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Wizyta kontrolna 
•  Nadciśnienie tętnicze rozpoznawane i leczone 
od 9 lat

•  Zaburzenia lipidowe rozpoznawane od 9 lat 
(obecnie nieleczone)

•  Cukrzyca typu 2 rozpoznawana i leczona od 7 lat

Badanie przedmiotowe
• Ciśnienie tętnicze 144/87 mmHg
• Akcja serca 72/min
• Obwód talii 101 cm
• Nadwaga BMI 29 kg/m2

58-letni chory z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym  
i zaburzeniami gospodarki lipidowej I PACJENT

Badania laboratoryjne
• Glukoza na czczo 146 mg/dl
• HbA1c 7,9%
•  Cholesterol całkowity 240 mg/dl, cholesterol 

LDL 118mg/dl, cholesterol HDL 38 mg/dl, 
trójglicerydy 285 mg/dl

Aktualne leczenie
• Kandesartan 8 mg – 1 tabl. rano
• Metformina 850 mg – 2 × 1 tabl.

Ciśnienie tętnicze Cholesterol LDL Hemoglobina glikowana  
(HbA1c)

120–129 / 70–79 mmHg Obniżenie o >50%  
czyli do <59 mg/dl ≤6,5% (≤48 mmol/mol)

Cele leczenia

Przebieg wizyty 
U chorego oceniono ryzyko sercowo-naczyniowe  
– cukrzyca współistnieje z dwoma czynnikami ry-
zyka sercowo-naczyniowego: z nadciśnieniem tęt-
niczym i zaburzeniami lipidowymi. Pacjenta cho-
rego zakwalifikowano do grupy wysokiego ryzyka 
sercowo-naczyniowego. Podczas wizyty z  uwagi 
na nieprawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego 
zmodyfikowano leczenie hipotensyjne. Zwiększo-
no dawkę kandesartanu i  dołączono amlodypi-
nę. Poinformowano chorego o  konieczności roz-
poczęcia leczenia statyną, przy czym pacjent nie 
wyraził zgody na zastosowanie statyny w  dużej 
dawce. Z uwagi na konieczność obniżenia stęże-
nia cholesterolu LDL o co najmniej 50% zapropo-
nowano choremu leczenie atorwastatyną 20 mg 
i ezetimibem 10 mg. Zwiększono również dawkę 
metforminy i  dołączono dapagliflozynę. Podkre-
ślono konieczność modyfikacji stylu życia, zwłasz-
cza w  zakresie zwiększenia poziomu aktywności 
fizycznej oraz zmniejszenia masy ciała.

Modyfikacja  leczenia
• Kandesartan 16 mg – 1 tabl. rano 
• Amlodypina 5 mg – 1 tabl. rano
• Atorwastatyna 20 mg – 1 tabl. rano
• Ezetymib 10 mg – 1 tabl. rano
• Metformina 1000 mg – 2 × 1 tabl.
• Dapagliflozyna 10 mg. 1 × 1 tabl.

Wizyta kontrolna (po 10 tygodniach)
Badanie przedmiotowe
• Ciśnienie tętnicze 128/77 mmHg
• Czynność serca 72/min
• Obwód talii 100 cm
• BMI 29 kg/m2

Badania laboratoryjne
Wartości ciśnienia tętniczego mieściły się  
w zakresie zalecanym dla wieku. Przypomnia-
no choremu o zasadach modyfikacji stylu życia.  
W lipidogramie odnotowano obniżenie stężenia 
cholesterolu LDL o 50%. Uzyskano poprawę war-
tości glikemii na czczo i glikemii poposiłkowej.
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68-letnia chora z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym
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Wizyta kontrolna 
•  Cukrzyca typu 2 rozpoznawana od 17 lat, 

leczona od 15 lat
•  Zaburzenia lipidowe rozpoznawane i leczone 

od 17 lat
•  Nadciśnienie tętnicze rozpoznawane i leczone 

od 17 lat

Badanie przedmiotowe
• Ciśnienie tętnicze 135/78 mmHg
• Akcja serca 72/min
• Otyłość brzuszna
• Nadwaga BMI 29 kg/m2

• Nikotynizm

Badania laboratoryjne
• Glukoza na czczo 139 mg/dl
• HbA1c 7,5%

•  Cholesterol całkowity 183 mg/dl, cholesterol 
LDL 97 mg/dl, cholesterol HDL 42 mg/dl, 
trójglicerydy 207 mg/dl

Badania dodatkowe
•  EKG – cechy przerostu mięśnia lewej komory, 

bez cech niedokrwienia 

Aktualne leczenie
• Telmisartan 80 mg – 1 tabl. rano
• Hydrochlorotiazyd 12,5 mg – 1 tabl. rano
• Suplementacja potasem – 1 tabl. rano
• Metformina 1000 mg – 3 × 1 tabl.
• Atorwastatyna 20 mg – 1 × 1 tabl. 
• Ezetymib 10 mg – 1 × 1 tabl. 
• Gliklazyd 60 mg – 1 tabl. 

Ciśnienie tętnicze Cholesterol LDL Hemoglobina glikowana (HbA1c)

130–139 / 70–79 mmHg <55 mg/dl ≤7% (≤53 mmol/mol)

Cele leczenia

Przebieg wizyty 
Podczas wizyty u 68-letniech chorej z 17-letnim wy-
wiadem cukrzycy oceniono ryzyko sercowo-naczy-
niowe jako bardzo wysokie (cztery główne czynniki 
ryzyka sercowo-naczyniowego i przerost mięśnia 
lewej komory). Z uwagi na nieprawidłową kontro-
lę stężenia cholesterolu LDL zwiększono dawkę 
atorwastatyny (docelowe stężenie LDL-C <55 mg/dl).  
Dołączono do leczenia dapagliflozynę. Podkreślo-
no konieczność modyfikacji stylu życia, zwłaszcza 
w  zakresie zwiększenia poziomu aktywności fi-
zycznej oraz zmniejszenia masy ciała. Ponadto za-
lecono wykonanie badania echokardiograficzne-
go ze względu na nieprawidłowości stwierdzone 
w badaniu elektrokardiograficznym.
Modyfikacja  leczenia
• Telmisartan 80 mg – 1 tabl. rano
• Hydrochlorotiazyd 12,5 mg – 1 tabl. rano
• Suplementacja potasem – 1 tabl. rano
• Metformina 1000 mg – 3 × 1 tabl.
• Atorwastatyna 40 mg – 1 × 1 tabl. 
• Ezetymib 10 mg – 1 × 1 tabl. 

• Gliklazyd 60 mg – 1 tabl. 
• Dapagliflozyna 10 mg – 1 × 1 tabl.
Wizyta kontrolna (po 8 tygodniach)
Badanie przedmiotowe
• Ciśnienie tętnicze 136/75 mmHg
• Czynność serca 77/min
• Otyłość brzuszna
• BMI 28 kg/m2

W  badaniu echokardiograficznym potwierdzo-
no przerost mięśnia lewej komory i dysfunkcję 
rozkurczową lewej komory. Ponadto uwidocz-
niono nieistotną hemodynamicznie niedomy-
kalność zastawki mitralnej i trójdzielnej. 
Badania laboratoryjne
Wartości ciśnienia tętniczego mieściły się w zakre-
sie  zalecanym dla wieku. Przypomniano chorej 
o zasadach modyfikacji stylu życia. W lipidogramie 
osiągnięto docelową wartość stężenia cholestero-
lu LDL <55 mg/dl. Uzyskano poprawę wartości gli-
kemii na czczo i glikemii poposiłkowej.



Pomimo postępu w leczeniu chorób sercowo- 
-naczyniowych, chorzy na cukrzycę charaktery-
zują się wyższym ryzykiem sercowo-naczynio-
wym niż osoby z populacji ogólnej. W analizie 
populacji Szwecji wykazano, że różnica w czę-
stości zgonów z przyczyn sercowo-naczynio-

wych utrzymuje się na tym samym, poziomie 
od prawie 20 lat (Rycina 1). Wskazuje to na ko-
nieczność właściwego i skutecznego postępo-
wania u chorych na cukrzycę, mającego na celu 
maksymalizację zmniejszenia ryzyka sercowo-
-naczyniowego. 

KOMENTARZ KARDIOLOGA

Ważnym dokumentem wskazującym zasady 
terapii chorób układu sercowo-naczyniowego 
u  chorych na cukrzycę lub ze stanem przedcu-
krzycowym jest stanowisko European Society of 
Cardiology opracowane we współpracy z Europe-
an Associatiaon for the Study of Diabetes (EASD) 
i opublikowane w 2019 roku. Autorzy tego stano-
wiska podkreślają, że uzyskanie celów terapeu-

tycznych w odniesieniu do leczenia hipoglikemi-
zującego, hipolipemizującego i  hipotensyjnego 
pozwala na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczy-
niowego u chorych na cukrzycę o 75%. 

Bardzo ważnym elementem postępowania 
u chorych na cukrzycę jest ocena ryzyka sercowo-
-naczyniowego (Rycina 2).

Główne czynniki 
ryzyka 

wiek, NT, zaburzenia 
lipidowe, palenie, otyłość

Czas 
trwania 

cukrzycy

Uszkodzenia 
narządowe

Choroba 
układu 

krążenia

Docelowe 
wartości stężnia 
cholesterolu LDL

Sugerowane dawki  
– leczenie skojarzone 

atorwastatyna + ezetymib

≥3 >20 lat

Białkomocz
eGFR  

<30 ml/min/1,73m2

Przerost lewej komory
Retinopatia

Rozpoznana Bardzo 
wysokie

<55 (1,4)
& ≥50%

Atorwastatyna 40–80 mg  
+ Ezetymib 10 mg

≥1 ≥10 lat eGFR  
30–59 ml/min/1,73m2 – Wysokie <70 (1,8)

& ≥50%
Atorwastatyna 10–20 mg  

+ Ezetymib 10 mg

<10 lat  
i wiek  

<50 lat
– – Umiarkowane <100 (2,6) Atorwastatyna 10 mg  

+ Ezetymib 10 mg

Warto podkreślić, które czynniki wpływają na 
przeniesienie chorego do grupy bardzo wy-
sokiego ryzyka sercowo-naczyniowego:
•  Rozpoznana choroba układu sercowo-naczy-

niowego
•  Przewlekła choroba nerek z  eGFR <30 ml/

min/1,73m2 lub obecność powikłań narzą-
dowych (białkomocz, przerost lewej komory 
serca, retinopatia)

•  Czas trwania cukrzycy >20 lat
•  Obecność co najmniej trzech głównych czyn-

ników ryzyka sercowo-naczyniowego (wiek, 
palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, zabu-
rzenia lipidowe i otyłość)

Rycina 2. Chorzy na cukrzycę typu 2 – ryzyko sercowo-naczyniowe i docelowe wartości stężęnia cholesterolu LDL

  2021 TASTA KARDIONEWS   2021 TASTA KARDIONEWS

Rycina 1. Śmiertelność i występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Szwecja – obserwacja od 1998 do 2014 roku

Powyższy tok myślenia upraszcza również leczenie 
zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę typu 2 
do dwóch celów terapeutycznych:
•  Stężenie cholesterolu LDL <70 mg/dl i obniżenie 

≥50% u  chorych wysokiego ryzyka sercowo-na-
czyniowego

•  Stężenie cholesterolu LDL <55 mg/dl i obniżenie  
o ≥50% u  chorych wysokiego ryzyka sercowo- 
-naczyniowego

U pierwszego pacjenta wyjściowe stężenie chole-
sterolu LDL było pozornie nieznacznie podwyższo-

ne. Ale wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe na-
rzuca obniżenie stężenia cholesterolu do wartości 
< 70 mg/dl i obniżenie o ≥50% i więcej zależności 
od tego, który cel jest niższy. W  prezentowanym 
przypadku obniżenie o 50% prowadziło do niższe-
go celu i taki cel został nie tylko wybrany, ale rów-
nież uzyskany. U drugiego pacjenta konieczna była 
intensyfikacja terapii, by uzyskać nowy, obowiązu-
jący od 2 lat cel stężenia cholesterolu <55 mg/dl 
u chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-na-
czyniowego.

Z kolei obecność poniższych czynników prze-
nosi chorego do grupy wysokiego ryzyka 
sercowo-naczyniowego:
•  Przewlekła choroba nerek z eGFR 30–59 ml/

min/1,73m2 
•  Czas trwania cukrzycy ≥10 lat
•  Obecność co najmniej jednego z głównych 

czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Analiza tej klasyfikacji wskazuje, że w praktyce chorzy na cukrzycę będą charakteryzowali się albo 
wysokim, albo bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Chory na cukrzycę typu 2 z umiar-
kowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym to osoba w wieku poniżej 50 lat, z czasem trwania 
cukrzycy krótszym niż 10 lat, bez nadciśnienia tętniczego, otyłości i zaburzeń lipidowych. Takich 
chorych na cukrzycę typu 2 praktycznie nie ma. Zatem powinniśmy a prori traktować chorych na 
cukrzycę jako pacjentów co najmniej wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i tylko dokonywać 
oceny, czy ryzyko jest wysokie, czy bardzo wysokie.

GRUPY BARDZO WYSOKIEGO RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO

GRUPY UMIARKOWANEGO RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO
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Obowiązujące wytyczne nakładają na nas am-
bitne cele leczenia hipercholesterolemii, ale czy 
mamy środki do ich uzyskania? Statyny są lekami 
pierwszego wyboru w leczeniu hipercholestero-
lemii. Podkreśla się, że powinny być stosowane 
silnie i długo działające statyny: atorwastatyna 
i rozuwastatyna, w maksymalnie tolerowanych 
dawkach. Jeżeli podczas leczenia statyną stoso-
waną monoterapii nie zostaną uzyskane docelo-
we wartości stężenia cholesterolu LDL, zaleca się 
dołączenie ezetymibu. 

Zwiększenie roli ezeytymibu w leczeniu hiper-
cholesetrolemii podyktowane jest wynikami 

wielu badań, które dowiodły, że dołączenie eze-
tymibu do statyny pozwala na dodatkowe obni-
żenie cholesterolu o 12–20%. Warto w tym miej-
scu odnotować dwa badania:

W pierwszym Conard i wsp. stwierdzili, że w grupie 
chorych na cukrzycę z wysokim ryzykiem rozwoju 
choroby wieńcowej u chorych leczonych dotych-
czas atorwastatyną w dawce 40 mg dołączenie 
ezytymibu jest bardziej skuteczne niż zwiększe-
nie dawki atorwastatyny do 80 mg (Rycina 3).  
U drugiego pacjenta zastosowanie atorwastatyny 
w dawce 40 mg z ezetymibem doprowadziło do 
uzyskania celu terapeutycznego. 

Rycina 4. 
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Rycina 3. 

W tym miejscu należy podkreślić, że tak niski od-
setek chorych, u  których osiągane są docelowe 
wartości stężenia cholesterolu LDL w Polsce może 
wynikać z braku stosowania się do zaleceń przez 
pacjentów lub ze stosowania skomplikowanych 
schematów leczniczych. Dowiedziono, że stopień 
stosowania się do zaleceń zmniejsza się wraz z licz-
bą stosowanych tabletek. Dlatego też w terapii wie-
lu chorych, gdy konieczne jest leczenie skojarzone, 
stosowane są preparaty złożone. Również w lecze-
niu zaburzeń lipidowych dostępne są skojarzenia 
statyny z  ezetymibem w  jednej tabletce. Jest to 
jeden ze sposobów poprawy stopnia stosowania 
się do zaleceń, prowadzący do obniżenia stężenia 
cholesterolu, a  tym samym do zmniejszenia zda-
rzeń sercowo-naczyniowych, w  tym zawału serca 

i udaru mózgu.  U drugiego pacjenta zastąpienie 
stosowanych dotychczas osobno atorwastatyny 
i ezetymibu preparatem złożonym poprzez popra-
wę stopnia stosowania się do zaleceń doprowadzi-
ło do poprawy skuteczności terapii.

Podsumowując, nowoczesne, zgodne ze standar-
dami leczenie chorych na cukrzycę to intensywna 
terapia hipoglikemizujaca, hipotensyjna i hipolipe-
mizująca. W  odniesieniu do hipercholesterolemii 
uzyskanie wartości docelowych stężenia choleste-
rolu LDL będzie coraz częściej możliwe tylko dzieki  
stosowaniu leczenia skojarzonego opartego na 
preparatach złożonych.

W drugim badaniu Bays i wsp. stwierdzili m.in., 
że u chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczy-
niowego stosujących rozuwastatynę w dawce  
10 mg i nieuzyskujących stężenia cholesterolu 
LDL <100 mg/dl podwojenie dawki rozuwastaty-
ny jest mniej skuteczne niż zastąpienie rozuwasa-

tyny atorwastatyną w dawce 20 mg i dołączenie 
ezetymibu (Rycina 4). U pierwszego pacjenta za-
stosowanie atorwastatyny 20 mg i ezetymibu 10 
mg doprowadziło do uzyskania zakładanego ob-
niżenia stężenia cholesterolu o 50% i więcej.

Piśmiennictwo: 
Rawshani A, Franzen S, Eliasson B i wsp.: Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017; 376: 1407–1418.
 Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V i wsp.: 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. 
Eur Heart J 2020; 41: 255–323.
Mach F, Baigent C, Catapano AL i wsp.: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur 
Heart J 2020; 41: 111–188.
 Conard S, Bays H, Leiter LA i wsp.: Ezetimibe added to atorvastatin compared with doubling the atorvastatin dose in patients at high risk for coronary heart 
disease with diabetes mellitus, metabolic syndrome or neither. Diabetes Obes Metab 2010; 12: 210–218.
 Bays HE, Averna M, Majul C i wsp.: Efficacy and safety of ezetimibe added to atorvastatin versus atorvastatin uptitration or switching to rosuvastatin in patients 
with primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2013; 112: 1885–1895.

Obniżenie stężenia cholesterolu LDL u chorych stosujących dotychczas rozuwastatynę w dawce 10 mg 
przy zamianie leczenia na  atorwastatynę 20 mg z ezetymibem 10 mg lub rozuwastatynę 20 mg

Rozuwastatyna 10 mg

Rozuwastatyna 20 mg Atorwastatyna 20 mg
+ Ezetymib 10 mg

Stężenie cholesterolu LDL w zakresie – 100–160 mg/dl

–7,5% –17%

Dodatkowe  –9,5%

p <0,01

Obniżenie stężenia cholesterolu LDL u chorych stosujących dotychczas atorwastatynę w dawce 40 mg 
przy zamianie leczenia na  atorwastatynę 40 mg z ezetymibem 10 mg lub atorwastatynę 80 mg

–28 –21 –14 –7 0

Atorwastatyna 40 mg  
+ ezetymib 10 mg

Atorwastatyna 80 mg

–27

–10
001

Obniżenie stężenia cholesterolu LDL (%) 

Dodatkowe –17%
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Piśmiennictwo: 

KOMENTARZ DIABETOLOGA



Obserwacje wskazują, że wirus wnika do komórek 
przez obszary błony komórkowej bogate w chole-
sterol oraz inne lipidy. Pozwoliło to na postawienie 
tezy, że leki mające działanie obniżające zawartość 
endogennego cholesterolu mogą ograniczać wni-
kanie wirusa do komórek i zmniejszać ryzyko infek-

cji. Lekami mającymi właśnie takie działanie są m.in. 
statyny. Mogą one również działać przeciwzapalnie 
oraz przeciwzakrzepowo, a przez to wpływać łago-
dząco na burzę cytokinową i stan nadkrzepliwości 
wywołany infekcją SARS-CoV-2. Przeprowadzono 
już badania dotyczące stosowania statyn  w  lecze-
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STATYNY U PACJENTÓW Z COVID-19  
– KOLEJNE OBSERWACJE

  2021 TASTA KARDIONEWS

Pandemia COVID-19 nie tylko uruchomiła wiele obserwacji i badań klinicznych po-
szukujących strategii leczenia tej choroby, ale także spowodowała rozwinięcie no-
wego spojrzenia na leczenie chorób współistniejących u  pacjentów zagrożonych 
ciężkim przebiegiem COVID-19. Jedną z grup pacjentów, na które położono szcze-
gólny nacisk w obserwacjach, były osoby z przewlekłymi chorobami sercowo-na-
czyniowymi, a jedną z chętniej opisywanych przez badaczy potencjalnych strategii 
leczenia chorób serca były statyny. Przypisuje się im nie tylko działanie prewencyjne 
w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ale także – biorąc pod uwagę potencjal-
ne efekty plejotropowe, w tym przeciwzapalne – możliwe korzystne działanie u pa-
cjentów ze wskazaniami do stosowania statyn, ale zagrożonych ciężkim przebie-
giem COVID-19. 

niu pacjentów z zespołem ostrej niewydolności od-
dechowej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, ale 
nie przyniosły one ewidentnych wyników.
W  jednym z  doniesień zespół z  New York Presby-
terian Hospital ocenił, jak stosowanie statyn u  pa-
cjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19 
może wpłynąć na dalszy przebieg choroby, w tym 
występowanie punktów końcowych, takich jak 
śmiertelność wewnątrzszpitalna po 30 dniach i ko-
nieczność zastosowania inwazyjnej wentylacji me-
chanicznej. Obserwacji poddano 2626 hospitalizo-
wanych pacjentów, wśród których 36% stosowało 
wcześniej statyny. Mediana wieku wynosiła 70 lat, 
a  rozkład płci był równy. U  osób, które wcześniej 
przyjmowały statyny, częściej występowały choro-
by współistniejące: nadciśnienie tętnicze (u  74%), 
cukrzyca (u  55%) oraz choroba wieńcowa. Zaob-

serwowano, że pierwszorzędowy punkt końcowy 
wystąpił u 96 pacjentów (14,8%) przyjmujących sta-
tyny i u 172 (26,5%) nieprzyjmujących statyn. Drugi 
punkt końcowy wystąpił u  18,6% osób przyjmują-
cych statyny i u 21,9% nieprzyjmujących statyn. 
Podsumowując, istnieją przesłanki wskazujące na 
korzystne działanie statyn u chorych na COVID-19. 
Dlatego u pacjentów, u których istnieją różne wska-
zania do zastosowania statyn w  schorzeniach ser-
cowo-naczyniowych, tym bardziej istnieje zasad-
ność kontynuacji terapii i  być może intensyfikacji 
leczenia w  celu osiągnięcia adekwatnego celu te-
rapeutycznego w  postaci odpowiednich wyników 
lipidogramu. Bezpośredni wpływ statyn na ryzyko 
i przebieg COVID-19 wymaga dalszych prób klinicz-
nych i obserwacji. 

Piśmiennictwo: 
Gupta A, Madhavan MV, Poterucha TJ et al.: Association between antecedent statin use and decreased mortality in hospitalized patients with COVID-19. Nature 
Communications 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21553-1.
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LECZENIE PO ZAWALE
Od czasu przebycia zawału w farmakoterapii stoso-
wano: kwas acetylosalicylowy 75 mg 1 × dziennie, 
ramipryl 2,5 mg 1 × dziennie, bisoprolol 2,5 mg  
1 × dziennie, atorwastatynę 20  mg 1 × dziennie. 
Pacjent leczył się systematycznie, leki przyjmował 
regularnie. Stosunkowo niskie dawki leków zwią-
zane były z  tendencją do hipotonii. Okresowo po-
jawiały się bóle mięśniowe, które były związane 
z większym wysiłkiem fizycznym.
Pacjent zgłosił się do gabinetu kardiologiczne-
go z  powodu wystąpienia uciążliwie odczuwalnej 
arytmii komorowej (ocena w EKG spoczynkowym). 
Negował nawrót dławicy oraz występowanie za-
słabnięć czy utraty przytomności. W  EKG metodą 
Holtera zarejestrowano rytm zatokowy ze średnim 
HR 68/min; 14% zapisu stanowiła arytmia komoro-
wa pod postacią przedwczesnych jednokształtnych 
pobudzeń, bez złożonych form. Do leczenia wdro-
żono amiodaron, nie zaobserwowano jednak re-
dukcji arytmii. 
W  ocenie echo serca wykazano: odcinkowe za-
burzenia kurczliwości w  obrębie ściany dolnej 
z zachowaną w granicach normy globalną funk-
cją skurczowa lewej komory, EF 56%. W badaniu 
przedmiotowym nie stwierdzono istotnych niepra-
widłowości. BMI 24 kg/m2, RR 115/76 mmHg, HR 
65/min. W badaniach laboratoryjnych odnotowano 
zachowaną funkcję nerek – GFR >60 ml/min. 

Zalecenia po pierwszej wizycie: 
1.  Biorąc pod uwagę występowanie arytmii komo-

rowej mogącej stanowić ekwiwalent dławicy 
piersiowej oraz wykazywane wcześniej graniczne 
zwężenie w GPZ, skierowano pacjenta na koro-
narografię. 

2.  Z  uwagi na brak osiągniętego celu dla stężenia 
cholesterolu LDL (zalecane <55 mg/dl, u wybra-
nych chorych <40 mg/dl) zwiększono dawkę 
atorwastatyny do 40 mg na dobę. 

3.  Zalecono pełną ocenę hormonalnej funkcji 
tarczycy – pacjent leczony amiodaronem.

Kontrolna koronarografia nie wykazała progresji 
miażdżycy – stwierdzono trwały efekt przepro-
wadzonej przed czterema laty angioplastyki PTW, 
zmiany w GPZ ocenione metodą cząstkowej rezer-
wy przepływu wieńcowego (FFR, fractional flow 
reserve) zakwalifikowano jako nieistotne; zalecono 
dalsze leczenie zachowawcze z  intensyfikacją far-
makoterapii. 
Badania laboratoryjne po 6 tyg. od zmiany dawki 
atorwastatyny wykazały osiągnięcie celu terapeu-
tycznego dla cholesterolu LDL. Jednocześnie obser-
wowano obniżone stężenie TSH. 

dr n. med. Jolanta Prokop
Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Zaburzenia gospodarki lipidowej są jedną z  głów-
nych przyczyn przyspieszonego rozwoju miażdży-
cy. Wykazano, iż szczególne znaczenie w  prewen-
cji, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, ma kontrola 
stężenia cholesterolu LDL, będąca głównym celem 
terapii hipolipemizującej. Uzyskanie docelowego 
stężenia cholesterolu LDL ma szczególne znaczenie 
u  pacjentów po przebytych ostrych incydentach 
naczyniowych. W leczeniu zaburzeń gospodarki li-
pidowej lekami pierwszego rzutu są statyny, a we-
dług najnowszych wytycznych ESC/EAS z 2019 roku 

powinny być to statyny silne i długodziałające. Jak 
wykazują obserwacje kliniczne i epidemiologiczne, 
nawet taka farmakoterapia nie zawsze umożliwia 
osiągnięcie docelowego stężenia cholesterolu LDL, 
które warunkowane jest indywidualnym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym. Przedstawiony przypadek 
dotyczy mężczyzny po przebytym przed kilku laty 
ostrym incydencie wieńcowym, u którego wystąpi-
ły trudności w kontroli parametrów lipidowych za-
leżne od schorzeń towarzyszących.
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PACJENT Z PRZEWLEKŁYM ZESPOŁEM WIEŃCOWYM 
I CHOROBAMI TOWARZYSZĄCYMI UTRUDNIAJĄCYMI 
KONTROLĘ PARAMETRÓW LIPIDOWYCH

WSTĘP

  2021 TASTA KARDIONEWS

Mężczyzna ZJ, lat 61, rolnik, z przewlekłym zespo-
łem wieńcowym, po przebytym przed cztero-
ma laty zawale serca z  uniesieniem odcinka ST 
(STEMI, ST elevation myocardial infarction) ściany 
dolnej, leczonym angioplastyką prawej tętni-
cy wieńcowej (PTW) z  implantacją do naczynia 
stentu uwalniającego lek (DES, drug-eluting stent), 
zgłosił się na wizytę kontrolną do poradni kardiolo-
gicznej. W wykonanej w czasie zawału koronarogra-
fii oprócz krytycznego zwężenia w PTW wykazano 
obecność granicznego zwężenia w proksymalnym 
odcinku gałęzi przedniej zstępującej (GPZ) lewej 
tętnicy wieńcowej, zwężenia zakwalifikowanego 
do leczenia zachowawczego.
Informacje z  wywiadu wskazują na występowanie 
dodatkowych czynników ryzyka przyspieszających 
postęp miażdżycy, takich jak: palenie papierosów 
(20 paczkolat), hiperlipidemia (rozpoznana przed 
wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego), nad-
ciśnienie tętnicze (leczone od około 10 lat), obcią-
żony wywiad rodzinny (ojciec zmarł w wielu 56 lat 
z powodu zawału serca).

OPIS PRZYPADKU

Cholesterol całkowity 114 mg/dl

Cholesterol LDL 62 mg/dl

Cholesterol HDL 37 mg/dl

Triglicerydy 74 mg/dl

Tabela 1. Parametry lipidowe – pierwsza wizyta
Cholesterol całkowity 82 mg/dl

Cholesterol LDL 49 mg/dl

Cholesterol HDL 29 mg/dl

Triglicerydy 20 mg/dl

TSH 0,008 μIU/ml

Tabela 2.  Parametry lipidowe – druga wizyta (6 tyg. po zwiększeniu 
dawki atorwastatyny)



Zalecenia po drugiej wizycie: 
1.  Utrzymano leczenie atorwastatyną 40  mg  

1 × dziennie. 
2.  Odstawiono amiodaron i  włączono sotalol 

w dawce 2 × 80 mg. 
3.  Zalecono konsultację z  endokrynologiem,  

który rozpoczął leczenie nadczynności tarczycy.

Wraz z  poprawą funkcji tarczycy, pomimo zwięk-
szenia dawki atorwastatyny do 40 mg kontrolne 
badania laboratoryjne wykazały wzrost stężenia 
cholesterolu LDL. 

W tym okresie pacjent pozostawał stabilny hemody-
namicznie i wieńcowo, arytmia komorowa ustąpiła. 
Wobec braku osiągnięcia docelowego stężenia 
cholesterolu LDL zdecydowano o  zastosowaniu 
złożonej terapii hipolipemizującej z  użyciem 
atorwastatyny połączonej z  ezetymibem – pre-
parat Zentasta 10 + 40 mg 1 × dziennie. Odstąpio-
no od eskalowania dawki statyny z uwagi na bóle 
mięśniowe po większym wysiłku fizycznym (praca 
w gospodarstwie rolnym).

Na kolejnej wizycie 
Uzyskano zadawalające stężenie cholesterolu LDL. 
W tym okresie osiągnięto również eutyreozę.

PODSUMOWANIE
Przedstawiony przypadek dotyczy pacjenta z  bar-
dzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, po 
przebytym incydencie wieńcowym i z komorowymi 
zaburzeniami rytmu, u którego trudności w farma-
koterapii hipolipemizującej wiązały się z wystąpie-
niem nadczynności tarczycy. Uzyskane początkowo 
pozorne wyrównanie parametrów gospodarki lipi-
dowej wiązało się z  jatrogennym poamiodarono-
wym uszkodzeniem funkcji tarczycy, zaś komorowe 
zaburzenia rytmu stanowiły jego sercową manife-
stację. Zastosowanie preparatu złożonego pozwo-
liło skutecznie kontrolować parametry gospodarki 
lipidowej i uzyskać docelowe stężenie cholesterolu 
LDL. Nie obserwowano również nasilenia mialgii, 
co pozwoliło na utrzymanie leczenia silną statyną. 
Przedstawiony przypadek wskazuje, iż zasadne jest 
okresowe kontrolowanie parametrów lipidowych 
nawet po uzyskaniu docelowego stężenia choleste-
rolu LDL.
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Cholesterol całkowity 130 mg/dl

Cholesterol LDL 79 mg/dl

Cholesterol HDL 27 mg/dl

Triglicerydy 79 mg/dl

Tabela 3. Parametry lipidowe – trzecia wizyta

Tabela 4.  Końcowe parametry lipidowe i ocena hormonalnej funkcji 
tarczycy

Cholesterol całkowity 80 mg/dl

Cholesterol LDL 36 mg/dl

Cholesterol HDL 32 mg/dl

Triglicerydy 60 mg/dl

TSH 0,48 μIU/ml (N 0,35–4,94)

FT4 0,83 ng/dl (N 0,7–1,48)



stężenie cholesterolu LDL, przy którym ryzyko zawału 
serca nie jest zwiększone, różni się w zależności od po-
ligenicznych predyspozycji do zawału serca – mówi 
dr George Busby, prezes Allelica. Uwzględnianie 
w ocenie pacjenta w ramach profilaktyki pierwotnej 
zawału serca tylko stężenia cholesterolu LDL może 
sprawić, że ocena ryzyka będzie niedokładna i nie-
miarodajna w przypadku ponad 10% osób.

Choroba wieńcowa a PRS
Stworzono cyfrowe narzędzie do szacowania PRS 
dla choroby wieńcowej (CAD, coronary artery dise-

ase). Skorzystano z najnowszej technologii bioinfor-
matyki, a uzyskane dane wykazały, że osoby ze śred-
nim stężeniem LDL (130–160 mg/dl) i  z  wysokim 
PRS mają takie samo ryzyko wystąpienia zawału ser-
ca, jak osoby z hipercholesterolemią (>190 mg/dl)  
i średnim PRS – Cholesterol LDL nie wpływa na ryzyko 
zawału serca w taki sam sposób u wszystkich. Miliony 
ludzi ze średnim stężeniem LDL mogą być zagrożone 
zawałem serca, ponieważ mają również wysoki PRS 
i prawdopodobnie powinny przyjmować leki obniża-
jące stężenie lipidów. Jednocześnie są osoby, które za-
żywają leki, ale mogą ich nie potrzebować, ponieważ 
chronią je ich geny – zauważa dr Giordano Bottà, 
dyrektor generalny Allelica.
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•  Stężenie cholesterolu LDL: poniżej 3 mmol/l (115 mg/dl);
•  Stężenie cholesterolu HDL: u mężczyzn – powyżej 1 mmol/l (40 mg/dl),  

u kobiet – powyżej 1,2 mmol/l (50 mg/dl);
•  Stężenie triglicerydów: poniżej 1,7 mmol/l (150 mg/dl);
•  Stężenie cholesterolu całkowitego: poniżej 5 mmol/l (190 mg/dl).

Według wytycznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych stężenie lipidów u zdrowego człowieka powinno wynosić:

CZY GENY POTRAFIĄ 
PRZEWIDZIEĆ  
ZAWAŁ SERCA?

Piśmiennictwo: 
1.  Interaction between LDL cholesterol and PRS can predict risk of heart 

attack [@] https://www.news-medical.net/news/20210308/Interaction-be-
tween-LDL-cholesterol-and-PRS-can-predict-risk-of-heart-attack.aspx

2.  Piotrowska-Mietelska A: Rola badań genetycznych we współczesnej me-
dycynie. [@] https://food-forum.pl/artykul/rola-badan-genetycznych-we-
-wspolczesnej-medycynie

3.  Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjentów z chorobami współistnieją-
cymi – wytyczne 2021. [@] https://www.termedia.pl/mz/Leczenie-zabu-
rzen-lipidowych-u-pacjentow-z-chorobami-wspolistniejacymi-wytycz-
ne-2021,41705.html

Konsultacja merytoryczna: 
dr n. med. Agnieszka Jurek

W 1953 roku dwaj badacze, Watson i Crick, odkryli cząsteczkę DNA. Od tamtej pory 
genom człowieka fascynuje lekarzy i  naukowców, a  to odkrycie dało podwaliny 
pod współczesną genetykę. Poznanie DNA człowieka pozwala zrozumieć podłoże 
różnych zaburzeń i chorób. Badania nad DNA trwają cały czas, analizowane są całe 
chromosomy, duże fragmenty genów, a  także pojedyncze nukleotydy. Kolejnego 
kroku na tej ścieżce dokonała firma Allelica, która jest liderem w ocenie poligenowego 
wskaźnika ryzyka w medycynie spersonalizowanej. Jej naukowcy zauważyli, że istnieje 
zależność między stężeniem cholesterolu LDL a  poligenowym wskaźnikiem ryzyka 
(PRS, polygenic risk scores), która może pomóc przewidzieć ryzyko zawału serca.

Czym jest PRS? Jest miernikiem ryzyka rozwoju cho-
roby u  danej osoby na podstawie jej genów i  opiera 
się na połączeniu wpływu dużej liczby wariantów ge-
netycznych w całym genomie. Na podstawie badań 
nad zależnością między PRS a  wysokością chole-
sterolu LDL naukowcy byli w stanie ocenić oczywi-
stą rzecz – ryzyko zawału serca u osób, które miały 
wysokie stężenie „złego” cholesterolu i dodatkowo 
PRS wskazywał u  nich na obciążenie genetyczne, 

ale także stwierdzić – co już jest mniej oczywiste – 
że mimo wysokiego LDL ryzyko zawału serca może 
być niewielkie, z uwagi na brak predyspozycji gene-
tycznych (wskaźnik PRS). Odkrycie to ma duże zna-
czenie z punktu widzenia profilaktyki zawału serca. 
– Nasze badania pokazują, że nie wystarczy mieć wie-
dzę na temat tradycyjnych czynników ryzyka, aby do-
kładnie ocenić ryzyko zawału serca danej osoby, na-
leży również znać jej ryzyko genetyczne. Optymalne 

Nie wystarczy mieć wiedzę o tradycyjnych czynnikach ryzyka

Firma Allelica jest na etapie rozmów z organami  
służby zdrowia, by wprowadzić do codziennej prak-
tyki klinicznej ocenę poligenowego wskaźnika ry-
zyka dla choroby wieńcowej. Może to przynieść 
konkretne korzyści na dużą skalę dla tzw. medycyny 

precyzyjnej. Naukowcy codziennie odkrywają coś 
nowego w ludzkim genomie, a współczesna gene-
tyka jest polem nieustannych innowacji i przyszło-
ścią medycyny w pojęciu ogólnym.

Poligenowy wskaźnik ryzyka a przyszłość medycyny



ta oczekującego na dalszą diagnostykę inwazyjną 
choroby wieńcowej, która może być związana z ko-
niecznością wykonania rewaskularyzacji wieńcowej, 
że może być zasadne zastosowanie preparatu skoja-
rzonego w momencie rozpoczynania terapii. 
Podobnie w drugim przypadku, u pacjentki cel tera-
peutyczny być może mógłby być osiągnięty za po-
mocą dużej dawki statyny, ale ze względu na niepo-
kój chorej oraz możliwą nietolerancję w wywiadzie 
wyjściowo zastosowana została pośrednia dawka 
statyny, która prawdopodobnie nie zapewniłaby 
osiągnięcia celu terapeutycznego. Zastosowanie 
preparatu skojarzonego statyny i ezetymibu od razu 
prawdopodobnie może zapewnić osiągnięcie tego 
celu, przy jednoczesnym mniejszym ryzyku nietole-
rancji. 
Biorąc pod uwagę powyższe przypadki, w praktyce 
klinicznej, szczególnie w sytuacji ograniczenia czę-
stości wizyt kontrolnych, może okazać się zasadne 
wdrożenie preparatu skojarzonego statyny i  eze-
tymibu jako terapii inicjującej, w  celu osiągnięcia 
redukcji stężenia cholesterolu LDL do poziomów 
zalecanych w  danej kategorii ryzyka sercowo-na-
czyniowego, w zależności od terapii indywidualnie 
dostosowanej do pacjenta. Należy jednak zauwa-
żyć, że priorytetem w  terapii zawsze powinno być 
zastosowanie statyny jako podstawy leczenia, najle-
piej w docelowej, często maksymalnej dawce.

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

65-letni mężczyzna, który zgłosił się z  powodu ty-
powych bólów dławicowych CCS2 przy umiarko-
wanym wysiłku fizycznym. Pacjent wcześniej był 
leczony z  powodu nadciśnienia tętniczego (beta-
-adrenolitykiem i  inhibitorem konwertazy angio-
tensyny). Aktualne stężenie cholesterolu LDL wy-
nosiło u niego 165 mg/dl. Ze względu na wysokie 
prawdopodobieństwo występowania istotnych 
zmian w  tętnicach wieńcowych (według wytycz-
nych ok. 44%) pacjent został skierowany na pla-
nową diagnostykę inwazyjną choroby wieńcowej. 
Podczas aktualnej wizyty w  leczeniu zastosowano 
kwas acetylosalicylowy oraz jednotabletkowe połą-
czenie atorwastatyny (80 mg) i ezetymibu (10 mg).

70-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym i oty-
łością. Pacjentka leczona inhibitorem sartanem 
i amlodypiną. Chora miała już wcześniej stwierdza-
ne zaburzenia lipidowe i wdrażaną terapię statyną, 
jednak twierdzi, że źle tolerowała to leczenie. Pa-
cjentka neguje jednak ewidentne objawy mięśnio-
we, podaje jedynie niecharakterystyczne ogólne 
dolegliwości. Aktualne stężenie cholesterolu LDL 
wynosiło u  niej 140 mg/dl. Podjęta została próba 
leczenia statyną, ale według chorej było one źle 
tolerowane. Leczenie dietą okazało się nieskutecz-
ne. Do terapii dołączono połączenie atorwastatyny  
(20 mg) i ezetymibu (10 mg). 
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Aktualny schemat leczenia zaburzeń lipidowych 
obejmuje kolejne kroki terapeutyczne w postaci za-
stosowania statyny, ezetymibu i inhibitorów PCSK9. 
Strategia uwzględnia stosowanie docelowej dawki 
statyny we wskazaniach prewencyjnych i  dla uzy-
skania celu terapeutycznego. W przypadku nieosią-
gnięcia celu terapeutycznego sugerowane jest do-
łączenie ezetymibu i ewentualnie inhibitora PCSK9. 
Strategia uwzględnia również stosowanie maksy-
malnej tolerowanej dawki statyny w  przypadku 
niemożności zastosowania dawki maksymalnej. 
W przypadku braku skuteczności kolejnym krokiem 
jest dołączenie odpowiednio ezetymibu i inhibitora 
PCSK9. Podobnie w przypadku nietolerancji które-
goś z  kroków terapeutycznych automatycznie po-
winna być dołączana kolejna grupa lekowa.
W  strategii stosowania danej opcji terapeutycz-
nej leczenia zaburzeń lipidowych powinien zostać 
oszacowany docelowy poziom cholesterolu LDL, 
a następnie obliczona pożądana procentowa reduk-
cja w  stosunku do wartości wyjściowej. Wytyczne 
podają spodziewany efekt hipolipemizujący danej 

strategii opartej na stosowaniu małej, umiarko-
wanej bądź dużej dawki statyny i kolejno dołącza-
nych ezetymibu i  inhibitora PCSK9. Dlatego mając 
obliczoną pożądaną redukcję cholesterolu, można 
oszacować ostateczną strategię terapeutyczną, ja-
kiej będzie wymagał pacjent.
Z  praktycznego punktu widzenia można jednak 
przyjąć, iż pomimo że algorytm uwzględnia dołą-
czanie kolejnych grup lekowych, zdarzają się sytu-
acje kliniczne, jak w  przykładowych dwóch przy-
padkach pacjentów, gdzie wyjściową strategią 
może być zastosowanie połączenia statyny i  eze-
tymibu od początku farmakoterapii. W  przypadku 
pierwszego pacjenta mamy do czynienia z  sytu-
acją, gdzie ze względu na ogólnie wysokie ryzyko 
sercowo-naczyniowe docelowe stężenie choleste-
rolu LDL wynosi <70 mg%. Mając na względzie wyj-
ściowe stężenie LDL 165 mg/dl i szacując zalecaną 
redukcję o ponad 55%, można założyć, że tylko sto-
sując dużą dawkę statyny w skojarzeniu z ezetymi-
bem można osiągnąć cel terapeutyczny. Wydaje się, 
że w takiej sytuacji klinicznej, szczególnie u pacjen-
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Statyna o umiarkowanej 
intensywności ≈30%

Statyna o dużej intensywności ≈50%

Statyna o dużej intensywności 
+ ezetymib ≈65%

Inhibitor PCSK9 ≈60%

Inhibitor PCSK9 + statyna  
o dużej intensywności ≈75%

Inhibitor PCSK9 + statyna  
o dużej intensywności  
+ ezetymib

≈85%

Tabela. Intensywność leczenia zmniejszającego stężenie lipidów a spo-
dziewane przeciętne zmniejszenie LDL-C (na podstawie Mach et al.2)
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Ezen, 10 mg, tabletki – każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 
79 mg laktozy jednowodnej i 0,64 mg sodu. Wskazania do stosowania: Hipercholesterolemia pierwotna: Ezen podawany w skojarzeniu 
z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyną) jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagający wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hi-
percholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną oraz nierodzinną), u których nie jest możliwe odpowiednie zmniejszenie stężenia lipidów 
przy zastosowaniu samej statyny. Ezen w monoterapii jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagający wraz z dietą u pacjentów 
z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną oraz nierodzinną), u których stosowanie statyny jest niewskazane lub lek ten 
nie jest tolerowany. Zapobieganie wystąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych: Ezen podawany dodatkowo u pacjentów wcześniej le-
czonych statyną lub włączany do leczenia jednocześnie ze statyną jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
incydentów sercowo-naczyniowych (patrz punkt 5.1) u pacjentów z chorobą wieńcową (CHD, ang. Coronary Heart Disease) i ostrym zespo-
łem wieńcowym w wywiadzie (ACS, ang. Acute Coronary Syndrome). Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (HoFH, ang. 
Homozygous Familial Hypercholesterolaemia): Ezen w skojarzeniu ze statyną jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagający wraz 
z dietą u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. U pacjentów mogą być również stosowane wspomagające metody 
leczenia (np. afereza LDL). Dawkowanie i sposób podawania: Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów 
we krwi. Powinien ją kontynuować w okresie stosowania produktu leczniczego Ezen. Dawkowanie: Zalecana dawka to jedna tabletka Ezen 
10 mg raz na dobę. W przypadku stosowania produktu leczniczego Ezen w skojarzeniu ze statyną należy stosować wskazaną dawkę po-
czątkową danej statyny lub już ustaloną wyższą dawkę statyny. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi stosowania danej statyny. 
Stosowanie u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie: Dla dodatkowej redukcji incydentów sercowo-
-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie produkt leczniczy Ezen 10 mg można zasto-
sować ze statyną o udokumentowanych korzyściach sercowo-naczyniowych. Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółcio-
we: Ezen należy przyjmować co najmniej 2  godziny przed lub co najmniej 4  godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe. 
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Nie jest wymagane dostosowanie dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i mło-
dzież: Rozpoczęcie leczenia należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza specjalisty. Dzieci i młodzież w wieku 6 lat i powyżej: Nie określo-
no bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ezetymibu u dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Na podstawie aktualnych dostępnych danych 
nie można zarekomendować schematu dawkowania. Jeśli produkt leczniczy Ezen jest podawany w skojarzeniu ze statyną, dawkowanie 
statyny u dzieci należy omówić z lekarzem. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności pro-
duktu leczniczego Ezen u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie ma dostępnych danych. Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnymi 
zaburzeniami czynności wątroby (5 do 6 punktów wg skali Childa–Pugha) nie jest wymagane dostosowanie dawki. U pacjentów z umiarko-
wanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 punktów wg skali Childa–Pugha) lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (powyżej 
9 punktów wg Childa–Pugha) nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ezen. Zaburzenia czynności nerek: Nie jest konieczne dosto-
sowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podawania: Ezen przyjmuje się doustnie. Ezen można przyjmować 
o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. W przypadku stosowania produktu leczniczego Ezen w skojarzeniu ze statyną należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego (ChPL) danego produktu leczniczego. Stosowanie produktu leczniczego Ezen w skojarzeniu ze statyną jest przeciwwskazane 
w okresie ciąży i karmienia piersią. Ezen w skojarzeniu ze statyną jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewy-
jaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy krwi. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty-
czące stosowania: W przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Ezen ze statyną należy zapoznać się z ChPL danego 
produktu leczniczego. Enzymy wątrobowe: W badaniach z grupą kontrolną, w których pacjenci otrzymywali ezetymib w skojarzeniu ze 
statyną, obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz [≥3-krotnie powyżej górnej granicy wartości prawidłowych (GGN)]. W przy-
padku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Ezen i statyny należy przeprowadzać testy czynnościowe wątroby przed rozpoczę-
ciem leczenia oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi danej statyny. W badaniu IMPROVE-IT (ang. IMProved Reduction of Outcomes: 
Vytorin Efficacy International Trial) 18 144 pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie przydzielano w spo-
sób losowy do grupy otrzymującej: ezetymib z symwastatyną w dawce 10 mg + 40 mg na dobę (n = 9067) lub symwastatynę w dawce 
40 mg na dobę (n = 9077). Podczas okresu obserwacji, którego mediana wynosiła 6,0 lat, częstość występowania kolejnych wzrostów po-
ziomu transaminaz (≥3 × GGN) w grupie otrzymującej ezetymib z symwastatyną oraz w grupie otrzymującej symwastatynę wynosiła odpo-
wiednio 2,5% i 2,3%. W kontrolowanym badaniu klinicznym, w którym ponad 9000 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek przydzielono lo-
sowo do grupy otrzymującej ezetymib w dawce 10 mg w skojarzeniu z symwastatyną w dawce 20 mg na dobę (n = 4650) lub do grupy 
przyjmującej placebo (n = 4620) (mediana okresu obserwacji wynosiła 4,9 roku), częstość występowania następowego zwiększenia aktyw-
ności transaminaz (>3 × GGN) wyniosła 0,7% wśród osób przyjmujących ezetymib w skojarzeniu z symwastatyną oraz 0,6% w grupie pla-
cebo. Mięśnie szkieletowe: Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wystąpienia miopatii i rabdomiolizy 
podczas stosowania ezetymibu. Większość pacjentów, u których doszło do rabdomiolizy, przyjmowała statyny jednocześnie z ezetymibem. 
Jednak bardzo rzadko zgłaszano występowanie rabdomiolizy w przypadku monoterapii ezetymibem oraz w przypadku podawania ezetymi-
bu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, których związek ze zwiększeniem ryzyka rabdomiolizy jest znany. Jeśli podejrzewany 
jest rozwój miopatii na podstawie objawów ze strony mięśni lub zostanie ona potwierdzona zwiększeniem aktywności kinazy fosfokreaty-
nowej (CPK) przekraczającym ponad 10-krotnie górną granicę normy (GGN), należy niezwłocznie zaprzestać stosowania produktu leczni-
czego Ezen, statyn i wszelkich innych produktów leczniczych równocześnie przyjmowanych przez pacjenta. Wszyscy pacjenci rozpoczyna-
jący leczenie produktem Ezen powinni być poinformowani o ryzyku wystąpienia miopatii i o konieczności natychmiastowego zgłoszenia 
wszelkich niewyjaśnionych bólów mięśni, ich tkliwości lub osłabienia. W badaniu IMPROVE-IT 18 144 pacjentów z chorobą wieńcową 
i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie przydzielano w sposób losowy do grupy otrzymującej: ezetymib z symwastatyną w dawce 
10 mg + 40 mg na dobę (n = 9067) lub symwastatynę w dawce 40 mg na dobę (n = 9077). Podczas okresu obserwacji, którego mediana 
wynosiła 6,0 lat, częstość występowania miopatii w grupie otrzymującej ezetymib z symwastatyną oraz w grupie przyjmującej symwasta-
tynę wynosiła odpowiednio 0,2% i 0,1%. Miopatię zdefiniowano jako niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból ze zwiększoną aktywnością 
kinazy kreatynowej (CK) w surowicy wynoszącą ≥10 × GGN lub dwa kolejne epizody zwiększenia aktywności CK wynoszące ≥5 i <10 × GGN. 
Częstość występowania rabdomiolizy w grupie otrzymującej ezetymib z symwastatyną oraz w grupie otrzymującej symwastatynę wynosiła 
odpowiednio 0,1% i 0,2%. Rabdomiolizę zdefiniowano jako niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból ze zwiększoną aktywnością CK w suro-
wicy wynoszącą ≥10 × GGN i objawami uszkodzenia nerek, dwa kolejne epizody zwiększenia aktywności CK wynoszącej ≥5 i <10 × GGN 
z objawami uszkodzenia nerek lub CK ≥10 000 j.m./l bez objawów uszkodzenia nerek. W badaniu klinicznym, w którym ponad 9000 pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek przydzielono losowo do grupy otrzymującej ezetymib w dawce 10 mg w skojarzeniu z symwastatyną 
w dawce 20 mg na dobę (n = 4650) lub placebo (n = 4620) (mediana okresu obserwacji wynosiła 4,9 roku), częstość występowania miopa-
tii i (lub) rabdomiolizy wyniosła 0,2% wśród osób przyjmujących ezetymib w skojarzeniu z symwastatyną oraz 0,1% w grupie placebo. 
Zaburzenia czynności wątroby: Ze względu na nieznane skutki długotrwałego stosowania ezetymibu u pacjentów z umiarkowanymi lub 
ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ezen u tych pacjentów. Dzieci i młodzież: 
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ezetymibu u pacjentów w wieku od 6 do 10 lat z heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną hi-
percholesterolemią oceniono w trwającym 12 tygodni badaniu klinicznym kontrolowanym placebo. Nie badano wpływu ezetymibu stoso-
wanego przez okres leczenia dłuższy niż 12 tygodni w tej grupie. Nie przeprowadzono badań ezetymibu stosowanego u pacjentów w wieku 
poniżej 6 lat. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną u pacjentów w wieku od 10 do 17 lat 
z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną oceniono w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem dorastających chłopców 
(w skali Tannera, w fazie II i powyżej) oraz dziewcząt, u których pierwsza miesiączka wystąpiła co najmniej 1 rok wcześniej. W tym ograni-
czonym badaniu z grupą kontrolną ogólnie nie stwierdzono wykrywalnego wpływu na wzrost lub dojrzewanie płciowe u dorastających 
chłopców lub dziewcząt ani na długość cyklu miesiączkowego u dziewcząt. Nie przeprowadzono jednak badań dotyczących wpływu stoso-
wania ezetymibu przez okres ponad 33 tygodni na wzrost i proces dojrzewania płciowego. Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
stosowania i skuteczności ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną w dawkach przekraczających 40 mg na dobę u dzieci w wieku od 10 
do 17 lat. Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną u dzieci w wie-
ku poniżej 10 lat. Nie przeprowadzono oceny długotrwałej skuteczności stosowania ezetymibu u pacjentów w wieku poniżej 17 lat w zakre-
sie zmniejszenia zachorowalności i  śmiertelności w  wieku dojrzałym. Fibraty: Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności 
ezetymibu w skojarzeniu z fibratami. Jeśli u pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat podejrzewa się wystąpienie kamicy żółciowej, 
wskazane są badania pęcherzyka żółciowego, a leczenie to należy przerwać. Cyklosporyna: Należy zachować ostrożność na początku 
stosowania ezetymibu u pacjentów przyjmujących cyklosporynę. Należy monitorować stężenia cyklosporyny u pacjentów przyjmujących 
Ezen i cyklosporynę. Leki przeciwzakrzepowe: W przypadku stosowania produktu leczniczego Ezen jednocześnie z warfaryną, innym lekiem 
przeciwzakrzepowym z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem należy odpowiednio monitorować wartości INR (międzynarodowy 
współczynnik znormalizowany). Substancje pomocnicze: Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadkimi dzie-
dzicznymi zaburzeniami tolerancji galaktozy, takimi jak brak laktazy, lub z zaburzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyj-
mować tego produktu leczniczego.Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, to znaczy lek uznaje się za 
„wolny od sodu”. Działania niepożądane: Wykaz działań niepożądanych (obserwowanych podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu 

produktu leczniczego do obrotu): W przeprowadzonych badaniach klinicznych trwających do 112 tygodni 2396 pacjentom podawano eze-
tymib w dawce 10 mg na dobę w monoterapii, 11 308 pacjentom w skojarzeniu ze statyną oraz 185 pacjentom w skojarzeniu z fenofibra-
tem. Działania niepożądane były zwykle łagodne i przemijające. Ogólna częstość występowania działań niepożądanych była podobna po-
między ezetymibem i placebo. Stwierdzono również, że liczba pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu działań niepożądanych, była 
porównywalna w grupie przyjmującej ezetymib i grupie przyjmującej placebo. Ezetymib w monoterapii lub w skojarzeniu ze statyną: Poniżej 
przedstawiono działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych ezetymibem (N = 2396), które pojawiły się z większą częstością 
niż u pacjentów przyjmujących placebo (N = 1159), lub u pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu ze statyną (N = 11 308), które 
pojawiły się z większą częstością niż u pacjentów przyjmujących jedynie statynę (N = 9361). Działania niepożądane obserwowane po 
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu pochodzą ze zgłoszeń dotyczących ezetymibu stosowanego w monoterapii lub w skojarze-
niu ze statyną. Częstości występowania określono jako występujące: bardzo często (≥1/10); często  (≥1/100 do <1/10); niezbyt często 
(≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (częstość nie może być określo-
na na podstawie dostępnych danych). Ezetymib w monoterapii: Często: Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha; biegunka; wzdęcia z odda-
waniem wiatrów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie. Niezbyt często: Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmniej-
szenie apetytu. Zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie twarzy; nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia układu oddechowego, klatki pier-
siowej i śródpiersia: kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność; choroba refluksowa przełyku (ang. GERD); nudności. Zaburzenia mię-
śniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów; kurcze mięśni; bóle karku. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból w klatce 
piersiowej; ból. Badania diagnostyczne: zwiększenie aktywności aminotransferaz AlAT i (lub) AspAT; zwiększenie aktywności CPK we krwi; 
zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy; nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Dodatkowe działania niepożądane 
ezetymibu w skojarzeniu ze statyną: Często: Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: 
bóle mięśni. Badania diagnostyczne: zwiększenie aktywności aminotransferaz AlAT i (lub) AspAT. Niezbyt często: Zaburzenia układu nerwo-
wego: parestezje. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w ustach; zapalenie żołądka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd; wysypka; 
pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i  tkanki łącznej: ból pleców; osłabienie mięśni; ból kończyn. Zaburzenia ogólne i stany 
w miejscu podania: osłabienie; obrzęki obwodowe. Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu (monoterapia lub le-
czenie skojarzone ze statyną): Częstość nieznana: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia. Zaburzenia układu immunolo-
gicznego: nadwrażliwość, w tym wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia psychiczne: depresja. Zaburzenia 
układu nerwowego: zawroty głowy; parestezje. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność. Zaburzenia żo-
łądka i jelit: zapalenie trzustki; zaparcia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby; kamica żółciowa; zapalenie pęcherzyka 
żółciowego. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień wielopostaciowy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból mięśni; 
miopatia i (lub) rabdomioliza. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie. Ezetymib w skojarzeniu z fenofibratem: Zaburzenia 
żołądka i jelit: ból brzucha (często). W wieloośrodkowym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, z podwójnie ślepą próbą, uczestni-
czyli pacjenci z mieszaną hiperlipidemią. 625 pacjentów leczonych było przez 12 tygodni, a 576 pacjentów przez 1 rok. W badaniu tym 
172 pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat ukończyło 12-tygodniowe leczenie, a 230 pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofi-
brat (w tym 109 przyjmujących ezetymib w monoterapii przez pierwszych 12 tygodni) ukończyło leczenie trwające 1 rok. Celem badania nie 
było porównanie leczonych grup pacjentów pod względem występowania rzadkich działań niepożądanych. Wskaźnik występowania (prze-
dział ufności 95%) klinicznie znamiennego zwiększenia (>3 × GGN, kolejno) aktywności aminotransferaz w surowicy wynosił odpowiednio 
4,5% (1,9; 8,8) dla fenofibratu stosowanego w monoterapii i 2,7% (1,2; 5,4) dla ezetymibu podawanego w skojarzeniu z fenofibratem, dosto-
sowany do odpowiedzi na leczenie. Natomiast wskaźnik występowania przypadków wycięcia pęcherzyka żółciowego wynosił odpowiednio 
dla fenofibratu stosowanego w monoterapii 0,6% (0,0; 3,1) i dla ezetymibu podawanego w skojarzeniu z fenofibratem 1,7% (0,6; 4,0). Dzieci 
i młodzież (w wieku od 6 do 17 lat): W badaniu przeprowadzonym z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 10 lat) z heterozygotycz-
ną hipercholesterolemią rodzinną lub hipercholesterolemią nierodzinną (n  =  138) obserwowano podwyższenie aktywności AlAT i (lub) 
AspAT (>3 × GGN, kolejno) u 1,1% pacjentów (1 pacjent) leczonych ezetymibem w porównaniu z 0% w grupie placebo. Nie stwierdzono 
podwyższenia aktywności kinazy fosfokreatynowej (CPK) (>10 × GGN). Nie zgłoszono żadnego przypadku miopatii. W odrębnym badaniu 
z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17  lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (n = 248) u 3% pacjentów 
(4 pacjentów) leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną obserwowano podwyższenie aktywności AlAT i (lub) AspAT (>3 × GGN, 
kolejno) w  porównaniu z  2% osób (2  pacjentami) z  grupy stosującej symwastatynę w  monoterapii; podwyższenie aktywności CPK 
(>10 × GGN) stwierdzono odpowiednio u 2% (2 pacjentów) i 0% uczestników badania. Nie zgłoszono przypadków miopatii. Te badania nie 
były dostosowane do oceny porównawczej rzadko występujących działań niepożądanych produktu leczniczego. Pacjenci z chorobą wień-
cową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie: W badaniu IMPROVE-IT (patrz punkt 5.1) z udziałem 18 144 pacjentów leczonych eze-
tymibem z symwastatyną w dawce 10 mg + 40 mg (n = 9067, przy czym u 6% pacjentów dawkę ezetymibu i symwastatyny zwiększono do 
10 mg + 80 mg) lub symwastatyną w dawce 40 mg (n = 9077, przy czym u 27% pacjentów dawkę symwastatyny zwiększono do 80 mg) 
w okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 6,0 lat, obserwowano zbliżone profile bezpieczeństwa. Wskaźnik przerwania leczenia z po-
wodu działań niepożądanych wynosił 10,6% u pacjentów leczonych ezetymibem z symwastatyną oraz 10,1% u pacjentów leczonych sym-
wastatyną. Częstość występowania miopatii w grupie otrzymującej ezetymib z symwastatyną oraz w grupie otrzymującej symwastatynę 
wynosiła odpowiednio 0,2% i 0,1%. Miopatię zdefiniowano jako niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból ze zwiększoną aktywnością CK 
w surowicy wynoszącą ≥10 × GGN lub dwa kolejne epizody zwiększenia aktywności CK wynoszące ≥5 i <10 × GGN. Częstość występowania 
rabdomiolizy w grupie otrzymującej ezetymib z symwastatyną oraz w grupie otrzymującej symwastatynę wynosiła odpowiednio 0,1% i 0,2%. 
Rabdomiolizę zdefiniowano jako niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból ze zwiększoną aktywnością CK w surowicy wynoszącą ≥10 × GGN 
i objawami uszkodzenia nerek, dwa kolejne epizody zwiększenia aktywności CK wynoszącej ≥5 i <10 × GGN z objawami uszkodzenia nerek 
lub CK ≥10 000  j.m./l bez objawów uszkodzenia nerek. Częstość występowania kolejnych wzrostów poziomu transaminaz (≥3 × GGN) 
w grupie otrzymującej ezetymib z symwastatyną oraz w grupie otrzymującej symwastatynę wynosiła odpowiednio 2,5% i 2,3% (patrz punkt 
4.4). Działania niepożądane ze strony pęcherzyka żółciowego zgłoszono u 3,1% pacjentów z grupy otrzymującej ezetymib z symwastatyną 
oraz u 3,5% pacjentów z grupy leczonej symwastatyną. Częstość hospitalizacji z powodu cholecystektomii w obu leczonych grupach wyno-
siła 1,5%. Nowotwór (zdefiniowany jako dowolny nowy nowotwór) zdiagnozowano podczas badania u odpowiednio 9,4% i 9,5% pacjentów. 
Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek: W badaniu SHARP (ang. Study of Heart and Renal Protection) (patrz punkt 5.1) z udziałem ponad 9000 
pacjentów przyjmujących ezetymib w dawce 10  mg w skojarzeniu z  symwastatyną w dawce 20  mg na dobę (n  =  4650) lub placebo 
(n = 4620) profile bezpieczeństwa były porównywalne podczas okresu obserwacji wynoszącego średnio 4,9 roku. W badaniu tym rejestro-
wano wyłącznie ciężkie działania niepożądane oraz przypadki przerywania leczenia z powodu działań niepożądanych. Częstość przerywa-
nia leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych była porównywalna (10,4% u pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu 
z symwastatyną, 9,8% u pacjentów przyjmujących placebo). Częstość występowania miopatii i (lub) rabdomiolizy wyniosła 0,2% w przypad-
ku pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną oraz 0,1% wśród pacjentów przyjmujących placebo. Przypadki zwięk-
szenia aktywności transaminaz (>3 × GGN) stwierdzono u 0,7% pacjentów leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną, w porów-
naniu z 0,6% pacjentów przyjmujących placebo (patrz punkt 4.4). W badaniu tym nie odnotowano statystycznie istotnego wzrostu częstości 
występowania określonych wcześniej działań niepożądanych, w  tym nowotworów (9,4% w grupie przyjmującej ezetymib w skojarzeniu 
z symwastatyną, 9,5% w grupie przyjmującej placebo), zapalenia wątroby, usunięcia pęcherzyka żółciowego lub powikłań związanych 
z obecnością kamieni żółciowych lub zapalenia trzustki. Wyniki badań laboratoryjnych: W badaniach z grupą kontrolną, w których lek był 
stosowany w monoterapii, częstość występowania klinicznie znamiennego zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy [zwiększe-
nie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) i (lub) asparaginianowej (AspAT) >3 × GGN] była podobna w grupie przyjmujących eze-
tymib (0,5%) oraz placebo (0,3%). W badaniach, w których leki stosowano w skojarzeniu, częstość zwiększenia aktywności aminotransferaz 
wynosiła 1,3% w grupie pacjentów przyjmujących ezetymib w skojarzeniu ze statyną oraz 0,4% w grupie pacjentów przyjmujących wyłącz-
nie statynę. Zwiększenie aktywności enzymów przebiegało na ogół bez objawów; nie stwierdzano cech zastoju żółci, a aktywność amino-
transferaz powracała do wartości początkowych po zaprzestaniu leczenia lub podczas kontynuacji leczenia.W badaniach klinicznych 
zgłaszano zwiększenie aktywności CPK >10 × GGN u 4 spośród 1647 (0,2%) pacjentów stosujących wyłącznie ezetymib w porównaniu z 1 
spośród 786 (0,1%) pacjentów stosujących placebo oraz u 1 spośród 917 (0,1%) pacjentów stosujących jednocześnie ezetymib i statynę 
w porównaniu z 4 spośród 929 (0,4%) pacjentów stosujących wyłącznie statynę. Nie stwierdzono większej liczby przypadków miopatii lub 
rabdomiolizy związanych ze stosowaniem ezetymibu w  porównaniu z odpowiednią kontrolą (placebo lub statyna w monoterapii). 
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 07/2019. Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. 
Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mĕcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu numer: 21618, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Informacji w Polsce udziela: Zentiva Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: (22) 375 92 00.

Cena detaliczna: EZEN 10 mg × 28 tabl. – 25,66 zł. Kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta: EZEN 10 mg × 28 tabl. – 16,68 zł. Na 
podstawie: Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.19).
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TORVACARD 10, 10 mg, tabletki powlekane. TORVACARD 20, 20 mg, tabletki powlekane. TORVACARD 40, 40 mg, tabletki powlekane. TORVACARD, 80 mg, tabletki powlekane. Każda 
tabletka powlekana Torvacard 10 zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Każda tabletka powlekana Torvacard 20 zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci 
atorwastatyny wapniowej). Każda tabletka powlekana Torvacard 40 zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Każda tabletka powlekana Torvacard, 80 mg za-
wiera 80 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana Torvacard 10 zawiera 26,30 mg laktozy jedno-
wodnej. Każda tabletka powlekana Torvacard 20 zawiera 52,60 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana Torvacard 40 zawiera 105,20 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka 
powlekana Torvacard, 80 mg zawiera 286,080 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: Hipercholesterolemia: Torvacard jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycz-
nego w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i trójglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych 
z pierwotną hipercholesterolemią, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfi-
kacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Torvacard jest również stosowany w celu obniżenia stę-
żenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej 
(np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo- naczyniowym: Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych 
pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka. Dawkowanie 
i sposób podawania: Dawkowanie: Przed rozpoczęciem leczenia produktem Torvacard pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy utrzymywać 
podczas leczenia produktem Torvacard. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie w zależności od stężenia cholesterolu-LDL (LDL-C) przed rozpoczęciem leczenia, założonego celu tera-
peutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Zwykle stosowana dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymal-
na wynosi 80 mg raz na dobę. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami: U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego 
zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej 
niż 20 mg/dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5).Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir w skojarzeniu z cyklosporyną (patrz punkty 4.4 i 4.5). Pierwotna 
hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia: U większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg produktu leczniczego Torvacard raz na dobę. Skuteczność terapeutyczną obserwuje się w cią-
gu 2 tygodni, a maksymalną odpowiedź osiąga się zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: Zale-
cana początkowa dawka produktu leczniczego Torvacard wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia 
dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążą-
cymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: Dostępne są tylko ograniczone dane. Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholestero-
lemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę. Atorwastatynę należy stosować u tych pacjentów jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDL-
-C), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: W badaniach nad prewencją pierwotna dawka podawanej atorwastatyny 
wynosiła 10 mg/dobę. Aby uzyskać stężenie cholesterolu LDL, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Zaburzenia czynności nerek: Nie 
ma konieczności dostosowywania dawki. Zaburzenia czynności wątroby: Torvacard należy stosować ostrożnie u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby. Stosowanie produktu leczni-
czego Torvacard jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Osoby w podeszłym wieku: Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów powyżej 
70 lat są podobne do występujących w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież: Hipercholesterolemia: Stosowanie leku u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświad-
czonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie dokonywać oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczną hiper-
cholesterolemią rodzinną w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę. Dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od 
reakcji na leczenie i tolerancji produktu leczniczego. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od założonego celu terapeutycznego. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 
4 tygodnie lub rzadziej. Stopniowe zwiększanie dawki do 80 mg na dobę jest poparte danymi z badań u dorosłych oraz przez ograniczone dane kliniczne z badań u dzieci z heterozygotyczną 
hipercholesterolemią rodzinną. Ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną 
w wieku od 6 do 10 lat pochodzą z otwartych badań klinicznych. Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Na podstawie dostępnych danych nie można 
opracować wskazań dotyczących dawkowania. Stosowanie innych postaci farmaceutycznych/mocy tego produktu leczniczego może być bardziej odpowiednie w tej grupie pacjentów. Spo-
sób podawania: Torvacard podawany jest doustnie. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania: 
Torvacard jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną, trwale 
zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy (GGN), w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosu-
jących skutecznych metod zapobiegania ciąży, otrzymujących leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające glekaprewir z pibrentaswi-
rem. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Wpływ na wątrobę: Przed rozpoczęciem leczenia, jak również okresowo podczas podawania produktu leczni-
czego, należy wykonać okresowe badanie kontrolne czynności wątroby. Pacjenci u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby powinni być poddani 
badaniom czynności wątroby. Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być monitorowani aż do ustąpienia zaburzeń. W przypadku utrzymującego 
się zwiększenia aktywności aminotransferaz, większego niż trzykrotna wartość górnej granicy normy (GGN) zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu Torvacard. Należy 
zachować ostrożność podczas podawania produktu Torvacard pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie. Zapobieganie udarom poprzez 
agresywne obniżenie poziomu cholesterolu (Stroke Prevention by Agressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL): W dokonanej analizie post-hoc typów udarów u pacjentów bez choroby 
niedokrwiennej serca w wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przejściowy atak niedokrwienny), stwierdzono częstsze występowanie udarów krwo-
tocznych w grupie pacjentów leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Wzrost ryzyka był szczególnie zauważalny u pacjentów, którzy w mo-
mencie rozpoczęcia badania mieli w wywiadzie wcześniejszy udar krwotoczny bądź zawał lakunarny. W przypadku pacjentów z wcześniejszym udarem krwotocznym lub zawałem lakunar-
nym w wywiadzie stosunek ryzyka i korzyści dla stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest jednoznaczny; w takich przypadkach przed rozpoczęciem leczenia należy wnikliwie 
rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Wpływ na mięśnie szkieletowe: Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może w rzadkich przypad-
kach wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i miopatię, która może prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu. Charakte-
ryzuje się on znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (>10 razy GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, które mogą prowadzić do niewydolności nerek. Zgłoszono bardzo 
rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii martwiczej (ang. Immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM) w trakcie leczenia statynami lub po jego zakończeniu. Cechy 
kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie mięśni proksymalnych oraz zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymująca się mimo przerwania leczenia statynami. Przed 
leczeniem: Atorwastatyna powinna być przepisywana z ostrożnością pacjentom, u których występują czynniki predysponujące do rabdomiolizy. Przed włączeniem leczenia statynami należy 
zbadać aktywność kinazy kreatynowej (CK) w następujących przypadkach: zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób 
mięśni w wywiadzie rodzinnym, wcześniejsze wystąpienie działania uszkadzającego mięśnie po stosowaniu statyn lub fibratów, choroby wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie dużych 
ilości alkoholu, u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań powinna być rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do 
wystąpienia rabdomiolizy, w sytuacjach, w których stężenie w osoczu może być zwiększone, np. interakcje oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne. W takich sytuacjach 
należy rozważyć ryzyko rozpoczęcia leczenia względem możliwych korzyści, zaleca się także kontrolowanie objawów klinicznych. Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie 
podwyższona (>5 razy GGN) nie należy rozpoczynać leczenia. Pomiar aktywności kinazy keratynowej: Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym 
oraz w przypadku występowania innych przyczyn zwiększających jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Jeśli podczas pierwszego oznacza-
nia aktywność CK jest istotnie podwyższona (>5 razy GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5–7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia: Należy nakazać pacjentowi 
niezwłoczne zgłaszanie wystąpienia bólów mięśniowych, kurczów lub osłabienia mięśni zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub gorączka. Jeśli objawy te wystąpią 

u pacjenta przyjmującego atorwastatynę, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli jest ona istotnie podwyższona (>5 razy GGN), produkt należy odstawić. Jeśli objawy ze strony mięśni są 
znacznie nasilone i na co dzień wywołują dyskomfort u pacjenta, to wówczas nawet gdy aktywność CK jest ≤5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie terapii. Jeśli objawy kliniczne ustąpią, 
a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne włączenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy ścisłej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyną musi 
być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK (>10 razy GGN) lub gdy wystąpi, bądź podejrzewa się wystąpienie rabdomiolizy. Jednoczesne leczenie z innymi produktami 
leczniczymi: Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy wzrasta podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu 
takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub inhibitory transportera (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozako-
nazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem itd.). Ryzyko miopatii może być również zwiększo-
ne podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 
(HCV) (np. boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem, ledypaswir z sofosbuwirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miarę możliwości należy rozważyć zastosowanie alter-
natywnych leków (nie wchodzących w interakcje) zamiast wymienionych powyżej. W przypadkach konieczności jednoczesnego stosowania wymienionych leków z atorwastatyną należy 
starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z leczeniem. Jeśli pacjent otrzymuje leki zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki maksymalnej 
atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny i zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną pacjenta. 
Atorwastatyny nie należy podawać jednocześnie z postaciami kwasu fusydowego działającymi ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zaprzestania leczenia kwasem fusydowym. U pacjen-
tów, u których ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego jest uważane za niezbędne, należy przerwać stosowanie statyn na czas leczenia kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia 
o przypadkch rabdomiolizy (w tym również przypadkach śmiertelnych) u pacjentów otrzymujących taką kombinację. Pacjenta należy poinformować, o konieczności niezwłocznego zasię-
gnięcia porady lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy osłabienia mięśni, ból lub tkliwość. Leczenie statynami może być ponownie wprowadzone siedem dni po podaniu ostatniej 
dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach, w których potrzebne jest długotrwałe ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, koniecz-
ność jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Torvacard i kwasu fusydowego należy rozważać tylko w indywidualnych przypadkach i pod ścisłym nadzorem lekarza. Dzieci i mło-
dzież: W trwającym 3 lata badaniu nie stwierdzono klinicznie istotnego wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w oparciu o ocenę całkowitego dojrzewania i rozwoju, ocenę stadiów roz-
woju w skali Tannera oraz pomiar wzrostu i masy ciała. Śródmiąższowa choroba płuc: Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w trakcie leczenia niektórymi statynami, 
szczególnie w terapii długoterminowej. Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, utratę masy ciała i gorączkę). W razie 
podejrzenia śródmiąższowej choroby płuc u pacjenta należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca: Dostępne dane sugerują, że statyny zwiększają stężenie glukozy i u niektórych pacjentów 
z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości mogą powodować hiperglikemię wymagającą kontroli medycznej typowej dla chorych na cukrzycę. Korzyści wynikające ze zmniej-
szenia ryzyka naczyniowego poprzez stosowanie statyn przeważają nad wyżej opisanym ryzykiem wystąpienia hiperglikemii, dlatego ryzyko to nie powinno być przyczyną przerwania le-
czenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosiło 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem trójglicerydów, 
z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Substancje pomocnicze: Torvacard zawiera laktozę jednowodną. Lek nie po-
winien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Torvacard zawiera mniej 
niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce powlekanej, to znaczy zasadniczo „nie zawiera sodu”. Działania niepożądane: W bazie danych kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących 
atorwastatyny spośród 16 066 pacjentów leczonych przez średnio 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2% pacjentów w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu do 
4,0% w grupie otrzymującej placebo przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. W oparciu o dane z badań klinicznych i licznych doświadczeń po wprowadzeniu leku na rynek 
poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych atorwastatyny. Często (≥1/100, <1/10): zapalenie błony śluzowej nosa i gardła; reakcje alergiczne; hiperglikemia; ból głowy; bóle 
gardła i krtani, krwawienie z nosa; zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności, biegunka; bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, skurcze mięśni, obrzęk stawów, ból pleców; nieprawidłowe 
wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100): hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, anoreksja; koszmary senne, 
bezsenność; zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja; nieostre widzenie; szumy uszne; wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, odbijanie się ze zwraca-
niem treści żołądkowej, zapalenie trzustki; zapalenie wątroby; pokrzywka, wysypka, świąd, łysienie; ból szyi, zmęczenie mięśni; złe samopoczucie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, 
obrzęki obwodowe, zmęczenie, gorączka; obecność białych krwinek w moczu; Rzadko (≥1/10 000, <1/1000): małopłytkowość; neuropatia obwodowa; zaburzenia widzenia; cholestaza; 
obrzęk naczynioruchowy. wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno- rozpływna naskórka; miopatia, zapalenie mięśni, rabdo-
mioliza, zerwanie mięśnia, problemy dotyczące ścięgien czasami powikłane zerwaniem ścięgna. Bardzo rzadko (≤1/10 000): anafilaksja; utrata słuchu; niewydolność wątroby; ginekoma-
stia. Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): immunozależna miopatia martwicza. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG- CoA 
w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano podwyższenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były przeważnie miernie nasilone, przemijające i niewymagające 
przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Było ono zależne od 
wielkości dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy (>3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmujących 
atorwastatynę. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK (>10 razy GGN) wystąpiło u 0,4% 
pacjentów otrzymujących atorwastatynę. Dzieci i młodzież: U dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, które były leczone atorwastatyną wystepował profil działań niepożądanych zbliżo-
ny do obserwowanego u pacjentów leczonych placebo. Najczęstszym działaniem niepożądanym, obserwowanym w obydwu grupach, niezależnie od oceny przyczynowości, były infekcje. 
W trwającym 3 lata badaniu nie stwierdzono klinicznie istotnego wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w oparciu o ocenę całkowitego dojrzewania i rozwoju, ocenę stadiów rozwoju 
w skali Tannera oraz pomiar wzrostu i masy ciała. Profil bezpieczeństwa i tolerancji u dzieci i młodzieży był podobny do znanego wcześniej profilu bezpieczeństwa atorwastatyny u pacjentów 
dorosłych. Baza danych bezpieczeństwa klinicznego zawiera dane dotyczące 520 dzieci leczonych atorwastatyną, spośród których 7 pacjentów było w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 
6–9 lat, a 392 pacjentów w wieku 10–17 lat. Na podstawie dostępnych danych można się spodziewać, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są podobne jak u pacjen-
tów dorosłych. Podczas stosowania niektórych statyn odnotowano następujące działania niepożądane: zaburzenia seksualne, depresja, pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, 
szczególnie w trakcie długotrwałego leczenia, cukrzyca: częstość zależy od występowania lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, 
zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne 
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do facho-
wego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczni-
czych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, 
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Pol-
sce. Opracowano na podstawie Charakterystyki produktu leczniczego Torvacard 10, -20, -40, z datą 06/2019 oraz na podstawie Charakterystyki produktu leczniczego Torvacard, 80 mg z datą 
06/2019. Rp – produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza. Przed przepisaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., U kabelovny 130, 
Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 11824 (Torvacard 10), 11825 (Torvacard 20), 11826 (Torva-
card 40). Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPL,WM i PB nr: 19886 (Torvacard, 80 mg). Informacji w Polsce udziela: Zentiva Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 
17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 375 92 00. Cena detaliczna: TORVACARD 10, 10 mg × 30 tabl. – 9,33 zł, TORVACARD 20, 20 mg × 30 tabl. – 14,00 zł, TORVACARD 40, 40 mg × 30 tabl. 
– 24,53 zł, TORVACARD 40, 40 mg × 90 tabl. – 70,27 zł, TORVACARD 80, 80 mg × 30 tabl. – 47,93 zł. Kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta: TORVACARD 10, 10 mg × 30 tabl. – 6,23 zł,  
TORVACARD 20, 20 mg × 30 tabl. – 7,80 zł, TORVACARD 40, 40 mg × 30 tabl. – 12,13 zł, TORVACARD 40, 40 mg × 90 tabl. – 33,06 zł, TORVACARD 80, 80 mg × 30 tabl. – 23,12. Załącznik do 
obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021r. (poz.38).

* Na podstawie Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień 1 lipca 2021 r.
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Zentasta 10 mg + 10 mg; Zentasta 10 mg + 20 mg; Zentasta 10 mg + 40 mg; Zentasta 10 mg + 80 mg; Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu oraz 10, 20, 40 lub 80 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej). Każda tabletka 10 mg + 10 mg za-
wiera 145 mg laktozy. Każda tabletka 10 mg + 20 mg zawiera 170 mg laktozy. Każda tabletka 10 mg + 40 mg zawiera 219 mg laktozy. Każda tabletka 10 mg + 80 mg zawiera 317 mg laktozy. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Zentasta 10 mg + 10 mg to białe lub białawe 
tabletki w kształcie kapsułki (12,7 mm × 5,1 mm) z wytłoczoną „1” po jednej stronie. Zentasta 10 mg + 20 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki (14,5 mm × 6,8 mm) z wytłoczoną „2” po jednej stronie. Zentasta 10 mg + 40 mg to białe lub białawe tabletki 
w kształcie kapsułki (16,4 mm × 6,3 mm) z wytłoczoną „3” po jednej stronie. Zentasta 10 mg + 80 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki (17,0 mm × 8,0 mm) z wytłoczoną „4” po jednej stronie. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Zentasta wskazany 
jest do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych 
dawkach. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Zalecana dawka produktu Zentasta to jedna tabletka na dobę. Maksymalna zalecana dawka produktu Zentasta to 10 mg + 80 mg na dobę. Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie 
lipidów we krwi. Należy kontynuować przestrzeganie tej diety w okresie stosowania produktu leczniczego Zentasta. Produkt leczniczy Zentasta nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Rozpoczęcie leczenia lub dostosowanie dawki, jeżeli to konieczne, powinno odbywać 
się jedynie z wykorzystaniem jednoskładnikowych produktów a po ustaleniu odpowiednich dawek możliwe jest przejście na skojarzenie substancji o ustalonej mocy. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. 
Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Zentasta u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zentasta u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką 
niewydolnością wątroby (>7 punktów wg skali Childa-Pugha). Produkt Zentasta jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. 
Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe: Produkt Zentasta należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po podaniu produktu leczniczego wiążącego kwasy żółciowe. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami: U pacjentów przyjmują-
cych leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem jednocześnie z atorwastatyną, dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę. Sposób podawania: Produkt leczniczy Zentasta jest 
przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy popić wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Zentasta może być podawana w pojedynczej dawce o dowolnej porze dnia (najlepiej jednak zawsze o tej samej porze), z posiłkiem lub bez. Przeciwwskaza-
nia: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leczenie z zastosowaniem produktu Zentasta jest przeciwwskazane podczas ciąży, karmienia piersią i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących odpowiedniej metody antykoncepcji. 
Produkt Zentasta jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się, niewyjaśnioną zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy (GGN) oraz u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby 
typu C leczonych elbaswirem z grazoprewirem. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Miopatia i (lub) rabdomioliza: Po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu zgłaszano przypadki występowania miopatii i rabdomiolizy. Większość pacjentów, 
u których wystąpiła rabdomioliza, przyjmowała statyny jednocześnie z ezetymibem. Rabdomioliza występowała jednak bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu w monoterapii oraz bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu z innymi lekami, których podawanie 
wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia rabdomiolizy. Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, niekiedy oddziałuje na mięśnie szkieletowe, wywołując ból mięśni, zapalenie mięśni oraz miopatię, mogące prowadzić do rabdomiolizy, stanu po-
tencjalnie zagrażającego życiu, który charakteryzuje się wyraźnie podwyższonym poziomem fosfokinazy kreatynowej (>10 × GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, co może prowadzić do niewydolności nerek. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki immunozależnej miopatii 
martwiczej (z ang. IMNM) w czasie lub po leczeniu statynami, w tym atorwastatyną. Kliniczne objawy IMNM charakteryzują się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem stężenia kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo przerwania leczenia sta-
tynami. Przed rozpoczęciem leczenia: Należy zachować ostrożność podczas przepisywaniu produktu Zentasta pacjentom z czynnikami predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy. W następujących przypadkach należy oznaczyć aktywność CPK przed rozpoczęciem leczenia: 
zaburzenia czynności nerek; niedoczynność tarczycy; przypadki dziedzicznych zaburzeń mięśni w wywiadzie u pacjenta lub występujące w jego rodzinie; występujące w wywiadzie toksyczne działanie na mięśnie podczas stosowania statyn lub fibratów; występująca w wywia-
dzie choroba wątroby i (lub) spożywanie znacznych ilości alkoholu; w przypadku osób w podeszłym wieku (wiek ≥70 lat), należy rozważyć konieczność wykonania takiego badania w oparciu o inne istniejące czynniki predysponujące do wystąpienia rabdomiolizy; sytuacje, 
w których może dojść do zwiększenia stężeń w osoczu, takie jak interakcje oraz stosowanie w szczególnych grupach pacjentów, w tym subpopulacjach genetycznych. W powyższych przypadkach należy rozważyć spodziewane korzyści leczenia i związane z tym ryzyko. Zalecane 
jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Jeśli aktywność CPK w punkcie początkowym jest istotnie podwyższona (>5 × GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. Pomiar aktywności fosfokinazy kreatynowej: Aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK) nie należy oznaczać po 
intensywnym wysiłku fizycznym lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne możliwe przyczyny powodujące zwiększenie aktywności CPK, ponieważ te czynniki utrudniają interpretację wyniku badania. Jeżeli aktywność CPK w punkcie początkowym jest istotnie podwyższona (>5 × GGN),  
należy wykonać kolejny pomiar po upływie 5–7 dni w celu potwierdzenia wyników. W trakcie leczenia: Pacjentów trzeba poinformować o konieczności natychmiastowego zgłaszania wystąpienia bólu, skurczów lub osłabienia mięśni, w szczególności jeśli towarzyszy temu 
ogólne złe samopoczucie lub gorączka, lub jeśli objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące mięśni utrzymują się po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Zentasta. Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania produktu leczniczego Zentasta, u pacjenta należy 
oznaczyć poziom CPK. Jeśli aktywność będzie istotnie zwiększona (przekraczająca 5 × GGN), należy przerwać leczenie. Jeśli objawy ze strony mięśni są ciężkie i powodują codzienny dyskomfort, nawet przy aktywności CPK ≤5 × GGN, należy rozważyć zakończenie leczenia. 
W przypadku ustąpienia objawów i powrotu aktywności CPK do zakresu wartości prawidłowych można rozważyć ponowne rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego Zentasta lub wprowadzenie innego produktu zawierającego statynę w najmniejszej dawce, przy jednocze-
snym uważnym monitorowaniu; Stosowanie produktu leczniczego Zentasta należy przerwać w przypadku wystąpienia istotnego klinicznie zwiększenia aktywności CPK (>10 × GGN) bądź w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia rabdomiolizy. Jednoczesne przyjmowanie z inny-
mi produktami: Ze względu na to, że składnikiem produktu leczniczego Zentasta jest atorwastatyna, ryzyko rabdomiolizy jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania niektórych produktów leczniczych, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, np. silnych 
inhibitorów CYP3A4 lub białek transportowych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol oraz niektóre inhibitory proteazy wirusa HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, 
darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko miopatii może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) 
(boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny lub ezetymibu. Jeśli to możliwe, należy rozważyć inne (niepowodujące interakcji) metody leczenia zamiast stosowania tych produktów leczniczych. W przypadku gdy jednoczesne podanie wyżej wymienionych 
leków z produktem Zentasta jest konieczne, należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z takim leczeniem. Jeżeli pacjenci przyjmują produkty lecznicze, które zwiększają stężenie atorwastatyny w osoczu, zalecana jest mniejsza maksymalna dawka produktu Zenta-
sta. Ponadto, w przypadku stosowania silnych inhibitorów CYP3A4, należy rozważyć mniejszą dawkę początkową produktu Zentasta oraz prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego takich pacjentów. Produktu Zentasta nie wolno stosować z kwasem fusydowym 
podawanym ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego uważa się za konieczne, leczenie statynami należy przerwać na cały okres leczenia kwasem fusydowym. 
Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (także prowadzących do zgonu) wśród pacjentów leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze statynami. Pacjentowi należy zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości 
mięśni, niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni od daty podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest przedłużone ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego, 
np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Zentasta i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w przypadkach indywidualnych, pod ścisłym nadzorem lekarza. Enzymy wątrobowe: W czasie kontrolowanych badań klinicznych, u pacjen-
tów otrzymujących jednocześnie ezetymib i statynę, zaobserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (≥3 × GGN). Zaleca się wykonywanie testów określających czynność wątroby u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia, a następnie powta-
rzanie ich okresowo. W przypadku pacjentów, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby, należy przeprowadzić badania czynnościowe wątroby. Pacjenci, u których dojdzie do zwiększenia aktywności aminotransferaz, powinni być pod ob-
serwacją do momentu ustąpienia nieprawidłowości. W przypadku utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz powyżej 3-krotności GGN zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Zentasta. Produkt leczniczy Zentasta należy stoso-
wać z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów spożywających znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. Zaburzenia czynności wątroby: Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zentasta u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby 
o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim ze względu na nieznany wpływ zwiększonego narażenia na ezetymib. Fibraty: Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ezetymibu w skojarzeniu z fibratami. Z tego względu jednoczesne leczenie produktem Zentasta jest 
przeciwwskazane. Cyklosporyna: Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Zentasta w trakcie stosowania cyklosporyny. U pacjentów stosujących równocześnie produkt leczniczy Zentasta i cyklosporynę należy monitorować stężenie 
cyklosporyny. Leki przeciwzakrzepowe: W przypadku włączenia produktu Zentasta do leczenia warfaryną czy innym kumarynowym antykoagulantem lub fluinidionem należy odpowiednio monitorować wartość międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). 
Profilaktyka udaru mózgu poprzez agresywne zmniejszenie stężenia cholesterolu (ang. stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels, SPARCL): W analizie post-hoc, dotyczącej podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca (CHD), u których 
doszło niedawno do udaru mózgu lub przemijającego napadu niedokrwiennego (TIA), stwierdzono większą częstość występowania krwotocznego udaru mózgu w przypadku pacjentów, u których rozpoczęto leczenie z użyciem atorwastatyny w dawce 80 mg w porównaniu 
z grupą placebo. Zwiększone ryzyko było szczególnie zauważalne w przypadku pacjentów z udarem krwotocznym lub zatokowym w wywiadzie, w momencie włączenia do badania. W przypadku pacjentów po udarze krwotocznym lub zatokowym stosunek korzyści do ryzyka 
stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny, a przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie rozważyć ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Śródmiąższowa choroba płuc: Zgłaszano rzadkie przypadki śródmiąższowej choroby płuc w związku z leczeniem nie-
którymi statynami, zwłaszcza podczas długoterminowego leczenia. Do objawów może należeć duszność, nieproduktywny kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). W przypadku podejrzenia, że u pacjenta rozwinęła się 
śródmiąższowa choroba płuc, należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca: Niektóre dane wskazują, że statyny są lekami zwiększającymi stężenie glukozy we krwi; u niektórych pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia cukrzycy w przyszłości, może dojść do 
rozwoju hiperglikemii wymagającej zastosowania odpowiedniego leczenia cukrzycy. Jednak zmniejszenie zagrożenia chorobami naczyniowymi podczas stosowania statyn przewyższa to ryzyko, dlatego nie powinno być ono powodem przerwania leczenia statynami. U pacjen-
tów z grupy ryzyka (poziom glukozy na czczo 5,6–6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie) należy prowadzić obserwację kliniczną i monitorować parametry biochemiczne zgodnie z krajowymi wytycznymi. Substancje pomocnicze: Produkt 
leczniczy Zentasta zawiera laktozę: Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku. Produkt leczniczy Zentasta zawiera sód: Ten produkt leczniczy zawiera 
mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000  
do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych). Często: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: atorwastatyna: zapalenia nosa i gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: atorwastatyna: reakcje 
alergiczne; Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: atorwastatyna: hiperglikemia; Zaburzenia układu nerwowego: atorwastatyna, ezetymib + statyna: ból głowy; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: atorwastatyna: ból gardła i krtani, krwawienie 
z nosa; Zaburzenia żołądka i jelit: atorwastatyna: wzdęcia, biegunka, zaparcia, nudności, niestrawność; ezetymib: wzdęcia, biegunka, ból brzucha; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: bóle stawów, kurcze mięśni, obrzęk stawów, ból kończyn, ból 
pleców, ból mięśni; ezetymib + statyna: ból mięśni; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ezetymib: zmęczenie; Badania diagnostyczne: atorwastatyna: nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK) we 
krwi; ezetymib + statyna: zwiększone stężenia ALAT i (lub) AspAT. Niezbyt często: Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: atorwastatyna: hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, anoreksja; ezetymib: zmniejszony apetyt; Zaburzenia psychiczne: atorwastatyna: koszmary senne, 
bezsenność; Zaburzenia układu nerwowego: atorwastatyna: zawroty głowy; hipoestezja, zaburzenia smaku, amnezja, parestezje; ezetymib + statyna: parestezje; Zaburzenia oka: atorwastatyna: niewyraźne widzenie; Zaburzenia ucha i błędnika: atorwastatyna: szumy uszne; 
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: ezetymib: kaszel; Zaburzenia żołądka i jelit: atorwastatyna: wymioty, odbijanie, zapalenie trzustki, ból brzucha ezetymib: nudności, niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy; ezetymib + statyna: suchość 
w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: atorwastatyna: zapalenie wątroby; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: atorwastatyna: pokrzywka, wysypka skórna, świąd, łysienie; ezetymib + statyna: pokrzywka, wysypka skórna, 
świąd; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: zmęczenie mięśni, osłabienie mięśni, ból karku; ezetymib: bóle stawów, kurcze mięśni, ból karku; ezetymib + statyna: ból kończyn, ból pleców, osłabienie mięśni; Zaburzenia naczyniowe: ezetymib: 
uderzenia gorąca, nadciśnienie; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: atorwastatyna: obrzęki obwodowe, astenia, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka; ezetymib: Ból w klatce piersiowej, ból; ezetymib + statyna: obrzęki obwodowe, astenia; 
Badania diagnostyczne: atorwastatyna: obecność krwinek białych w moczu; ezetymib: zwiększone stężenia ALAT i (lub) AspAT, zwiększenie stężenia CPK we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby. 
Rzadko: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: atorwastatyna: trombocytopenia; Zaburzenia układu nerwowego: atorwastatyna: neuropatie obwodowe; Zaburzenia oka: atorwastatyna: zaburzenia widzenia; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: atorwastatyna: cholestaza; 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: atorwastatyna: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzykowe zapalenie skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: 
atorwastatyna: zapalenie mięśni, zaburzenie struktury ścięgien, czasem powikłane zerwaniem, miopatia/rabdomioliza/zerwanie mięśnia. Bardzo rzadko: Zaburzenia układu immunologicznego: atorwastatyna: reakcje anafilaktyczne; Zaburzenia ucha i błędnika: atorwastatyna: 
utrata słuchu; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: atorwastatyna: niewydolność wątroby; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: zespół toczniopodobny; Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: atorwastatyna: ginekomastia. Częstość nieznana: 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: ezetymib*: trombocytopenia; Zaburzenia układu immunologicznego: ezetymib*: nadwrażliwość, w tym wysypka, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia psychiczne: ezetymib*: depresja; Zaburzenia 
układu nerwowego: ezetymib*: zawroty głowy, parestezje; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: ezetymib*: duszność; Zaburzenia żołądka i jelit: ezetymib*: zaparcia, zapalenie trzustki; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ezetymib*: zapalenie 
wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ezetymib*: rumień wielopostaciowy; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: immunozależna miopatia martwicza; ezetymib*: ból mięśni, miopatia/ 
rabdomioliza/ zerwanie mięśnia; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ezetymib*: astenia. * Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu (z lub bez statyny). Podczas stosowania niektórych statyn zgłaszano następujące działania niepożądane: zaburzenia seksualne; 
depresja; bardzo rzadkie przypadki śródmiąższowej choroby płuc, w szczególności podczas leczenia długoterminowego; cukrzyca: częstość występowania będzie zależeć od obecności czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwięk-
szone stężenie triglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosun-
ku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych będzie można zgromadzić 
więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 
10/2019. Rp – lek wydawany na receptę. Przed przepisaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny: Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane 
przez Prezesa URPL,WM i PB numer: 25625 (10 mg + 10 mg); 25626 (10 mg + 20 mg); 25627 (10 mg + 40 mg); 25628 (10 mg + 80 mg). Informacji w Polsce udziela: Zentiva Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: + 48 22 375 92 00.
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urodziny świętujemy, 
za wspólny rok 
DZIĘKUJEMY! 

Odpłatność: 100%
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Dołącz  
swoich  

pacjentów
do grona  
mistrzów  

terapii

*  Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. Z 2020 r. poz. 12. 
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