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Hipercholesterolemia jest najczęstszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. Korzyści z intensywnego 
obniżania stężenia cholesterolu zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej zostały jednoznacznie wykazane w wielu 
próbach klinicznych. Farmakoterapię z wyboru stanowią statyny, które należy stosować w jak największej zalecanej lub 
tolerowanej dawce, tak aby osiągnąć cel terapeutyczny. Niestety, w Polsce skuteczność w osiąganiu celów terapeutycznych 
w dyslipidemii jest nadal niska, co według ekspertów wiąże się z wyborem statyn o słabym działaniu hipolipemizującym, 
stosowaniem zbyt małych dawek tych leków, krótkim okresem leczenia, a także zbyt rzadkim sięganiem po terapię skojarzoną. 
Jak wykazują liczne badania, dołączenie ezetimibu do jakiejkolwiek statyny skutkuje większą redukcją stężenia cholesterolu 
frakcji LDL i częstszym osiąganiem docelowych wartości lipidów w porównaniu z monoterapią statyną. Ezetimib 
w monoterapii należy natomiast stosować u osób nietolerujących statyn lub z przeciwwskazaniami do ich stosowania. Terapię 
złożoną ze statyny i ezetimibu powinno  się rozważać również u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka działań 
niepożądanych statyn (np. u osób w podeszłym wieku, pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek, z wcześniej 
występującymi działaniami niepożądanymi statyn bądź u osób, u których mogą wystąpić interakcje z innymi jednocześnie 
przyjmowanymi niezbędnymi lekami). Poniższe opracowanie przedstawia potencjalne miejsce atorwastatyny i ezetimibu 
w nowoczesnej farmakoterapii kardiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności i bezpieczeństwa.
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Hypercholesterolaemia is the most common cardiovascular risk factor in Poland. The benefits of intensive cholesterol 
lowering in both primary and secondary prevention have been clearly demonstrated in many clinical trials. Statins are drugs 
of choice and should be used in the highest recommended or tolerated dose in order to achieve therapeutic goals. 
Unfortunately, the success rates in achieving therapeutic goals in dyslipidaemia are still low in Poland, which, according to 
experts, is associated with low statin doses, the choice of drugs with low lipid-lowering activity, short treatment duration, 
unjustified treatment cessation, and the limited use of combination therapy. Numerous studies have shown that combining 
ezetimibe with any statin is associated with greater reduction of LDL cholesterol and more frequent achievement of lipid 
targets compared to statin monotherapy. Ezetimibe monotherapy should be used in patients with statin intolerance or 
contraindications to its use. Therapy with statin and ezetimibe should also be considered in patients at increased risk 
of adverse effects of statins (e.g. the elderly, patients with impaired liver or kidney function, with previous side effects 
of statins or with possibility of interactions). This paper presents the potential position of atorvastatin and ezetimibe 
in contemporary lipid-lowering therapy, with particular emphasis on the effectiveness and safety of its use.
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WPROWADZENIE

Korzyści z intensywnego obniżania stężenia chole-
sterolu frakcji LDL (low-density lipoprotein chole-
sterol, LDL-C) zarówno w prewencji pierwotnej, 

jak i wtórnej zostały jednoznacznie wykazane w wielu pró-
bach klinicznych. Intensywna terapia hipolipemizująca po-
woduje zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-na-
czyniowych, zawału serca, udaru niedokrwiennego mózgu 
oraz rewaskularyzacji wieńcowej(1).
Częstość występowania dyslipidemii w Polsce oszacowa-
no w rejestrze NATPOL 2011(2). Badanie przeprowadzono 
w grupie 1168 mężczyzn oraz 1245 kobiet w wieku 18–79 lat. 
Hipercholesterolemię definiowaną jako stężenie cholesterolu 
całkowitego (total cholesterol, TC) ≥190 mg/dl lub terapię sta-
tyną rozpoznano u 61,1% dorosłych Polaków. Stężenie LDL-C 
≥115 mg/dl w całej badanej grupie odnotowano u 57,8% – 58,3% 
mężczyzn i 57,3% kobiet. Stężenie cholesterolu frakcji HDL (high-
density lipoprotein cholesterol, HDL-C) <40 mg/dl stwierdzono 
u 35,2% mężczyzn, a <45 mg/dl – u 22,2% kobiet. Podwyższone 
stężenie triglicerydów (triglycerides, TG) rozpoznano u 21,1% 
badanych. Wśród osób z hipercholesterolemią aż 58,7% nie było 
świadomych występowania zaburzeń lipidowych, a 22% nie sto-
sowało leczenia pomimo wiedzy na temat dyslipidemii. Jedynie 
u 10,9% badanych stosowane leczenie było skuteczne(2,3).
Według polskich ekspertów tak niska skuteczność w osiąganiu 
celów terapeutycznych w dyslipidemii wiąże się z wyborem 
statyn o słabym działaniu hipolipemizującym, przyjmowa-
niem zbyt małych dawek tych leków, krótkim okresem lecze-
nia, a także zbyt rzadkim sięganiem po terapię skojarzoną(4).
Farmakoterapię z wyboru stanowią statyny, które należy sto-
sować w jak największej zalecanej lub tolerowanej dawce, 
tak aby osiągnąć cel terapeutyczny. Warto jednak podkreślić, 
że zwiększanie dawki statyny nie zawsze przynosi pożądane 
efekty, ponieważ, zgodnie z tzw. „regułą szóstek”, podwoje-
nie dawki leku prowadzi do obniżenia stężenia LDL-C jedy-
nie o dalsze 6%. Jednocześnie zwiększa się ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych, głównie ze strony wątroby i mięśni(5).
Zastosowanie dodatkowego leku hipolipemizującego o in-
nym mechanizmie działania – ezetimibu jest rozsądną i za-
lecaną alternatywą, tym bardziej że wnioski z wielu rando-
mizowanych badań przemawiają za stosowaniem terapii 
skojarzonej statyny z ezetimibem niż za zwiększaniem daw-
ki statyny podawanej w monoterapii.
Optymalizacja leczenia hipolipemizującego przekłada się 
na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego, co jest szcze-
gólnie istotne u chorych z grup wysokiego i bardzo wyso-
kiego ryzyka sercowo-naczyniowego(6).

ATORWASTATYNA W WYBRANYCH 
BADANIACH KLINICZNYCH – W JAKICH 
GRUPACH PRZEBADANA SZCZEGÓLNIE 

DOKŁADNIE?

W ostatnich latach atorwastatyna stosowana była wielo-
krotnie w badaniach klinicznych, poczynając od prewencji 

pierwotnej, a na ostrych zespołach wieńcowych kończąc. 
W próbach tych wykazano liczne korzyści płynące z za-
stosowania atorwastatyny w stabilnej chorobie wieńcowej, 
ostrych zespołach wieńcowych, nadciśnieniu tętniczym, cu-
krzycy oraz w zapobieganiu progresji miażdżycy. Ponadto 
stwierdzono, że intensywna terapia wysokimi dawkami ator-
wastatyny wiąże się z większą redukcją wskaźników zapale-
nia, a jej silne właściwości plejotropowe bezpośrednio wpły-
wają na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego(7,8).
Badania kliniczne z zastosowaniem atorwastatyny w choro-
bie wieńcowej najczęściej dotyczyły dawek maksymalnych. 
W badaniu TNT stężenie LDL-C średnio po 4,9 roku tera-
pii zmniejszyło się do 77 mg/dl, co skutkowało 22-procento-
wą redukcją wystąpienia punktu końcowego (ostrego zespo-
łu wieńcowego o 20%, udarów mózgu o 23%)(9). Korzystny 
efekt stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg potwierdzono 
również w badaniu AVERT w grupie badanych porównywa-
nych z chorymi poddawanymi przezskórnej rewaskularyzacji 
wieńcowej. Skuteczność atorwastatyny w zapobieganiu incy-
dentom niedokrwiennym była porównywalna z angioplastyką 
połączoną z konwencjonalną farmakoterapią(10). Duże dawki 
atorwastatyny (do 80 mg) zmniejszały i opóźniały występowa-
nie dolegliwości dławicowych w badaniu ALLIANCE u osób 
z hipercholesterolemią i chorobą wieńcową(11). W badaniu 
MIRACL podawanie 80 mg atorwastatyny chorym z ostry-
mi zespołami wieńcowymi w ciągu 24–96 godzin od przy-
jęcia (leczenie kontynuowano przez 16 tygodni) zmniejszało 
o 26% ryzyko wystąpienia ponownego epizodu dławicy pier-
siowej wymagającego hospitalizacji(12). Skuteczność wcze-
śnie rozpoczętej intensywnej terapii hipolipemizującej zo-
stała również potwierdzona w badaniu PROVE IT-TIMI 22. 
U chorych, którzy w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego 
byli poddawani terapii atorwastatyną w dawce 80 mg, uzyska-
no 16-procentową redukcję wystąpienia pierwszorzędowego 
punktu końcowego (zgon, zawał serca, udar mózgu, koniecz-
ność rewaskularyzacji, niestabilna dławica wymagająca hospi-
talizacji) w porównaniu z pacjentami leczonymi prawastaty-
ną w dawce 40 mg(13,14).
Niezwykle ważną rolę atorwastatyny u chorych na cukrzycę 
potwierdzono w badaniu CARDS. Co ciekawe, zakończono 
go 2 lata wcześniej, niż zamierzano, ze względu na znamien-
ne różnice między badanymi grupami. W grupie otrzymu-
jącej atorwastatynę w dawce 10 mg w porównaniu z grupą 
przyjmującą placebo stwierdzono istotnie mniejsze ry-
zyko wystąpienia złożonego punktu końcowego (ostre-
go zespołu wieńcowego, rewaskularyzacji wieńcowej lub 
udaru mózgu)(15). Badanie CARDS stało się podstawą do 
zarejestrowania atorwastatyny przez amerykańską Agencję 
ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, 
FDA) w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu 
u osób z cukrzycą typu 2 bez choroby niedokrwiennej serca, 
ale z innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego(8,15).
Próba kliniczna ASCOT-LLA była pierwszym badaniem, 
w którym wykazano korzyści ze stosowania leczenia hipo-
lipemizującego w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej. 
W grupie pacjentów w wieku 40–79 lat z nadciśnieniem 
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tętniczym, przynajmniej trzema czynnikami ryzyka, ale bez 
współistniejącej dyslipidemii, przyjmujących 10 mg ator-
wastatyny stwierdzono 36-procentowe zmniejszenie często-
ści występowania zawału serca niezakończonego zgonem 
oraz zgonu z powodu choroby wieńcowej (pierwszorzędo-
wy punkt końcowy), 27-procentową redukcję liczby udarów 
mózgu, 29-procentową redukcję całkowitej liczby zdarzeń 
wieńcowych oraz 21-procentowe zmniejszenie całkowitej 
liczby powikłań i zabiegów sercowo-naczyniowych w po-
równaniu z grupą placebo(8,16).
Pierwszym i dotychczas jedynym badaniem klinicznym 
oceniającym skuteczność leczenia statynami w profilaktyce 
wtórnej udaru mózgu było badanie SPARCL, w którym po 
5 latach leczenia atorwastatyną w dawce 80 mg wykazano 
zmniejszenie względnego ryzyka udaru o 18%, w tym udaru 
niedokrwiennego o 22%, przemijającego ataku niedokrwien-
nego o 26%, ryzyka zawału serca niezakończonego zgonem 
o 49% i ryzyka jakiejkolwiek rewaskularyzacji o 45%(8,17).
Uzyskanie tak korzystnych wyników badań z zastosowa-
niem atorwastatyny na przełomie stuleci i w pierwszej de-
kadzie XXI wieku spowodowało zakończenie ery badań sta-
tynowych z zastosowaniem placebo u pacjentów z chorobą 
sercowo-naczyniową (cardiovascular disease, CVD).
Chociaż w ostatnich latach występuje korzystna tendencja 
udziału w rynku i wzrost stosowania silnych statyn, to nadal 
aż 31% przepisywanych leków hipolipemizujących stanowią 
statyny słabiej działające. Wzrostowy trend dotyczący naj-
silniejszych statyn będzie jednak nadal trwać i można śmia-
ło stwierdzić, że za kilka lat „rynek statyn” w Polsce zostanie 
w całości opanowany przez dwie statyny – atorwastatynę 
i rosuwastatynę. Jest to zjawisko niezwykle korzystne, gdyż 
tylko te dwie statyny mogą zapewnić normalizację lipido-
gramu u większości osób z dyslipidemią, w bezpieczny spo-
sób korygując ryzyko sercowo-naczyniowe, co może mieć 
istotny wpływ na długość i jakość życia wielu chorych(18).
Jeśli chodzi o atorwastatynę, wydaje się uzasadnione i logicz-
ne, aby zastępowała ona słabszą simwastatynę, szczególnie je-
śli weźmiemy pod uwagę fakt negatywnej rekomendacji dla 
stosowania najwyższej dawki simwastatyny (80 mg). W sytu-
acji, kiedy simwastatyna w dawce 40 mg nie pozwala na osiąg-
nięcie docelowej wartości LDL-C, alternatywą jest zamiana 
leku na molekułę o silniejszym działaniu. Odpowiednikiem 
80 mg simwastatyny będzie wówczas atorwastatyna w dawce 
40 mg lub rosuwastatyna w dawce 10–20 mg(18).
Wyniki prób klinicznych PLANET I i PLANET II zróżnico-
wały statyny pod względem działania ochronnego na nerki – 
atorwastatyna w dawce 80 mg dziennie działała korzystniej 
na czynność nerek niż porównywana rosuwastatyna w daw-
ce 40 mg dziennie(19). Ponadto w innym randomizowanym, 
prospektywnym, spełniającym kryteria head-to-head (porów-
nanie „lek do leku” w obrębie tej samej grupy), wykonanym 
metodą podwójnie zaślepionej próby badaniu, porównującym 
stosowanie 40 mg rosuwastatyny z 80 mg atorwastatyny (ba-
danie SATURN), również zaobserwowano ponad 2-krotnie 
więcej przypadków białkomoczu u chorych leczonych 
rosuwastatyną niż atorwastatyną (3,8% vs 1,7%)(18,20).

Powyższe fakty wydają się sprzyjać atorwastatynie jako „ner-
koprzyjaznej” statynie, tym bardziej że rosuwastatyna może 
upośledzać funkcję nerek i jest przeciwwskazana w niewydol-
ności nerek przy klirensie kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2, 
jak również u pacjentów dializowanych. Trzeba jednak pa-
miętać o ryzyku uproszczenia wielu zjawisk towarzyszą-
cych podawaniu tych statyn, a także mieć na uwadze, że ta-
kie sformułowania nie padają expressis verbis w wytycznych 
dotyczących dyslipidemii z 2016 roku.

EZETIMIB – MECHANIZM DZIAŁANIA 
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Cholesterol znajdujący się w organizmie to cholesterol po-
karmowy oraz pochodzący z syntezy w różnych tkankach 
organizmu. Cholesterol pochodzenia zwierzęcego, przyj-
mowany w postaci niezestryfikowanej wraz z pokarmem, 
stanowi około 30% egzogennego cholesterolu znajdujące-
go się w jelitach, 50% to cholesterol wydalany przez wątrobę 
wraz z żółcią, a pozostałą część stanowi cholesterol pochodzą-
cy ze złuszczających się komórek epitelialnych(21). W trakcie 
procesów trawiennych około 50% cholesterolu ulega wchło-
nięciu, a pozostała część jest wydalana z kałem. W entero-
cytach dochodzi do estryfikacji wolnego cholesterolu, który 
jest następnie transportowany w połączeniu z apolipoproteiną 
B-48, triglicerydami i fosfolipidami w postaci chylomikronów. 
Chylomikrony krwi, przy udziale lipazy lipoproteinowej zwią-
zanej ze śródbłonkiem, lipaz tkankowych oraz białka trans-
portującego estry cholesterolu (cholesterol ester transferase 
protein, CETP), ulegają przemianom do cząstek resztkowych, 
które są wychwytywane przez wątrobę. Im więcej cholestero-
lu wchłania się w jelicie, tym większa jego ilość jest dostarcza-
na do wątroby, co prowadzi do zmniejszenia wątrobowej syn-
tezy cholesterolu oraz redukcji wychwytu przez wątrobę LDL 
z krwi. Zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w jelicie skut-
kuje zwiększeniem wątrobowej syntezy cholesterolu, ale tak-
że wzrostem wychwytu LDL, co skutkuje obniżeniem stęże-
nia LDL-C we krwi(5).
Ezetimib, którego działanie opisano po raz pierwszy 
w 1997 roku, jest silnym, wybiórczym inhibitorem wchła-
niania cholesterolu z przewodu pokarmowego. W rąbku 
szczoteczkowym jelita cienkiego oddziałuje on na białko 
Niemanna–Picka NPC1L1 odpowiadające za śródkomór-
kowy transport cholesterolu(22). Altmann i wsp. zaobserwo-
wali, że myszy, które nie wykazują ekspresji białka NPC1L1, 
cechują się znacznym upośledzeniem wchłaniania choleste-
rolu i są całkowicie niewrażliwe na działanie ezetimibu(23). 
Białko NPC1L1 podlega również ekspresji w komórkach 
wątrobowych i prawdopodobnie odgrywa rolę w rozwo-
ju stłuszczenia wątroby zależnego od diety. Działanie eze-
timibu polega więc nie tylko na wpływie na egzogenną po-
daż cholesterolu poprzez ograniczenie jego wchłaniania, 
ale także na zwiększaniu gęstości receptorów LDL na po-
wierzchni hepatocytów, co prowadzi do zwiększonego wy-
chwytu przez wątrobę endogennego cholesterolu związane-
go z cząsteczkami LDL(5).
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Korzystne właściwości farmakokinetyczne ezetimibu polega-
ją na jego szybkim wchłanianiu się z przewodu pokarmowe-
go, głównie w postaci czynnego farmakologicznie glukuro-
nianu ezetimibu. Jego biodostępność nie zależy od zawartości 
tłuszczu w spożywanych pokarmach. Lek jest podawany raz 
na dobę, co wynika z 22-godzinnego okresu półtrwania jego 
aktywnego metabolitu. Ezetimib jest metabolizowany głów-
nie w jelicie i wątrobie. Nie interferuje z cytochromem P450, 
a tym samym jest bardzo bezpieczny w kontekście jedno-
czesnego stosowania z innymi substancjami metabolizowa-
nymi przez ten cytochrom. Wydalany jest głównie z kałem(24). 
Ezetimib stosowany w monoterapii w dawce 10 mg na dobę 
zmniejsza stężenie TC o 12,7%, LDL-C – o 18%, a stężenie 
TG – o 8%(25). Lek jest dobrze tolerowany, a jego profil bez-
pieczeństwa jest porównywalny z placebo.
Z uwagi na dwa różne, uzupełniające się mechanizmy dzia-
łania statyn i ezetimibu ich łączne stosowanie jest sku-
teczną i w wielu sytuacjach pożądaną formą leczenia 
hipercholesterolemii. Stopień zmniejszenia stężenia LDL-C 
jest znacznie większy podczas leczenia skojarzonego statyną 
i ezetimibem niż podczas monoterapii statyną. Dołączenie 
ezetimibu do terapii statyną powoduje dalsze obniżenie stę-
żenia LDL-C o 14–25%, a TG o 7,5–14% oraz podwyższe-
nie stężenia HDL-C o 2–3%(5,26,27).

EZETIMIB W WYBRANYCH 
BADANIACH KLINICZNYCH

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia statynami i ezeti-
mibem było przedmiotem wielu badań. Należy podkreślić, 
że podwojenie dawki statyny powoduje jedynie 6–7-procento-
we dalsze zmniejszenie stężenia LDL-C, natomiast dodanie do 
terapii ezetimibu prowadzi do redukcji 4-krotnie większej(6).
Badanie LEAD było wieloośrodkowym, randomizowanym ba-
daniem, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, 
dotyczącym chorych na cukrzycę typu 2 z dławicą piersiową. 
U pacjentów otrzymujących stałą dawkę 20 mg simwastatyny 
oceniano hipolipemizujący wpływ terapii zwiększoną dawką 
simwastatyny (40 mg) oraz terapii skojarzonej simwastatyną 
(20 mg) i ezetimibem (10 mg). Terapia skojarzona skutkowała 
większą redukcją stężenia LDL-C (o 32%) i TC niż w przypad-
ku simwastatyny 40 mg (redukcja LDL-C o 21%)(5,28).
Skuteczność terapii skojarzonej statyną z ezetimibem wyka-
zano w badaniu EASE, w którym uczestniczyło 3030 pacjen-
tów z hipercholesterolemią, u których nie osiągnięto celu tera-
peutycznego mimo stosowania leczenia statyną(29). Dołączenie 
do terapii ezetimibu prowadziło do dalszej redukcji stęże-
nia LDL-C średnio o 25,8% w porównaniu z wartościami 
wyjściowymi. Docelowe stężenie LDL-C, według NCEP ATP 
III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel III), zostało osiągnięte u 71% chorych w porównaniu 
z 20,6% w grupie leczonej statyną w monoterapii(5,29).
Najsilniejsze działanie hipolipemizujące wykazuje skoja-
rzenie ezetimibu z silną statyną. W badaniu EXPLORER 
w grupie 469 pacjentów z hipercholesterolemią oraz cho-
robą niedokrwienną serca lub ekwiwalentem miażdżycy 

po 6 tygodniach terapii osiągnięto obniżenie stężenia LDL-C 
do 57 mg/dl w grupie przyjmującej 10 mg ezetimibu i 40 mg 
rosuwastatyny oraz 81,5 mg/dl w grupie leczonej tą samą 
dawką rosuwastatyny w monoterapii. W grupie terapii skoja-
rzonej obserwowano również istotnie większą redukcję stę-
żenia białka C-reaktywnego (C-reactive protein, CRP)(5,30).
W badaniu IN-CROSS porównano efekt terapii skojarzo-
nej ezetimibem (10 mg) i simwastatyną (20 mg) z rosu-
wastatyną (10 mg) u pacjentów z grupy wysokiego ryzy-
ka sercowo-naczyniowego z nieprawidłowo kontrolowaną 
hipercholesterolemią(31). Do grupy otrzymującej ezetimib 
z simwastatyną przydzielono 314 pacjentów, zaś do grupy le-
czonej rosuwastatyną – 304 osoby. Stosowanie terapii skojarzo-
nej skutkowało dalszym 28-procentowym obniżeniem stężenia 
LDL-C w stosunku do 17-procentowej redukcji tego stężenia 
podczas terapii 10 mg rosuwastatyny (p < 0,001). Korzystny 
efekt leczenia skojarzonego występował we wszystkich bada-
nych podgrupach chorych, bez względu na płeć, wiek, wyjścio-
wo stosowany rodzaj statyny oraz choroby współistniejące(5,31).
W randomizowanym badaniu VYMET przeprowadzonym 
metodą podwójnie ślepej próby podczas 6-tygodniowej ob-
serwacji oceniano skuteczność różnych schematów leczenia 
hipolipemizującego: połączenia ezetimibu (10 mg) i simwa-
statyny (20 mg) vs atorwastatyna (10 lub 20 mg) oraz połącze-
nia ezetimibu (10 mg) i simwastatyny (40 mg) vs atorwastatyna 
(40 mg) u 1128 pacjentów z hipercholesterolemią i zespołem 
metabolicznym. Istotnie większą redukcję stężenia TC, LDL-C, 
nie-HDL-C i apolipoproteiny B uzyskano w grupie pacjentów 
poddanych terapii skojarzonej ezetimibem i simwastatyną, 
w porównaniu z grupą pacjentów stosujących monoterapię 
atorwastatyną, we wszystkich porównywanych dawkach(5,32).
Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną bezobjawową ste-
nozą aortalną wzięli udział w badaniu SEAS oceniają-
cym skuteczność simwastatyny i ezetimibu w zahamowa-
niu postępu choroby(33). W trakcie 52 miesięcy oceniano 
efekt terapii ezetimibem w dawce 10 mg oraz simwastaty-
ną w dawce 40 mg w porównaniu z podawaniem placebo. 
Główny punkt końcowy badania stanowiło złożone poważ-
ne zdarzenie sercowo-naczyniowe: zgon sercowo-naczynio-
wy, wymiana zastawki aortalnej, zawał serca niezakończo-
ny zgonem, hospitalizacja z powodu niestabilnej choroby 
wieńcowej, niewydolność serca, pomostowanie aortalno-
-wieńcowe (coronary artery bypass grafting, CABG), zabieg 
angioplastyki oraz udar niedokrwienny. Dołączenie ezeti-
mibu do simwastatyny skutkowało istotnym dodatkowym 
obniżeniem stężenia LDL-C o 25,8%, w porównaniu z re-
dukcją o 2,7% po dodaniu placebo do statyny. Operację 
wymiany zastawki aortalnej wykonano u 28% chorych le-
czonych ezetimibem i simwastatyną oraz u 30% w grupie 
przyjmującej placebo (p = 0,97). Wykazano, że skojarzo-
ne leczenie simwastatyną i ezetimibem nie ogranicza wy-
stępowania zdarzeń zależnych od zmian w zastawce aortal-
nej w przebiegu jej stenozy, zmniejsza jednak liczbę zdarzeń 
niedokrwiennych, a głównie liczbę zabiegów CABG(5,33).
W maju 2010 roku ukazały się wyniki badania IN-PRACTICE, 
w którym oceniano skuteczność kombinacji ezetimibu 
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z simwastatyną, w porównaniu z leczeniem atorwastatyną lub 
rosuwastatyną, w osiąganiu docelowych stężeń cholesterolu 
zalecanych przez brytyjskie towarzystwa naukowe(34). Do ba-
dania zakwalifikowano 1748 pacjentów z chorobą wieńco-
wą, cukrzycą lub z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczy-
niowego otrzymujących przez 6 tygodni 40 mg simwastatyny. 
Chorych (45% całej grupy), którzy nie osiągnęli docelowego 
stężenia LDL-C, objęto randomizacją do grupy terapii skoja-
rzonej ezetimibem (10 mg) i simwastatyną (40 mg), grupy le-
czonej atorwastatyną (40 mg) i grupy przyjmującej rosuwasta-
tynę (5 lub 10 mg) przez kolejnych 6 tygodni. Pierwotny punkt 
końcowy, czyli stężenie LDL-C <80 mg/dl (<2 mmol/l), stwier-
dzono u 69% pacjentów w grupie poddanej terapii skojarzo-
nej, 33% w grupie leczonej atorwastatyną i 14% w grupie le-
czonej rosuwastatyną(34). W grupie pacjentów nieosiągających 
we wstępnej terapii statyną docelowych wartości LDL-C ko-
rzystniejsze było wprowadzenie terapii skojarzonej niż zamia-
na na inną statynę lub potencjalizacja dawki statyny(5,34).
W badaniu ACTE porównywano bezpieczeństwo i sku-
teczność leczenia pacjentów z grup umiarkowanego/wy-
sokiego/bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego 
rosuwastatyną w dawce 5/10 mg w połączeniu z ezetimi-
bem lub rosuwastatyną w dawce 10/20 mg w monoterapii. 
Wykazano znacznie większą redukcję stężenia LDL-C pod-
czas terapii skojarzonej rosuwastatyną w dawce 5/10 mg 
z ezetimibem w porównaniu z monoterapią rosuwastatyną, 
przy czym docelowe stężenie LDL-C osiągnięto odpowied-
nio u 43,8% i 17,5% leczonych (p < 0,001)(1,35).
W badaniu GRAVITY oceniano skuteczność terapii ezetimi-
bem z rosuwastatyną w dawkach 10 lub 20 mg w porówna-
niu z monoterapią simwastatyną w dawkach 40 lub 80 mg. 
Wykazano, że leczenie ezetimibem z rosuwastatyną istotniej 
redukowało stężenie LDL-C, przy czym terapia skojarzona 
była bardziej skuteczna niż monoterapia statyną, przy podob-
nych profilach bezpieczeństwa w porównywanych grupach(6,36).
Badanie PRECISE-IVUS przeprowadzono wśród 246 Japoń-
czyków w wieku 30–85 lat, ze stężeniem LDL-C >100 mg/dl, 
leczonych z powodu stabilnej dławicy piersiowej, u których 
potwierdzono miażdżycę tętnic w ultrasonografii wewnątrz-
wieńcowej. Pacjenci otrzymywali ezetimib w dawce 10 mg 
i atorwastatynę lub atorwastatynę w monoterapii, przy czym 
dawka statyny w obu grupach była zwiększana tak, aby osiąg-
nąć docelowe stężenie LDL-C zgodne z aktualnymi wytycz-
nymi. W końcowym etapie badania wystąpiła istotna różni-
ca w stężeniu LDL-C, które wynosiło 73,3 mg/dl w przypadku 
stosowania monoterapii i 63,2 mg/dl podczas leczenia skoja-
rzonego (p < 0,001)(37). Wykazano również znamiennie więk-
szą redukcję objętości blaszki miażdżycowej oraz zmniejsze-
nie blaszek miażdżycowych u większej liczby pacjentów (78% 
vs 58%; p = 0,004) po zastosowaniu terapii skojarzonej w po-
równaniu z monoterapią statyną, przy podobnym profilu wy-
stąpienia działań niepożądanych leków w obu grupach(6,37).
W listopadzie 2010 roku podczas Kongresu Amery-
kańskiego Towarzystwa Nefrologicznego ogłoszono wy-
niki badania SHARP, którym objęto 9438 pacjentów 
z przewlekłą chorobą nerek, spośród których 1/3 wymagała 

leczenia nerkozastępczego. W trakcie 4 lat obserwacji 
w grupie chorych przyjmujących 10 mg ezetimibu w połą-
czeniu z 20 mg simwastatyny, w porównaniu z grupą przyj-
mującą placebo, odnotowano o 17% mniej (p = 0,0021) 
poważnych zdarzeń naczyniowych (zgonów z przyczyn 
wieńcowych, zawałów serca, udarów mózgu innych niż 
krwotoczne lub dowolnych rewaskularyzacji naczyń tęt-
niczych), przy czym podobne zmniejszenie liczby zdarzeń 
zaobserwowano we wszystkich badanych podgrupach(38). 
Wyniki badania SHARP stanowiły przełom w terapii 
hipolipemizującej i długo oczekiwany dowód na redukcję 
twardych punktów końcowych w populacji poddanej lecze-
niu z zastosowaniem ezetimibu(5,38).
Najważniejszym dużym programem klinicznym, w którym 
wykazano dodatkową korzyść z zastosowania ezetimibu, jest 
badanie IMPROVE-IT. Celem badania było określenie ko-
rzyści z terapii skojarzonej i uzyskiwania niższego stężenia 
LDL-C (55–60 mg/dl) oraz udowodnienie bezpieczeństwa za-
stosowanej terapii. Badanie rozpoczęto w 2005 roku. W jego 
projekcie (event driven study) zakładano „uzbie ranie” odpo-
wiedniej liczby składowych punktu końcowego, co w dobrze 
leczonej populacji chorych (statyną i ezetimibem) nie zajęło 
oczekiwanych 2 lat, ale prawie 8 lat. Obecnie liczne ogranicze-
nia dotyczące stosowania simwastatyny oraz jej relatywnie sła-
be działanie hipolipemizujące powodują znaczne ograniczenie 
zastosowania tego leku zarówno w monoterapii, jak i w tera-
pii skojarzonej, zwłaszcza w grupie chorych obciążonych wy-
sokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. 
Programem leczenia przez 6 miesięcy objęto 18 144 pacjen-
tów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńco-
wego (zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST – no ST 
elevation myocardial infarction, NSTEMI – 47%, ostry zespół 
wieńcowy z uniesieniem odcinka ST – ST elevation myocar-
dial infarction, STEMI – 29%, niestabilna choroba wieńcowa, 
unstable angina, UA – 24%), ze stężeniem LDL-C <125 mg/dl 
(3,2 mmol/l), u których zastosowano simwastatynę w dawce 
40 mg i ezetimib w dawce 10 mg lub simwastatynę w daw-
ce 40 mg w monoterapii. Terapia ezetimibem i simwastaty-
ną pozwoliła osiągnąć istotnie niższe średnie stężenie LDL-C 
(53,7 mg/dl) oraz istotnie większą redukcję częstości złożonego 
punktu końcowego [zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, 
zawał serca, niestabilna dławica piersiowa wymagająca hospi-
talizacji, ponowna rewaskularyzacja (≥30 dni od dnia rando-
mizacji) lub udar mózgu niezakończony zgonem] w porówna-
niu z monoterapią simwastatyną (stężenie LDL-C w tej grupie 
wynosiło 69,5 mg/dl). Częstość występowania objawów nie-
pożądanych oraz chorób nowotworowych w obu grupach była 
porównywalna. Co więcej, zastosowane leczenie skojarzone 
spowodowało u większej liczby osób zarówno obniżenie LDL-C 
<70 mg/dl, jak i stężenia CRP <2 mg/dl w porównaniu z pacjen-
tami leczonymi simwastatyną (50% vs 29%; p < 0,001). Złożony 
punkt końcowy występował najrzadziej u tych pacjentów z obu 
grup, którzy osiągnęli docelową wartość LDL-C i jednoczesną 
redukcję stężenia CRP <2,0 mg/dl(1,39).
Autorzy badania postulują, aby w pierwszej kolejno-
ści zalecać statynę, dobierając optymalną substancję i jej 
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dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku 
nieosiąg nięcia odpowiedniej redukcji stężenia cholesterolu 
frakcji LDL warto w ich opinii raczej dołączyć ezetimib niż 
zwiększać dawkę stosowanej statyny(6).
Co niezwykle istotne, wyniki badania IMPROVE-IT po-
twierdziły po raz kolejny słuszność stosowania w terapii 
hipolipemizującej zasady „im niżej, tym lepiej”, a terapia 
złożona ze statyny i ezetimibu nabrała szczególnie istot-
nego znaczenia u chorych po przebytym ostrym zespole 
wieńcowym. Przyczyniły się również bezpośrednio do po-
szerzenia wskazań do stosowania ezetimibu, który dołączył 
do wąskiej grupy leków poprawiających rokowanie sercowo-
-naczyniowe w prewencji wtórnej u pacjentów po przebytym 
ostrym zespole wieńcowym. Nowe zarejestrowane wskazanie 
dla ezetimibu ma następujące brzmienie: „Zapobieganie wy-
stąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Ezetimib po-
dawany dodatkowo u pacjentów wcześniej leczonych statyną 
lub włączany do leczenia jednocześnie ze statyną jest wska-
zany do stosowania, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą 
wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie”(1,40).

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII SKOJARZONEJ 
STATYNĄ Z EZETIMIBEM

Terapia skojarzona statyną z ezetimibem jest bezpieczną 
opcją terapeutyczną. We wspomnianym badaniu EASE czę-
stość występowania powikłań związanych z leczeniem wy-
nosiła 5,2% wśród pacjentów otrzymujących statynę i place-
bo oraz 5,1% w grupie otrzymującej ezetimib ze statyną(5,29).
Także w badaniu EXPLORER częstość występowania dzia-
łań niepożądanych była podobna w obu grupach. Poważne 
objawy odnotowano u 2,1% chorych w grupie terapii dwoma 

lekami i u 1,7% chorych w grupie leczonej rosuwastatyną. 
Badanie przerwało odpowiednio 2,5% i 1,3%(5,30).
Bezpieczeństwo ezetimibu udowodniono nie tylko pod-
czas terapii złożonej z różnymi statynami, w różnych daw-
kach, ale także w różnych grupach wiekowych. W ocenie 
skuteczności i bezpieczeństwa ezetimibu i simwastatyny, 
w porównaniu z monoterapią simwastatyną, w grupie dzie-
ci i młodzieży między 10. a 17. rokiem życia z hiperchole-
sterolemią rodzinną nie obserwowano w żadnej z grup róż-
nic w występowaniu działań niepożądanych stosowanego 
leczenia. Ponadto nie stwierdzono między grupami różnic 
pod względem masy ciała badanych, dojrzewania seksual-
nego oraz stężenia hormonów steroidowych(5,41).
W badaniu ZETELD pacjentów powyżej 65. roku życia z hi-
percholesterolemią zrandomizowano do grupy przyjmują-
cej atorwastatynę z ezetimibem lub tylko atorwastatynę. 
Po 12 tygodniach terapii objawy związane z leczeniem zaob-
serwowano u 6% chorych leczonych ezetimibem i atorwasta-
tyną oraz u 5% chorych w grupie leczonych atorwastatyną. 
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych 3-krotnie 
powyżej górnej granicy normy stwierdzono odpowiednio 
u 1 i u 3 chorych, a zwiększenie aktywności kinazy kreatyno-
wej – u 1 chorego w grupie leczonej atorwastatyną(5,42).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA EZETIMIBU

Ezetimib może być jednocześnie podawany z dowolną daw-
ką każdej statyny. Zalecany jest w leczeniu hipercholestero-
lemii pierwotnej (heterozygotycznej rodzinnej lub niero-
dzinnej) w skojarzeniu ze statyną, o ile zaburzenia lipidowe 
nie poddają się terapii dietą i statyną w monoterapii. Ezetimib 
można również stosować w terapii skojarzonej ze staty-
ną i LDL-aferezą u chorych z rodzinną homozygotyczną 

Atorwastatyna Ezetimib
Prewencja pierwotna

ASCOT-LLA

Hipercholesterolemia pierwotna  
(heterozygotyczna rodzinna lub nierodzinna)

Leczenie skojarzone – w połączeniu ze statyną

Prewencja wtórna 
(stabilna choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu)

ACCESS, ALLIANCE, ARBITER, ARMYDA-ACS, ARMYDA-RECAPTURE, AVERT, ESTABLISH, 
MIRACL, PROVE IT-TIMI 22, REVERSAL, SPARCL, TNT

Hipercholesterolemia pierwotna u osób nietolerujących statyn 
lub z przeciwwskazaniami do jej stosowania

Monoterapia

Pacjenci z niewydolnością nerek

PLANET I, PLANET II, SATURN

Choroba wieńcowa i ostry zespół wieńcowy

Leczenie skojarzone – w połączeniu ze statyną

Zespół metaboliczny

COMETS

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Leczenie skojarzone – w połączeniu ze statyną i LDL-aferezą

Cukrzyca

ASSET, CARDS, TNT

Homozygotyczna sitosterolemia

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych po statynach

Podeszły wiek, upośledzona czynność wątroby lub nerek, objawy niepożądane 
po statynach w wywiadzie, możliwość interakcji lekowej

Tab. 1. Potencjalne wskazania do stosowania atorwastatyny i ezetimibu w praktyce klinicznej (opracowanie własne)
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postacią hipercholesterolemii. Monoterapia ezetimibem w gru-
pie pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną jest wskazana 
u osób nietolerujących statyn lub z przeciwwskazaniami do 
ich stosowania. W przypadku nieosiągnięcia docelowego stę-
żenia LDL-C można zastosować ezetimib w połączeniu z inhi-
bitorem PCSK9 (alirokumabem lub ewolokumabem). Ponadto 
ezetimib może być stosowany w rzadkich schorzeniach, takich 
jak sitosterolemia, jako lek wspomagający dietę(5).
Terapię złożoną ze statyny i ezetimibu należy także rozwa-
żać u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka działań nie-
pożądanych statyn, szczególnie u osób w podeszłym wieku, 
u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek, 
z wcześniej występującymi działaniami niepożądanymi sta-
tyn bądź też z możliwością wystąpienia interakcji z innymi 
jednocześnie stosowanymi lekami(1).

ATORWASTATYNA I EZETIMIB – MOŻLIWOŚCI 
ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Autorzy europejskich wytycznych dotyczących leczenia za-
burzeń lipidowych zawsze kierują się generalną zasadą, jeśli 
chodzi o osiąganie docelowego stężenia LDL-C:
• ustal i zastosuj maksymalną tolerowaną dawkę statyny;
• jeśli pacjent nie osiągnął docelowego stężenia LDL-C – 

dodaj 10 mg ezetimibu;
• jeśli nadal stężenie LDL-C jest za wysokie – dodaj inhi-

bitor PCSK9 (w Polsce: alirokumab lub ewolokumab, 
co 2 tygodnie)(43).

Oczywiście ten prosty algorytm „trzech kroków” można in-
dywidualizować w zależności od tolerancji doustnych le-
ków hipolipemizujących. W praktyce klinicznej w Polsce 
możemy więc rozważać co najmniej cztery sposoby terapii 
skojarzonej. Będą to połączenia:
1. statyny i ezetimibu – pacjenci nieosiągający celu lecze-

nia za pomocą statyny;
2. statyny, ezetimibu i inhibitora PCSK9 – pacjenci nie-

osiągający celu leczenia za pomocą statyny i ezetimibu;

3. statyny i inhibitora PCSK9 – pacjenci nietolerujący 
ezetimibu;

4. ezetimibu i inhibitora PCSK9 – pacjenci nietolerujący 
statyn.

Ponadto od kilku lat dość zdecydowanie odchodzi się od rozróż-
niania prewencji pierwotnej i wtórnej, zastępując te określenia 
wyróżnieniem chorych z grupy bardzo dużego bądź dużego ry-
zyka sercowo-naczyniowego. Jednakże mając do dyspozycji do-
skonałe dowody medycyny opartej na faktach (evidence-based 
medicine, EBM), można byłoby pokusić się o próbę pozycjo-
nowania atorwastatyny, definiując docelowe grupy pacjentów. 
Potencjalne wskazania do stosowania ezetimibu omówiono 
powyżej. Podsumowanie miejsca obu substancji w terapii dys-
lipidemii przedstawiono w tab. 1 oraz na ryc. 1 ukazującej ich 
możliwe zastosowanie na każdym poziomie zaburzeń lipido-
wych w kontekście kontinuum zdarzeń sercowo-naczyniowych.
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