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Streszczenie
W pracy przedstawione zosta∏y wyniki badania 487 m´˝czyzn z rozpoznaniem zaburzeƒ erekcji leczonych
Tadalofilem 20 mg. Celem programu badawczego by∏a ocena objawów ubocznych testu w zakresie poziomu
nasilenia w 4-stopniowej skali i wp∏ywu na przebieg leczenia ZE. Z badania wynika , ˝e objawy uboczne z
znacznym nasileniu i uniemo˝liwiajàce aktywnoÊç seksualnà wystàpi∏y u 3% pacjentów, u 5,9% pacjentów
stwierdzono umiarkowane nasilenie objawów ubocznych, a u 22,9% ∏agodne.
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RANGE, INTENSITY AND DURATION OF SIDE EFFECTS IN PATIENTS TREATED FOR ERECTILE DYSFUNCTION
WITH TADALAFIL 20 mg
The paper presents findings of a study on 487 men with diagnosed erectile dysfunction (ED), treated with
Tadalafil 20 mg. The aim of this research was to evaluate side effects and their severity in a 4-point scale,
as well as the impact on the treatment of ED. Severe side effects preventing from sexual activity were found
in 3% of patients. Moderate side effects were found in 5,9% and mild in 22,9%, respectively.
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Zaburzenia erekcji dotyczà w Polsce 8%
populacji m´˝czyzn i po wytrysku przedwczesnym sà najcz´Êciej wyst´pujàcym zaburzeniem seksualnym u m´˝czyzn [1].
Wi´kszoÊç m´˝czyzn oczekuje w leczeniu ZE
skutecznoÊci, bezpieczeƒstwa, dost´pnoÊci,
wygodnej formy (tabletki), dost´pnej ceny
i aktywnoÊci ze strony lekarza w rozmowie
na temat zaburzenia [2]. O wyborze danego
leku z grupy inhibitorów PDE-5 decyduje kilka czynników: informacje (uzyskane w internecie, od lekarza, znajomych, w mediach),
przekonanie, ˝e im nowszy lek tym jest lepszy, eksperymentowanie z ró˝nymi lekami,
wygoda wià˝àca si´ ze stylem ˝ycia i aktywnoÊci seksualnej (np. preferowana cz´stotli-

woÊç kontaktów seksualnych, przewidywany
czas odbycia stosunku, spo˝ywanie posi∏ków, picie alkoholu), przypadek (np. otrzymanie danego leku od przyjaciela). Z w∏asnych
doÊwiadczeƒ terapeutycznych wynika, ˝e
w ostatnich latach na wybór danego leku du˝y
wp∏yw ma równie˝ zakres, intensywnoÊç
i czas trwania objawów ubocznych oraz potrzeba stosowania leku „który leczy, a nie dzia∏a tylko doraênie”. Wielu pacjentów oczekuje
informacji o przewidywanym czasie leczenia
i zdolnoÊci do wspó∏˝ycia seksualnego bez
leku. Coraz wi´cej pacjentów szuka informacji o lekach w Internecie i oczekuje od lekarza
odpowiedzi na pytania wià˝àce si´ z wàtpliwoÊciami, przekonaniami lekarza o lekach
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na podstawie jego terapeutycznego doÊwiadczenia. Cz´Êç pacjentów decyduje si´
na rozmow´ o zaburzeniach erekcji z lekarzami pierwszego kontaktu i ró˝nymi specjalistami
np. kardiologami, urologami, neurologami,
psychiatrami, diabetologami. Poniewa˝ asortyment leków stale si´ powi´ksza pacjenci oczekujà od lekarza pomocy w dokonaniu optymalnego wyboru. Traktujà lekarza jako eksperta
znajàcego wady i zalety ka˝dego leku. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwaƒ pacjentów z zaburzeniami erekcji wià˝e si´ zatem z koniecznoÊcià poÊwi´cenia im optymalnego czasu,
a tak˝e sta∏ego dokszta∏cania si´ w zakresie
farmakoterapii tego zaburzenia.
Metodà pierwszego rzutu w leczeniu zaburzeƒ erekcji sà leki z grupy inhibitorów
PDE-5: Sildenafil, Wardenafil i Tadalafil.

TADALAFIL (Cialis)
Tadalafil jest selektywnym, odwracalnym
inhibitorem specyficznej fosfodiesterazy cyklicznego quanozynomonofosforanu (cGMP)
typu 5 (PDE-5). JeÊli stymulacja seksualna spowoduje miejscowe uwolnienie tlenku
azotu, zahamowanie aktywnoÊci PDE-5 przez
Tadalafil prowadzi do zwi´kszenia st´˝enia
cGMP w cia∏ach jamistych. Powoduje to relaksacj´ mi´Êni g∏adkich i nap∏yw krwi do cz∏onka, doprowadzajàc do jego erekcji. Lek
wch∏ania si´ szybko po podaniu doustnym,
a Êrednie maksymalne st´˝enie w osoczu jest
osiàgane po 2 godzinach od podania leku.
Pokarm nie wp∏ywa na szybkoÊç i stopieƒ
wch∏aniania leku, dlatego mo˝e byç on przyjmowany niezale˝nie od posi∏ków. Âredni
okres pó∏trwania leku wynosi 17,5 godziny.
W trakcie badaƒ klinicznych kontrolowanych placebo przeprowadzonych w celu rejestracji leku w dawce 20 mg wyodr´bniono nast´pujàce dzia∏ania niepo˝àdane: wyst´pujàce bardzo cz´sto; bóle g∏owy i niestrawnoÊç,
wyst´pujàce cz´sto; ko∏atanie serca, zawroty
g∏owy, nag∏e zaczerwienie twarzy, przekrwienie b∏ony Êluzowej nosa, ból brzucha, choroba

refleksowa prze∏yku, ból pleców, mi´Êni, wyst´pujàce niezbyt cz´sto; nadwra˝liwoÊç, niewyraêne widzenie, bóle oczu, przekrwienie
spojówek, cz´stoskurcz, niedociÊnienie lub
nadciÊnienie t´tnicze, krwawienie z nosa, wysypk´, pokrzywk´, nadmiernà potliwoÊç, ból
w klatce piersiowej, wyst´pujàce rzadko; udar,
omdlenie, migrena. Przemijajàce napady niedokrwienne, ubytki pola widzenia, zawa∏ mi´Ênia sercowego, przed∏u˝ony czas trwania
erekcji, obrz´k twarzy.
Od czasu wprowadzenia Tadalafilu do
leczenia zaburzeƒ erekcji zosta∏o opublikowanych wiele prac poÊwi´conych ocenie
zakresu i cz´stoÊci wyst´powania objawów
ubocznych. Dane z najwa˝niejszych badaƒ
zosta∏y przedstawione w tabeli 1.
Wi´kszoÊç badaƒ poÊwi´conych objawom ubocznym leku koncentruje si´
na ograniczonym zakresie objawów (od 3
do 13), ocenie cz´stoÊci wyst´powania danego objawu, korelacji objawów z dawkà
leku, porównywaniem cz´stoÊci wyst´powania objawów ubocznych z innymi lekami
z grupy PDE-5. Nieliczne badania uwzgl´dniajà czas utrzymywania si´ objawów
ubocznych po przyj´ciu leku. Brak natomiast badaƒ oceniajàcych intensywnoÊç danego objawu ubocznego i wp∏yw tego
na kontynuowanie lub przerwanie leczenia.

PROGRAM BADAWCZY
Celem programu badawczego by∏a
ocena objawów ubocznych u pacjentów
z rozpoznaniem zaburzeƒ erekcji leczonych
Tadalafilem w dawce 20 mg. Ocena objawów ubocznych obejmowa∏a: typ objawu,
cz´stoÊç jego wyst´powania, poziom nasilenia i wp∏yw na przebieg leczenia.
Badana populacja:
Obejmowa∏a 487 m´˝czyzn z rozpoznaniem zaburzeƒ erekcji leczonych w latach
2004-2010 w Ogólnopolskiej Lekarskie Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie.

Tabela 1. Objawy uboczne w trakcie stosowania Tadalafilu 20 mg (dane w odsetkach)
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Autor

rok

Nagao K.
Lu Guo
Goldstein I.
Rubio-Auroles E.
Taylor J.

2006
2006
2007
2008
2009

N = objawy uboczne

86
125
606
253
214

Bóle
g∏owy

Bóle
pleców

Dyspepsja

Zatkany
nos

Uderzenia
goràca

18,6
4,8
9,0
19,3
24,3

3,5
4,0
2,0
8,3
3,3

4,7
2,4
4,0
10,6
11,2

3,5

5,8

5,0

4,0

0,9

4,2
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Ogólna charakterystyka pacjentów:
Wiek: 24–84, Êredni: 51.
Styl ˝ycia:
brak ruchu – 411,
palenie papierosów – 189,
cz´sto pijàcy alkohol – 53,
Wywiad chorobowy:
Choroba nadciÊnieniowa – 195,
Choroby uk∏adu krà˝enia – 86,
Przerost gruczo∏u krokowego – 23,
Depresja – 11,
Cukrzyca – 27,
Stwardnienie rozsiane – 17,
Uszkodzenie rdzenia kr´gowego – 7,
Choroby nowotworowe – 13,
Zaburzenia hormonalne – 21.
Typy zaburzeƒ erekcji:
agodny – 11,
umiarkowany – 412,
g∏´boki – 64.

PRZEBIEG PROGRAMU
BADAWCZEGO
Program badawczy obejmowa∏ wy∏àcznie m´˝czyzn: z rozpoznaniem zaburzeƒ
erekcji i bez innych zaburzeƒ seksualnych,
nie za˝ywajàcych uprzednio leków z grupy
PDE-5, majàcych mo˝liwoÊç kontaktów seksualnych minimum raz w tygodniu. Pacjenci
na pierwszej wizycie badani byli nast´pujàcymi metodami: wywiad ogólny i seksuologiczny, IIEF, badanie somatyczne. U 198 pacjentów ponadto wykonano nast´pujàce badania diagnostyczne: Dopplersonografia,
oznaczenie poziomu hormonów, cukru, cholesterolu, lipidów, testy i kwestionariusze.
Po zakoƒczeniu badaƒ diagnostycznych
omówiono z pacjentem wyniki badaƒ i przebieg leczenia. Pacjent otrzyma∏ recept´ na 8
tabletek Tadalafil 20 mg, z zaleceniem przyjmowania co 3 dni po jednej tabletce i podj´cia

Tabela 2. Objawy uboczne i ich nasilenie po przyj´ciu Tadalafilu 20 mg
Objaw

Ból g∏owy
NiestrawnoÊç
Ból pleców
Ból mi´Êni
Zaczerwienienie twarzy
Przekrwienie Êluzówki nosa
Zawroty g∏owy
Uczucie ko∏atania serca
Ból brzucha
Refluks
Wysypki skórne
Pokrzywka
Niewyraêne widzenie
Obrz´k powiek
Ból oczu
Zaczerwienie oczu
Zwi´kszona potliwoÊç
Krwawienie z nosa
Wysokie ciÊnienie krwi
Niskie ciÊnienie krwi
Bóle w klatce piersiowej
Omdlenia
Migrena
Obrz´k twarzy
D∏ugotrwa∏a erekcja cz∏onka
Atak serca
Udar
Os∏abienie widzenia
Utrata widzenia
Drgawki
Przemijajàca utrata pami´ci
D∏awica piersiowa
Silne wysypki skórne
Pogorszenie s∏uchu
Utrata s∏uchu

N=pacjenci z objawami ubocznymi
0

56
17
11
10
27
6
6
5
3
5
1
0
0
0
3
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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N=intensywnoÊç objawu
1
2
3

42
11
7
6
15
6
5
3
3
4
1

11
6
2
4
3
0
1
1
0
1
0

3
0
2
0
9
0
0
1
0
0
0

3
4

0
0

0
0

2

0

0
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w dniu za˝ycia leku aktywnoÊci seksualnej.
Wizyta kontrolna mia∏a miejsce po 4–6 tygodniach od pierwszej wizyty i oceniano w niej
dzia∏anie leku, objawy uboczne i ich intensywnoÊç. W przypadku akceptacji przez pacjenta metody leczenia – kontynuowano
stosowanie Tadalafilu w dawce 20 mg. Nast´pna wizyta kontrolna by∏a wyznaczana
po up∏ywie 3–4 miesi´cy od pierwszej wizyty kontrolnej i równie˝ w trakcie jej przebiegu oceniano dzia∏anie leku i ewentualne
objawy uboczne.
Objawy uboczne leku obejmowa∏y 37
mo˝liwych objawów. IntensywnoÊç danego
objawu oceniana by∏a w nast´pujàcej skali:
0 – brak objawu ubocznego;
1 – objaw uboczny krótkotrwa∏y i s∏abo
odczuwalny, bez wp∏ywu na aktywnoÊç seksualnà;
2 – objaw wywo∏ujàcy poczucie dyskomfortu, aktywnoÊç seksualna podejmowana;
3 – objaw odczuwany jako silny, nieprzyjemny, uniemo˝liwiajàcy aktywnoÊç
seksualnà.
Jak wynika z danych z tabeli 2 nasilone
objawy prowadzàce do zaniechania aktywnoÊci seksualnej i przerwania za˝ywania
leku ujawni∏y si´ u 15 z 487 pacjentów (3%
ogó∏u pacjentów). U wi´kszoÊci leczonych
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m´˝czyzn objawy uboczne by∏y krótkotrwa∏e
i nie mia∏y wp∏ywu na aktywnoÊç seksualnà.
Na 112 pacjentów z ∏agodnymi objawami
ubocznymi – u 93 ustàpi∏y one ca∏kowicie
w miar´ przyjmowania leku. Na 29 pacjentów z umiarkowanym nasileniem objawów
ubocznym ale nie majàcych wp∏ywu na aktywnoÊç seksualnà – u 23 objawy ustàpi∏y
w czasie kontynuowania leczenia. Na 141
pacjentów z ∏agodnym i umiarkowanym nasileniem objawów ubocznych – u 129 wyst´powa∏y one w trakcie przyjmowania od 1
do 3 tabletek leku.

WNIOSKI
1. Objawy uboczne o znacznym nasileniu i uniemo˝liwiajàce aktywnoÊç seksualnà
ujawni∏o 3% leczonych m´˝czyzn.
2. U wi´kszoÊci pacjentów z zaburzeniami erekcji leczonych Tadalafilem w dawce
20 mg objawy uboczne majà niewielkà intensywnoÊç i nie majà wp∏ywu na aktywnoÊç
seksualnà pacjentów.
3. Wi´kszoÊç objawów ubocznych o ∏agodnym i umiarkowanym nasileniu zanika
w trakcie kontynuowania leczenia.
Porównujàc uzyskane wyniki badaƒ
z wynikami innych badaczy wynika, ˝e rozpowszechnienie objawów ubocznych u pacjentów obj´tych programem badawczym
nie ró˝ni si´ znaczàco. Autorzy oceniajà wyst´powanie objawów ubocznych w trakcie
przyjmowania Tadalafilu w dawce 20 mg
w przypadku bólów g∏owy od 4,8%
do 24,3%, (w badanej populacji pojawi∏y si´
u 11,5%), wyst´powanie bólów pleców ocenia si´ na od 2 do 8,3% – w badanej populacji dotyczy∏y 2,2%, a uderzenia goràca
obejmujà wg autorów od 4,2 do 5,8% m´˝czyzn – w badanej populacji 5,5%. Ograniczenie si´ jednak jedynie do cz´stotliwoÊci
wyst´powania objawów ubocznych nie mo˝e byç podstawà oceny danego leku – wa˝niejsza jest ocena intensywnoÊci objawów
ubocznych i ich wp∏yw na aktywnoÊç seksualnà pacjenta i motywacj´ do kontynuowania lub przerwania przyjmowanego leku. ◗

Praca nie by∏a sponsorowana przez
firmy farmaceutyczne.
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