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Kwas nikotynowy, 500 mg, 750 mg, 1000 mg, 

tabletki o przedłużonym uwalnianiu  

Najważniejsze fakty dotyczące substancji czynnej: 

 Pierwsza substancja stosowana do modyfikacji poziomów tłuszczu we krwi, znana od połowy 

lat pięćdziesiątych (początkowo zatwierdzona jako forma natychmiastowego uwolnienia); 

 Stosowana wraz z dietą o niskiej zawartości cholesterolu w celu podniesienia poziomu 

cholesterolu HDL ("dobrego") i obniżenia poziomu LDL ("złego") i trójglicerydów u osób 

z nieprawidłowym poziomem cholesterolu; 

 Stosowana w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca u osób po zawale serca i z wysokim 

poziomem cholesterolu; 

 Postać kwasu nikotynowego o przedłużonym działaniu ogranicza działania niepożądane 

w porównaniu do postaci o natychmiastowym uwalnianiu; 

 Niedostępna w Unii Europejskiej. 

Grupa farmakoterapeutyczna: substancja modyfikująca poziom lipidów należąca do grupy kwasu 

nikotynowego i pochodnych, kod ATC C10AD02. 

Wskazania: Kwas nikotynowy wskazany jest w celu obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego, 

cholesterolu LDL, alipoprotein B i triglicerydów a także do podwyższenia poziomu cholesterolu HDL, 

u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią oraz z dyslipidemią mieszaną, u których odpowiednia 

dieta i inne niefarmakologiczne metody leczenia nie były skuteczne. 

U pacjentów ze znacznie zwiększonym ryzykiem miażdżycy naczyń z powodu hiperlipidemii terapia za 

pomocą kwasu nikotynowego powinna być tylko jednym z elementów kompleksowego leczenia. 

Status prac: Trzy moce produktu zostały pomyślnie opracowane z wykorzystaniem koncepcji jakości 

przez projektowanie (Quality by Design): 

 500 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 

 750 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 

 1000 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 

IP do dokumentacji oraz know how w zakresie: 

 Optymalizacji formulacji produktu; 

 Wytworzenia serii produkcyjnych w warunkach GMP; 

 Badań trwałości serii produkcyjnych potwierdzające stabilność produktu. 

Zezwolenie wytwórcy produktu: EU GMP  

Potencjalna możliwość dodania nowego wskazania: zostało zaprojektowane badanie kliniczne 

mające na celu potwierdzenie skuteczności oraz tolerancji i bezpieczeństwa kwasu nikotynowego we 

wskazaniu: zapobieganie progresji zwężenia tętnic szyjnych u pacjentów z dyslipidemią aterogenną. 

Założenia oraz dokumentacja badania klinicznego została zaakceptowana przez Agencję 

Regulatorową oraz Komisję Bioetyczną.  

Dodatkowe informacje:  

Podmiot, który nabędzie od SciencePharma wyniki prac badawczo-rozwojowych będzie zobligowany 

do uzyskania w Polsce i przynajmniej jednym kraju Unii Europejskiej pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu produktu leczniczego zawierającego kwas nikotynowy. 


