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Wprowadzenie 

Interakcje międzylekowe, poprzez zmiany siły i czasu działania jednocześnie 

przyjmowanych leków, mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia pacjenta, 

dlatego niezmiernie ważna jest znajomość wzajemnych oddziaływań leków stosowanych 

razem. Z drugiej jednak strony umiejętne wykorzystanie interakcji pozwala na zwiększenie 

skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Zarówno statyny, jak i działające przeciwlękowo 

pochodne benzodiazepiny, są lekami szeroko stosowanymi, zwłaszcza w chorobie 

niedokrwiennej serca, której zaostrzenie spowodowane lękiem może prowadzić nawet do 

śmierci sercowej. Ryzyko wystąpienia interakcji między tymi lekami jest zwiększone u 

pacjentów w starszym wieku m.in. ze względu na liczbę stosowanych leków i zmniejszenie 

procesów eliminacji.  

Nie znaleziono jak dotychczas badań dotyczących interakcji statyn z lekami 

przeciwlękowymi, są natomiast przesłanki wskazujące na możliwość wzajemnych 

oddziaływań między tymi lekami. 

Statyny mogą tak w sposób pośredni - poprzez swoje działanie hipolipemiczne, jak 

również bezpośrednio wpływać na aktywność różnych układów neuroprzekaźnikowych 

zaangażowanych w kontrolę emocji. Poza interakcją farmakodynamiczną może w przypadku 

równoczesnego stosowania statyn i benzodiazepin dojść także do interakcji o charakterze 

farmakokinetycznym, ponieważ leki z obu grup są metabolizowane w wątrobie przy udziale 

enzymów cytochromu P450. 

Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie wpływu symwastatyny podawanej przewlekle  

(4-6 tygodni) per os (p.o.) na działanie przeciwlękowe i farmakokinetykę diazepamu u 

szczurów. 

Materiał i metody 

Badania zostały przeprowadzone na szczurach samcach szczepu Wistar Han, którym 

podawano symwastatynę w czterech dawkach (2,5, 5, 10, 20 mg/kg) p.o. przez 4-6 tygodni, a 

diazepam w trzech dawkach (2,5, 5, 10 mg/kg) jednorazowo p.o. w dniu badania. Ocenę 



potencjalnej interakcji farmakodynamicznej przeprowadzono na podstawie badań 

behawioralnych wykonywanych w dwóch etapach. W pierwszym z nich zbadano wpływ 

symwastatyny i diazepamu podawanych samodzielnie na reakcje lękowe zwierząt 

doświadczalnych, a w drugim – działanie różnych kombinacji tych leków.  

Do oceny zachowania zwierząt wykorzystano dwa modele doświadczalne: test 

podniesionego labiryntu krzyżowego oraz test konfliktu Vogel’a. Badano również wpływ 

leków na aktywność ruchową zwierząt przy pomocy testu otwartego pola. 

Oceny potencjalnej interakcji farmakokinetycznej badanych leków dokonano na 

podstawie pomiarów stężeń diazepamu oraz jego metabolitów (demetylodiazepamu, 

temazepamu) we krwi zwierząt. Diazepam podawano jednorazowo w dawce 10 mg/kg p.o. po 

4-tygodniowym okresie podawania symwastatyny w dawce 20 mg/kg p.o. 

Wyniki  

Symwastatyna podawana p.o. w dawkach 2,5, 5 i 10 mg/kg przez 5-6 tygodni nie 

wpływała w sposób istotny na parametry przyjęte do oceny reakcji lękowej szczurów 

zarówno w teście podniesionego labiryntu krzyżowego, jak i w teście Vogel’a. Wyniki 

uzyskane w obu testach po podaniu największej badanej dawki - 20 mg/kg mogą sugerować 

działanie anksjogenne symwastatyny, ale jednoznaczną ocenę profilu jej działania utrudnia 

współistniejący efekt ogólnie uspokajający. 

Diazepam w dawkach 5 i 10 mg/kg podany łącznie z symwastatyną w dawkach 10 i 

20 mg/kg nie wykazywał działania przeciwlękowego w teście podniesionego labiryntu 

krzyżowego. Tylko kombinacja diazepamu w dawce 10 mg/kg z symwastatyną w dawce 20 

mg/kg powodowała spadek ruchliwości zwierząt w tym modelu. W teście Vogel’a łączne 

podanie diazepamu i symwastatyny również nie skutkowało działaniem przeciwlękowym, za 

wyjątkiem kombinacji diazepamu w dawce 10 mg/kg oraz symwastatyny w dawce 10 mg/kg, 

której efekt anksjolityczny był podobny do działania samego diazepamu. Wszystkie 

kombinacje diazepamu z symwastatyną zmniejszały aktywność ruchową zwierząt w teście 

otwartego pola. 

Symwastatyna (20 mg/kg) istotnie zmniejszała AUC diazepamu o 51,6% i jego 

metabolitu – temazepamu o 54,6%. Obniżała również wartość Cmax diazepamu w surowicy. 

Pozostałe parametry farmakokinetyczne diazepamu i jego metabolitów jak t1/2 oraz Tmax nie 

ulegały istotnym zmianom pod wpływem symwastatyny. 

Wnioski 



 Brak działania przeciwlękowego diazepamu przy łącznym podaniu z symwastatyną 

jest prawdopodobnie wynikiem zmniejszenia jego dostępności biologicznej, chociaż nie 

można wykluczyć interakcji farmakodymicznej między tymi lekami. Potwierdzenie tej 

interakcji w badaniach klinicznych wskazywałoby na konieczność modyfikacji terapii 

przeciwlękowej lub hipolipemicznej. 

 


