
Wstęp
Wzrost zapotrzebowania na leki kardiologiczne 

ma wiele przyczyn. Wśród nich wymienić należy fakt, 
że w obecnych czasach choroby sercowo-naczynio-
we stanowią główną przyczynę zgonów ludności, co 
związane jest zarówno z rozwojem medycyny, przez 
wydłużenie czasu życia, jak i czynnikami środowi-

skowymi. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na 
leki stosowane w tych chorobach. W związku z fak-
tem, że niektóre z nich nie są refundowane dla pa-
cjentów, a także z tym, że pacjent kardiologiczny 
zwykle musi przyjmować je do końca życia, wzra-
sta znaczenie kosztów terapii. Niewątpliwie jedną 
z możliwości obniżenia wydatków na leki kardiolo-

 Streszczenie  Wstęp. Leki generyczne to tańsze odpowiedniki leków oryginalnych, nieróżniące się od nich dawką 
substancji czynnej, formą, bezpieczeństwem, drogą podania, siłą działania, jakością, typem oddziaływania lub prze-
znaczeniem. Mimo braku ewidentnych dowodów ich mniejszej skuteczności od leków oryginalnych, ich stosowanie 
nadal budzi wiele kontrowersji. 
Materiał i metody. Wykonano przegląd literatury dotyczącej stosowania leków generycznych w chorobach układu 
sercowo-naczyniowego dostępny w bazie PubMed. 
Wyniki. Badania opublikowane w światowej literaturze nie wykazują różnic między oryginalnymi i generycznymi 
beta-blokerami, lekami moczopędnymi, blokerami kanałów wapniowych, lekami przeciwpłytkowymi, statynami, inhi-
bitorami konwertazy angiotensyny, alfa-blokerami, lekami antyarytmicznymi i przeciwkrzepliwymi. Wśród leków kar-
diologicznych wątpliwości wywołują leki o tzw. wąskim indeksie terapeutycznym, czyli posiadające niewielką różnicę 
dawki terapeutycznej i toksycznej. dowiedziono jednak, że podanie generycznej warfaryny pacjentom przyjmującym 
uprzednio produkt oryginalny nie zmienia wskaźnika INr bardziej niż kontynuacja przyjmowania leku oryginalnego. 
Wnioski. Mimo że leki oryginalne są dokładniej przebadane, stosowanie w kardiologii leków generycznych wydaje 
się uzasadnioną alternatywą. 
Słowa kluczowe: leki generyczne, generyki, leki kardiologiczne, choroby układu sercowo-naczyniowego.

 Summary  Background. Generic drugs are cheaper equivalents of brand-name drugs that do not differ from them 
in the dose of the active substance, form, safety, way of administration, strength, quality, impact type or destination. 
despite the lack of obvious evidence of their effectiveness lower than their brand-name equivalents, their use con-
tinues to cause much controversy.
Material and methods. A review of literature available in PubMed database concerning generic drugs usage in car-
diovascular diseases was performed. 
Results. Studies published in literature show no difference between brand-name and generic beta-blockers, diu-
retics, calcium channel blockers, anti-platelet agents, statins, ACE inhibitors, alpha-blockers, anticoagulants and 
anti-arrhythmics. There are doubts related with so called narrow therapeutic index drugs, so those having a small 
difference in the therapeutic and toxic doses. It is proved, however, that the administration of generic warfarin to 
patients who had received the brand-name product earlier, does not alter the INr more than a continuation of the 
brand-name drug taking. 
Conclusions. Although the brand-name drugs are more accurately studied, the use of generic drugs in cardiology 
seems to be a justified alternative.
Key words: generic drugs, generics, cardiological drugs, cardiovascular system diseases. 
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giczne jest stosowanie przez pacjentów leków gene-
rycznych, inaczej nazywanych odtwórczymi.

Materiał i metody

Przegląd dostępnej literatury wykonano na pod-
stawie publikacji zgromadzonych w bazie PubMed 
traktujących o zagadnieniu substytucji generycznej 
w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Wyniki

Spośród dostępnych prac wybrano 12, które 
posłużyły do przygotowania niniejszej pracy po-
glądowej.

dyskusja

Leki generyczne są to tańsze odpowiedniki le-
ków oryginalnych, nie różniące się od nich dawką 
substancji czynnej, formą, bezpieczeństwem, dro-
gą podania, siłą działania, jakością, typem oddzia-
ływania lub przeznaczeniem [1].

Polskiemu pacjentowi prawo gwarantuje moż-
liwość zamiany leku oryginalnego na tańszy odpo-
wiednik. W procesie tzw. substytucji generycznej 
aptekarz na prośbę pacjenta może wydać lek inny 
niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie 
międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycz-
nej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która 
nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, 
a także o tym samym wskazaniu terapeutycznym, 
którego cena jest niższa niż cena leku przepisanego 
na recepcie [2]. Skutkiem tego w procesie doboru 
leku czynny udział bierze nie tylko lekarz i pacjent, 
ale również aptekarz. Lekarz ma jednak prawo 

ograniczyć zamianę leku w aptece, umieszczając 
na recepcie dopisek „Nie zamieniać” [3].

Lek generyczny przed wprowadzeniem na ry-
nek, w przeciwieństwie do leku oryginalnego, nie 
musi przechodzić wszystkich stadiów badań kli-
nicznych – od badań in vitro, po wieloośrodko-
we badania kliniczne. Sposobem na sprawdzenie 
skuteczności leku generycznego jest potwierdze-
nie osiągania przez ten lek w surowicy krwi stężeń 
porównywalnych z lekiem oryginalnym. Jeżeli AUC 
(area under curve – pole powierzchni pod krzywą), 
Cmax (maksymalne stężenie leku) i tmax (czas osią-
gnięcia maksymalnego stężenia pod krzywą) leku 
generycznego w surowicy krwi zdrowych ochotni-
ków mieszczą się w przedziale 80–125% w stosun-
ku do krzywej stężenie–czas leku oryginalnego, to 
taki lek generyczny uznaje się za biorównoważny 
i może być on podawany chorym [4]. Takie podej-
ście zapewnia ogromne oszczędności twórcom le-
ków generycznych, dzięki czemu mogą oni znacz-
nie obniżyć cenę ostatecznego produktu, staje się 
on również bardziej dostępny dla mniej zamoż-
nych pacjentów. 

Stosowanie badania biorównoważności jako po-
twierdzenia skuteczności leków generycznych budzi 
jednak wiele kontrowersji – obok licznych zwolen-

Tabela 1. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące leków generycznych i biorównoważności

Lek oryginalny środek farmaceutyczny po raz pierwszy dopuszczony na świecie do dystrybucji (zwykle 
jako lek opatentowany) na podstawie udokumentowanej skuteczności terapeutycznej, 
bezpieczeństwa i jakości

Lek generyczny tańszy odpowiednik leku oryginalnego, nieróżniący się od niego dawką substancji czyn-
nej, formą, bezpieczeństwem, drogą podania czy też siłą działania, jakością, typem od-
działywania lub przeznaczeniem

Substytucja generyczna wydanie przez aptekarza na prośbę pacjenta preparatu innego niż lek przepisany na re-
cepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub po-
staci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, 
a także o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena jest niższa niż cena leku 
przepisanego na recepcie

Biorównoważność leku 
generycznego

AUC (area under curve – pole powierzchni pod krzywą), Cmax (maksymalne stężenie le-
ku) i tmax (czas osiągnięcia maksymalnego stężenia pod krzywą) leku generycznego w su-
rowicy krwi zdrowych ochotników nie różni się bardziej niż o 80–125% w stosunku do 
krzywej stężenie–czas leku oryginalnego

Generyki
60%

Leki innowacyjne
40%

Rycina 1. Udział leków generycznych i oryginalnych  
w rynku farmaceutycznym Europy Środkowo- 
-Wschodniej w 2009 r. [11]
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ników, deklarujących efektywność kosztową i pełną 
zamienność leków oryginalnych generycznymi, są 
też przeciwnicy, podważający jakość oraz biorów-
noważność tańszych zamienników. W literaturze 
światowej można znaleźć niewiele rzetelnych, opar-
tych na zasadach Evidence Based Medicine badań 
porównujących kardiologiczne leki oryginalne z ich 
tańszymi odpowiednikami. Badaniem dostarcza-
jącym najbardziej wiarygodnych danych na temat 
kardiologicznej równoważności leków generycznych 
jest opublikowana w JAMA metaanaliza kesselheima 
i wsp. [5]. W publikacji tej oceniano 9 grup najczę-
ściej stosowanych w kardiologii leków. Porówna-
no opublikowane w światowej literaturze dane na 
temat różnic między oryginalnymi i generycznymi 
beta-blokerami, lekami moczopędnymi, blokerami 
kanałów wapniowych, lekami przeciwpłytkowymi, 
statynami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, 
alfa-blokerami, lekami antyarytmicznymi i przeciw-
krzepliwymi. Analiza 47 badań nie wykazała wyż-
szości leków oryginalnych nad generycznymi. Nie-
mniej jednak zaobserwowano aż 53% komentarzy 
(editorials) świadczących przeciw substytucji gene-
rycznej mimo braku ewidentnych dowodów.

Mimo faktu, że wieloletnie doświadczenie po-
twierdziło skuteczność leków generycznych [6], 
wiele kwestii w dziedzinie substytucji generycznej 
budzi gorące dyskusje. Wśród leków kardiologicz-
nych wątpliwości wywołują leki o tzw. wąskim in-
deksie terapeutycznym, czyli posiadające niewielką 
różnicę dawki terapeutycznej i toksycznej. Należą 
do nich np. z leków kardiologicznych warfaryna 
oraz z leków neurologicznych fenytoina [7]. Szcze-

gólnie kontrowersje wzbudza warfaryna ze względu 
na możliwość zwiększenia krzepliwości krwi lub jej 
osłabienia. Przed zarejestrowaniem tego leku kil-
ka stanów w USA rozważało nawet prawne zobo-
wiązanie aptekarzy do pozyskiwania zgody lekarza 
i pacjenta na substytucję generyczną w przypadku 
tej substancji [8]. W badaniu przeprowadzonym 
w kanadzie na 81 pacjentach, 17% odpowiedziało, 
że generyczna warfaryna ich zdaniem nie była tak 
samo bezpieczna ani efektywna jak oryginalny lek 
[9]. W tym samym badaniu 40,7% ze 110 ankieto-
wanych lekarzy przyznało, że nie czuliby się kom-
fortowo, zmieniając pacjentom lek z oryginalnego 
na generyczny, jednak tylko 19,4%, którzy zmienili 
lek pacjentom z oryginalnego na generyczny, na-
potkało problemy wynikające ze zmiany [9]. Osta-
tecznie jednak dowiedziono, że podanie generycz-
nej warfaryny pacjentom przyjmującym uprzednio 
produkt oryginalny nie zmienia wskaźnika INr bar-
dziej niż kontynuacja przyjmowania leku oryginal-
nego [8, 10]. 

Wnioski

Obecnie w światowej literaturze brak jest wia-
rygodnych danych podważających skuteczność le-
ków generycznych. Choć leki oryginalne pozosta-
ją nadal najlepiej przebadanymi lekami na rynku, 
leki generyczne wydają się sprawdzoną alternaty-
wą. Pozostają zatem bezpiecznym, równoważnym, 
a zarazem znacznie tańszym orężem w walce z kar-
diologicznymi przypadłościami.
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Rycina 2. Stosowanie 
przez pacjentów leków 
generycznych w porów-
naniu z lekami oryginal-
nymi w kardiologii [12]
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