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Блокерите на калциевите канали са високоефективни медикаменти за лечение на 
артериална хипертония. част от тях се използват за лечение и на стабилна ангина 
пекторис. те представляват хетерогенна група, която се дели на три основни класате представляват хетерогенна група, която се дели на три основни класа хетерогенна група, която се дели на три основни класа 
(табл. 1): 
•  фенилалкиламини
•  Бензотиазепини 
•  Дихидропиридини

Въпреки сходните си показания, се различават по клиничен ефект, безопасност 
и фарамкоикономическа ефективност . .

калциевите антагонисти са мощни вазодилататори. те се свързват и блоки-
рат l-тип Са-канали. това намалява навлизането на калций в клетките на гладката 
мускулатура и причинява релаксация и вазодилатация. а���di�ine лесно пенетрира 
през мембраната, но има и допълнителен биологичен еvфект, назависим от влияни-
ето му върху калциевите каналчета. Неговите фармакокинетични показатели са 
основа за отличния му профил на безопасност. Уникалната молекула определя него-
вите уникални фармакокинетични и фармакодинамични свойства.

тя определя също и добре изразеният антиоксидантен ефект на медикамента 
(фиг. 2). амлодипин има антиоксидантен ефект и намалява окислението на LDL и на 
мембранните липиди. Последните имат значение за образуването на пенести клет-
ки, ендотелната дисфункция и деструктивните възпалителни процеси, свързани с 
атеросклерозата. той отдава протони на липидните пероксидирани молекули, като 
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фиг. 1. класификация на са-антагонисти. Блокерите на калциевите канали са три основни 
генерации (1).Т
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така блокира пероксидацията. амлодипин, за разлика от нифедипин и дилтиазем, 
има дозо-зависим ефект върху освобождаването на нитрити - хидратирани проду-
кти от метаболизма на No. Медикаментът освобождава No от сърцето, бъбре-
ците и скелетната мускулатура както при експериментални животни, така и при 
човек. този ефект на медикамента до момента не е обяснен.

амлодипин притежава най-високата бионаличност в сравнение с други медика-
менти от същата терапевтична група (1) (табл. 2) – средно 64% при млади здрави 
доброволци и около 80% при хипертоници (2,3).

Предимствата, дължащи се на по-високата бионаличност, са следните:
а. По-малка вариабилност във фармакокинетичните параметри като бионалич-

ност, областта под кривата (aUC) и C�ax (1, табл. 3)(4). В тези публикации са) и C�ax (1, табл. 3)(4). В тези публикации саи C�ax (1, табл. 3)(4). В тези публикации са (1, табл. 3)(4). В тези публикации сатабл. 3)(4). В тези публикации са 
направени сравнения между Fe��di�ine eR, vera�a�i� CR, di�tiaze� и di�tiaze� CR.

Б. По-малък риск от взаимодействие с приема на храна, алкохол и сок от грейп-
фрут. амлодипин не взаимодейства с приема на храна (5) или сок от грейпфрут 
(6, 7). Следователно той притежава значителни предимства пред Fe��di�ine,, 
при който се наблюдава 50% увеличаване на бионаличността след прием на 
храна (8), почти 3 пъти увеличение след прием на сок от грейпфрут (9) и 75% 
увеличение след прием на алкохол (10).

В. По-малко влияние на възрастта върху резорбцията на медикамента. При попу-
лациите в напреднала възраст бионаличността на a���di�ine се повишава с 35-

Медикамент
Бионаличност  

(%)
Полуживот  

на елиминиране
литература

a���di�ine

(I) Нормотензивни 60-65 35-50 ч Fau���er et a�. 1986

(II) Хипертоници 80 53±14 abernethy et a� 1990

di�tiaze�
44 11.2 ч Chaff�an and Br��den, 1985 

ochs and Knuche�, 1984

Fe��di�ine eR 22 15 ч B�ychert et a�, 1990

Isradi�ine 20 8 ч Shran et a�., 1988

Nifedi�ine 43 2 ч Wa��er et a�., 1984

Nis��di�ine 4-8 8-11 ч ahr et a�., 1987

Nitrendi�ine 15-25 8 ч eiche�bau� et a�., 1988

Nitrendi�ine 23 8-9 ч Mi�us et.,a� 1987

vera�a�i� 10-30 3-7 ч Reid et a�., 1988

Табл.2. Бионаличност на амлодипин

фиг. 1. модел на рецепторно свързване на 
заредената молекула на NORVASCNORVASC®

фиг. 2. разпространението на свободните 
радикали през липидния слой на мембраната 
намалява при наличието на амлодипин пора-
ди отдаване на протони от молекулата на 
медикамента
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40% (4), докато за медикамент с ниска бионаличност, като например fe��di�ine,, 
бионаличността се увеличава 3 пъти (11).

г. По-малък риск от лекарствени взаимодействия. При медикаментите с ниска 
бионаличност (висок first-�ass метаболизъм) и висок клирънс има по-голям риск-�ass метаболизъм) и висок клирънс има по-голям риск�ass метаболизъм) и висок клирънс има по-голям риск метаболизъм) и висок клирънс има по-голям рискметаболизъм) и висок клирънс има по-голям риск 
от взаимодействия с други медикаменти, използващи същите метаболитни 
пътища.
a���di�ine няма клинично значими лекарствени взаимодействия. Сред про- няма клинично значими лекарствени взаимодействия. Сред про-няма клинично значими лекарствени взаимодействия. Сред про-

учените медикаменти са ci�etidine (12), di��xin (13), erytr��ycin , cyc��s��rin (14) и 
at�rvastatin . за разлика от него са описани значителни лекарствени взаимодействияза разлика от него са описани значителни лекарствени взаимодействияа описани значителни лекарствени взаимодействия описани значителни лекарствени взаимодействияописани значителни лекарствени взаимодействия значителни лекарствени взаимодействия 
със ci�etidine (напр. повишаване на бионаличността на медикамента) при vera�a�i� (напр. повишаване на бионаличността на медикамента) при vera�a�i�(напр. повишаване на бионаличността на медикамента) при vera�a�i� 
(близо 90% (15)), nifedi�ine (�60% (16)), fe��di�ine (60% (17)). Взаимодействията сблизо 90% (15)), nifedi�ine (�60% (16)), fe��di�ine (60% (17)). Взаимодействията с15)), nifedi�ine (�60% (16)), fe��di�ine (60% (17)). Взаимодействията с), nifedi�ine (�60% (16)), fe��di�ine (60% (17)). Взаимодействията с (�60% (16)), fe��di�ine (60% (17)). Взаимодействията сfe��di�ine (60% (17)). Взаимодействията с (60% (17)). Взаимодействията сВзаимодействията с 
di��xin (повишение на плазмените нива на di��xin) са изключително важни в случаи-) са изключително важни в случаи-са изключително важни в случаи-
те с di�tiaze� (18) и vera�a�i� (19). изразени са взаимодействията на erytr��ycin с18) и vera�a�i� (19). изразени са взаимодействията на erytr��ycin си vera�a�i� (19). изразени са взаимодействията на erytr��ycin с19). изразени са взаимодействията на erytr��ycin сизразени са взаимодействията на erytr��ycin с сс 
fe��di�ine (20) (повишение на концентрацията на блокера на калциевите канали), а (повишение на концентрацията на блокера на калциевите канали), аповишение на концентрацията на блокера на калциевите канали), а, аа 
взаимодействията с cyc��s��rin (повишаване на концентрацията на cyc��s��rin) (повишаване на концентрацията на cyc��s��rin)повишаване на концентрацията на cyc��s��rin)) 
са най-значителни при di�tiaze� (21). Други клинично значими взаимодействия на. Други клинично значими взаимодействия наДруги клинично значими взаимодействия на 
fe��di�ine са описани за itrac�naz��e (22) и антиепилептици (23), като взаимното вли- са описани за itrac�naz��e (22) и антиепилептици (23), като взаимното вли-са описани за itrac�naz��e (22) и антиепилептици (23), като взаимното вли-22) и антиепилептици (23), като взаимното вли-и антиепилептици (23), като взаимното вли-
яние между vera�a�i� и si�vastatin са също впечатляващи (3.4 пъти повишение на и si�vastatin са също впечатляващи (3.4 пъти повишение наи si�vastatin са също впечатляващи (3.4 пъти повишение на са също впечатляващи (3.4 пъти повишение наса също впечатляващи (3.4 пъти повишение на 
C

�ax 
(24)). Пример за неблагоприятния ефект на тази комбинация е проучване при24)). Пример за неблагоприятния ефект на тази комбинация е проучване при 

пациенти (25 248), приемащи si�vastatin (20-80 ��), в което е установен риск отsi�vastatin (20-80 ��), в което е установен риск от (20-80 ��), в което е установен риск от��), в което е установен риск от, в което е установен риск отриск от 
миопатия, най-висок при тези, приемащи и vera�a�i� (0.061% спрямо 0.63%, което е 
приблизително 10 пъти повече) (25).

Негативните инотропни и хронотропни ефекти на верапамил и дилтиазем са 
добре познати и могат да доведат до сериозни проблеми, особено когато се комби-
нират с бета-блокери. за разлика от тях, a���di�ine няма негативни инотропни или няма негативни инотропни илиняма негативни инотропни или 
електрофизиологични ефекти при комбиниране с бета-блокери (26, 27). 

Това е само една нищожна част от огромния списък на клинично значимите 
лекарствени взаимодействия на блокерите на калциевите канали с ниска биона-
личност, но служи като важно послание, че този списък е много голям и труден за 
запомняне в ежедневната практика. 

Второто предимство на a���di�ine е, че той притежава най-продължителният е, че той притежава най-продължителнияте, че той притежава най-продължителният 
плазмен полуживот (35-50 ч) сред всички широко използвани блокери на калциевите 
канали (1, табл.1). резултатът от това е много стабилна плазмена концентрация. резултатът от това е много стабилна плазмена концентрация 
с много малки флуктуации в дозовия интервал (отношение �ea�-tr�u�h концентра-(отношение �ea�-tr�u�h концентра--tr�u�h концентра-tr�u�h концентра- концентра-концентра-
ция около 1.5 при steady-state (3)). това причинява много стабилен 24-часов ефект-state (3)). това причинява много стабилен 24-часов ефектstate (3)). това причинява много стабилен 24-часов ефект). това причинява много стабилен 24-часов ефекттова причинява много стабилен 24-часов ефект 
с tr�u�h��ea� отношение, покриващо напълно изискванията на Fda за разлика от��ea� отношение, покриващо напълно изискванията на Fda за разлика от�ea� отношение, покриващо напълно изискванията на Fda за разлика от отношение, покриващо напълно изискванията на Fda за разлика ототношение, покриващо напълно изискванията на Fda за разлика от 
много други медикаменти (28, 29). (28, 29).28, 29). 

Дългият плазмен полуживот е също изключително важен при случаи на слу-
чайно пропуснати дози, в които амлодипин демонстрира ефективност най-малко 
за три дни след последната доза при seady-state (30, 31). Беше демонстрирано, че-state (30, 31). Беше демонстрирано, чеstate (30, 31). Беше демонстрирано, че30, 31). Беше демонстрирано, чеБеше демонстрирано, че 
a���di�ine осигурява по-добро терапевтично покритие в случаи на сучайно пропус-

Медикамент % вариабилност

aUC C
�ax

Бионаличност

a���di�ine 22 20 14

Fe��di�ine eR 49 48 55

vera�a�i� CR 60 58 56

di�tiaze� 61 60 43

Табл. 3. коефициент на вариация в плазмата AUC, C
max 

и бионаличност на amlodipi��e, felodipi��e, 
verapamil и diltiazem.Т
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кане на дозата спрямо nifedi�ine retard (32), nifedi�ine gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36), retard (32), nifedi�ine gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36),retard (32), nifedi�ine gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36),32), nifedi�ine gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36),nifedi�ine gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36), gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36),gItS (33, 34), fe��di�ine eR (35, 36),33, 34), fe��di�ine eR (35, 36),fe��di�ine eR (35, 36), eR (35, 36),eR (35, 36),35, 36), 
di�tiaze� SR (37) и при ангина спрямо di�tiaze� (38). SR (37) и при ангина спрямо di�tiaze� (38).SR (37) и при ангина спрямо di�tiaze� (38).37) и при ангина спрямо di�tiaze� (38). и при ангина спрямо di�tiaze� (38).38).

лошият къмплайънс или прекъсването на терапията е основен проблем при 
лечението на хипертонията. къмплаянсът с блокерите на калциевите канали е по-
добър например от този на бета-блокерите и диуретиците (39, 40, 41), но дори и в39, 40, 41), но дори и в, но дори и в 
групата на калциевите антагонисти съществуват разлики. В голямо проучване на 
Kub��a et a�. при повече от 37 000 пациенти по-голяма част от пациентите остават 
на лечение с a���di�ine спрямо isradi�ine, nicardi�ine или di�tiaze� (42). a���di�ine няма 
неблагоприятни сърдечно-съдови ефекти (табл. 4)
• Негативните инотропни и хронотропни ефекти на верапамил и дилтиазем са 

добре познати и могат да доведат до сериозни проблеми, особено когато се 
комбинират с бета-блокери. 

• за разлика от тях, a���di�ine няма негативни инотропни или електрофизиоло- няма негативни инотропни или електрофизиоло-няма негативни инотропни или електрофизиоло-
гични ефекти при комбиниране с бета-блокери.

• a���di�ine е безопасен за употреба при болни със застойна сърдечна недоста-
тъчност!
Приложението на a���di�ine при болни с бъбречна недостатъчност е абсолют- a���di�ine при болни с бъбречна недостатъчност е абсолют-

но безопасно и не се налага корекция на дозата. При хипертензивни болни на хемо-
диализа и при здрави се отчитат незначителни разлики във фармакокинетиката на 
амлодипин, поради което не се налага промяна в дозата му при болни дори и с тежко 
нарушена бъбречна функция (43). Важно е да се отбележи, че медикаментът не е43). Важно е да се отбележи, че медикаментът не е. Важно е да се отбележи, че медикаментът не е 
диализибилен.. 

По отношение на нефропротекцията съществуват редица доказателства за 
благоприятния ефект на a���di�ine. 

В експериментални условия се установява, че прилагането на амлодипин огра-
ничава развитието на бъбречната фиброза, забавя гломерулосклерозата и тубуло-
интерстициалните промени и натрупването на извънклетъчен матрикс. По този 
начин се създават условия за предотвратяването на бъбречните промени при ди-
абет (44,45).44,45)..

той има ренопротективен ефект при болни с оксалурия, вероятно във връзка с 
нехемодинамични ефекти, и предпазва епителните тубулни клетки от увреждания 
и впоследствие от развитие на тубуло-интерстициална фиброза (46).46).

Хипертонията и хиперурикемията са чести странични ефекти при лечение с 
циклоспорин а при трансплантирани болни. амлодипин е подходящ за профилактика 
на Csa-индуцираната хипертония и хиперурикемия при тези пациенти (47).47)..

амлодипин подобрява аН, преживяемостта и протеинурията при бъбречна по-
ликистоза в експериментален модел (48).48)..

Медикаментът е ефективен при деца с хронични бъбречни заболявания – като 
осигурява възможност за оптимална корекция на аН, добре се понася и е подходящ 
за приложение в извънболничната помощ (49, 50). трябва да се отбележи, че в Бълга-49, 50). трябва да се отбележи, че в Бълга-. трябва да се отбележи, че в Бълга-

NoRvaSC Нифедипин Дилтиазем Верапамил

Сърдечна 
честота ↔ ↑ ↓ ↓

активност на 
синусовия възел ↔ ↔ ↓ ↓

Проводимост на 
av възела възела ↔ ↔ ↓ ↓

контрактилност 
на миокарда ↔ ↔ ↓	↓	 ↓	↓	↓

Табл. 4. сърдечно-съдови ефекти на amlodipi��e.amlodipi��e..
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рия медикаментът няма одобрена регистрация за приложение при деца.
Всички описани по-горе фармакокинетични различия между блокерите на калци-

евите канали имат важно значение за ежедневната клинична практика.
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