atorwastatyny 
istotnie statystycznie częściej obserwowano wzrost aktywno-
ści transaminaz przekraczający 3-krotnie górną granicę normy 
(3 × GGN) (3,3% vs 1,1%; p < 0,001). Nie odnotowano różnicy 
w częstości wzrostu aktywności kinazy kreatynowej (CK) (> 3 
× GGN), wystąpienia bólów mięśniowych oraz konieczności 
zaprzestania terapii z jakiegokolwiek powodu [5].
Badanie MIRACL (Myocardial Ischemia Reduction with Ag-
gressive Cholesterol Lowering) przeprowadzono na grupie 3086 
pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dławica 
piersiowa lub zawał serca bez wytworzenia załamka Q). Średni 
wiek włączonych do badania wynosił 65 lat, w większości były 
to osoby rasy białej (85%), kobiety stanowiły ok. 35% badanej 
populacji. Wyjściowe średnie stężenia wynosiły: LDL-C 124 
mg/dl, triglicerydy (TG) 184 mg/dl, cholesterol HDL (HDL-C) 
36 mg/dl. Badani zostali randomizowani do grupy otrzymują-
cej atorwastatynę w dawce 80 mg/24 h lub grupy placebo. Le-
czenie rozpoczynano w ciągu 24–96 h od przyjęcia do szpitala. 
Punktami końcowymi były: zgon, niezakończony zgonem za-
wał mięśnia sercowego, zatrzymanie krążenia, nawrót objawów 
dławicy piersiowej wymagający hospitalizacji. Okres obserwa-
cji wynosił 16 tygodni. Leczenie atorwastatyną było związa-
ne z redukcją średniego stężenia LDL-C do 72 mg/dl (o 40%) 
i średniego stężenia TG do 139 mg/dl (o 16%). W grupie otrzy-
mującej placebo średnie stężenie LDL-C wzrosło do 135 mg/dl 
(o 12%), a TG do 187 mg/dl (o 9%). W obydwu grupach nie 
stwierdzono istotnych różnic pod względem stężenia HDL-C. 
W odniesieniu do ocenianych punktów końcowych stwierdzo-
no, że w 16-tygodniowym okresie stosowanie atorwastatyny 
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w dawce 80 mg w porównaniu z placebo wiązało się z istot-
nie statystycznie rzadszym nawrotem dławicy piersiowej (RR = 
0,74; 95% CI: 0,57–0,95; p = 0,02). Nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic w częstości wystąpienia zgonu, niezakoń-
czonego zgonem zawału mięśnia sercowego oraz zatrzymania 
krążenia. Jak się wydaje, brak wpływu interwencji na częstość 
wystąpienia pozostałych punktów końcowych może wynikać 
z krótkiego okresu obserwacji (16 tygodni) i stosunkowo małej 
grupy włączonych do badania pacjentów. 
Stosowanie wysokiej dawki atorwastatyny było bezpieczne, 
a działania niepożądane występowały rzadko. W grupie przyj-
mującej lek częściej niż w grupie placebo obserwowano wzrost 
aktywności (> 3 × GGN) transaminaz (n = 38 pacjentów vs 
n = 9 pacjentów, co odpowiadało 2,5% vs 0,6%; p > 0,001). Ak-
tywność enzymów wracała do normy po zakończeniu leczenia. 
Spośród 38 pacjentów trzech wymagało hospitalizacji z powo-
du zapalenia wątroby. W badanej grupie nie zaobserwowano 
żadnego przypadku toksycznego wpływu leku na mięśnie [6].
Kolejne badanie, o akronimie TNT (Treating to New Targets), 
dotyczyło chorych ze stabilną dławicą piersiową. Oceniano 
w nim korzyści płynące z intensywnego leczenia mającego 
na celu zmniejszenie LDL-C do ok. 70 mg/dl w porównaniu 
z leczeniem, w którym docelowe stężenie LDL-C oscylowało 
w pobliżu 100 mg/dl. Do badania kwalifikowano pacjentów 
z rozpoznaną chorobą wieńcową (przebyty zawał serca, dławi-
ca piersiowa z potwierdzoną miażdżycą, przebyta rewaskula-
ryzacja wieńcowa) z wyjściowym LDL-C 130–250 mg/dl. Wiek 
badanych mieścił się w przedziale 35–75 lat (średnia 61 lat). 
We wstępnym, 8-tygodniowym okresie po odstawieniu innych 
leków hipolipemizujących pacjenci otrzymywali atorwastaty-
nę w dawce 10 mg. Do dalszego etapu badania przechodziły 
osoby, u których stężenie LDL-C < 130 mg/dl. Podlegały one 
randomizacji do grupy przyjmującej atorwastatynę w daw-
ce 10  mg/24 h lub grupy przyjmującej 80 mg/24 h. Do fazy 
wstępnej zakwalifikowano 15 464 pacjentów, spośród których 
10 003 podlegało randomizacji, a 10 001 włączono do analizy 
danych. Mediana okresu obserwacji wynosiła 4,9 roku. W mo-
mencie zakończenia badania średnie stężenie LDL-C wynosiło 
77 mg/dl w grupie leczonej intensywnie i 101 mg/dl w grupie 
leczonej łagodnie.
W grupie leczonej atorwastatyną w dawce 80 mg stwierdzono 
rzadsze występowanie poważnego incydentu sercowo-naczy-
niowego (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał ser-
ca niezakończony zgonem, zatrzymanie krążenia wymagające 
resuscytacji, udar mózgu) niż w grupie leczonej atorwastatyną 
w dawce 10 mg (8,7% vs 10,9%; HR = 0,78; 95% CI: 0,69–0,89). 
Rzadsze występowanie złożonego punktu końcowego wyni-
kało głównie ze zmniejszenia częstości występowania zawału 
serca w grupie leczonej intensywnie (4,9% vs 6,2%). Równo-
cześnie w grupie leczonej atorwastatyną 80 mg stwierdzono 

istotną statystycznie większą niż w grupie przyjmującej 10 mg 
leku redukcję ryzyka incydentu naczyniowo-mózgowego (udar 
mózgu zakończony lub niezakończony zgonem, przemijające 
niedokrwienie) (3,8 vs 5,0; HR = 0,74; 95% CI: 0,64–0,93) oraz 
poważnego incydentu wieńcowego (zgon z powodu choroby 
wieńcowej, zawał serca niezakończony zgonem, resuscytacja 
po zatrzymaniu krążenia) (6,7 vs 8,3; HR = 0,8; 95% CI: 0,69–
0,93). 
Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w częstości 
wystąpienia zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (5,7% – leczeni 
intensywnie vs 5,6% – leczeni standardowo) i zgonu z przy-
czyn sercowo-naczyniowych (2,5% vs 3,1%). W grupie leczonej 
atorwastatyną 80 mg/24 h w porównaniu z leczonymi atorwa-
statyną 10 mg/24 h istotnie statystycznie częściej przerywano 
leczenie z powodu działań niepożądanych (7,2% vs 5,3%) oraz 
częściej odnotowywano wzrost aktywności transaminaz > 3 × 
GGN (1,2% vs 0,2%). W żadnej z grup nie obserwowano wzro-
stu kinazy kreatynowej > 10 × GGN. Z podobną częstością 
odnotowano występowanie bólów mięśni (4,8% vs 4,7%) oraz 
rabdomiolizy (n = 3 przypadki vs n = 2 przypadki) [7, 8].
W badaniu SPARCL (Stroke Prevention by Aggresive Re-
duction in Cholesterol Level) oceniano skuteczność wyso-
kiej dawki atorwastatyny (80 mg/24 h) w prewencji wtórnej 
udaru mózgu. Do badania włączono 4731 pacjentów po prze-
bytym w ciągu poprzedzających 6 miesięcy (ale nie wcześniej 
niż przed miesiącem) udarze mózgu lub epizodzie przemija-
jącego niedokrwienia (TIA) oraz ze stężeniem LDL-C w prze-
dziale 100–190 mg/dl. Średni wiek badanych wynosił 63 lata, 
mężczyźni stanowili 60% badanej populacji. Chorych spełnia-
jących kryteria włączenia randomizowano do grupy otrzymu-
jącej atorwastatynę w dawce 80 mg/24 h lub do grupy place-
bo. Obserwację prowadzono przez średnio 4,9 roku. W grupie 
otrzymującej atorwastatynę stwierdzono istotnie statystycznie 
mniejsze ryzyko udaru mózgu (11,2 vs 13,1; HR = 0,84; 95% 
CI: 0,71–0,99), epizodu TIA (6,5% vs 8,8%; HR = 0,74; 95% CI: 
0,60–0,91) oraz zawału mięśnia sercowego niezakończonego 
zgonem (1,8% vs 3,5%; HR = 0,51; 95% CI: 0,35–0,74) niż w gru-
pie placebo. Nie stwierdzono istotnej różnicy w redukcji ryzyka 
zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (9,1% vs 8,9%; HR = 1,00; 95% 
CI: 0,82–1,21). W porównaniu występowania działań niepo-
żądanych w grupie leczonej atorwastatyną stwierdzano istot-
nie statystycznie częstsze niż w grupie placebo podwyższenie 
aktywności transaminaz > 3 × GGN (2,2% vs 0,5%). Poza tym 
nie odnotowano istotnych działań niepożądanych. Stwierdzono 
5 przypadków rabdomiolizy, z czego 2 w grupie atorwastatyny 
i 3 w grupie placebo [9]. 
Kolejnym badaniem, w którym stosowano wysoką dawkę ato-
rwastatyny, było badanie SATURN (Study of Coronary Athe-
roma by Intravascular Ultrasound: effect of Rosuvastatin 
versus Atorvastatin). Porównywano w nim intensywne lecze-
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nie atorwastatyną (80 mg/24 h) z intensywnym leczeniem rosu-
wastatyną (40 mg/24 h) pod kątem wpływu na redukcję blaszki 
miażdżycowej u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową. 
Badanie ukończyło 1039 pacjentów. Uśredniony wiek chorych 
wynosił 57 lat, mężczyźni stanowili ponad 70% badanej popu-
lacji. Średnie wyjściowe stężenie LDL-C wynosiło 120  mg/dl. 
Po 104-tygodniowym okresie obserwacji stwierdzono istotną 
redukcję stężenia LDL-C i wzrost HDL-C w obu badanych 
grupach. W grupie rosuwastatyny niższe było stężenie LDL-C 
(62,6 mg/dl), a wyższe HDL-C (50,4 mg/dl), natomiast w gru-
pie atorwastatyny wartości te wynosiły: LDL-C 70,2 mg/dl 
i HDL-C 48,6 mg/dl. Oceny blaszki miażdżycowej dokonywa-
no przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS, 
intravascular ultrasound). Badano procentową zmianę blaszki 
miażdżycowej (PAV, percent atheroma volume) i znormalizo-
waną całkowitą objętość blaszki miażdżycowej (TAV, normali-
zed total atheroma volume).
Podawanie maksymalnych dawek atorwastatyny i rosuwasta-
tyny miało istotny wpływ na redukcję zmian miażdżycowych 
u większości pacjentów. W zależności od ocenianego parame-
tru regresję miażdżycy stwierdzano u 62,3% osób w grupie ator- 
wastatyny i u 68,5% w grupie rosuwastatyny (ocena PAV) oraz 
odpowiednio u 64,7% i 71,3% chorych, jeżeli oceniano TAV. 
Rodzaj leczenia (atorwastatyna vs rosuwastatyna) nie wpływał 
istotnie na procentową zmianę blaszki miażdżycowej (PAV), 
ale miał wpływ na redukcję całkowitej objętości blaszki (TAV) 
– była ona większa w grupie rosuwastatyny.
Badanie pokazało również, że leczenie maksymalnymi dawka-
mi statyn było bezpieczne i dobrze tolerowane. Wzrost aktyw-
ności aminotransferazy alaninowej (> 3 × GGN) był częstszy 
w grupie atorwastatyny (14 badanych) niż w grupie rosuwasta-
tyny (5 badanych) (2,0% vs 0,7%). Wzrost aktywności kinazy 
kreatynowej stwierdzono u 4 pacjentów w grupie atorwastaty-
ny i u jednego w grupie rosuwastatyny. Nie odnotowano żad-
nego przypadku rabdomiolizy [10].

BEZPIECZEŃSTWO LECZENIA WYSOKIMI 
DAWKAMI STATYN
Bezpieczeństwo stosowania wysokich dawek atorwastatyny 
oceniano w każdym z prowadzonych badań. Jak już wspomina-
no (badania MIRACL, PROVE IT-TIMI 22, TNT, SPARCL, 
SATURN), wysokie dawki atorwastatyny były dobrze tolero-
wane przez chorych, a leczenie nie wiązało się z wystąpieniem 
istotnych działań niepożądanych [5–10]. Najczęściej obserwo-
wano wzrost aktywności aminotransferaz, który był zależny od 
wielkości dawki, ale nie występował często, nawet podczas sto-
sowania maksymalnych dawek atorwastatyny. Za istotne pod-
wyższenie aktywności enzymów wątrobowych (obecnie przy 
ocenie leczenia oznacza się tylko ALT) uznaje się przekracza-

jące 3 × GGN. Zasady bezpieczeństwa zalecają w takiej sytua-
cji zakończenie terapii statyną lub zredukowanie jej dawki oraz 
ponowną kontrolę aktywności enzymu. W przypadku normali-
zacji ALT można ostrożnie ponownie rozpocząć leczenie [1]. 
Potencjalne uszkodzenie mięśni szkieletowych, a zwłaszcza 
wystąpienie rabdomiolizy, u stosujących statyny od zawsze bu-
dziło duże obawy zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Jak 
pokazują wyniki badań, poważne uszkodzenie komórek mięś-
niowych u osób przyjmujących statyny jest zjawiskiem rzad-
kim. Wśród najczęstszych działań niepożądanych związanych 
z układem kostno-mięśniowym wymienia się bóle mięśniowe, 
które tylko w niektórych przypadkach są wykładnikiem po-
ważnej patologii. Rzadziej stwierdza się wzrost aktywności CK, 
a tylko incydentalnie rabdomiolizę. Wydaje się, że bezpieczeń-
stwo terapii zdecydowanie może poprawić stosowanie się do 
ogólnych zasad racjonalnego leczenia statynami. Aktywność 
CK należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia (nie wdra-
ża się go, gdy CK > 5 × GGN). Nie ma potrzeby rutynowego 
monitorowania aktywności CK, ale pomiar należy wykonać 
zawsze, gdy występują bóle mięśniowe. W przypadku wartości 
CK podwyższonych > 5 × GGN należy odstawić statynę i mo-
nitorować CK. Wzrost CK < 5 × GGN bez obecności objawów 
mięśniowych nie jest przeciwwskazaniem do kontynuowania 
leczenia. Zawsze należy brać pod uwagę dodatkowe czynniki 
ryzyka miopatii (podeszły wiek, interakcje lekowe, poliprag-
mazję, współistniejącą chorobę nerek i wątroby) i zwłaszcza 
w tych przypadkach zachować ostrożność [1].
Cennych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania ator- 
wastatyny dostarczyła metaanaliza 49 badań klinicznych (prze-
prowadzone w latach 1992–2004) z udziałem 14 236 pacjentów, 
którzy byli poddani interwencji przez okres od 2 tygodni do 52 
miesięcy. Oceniano w niej bezpieczeństwo stosowania atorwa-
statyny w dawce 10 mg/24 h (n = 7258 pacjentów) i w dawce 
80 mg/24 h (n = 4798 pacjentów). Wyniki porównywano z wy-
nikami grupy placebo (n = 2180 pacjentów). Z powodu dzia-
łań niepożądanych z udziału w badaniach zrezygnowało: 2,4% 
(atorwastatyna 10 mg), 1,8% (atorwastatyna 80 mg) i 1,2% pa-
cjentów (grupa placebo). Bóle mięśniowe związane z leczeniem 
występowały rzadko i odnotowano je u 2,4% (atorwastatyna 
10 mg) i 1,8% pacjentów (atorwastatyna 80 mg). Stwierdzano 
je również u 1,2% badanych otrzymujących placebo. Nie odno-
towano żadnego przypadku rabdomiolizy. Jak pokazała dalsza 
analiza grupy chorych, dysfunkcja układu mięśniowego była 
rzadka i jest mało prawdopodobne, że zależała od wielkości 
dawki leku. Stosunkowo rzadko odnotowywano wzrost ak-
tywności transaminaz wątrobowych (> 3 × GGN), który wy-
stąpił zaledwie u 0,1% pacjentów z grupy atorwastatyny 10 mg 
i u 0,6% z grupy atorwastatyny 80 mg. Nieprawidłowe wartości 
ALT stwierdzono również u 0,2% badanych otrzymujących pla-
cebo. U 5 pacjentów (atorwastatyna 80 mg) wystąpiło zapalenie 

Vol. 6/Nr 3(20)/2013, 32-37



37

 

Atorwastatyna w wysokich dawkach – wskazania i bezpieczeństwo
M. Konopka, M. Kuch

wątroby, które wycofało się po zaprzestaniu terapii. W więk-
szości przypadków nieprawidłowym wartościom transaminaz 
nie towarzyszyły żadne objawy kliniczne. Wyniki metaanalizy 
pokazują dobrą tolerancję i bezpieczeństwo różnych dawek 
atorwastatyny. Poza nieznacznie częstszym podwyższeniem 
aktywności enzymów wątrobowych, w grupie chorych stosują-
cych maksymalną dawkę atorwastatyny, ogólny profil bezpie-
czeństwa leku jest dobry [11].

PODSUMOWANIE
Atorwastatyna to bezpieczny i dobrze tolerowany lek hipolipe-
mizujący o udowodnionej skuteczności i wpływie na zmniej-
szenie ryzyka sercowo-naczyniowego w prewencji pierwotnej, 
wtórnej oraz w ostrych zespołach wieńcowych. W codziennej 
praktyce klinicznej lekarze (i pacjenci) rzadko decydują się na 
dawkę przekraczającą 40 mg/24 h, co przede wszystkim wyni-
ka z obaw o bezpieczeństwo takiego postępowania. Podejście 
takie jest niesłuszne. Jak pokazują liczne badania, w których 
oceniano maksymalną dawkę atorwastatyny (80 mg/24 h), le-

czenie to jest skuteczne i bezpieczne. Działania niepożądane 
występowały rzadko i najczęściej były to bóle mięśniowe oraz 
wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej. Wydaje się, 
że znajomość i powszechne wdrożenie zasad bezpieczeństwa 
dotyczących prowadzenia racjonalnej terapii hipolipemizującej 
pozwala stosować maksymalne dawki statyn bez obaw. Niewąt-
pliwie ułatwi to osiąganie zalecanych celów terapeutycznych, 
a tym samym poprawi rokowanie chorych obciążonych pod-
wyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. 
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