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Dlaczego warto wybrać terapię trójlekową
w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
Why it is worth to choose triple antihypertensive therapy?
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POWÓD 1. Korzystny wpływ połączenia
peryndoprylu, amlodypiny i indapamidu na
redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego
Obowiązujące wytyczne zalecają stosowanie preparatów złożonych w jednej tabletce u pacjentów wysokiego
ryzyka sercowo-naczyniowego wymagających wielolekowej terapii hipotensyjnej [1]. Racjonalne połączenie
leków powinno uwzględniać odmienne mechanizmy
działania poszczególnych składowych wchodzących
w skład takiego połączenia i obejmować leki o udo-
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wodnionym wpływie na ryzyko sercowo-naczyniowe,
takie jak: peryndopryl, indapamid i amlodypina.

POWÓD 2. Znaczenie leków złożonych dla
poprawy przestrzegania zaleceń
U blisko 30% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym konieczne jest połączenie 3 leków w celu uzyskania właściwej kontroli ciśnienia tętniczego, a skojarzenie 3 leków
hipotensyjnych w ustalonych dawkach w 1 tabletce może
być korzystne ze względu na poprawę przestrzegania zaleceń [1]. Wykazano, że zamiana terapii wielolekowej na
jedną tabletkę o stałym składzie wielolekowym poprawia
przestrzeganie zaleceń lekarskich aż o 29% [2].

POWÓD 3. Wpływ leków złożonych na
rokowanie
Poprawa przestrzegania zaleceń lekarskich dotyczących
stosowania terapii hipotensyjnej wpływa korzystnie nie
tylko na osiągnięcie prawidłowych wartości ciśnienia
tętniczego, ale także na rokowanie odległe pacjenta [3,
4]. Wykazano, że preparaty złożone w jednej tabletce pozwalają na redukcję ryzyka zdarzeń sercowo
-naczyniowych o ponad 1/4 w stosunku do leczenia
złożonego opartego na poszczególnych substancjach
aktywnych [5].

3

4

M. Postuła
Dlaczego warto wybrać terapię trójlekową w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

POWÓD 4. Szybsze osiągnięcie celu
terapeutycznego
Uproszczenie schematu leczenia korzystnie wpływa na
przestrzeganie zaleceń lekarskich, uzyskanie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego i szybkość osiągnięcia
zakładanych celów terapeutycznych [2, 7, 8]. W populacji wysokiego ryzyka włączonej do badania PANIST po
4 miesiącach leczenia preparatem złożonym zawierającym peryndopryl, amlodypinę i indapamid w stałych
dawkach uzyskano poprawę kontroli ciśnienia tętniczego krwi. Docelowe ciśnienie uzyskano u 81% leczonych
uprzednio inhibitorem ACE i hydrochlorotiazydem oraz
u 91% otrzymujących przed włączeniem do badania
sartan i hydrochlorotiazyd. Warto podkreślić, że już po
miesiącu od zmiany dotychczasowej terapii hipotensyjnej na preparat o stałym składzie obserwowano istotne
obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, co przekładało się na ryzyko występowania odległych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz poprawę przeżywalności [9].

POWÓD 5. Całodobowa kontrola ciśnienia
tętniczego
Wskaźnik trough to peak (T/P) w przypadku połączenia peryndoprylu, amlodypiny i indapamidu wynosi
75% dla ciśnienia skurczowego i 70% dla rozkurczowego. Takie trójlekowe połączenie odznacza się całodobowym działaniem wszystkich trzech składników,
z optymalnym uzupełnianiem się parametrów farmakokinetycznych w zakresie czasu do osiągnięcia ich
maksymalnego stężenia, co zapobiega kumulacji efektu hipotensyjnego [10]. Jednocześnie przekłada się to

na stałe i równomierne działanie hipotensyjne w ciągu
doby, niezależnie od wyjściowej wysokości ciśnienia
tętniczego oraz stosowanych dawek składowych preparatów, bez konieczności wdrażania chronoterapii
u większości pacjentów [9, 10].

POWÓD 6. Możliwość indywidualnego
dobrania dawki
Dostępność preparatów złożonych w jednej tabletce
o dużej rozpiętości dawek poszczególnych składowych
pozwala na indywidualne dobranie preparatu dla pacjenta i zmniejszenie ryzyka działań niepożądanych [6].

POWÓD 7. Mniejsze ryzyko obrzęków
obwodowych
Obok wygody stosowania oraz wyższej skuteczności
bezpieczeństwo stanowi kolejny argument przemawiający na korzyść terapii złożonej (ryc. 1). Komplementarność mechanizmów działania peryndoprylu i amlodypiny zmniejsza ryzyko działań niepożądanych i ich
nasilenia (mniejsze ryzyko obrzęków obwodowych) przy
neutralnym wpływie indapamidu [1, 5].

POWÓD 8. Mniejsze koszty leczenia
Preparaty złożone w jednej tabletce pozwalają na obniżenie całkowitych kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego i jego powikłań, co wynika z redukcji kosztów wizyt kontrolnych, badań dodatkowych oraz hospitalizacji
[8, 11].

Rycina 1. Porównanie pod względem korzyści i wad terapii lekiem o stałym składzie z alternatywnymi metodami leczenia nadciśnienia tętniczego.
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Streszczenie
W badaniach klinicznych wykazano, że u połowy chorych na nadciśnienie tętnicze jest ono nieprawidłowo kontrolowane, co wiąże się z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich. Wielu pacjentów wymaga stosowania terapii trójlekowej, żeby osiągnąć zakładane cele leczenia, a obowiązujące wytyczne zalecają połączenia leków o komplementarnych mechanizmach działania. Dostępne jest połączenie trójlekowe o stałym składzie zawierające preparat hamujący
układ renina–angiotensyna–aldosteron, antagonistę wapnia i diuretyk tiazydopodobny. Stałe połączenie trójlekowe
odznacza się skutecznością, dobrą tolerancją, wygodą stosowania i pozwala osiągnąć prawidłową kontrolę ciśnienia
tętniczego.

Słowa kluczowe: terapia złożona, peryndopryl, amlodypina, indapamid

Abstract
An assessment of clinical trials showed that half of patients with hypertension have uncontrolled blood pressure, with
underlying factors including poor patient adherence. Many patients will require three antihypertensive agents to
achieve therapeutic goals, and current guidelines recommend combining drugs with complementary mechanisms
of action. A single-pill triple-combination treatments is available that includes an agent affecting the renin–angiotensin–aldosterone pathway in combination with a calcium channel blocker and diuretic. The use of singlepill, triple-combination antihypertensive therapy has been shown to be an effective, well tolerated, and convenient treatment strategy that can help patients achieve blood pressure control.
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