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W pracy opisano przypadek 63letniego sportowca „kategorii masters”, ze stwierdzonym nadciśnieniem
tętniczym i hiperlipidemią, u którego w
konsekwencji interakcji amlodypiny,
simwastatyny i przy współistnieniu
znacznej aktywności fizycznej wystąpiły niepożądane objawy kliniczne
pod postacią: bólu i osłabienia mięśni,
splątania i zawrotów głowy. Po odstawieniu ww. leków wszystkie symptomy
kliniczne ustąpiły.
Wnioski: 1. Jednoczesne stosowanie kilku farmaceutyków przez osoby
w wieku starszym zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań farmakoterapii. 2. W
przypadku osoby w wieku podeszłym,
która intensywnie uprawia sport,
istnieje ryzyko wystąpienia interakcji
lekowych z aktywnością fizyczną.

We present a case of 63 year-old
male with hypertension and hyperlipidaemia, who was an athlete in the
“masters category”. Because of interaction between amlodipine and simvastatin, in combination with physical
activity, the patient reported: muscle
pain, weakness of the muscles, dizziness, and confusion. After amlodipine
and simvastatin discontinuation, all
symptoms resolved rapidly.
Conclusions: 1. Concomitant use
of several drugs by elderly individuals can be seen as an undesirable
phenomenon. 2. As our study show,
during physical activity in geriatric
patients, the risk of drug – physical
activity interactions may occur.

Wstęp
Coraz bardziej powszechnym staje się
w obecnych czasach regularne uprawianie
rekreacji ruchowej, jak również sportu o
charakterze wyczynowym, przez osoby w
wieku podeszłym [1]. U niektórych z tych
pacjentów zdrowy i aktywny tryb życia nie
eliminuje jednak konieczności systematycznej terapii farmakologicznej.
Leczenie takich chorych powinno być
jednak wdrażane ze szczególną ostrożnością, ze względu zarówno na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jak również
pojawianie się licznych interakcji pomiędzy
stosowanymi lekami [1,2].
Dodatkowym, choć często pomijanym
aspektem, wydaje się także synergizm
działania niektórych leków z regularnie
uprawianym wysiłkiem fizycznym [2].
Zagadnienie to dotyczy szczególnie
często farmaceutyków hipotensyjnych. Z
licznych doniesień naukowych wynika bowiem, iż sam wysiłek fizyczny wpływa na
obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Efekt
ten występuje tuż po zakończeniu treningu
i może się utrzymywać przez kilka kolejnych
godzin [3].

wyczynowo rzut młotem, osiągając klasę
mistrzowską. Po ukończeniu 43 lat pacjent
powrócił do regularnego i intensywnego
uprawiania sportu. Trenował 6 razy w tygodniu od 1,5 do ponad 2 godzin dziennie oraz
występował na zawodach „weterańskich”
zdobywając tytuły Mistrza Świata i Mistrza
Europy.
W ostatnim okresie mężczyzna rozpoczął także pracę jako trener, co dodatkowo
zwiększało liczbę godzin jego dziennej
aktywności fizycznej.
Na podstawie badania podmiotowego
ustalono, że lekarz rodzinny, z powodu trwającego od około 8 lat wysokiego ciśnienia
tętniczego krwi, z wartościami sięgającymi
160/85 mm Hg, zalecił pacjentowi trandolapril w dawce 2 mg/dobę oraz indapamid SR
w dawce 1,5 mg/dobę.
Po zastosowanej farmakoterapii uzyskano normalizację wartości ciśnienia tętniczego krwi, które utrzymywało się na poziomie
<140/90 mm Hg.
Po kilku kolejnych tygodniach, z powodu
hiperlipidemii mieszanej, z: Cholesterolem
– 287 mg%, HDL – 42 mg%, LDL – 186
mg%, TG – 294 mg%, do leczenia włączono
dodatkowo simwastatynę w dawce dobowej
20 mg.
Przez kilka kolejnych lat pacjent dość
dobrze tolerował zastosowane leczenie i
poza uczuciem okresowego osłabienia i
zmęczenia nie zgłaszał innych dolegliwości.
Ze względu na konieczność odstawienia
indapamidu SR, co wynikało z przepisów
federacji lekkoatletycznej nadzorujących
zawody sportowe, w których mężczyzna

Opis przypadku
63-letni mężczyzna, wyczynowy lekkoatleta w kategorii ”masters” (sport „weterański”), zgłosił się do lekarza geriatry z
powodu nagłego wystąpienia wielu różnych
dolegliwości klinicznych utrudniających
mu codzienną aktywność oraz udział w
treningach.
Z wywiadu wynikało, że w młodości,
przez okres około 5 lat, chory trenował

D. Schetz i wsp.

brał udział, lekarz rodzinny zmodyfikował
farmakoterapię włączając w to miejsce
amlodypinę w dawce dobowej 5 mg oraz
zdecydował o zmianie trandolaprilu na
perindopril, który zalecił choremu w dawce
10 mg/dobę.
Efektem tych zmian okazało się stałe
osłabienie siły mięśniowej, uczucie uginających się i bardzo słabych kończyn
dolnych, spadek dynamiki i szybkości oraz
zawroty głowy. Powyższe objawy klinicznie
utrudniały pacjentowi nie tylko trening, ale
także pracę zawodową i funkcjonowanie
w warunkach domowych. Jednoczesnemu
pogorszeniu uległa także jego koordynacja
ruchowa.
Chory okresowo czuł się na tyle źle,
że zmniejszył liczbę treningów, a także
intensywność i czas ich trwania. Parametry
oceniające wydolność chorego uległy znacznemu pogorszeniu. Wystąpiły u niego także
objawy depresji.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono:
wzrost 181 cm, waga 92 kg, BMI – 28,1.
Średnie dobowe ciśnienie tętnicze wahało
się w granicach 120/75 – 125/80 mm Hg,
akcja serca wynosiła ok. 64/min.
W podstawowych badaniach biochemicznych: morfologia krwi obwodowej,
glikemia na czczo, elektrolity, aminotransferazy, gammaglutaminotranspeptydaza,
kreatynina nie stwierdzono większych
odchyleń od normy.
Ogólne badanie moczu okazało się
prawidłowe.
W badaniach lipidogramu: Cholesterol –
198 mg%, HDL – 47 mg%, LDL – 116 mg%,
TG – 145 mg%.
W badaniu EKG stwierdzono: rytm
zatokowy miarowy z akcją komór 64/min.,
normogram, ST – T w linii izoelektrycznej,
bez cech niedokrwienia i powiększenia
lewej komory.
W badaniu ECHO serca nie stwierdzono
istotnych odchyleń od normy.
Badanie dopplerowskie tętnic dogłowowych nie wykazało zmian miażdżycowych
oraz anatomicznych. Przepływy krwi okazały
się prawidłowe.
Z uwagi na brak pewności, który z leków
zastosowanych w terapii skojarzonej mógł
wywołać niepożądane objawy, pacjentowi
odstawiono amlodypinę, a włączony przez
lekarza rodzinnego perindopril zamieniono
na dobrze tolerowany wcześniej przez mężczyznę trandolapril.
Zmiana spowodowała co prawda poprawę, jednak pacjent wciąż nie mógł powrócić
do uprawiania intensywnego treningu.
W związku z tym geriatra zalecił odstawienie statyny. Po około 2 tygodniach
zaobserwowano znaczną poprawę stanu
klinicznego mężczyzny, a po około miesiącu
jego pełny powrót do aktywnego uprawiania
sportu. Po krótkotrwałym wzroście parametrów lipidowych, powróciły one do wartości
niemal referencyjnych (Cholesterol – 210
mg%, HDL – 45 mg%, LDL – 145 mg%,
TG – 120 mg%, AF – 4,66).
Omówienie
W opisanym przypadku, chcąc uzyskać
wartości referencyjne poziomu lipidów w
surowicy krwi, choremu zalecono przyjmowanie statyny. Pomimo poprawy wyników
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badań biochemicznych komfort psychiczny
i fizyczny mężczyzny został jednak znacznie
obniżony.
Jednym z głównych powikłań terapii
statynami są miopatie [4,5]. Pacjenci w
wieku podeszłym, w porównaniu z osobami
młodszymi, są szczególnie predysponowani
do wystąpienia tego typu objawów [6].
W naszym przypadku istotne nasilenie
tego typu dolegliwości stwierdzono jednak
po zastąpieniu indapamidu SR przez amlodypinę. Wytłumaczeniem tego zjawiska
może być interakcja lekowa pomiędzy
amlodypiną, a simwastatyną.
Spośród wszystkich statyn to właśnie
simwastatyna, w zakresie fizjologicznego
pH, charakteryzuje się bowiem najwyższą
lipofilnością. Z kolei metabolizm lipofilnych
statyn zachodzi przy udziale izoenzymów
CYP3A4, co sprzyja ryzyku wystąpienia
interakcji z farmaceutykami będącymi
inhibitorami tego izoenzymu jak np. amlodypina [7].
Jednocześnie dowiedziono, że przyjmowanie dużej dawki amlodypiny i simwastatyny (ok. 80 mg/dobę) przyczyniało się do
znacznego wzrostu poziomu tej drugiej w
osoczu krwi, co mogło się wiązać ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby i
wystąpieniem rabdomiolizy.
Właśnie z tego powodu FDA (Amerykańska Agencja Leków) zarekomendowała, aby
dawka simwastatyny, u osób jednocześnie
stosujących amlodypinę, była ograniczona
do 20 mg/dobę [8,9].
Mogłoby się wydawać, że w przedstawionym przypadku, w związku z zastosowaniem niskiej dawki simwastatyny, nie
powinno dochodzić do istotnej interakcji z
amlodypiną. Niemniej jednak wyniki badań
przeprowadzonych przez innych badaczy
potwierdziły, że zdolność do metabolizowania leków przy udziale CYP3A4 może ulegać
osłabieniu wraz z wiekiem [10].
Dowodem przemawiającym za słusznością takiej tezy jest fakt, iż po odstawieniu
amlodypiny, działania niepożądane stały się
znacznie mniej nasilone.
Opisany przypadek potwierdza także
powszechnie znany fakt, iż w przypadku stosowania kilku leków jednocześnie, istnieje
zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Co więcej w przypadkach tych
bardzo trudno jest ocenić, który z użytych
leków wywołał takie objawy [11].
Inną, ale także niezrozumiałą z punktu
widzenia farmakoterapii decyzją lekarza
rodzinnego, pozostała zamiana dobrze tolerowanego przez pacjenta trandolaprilu na
perindopril. Oczywiste jest, że mechanizm
działania wszystkich inhibitorów konwertazy
angiotensyny jest analogiczny. Różnią się
one jednak parametrami farmakokinetycznymi. Jedną z dobrze potwierdzonych naukowo różnic w tym zakresie jest możliwość
interakcji perindoprylu z pokarmem, który
może istotnie wpływać na biodostępność
tego leku [12]. Zjawisko to nie jest obserwowane w przypadku trandolaprilu, którego
biodostępność nie jest zakłócona przez
przyjmowany pokarm. Sugerując się tymi
różnicami farmakokinetycznymi geriatra
ponownie powrócił do przyjmowanego przez
mężczyznę wcześniej trandolaprilu.
Przy tej okazji warto podkreślić, że sto-

sowanie politerapii nadciśnienia tętniczego,
w przypadku osoby starszej uprawiającej
wyczynowo sport, nie wydaje się być uzasadnione. Główną zaletą rozpoczynania leczenia nadciśnienia tętniczego terapią skojarzoną jest pewniejsze i szybsze uzyskanie
odpowiedzi na leczenie, co jest szczególnie
uzasadnione w przypadku pacjentów z
grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia
incydentów sercowo-naczyniowych [13].
U naszego pacjenta, postępowanie takie
nie było konieczne. Ponadto stosowanie
kilku leków jednocześnie, u osób uprawiających sport wyczynowy, może dodatkowo powodować działania niepożądane chociażby
w postaci ortostatycznych spadków ciśnień,
zespołów zawrotowych czy osłabienia siły i
bólów mięśniowych.
Biorąc pod uwagę fakt że skurczowe
ciśnienie tętnicze może wzrastać do końca
życia (u mężczyzn głównie do 84 r.ż., u kobiet do 79 r.ż.), a rozkurczowe przeciętnie do
55- 60 r.ż., zarówno u mężczyzn jak i u kobiet lekami pierwszego rzutu są najczęściej
diuretyki tiazydowe lub tiazydopodobne, a
także inhibitory enzymu konwertującego
angiotensynę [14,15]. Fakt ich skuteczności
w przypadku jednoczesnego stosowania
[16,17] nie uzasadnia jednak prowadzenia
takiej terapii u ponad sześćdziesięcioletniego sportowca bez podjęcia próby zastosowania monoterapii.
Wnioski
1. Jednoczesne stosowanie nawet
niskich dawek amlodypiny i simwastatyny u osób w wieku powyżej 60 lat może
zwiększać ryzyko występowania działań
niepożądanych, które mogą mieć związek
z zaburzeniem procesów farmakokinetycznych (cytochrom P-450).
2. U bardzo aktywnych fizycznie pacjentów, powyżej 60 r.ż., możliwe jest zachodzenie interakcji lek-lek, lek-aktywność
fizyczna.
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