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lacidi�ine е калциев антагонист от трета генерация с висока съдова селектив-
ност. той има 24-часова ефективност при еднократен дневен прием.

При много клинични проучвания той показва антихипертензивни и други поло-
жителни ефекти, сравними с тези на основните класове сърдечно-съдови медика-
менти.

LACIDIPINE И арТерИална ХИПерТонИя.
ПлацеБо-конТролИранИ ПроУчванИя с LACIDIPINE
антихипертензивната активност и ефикасност на lacidi�ine е изследвана в 

много проучвания, в които са включени хиляди пациенти.

mAgIC STUDY (mi��imal Dosi��g A��d ge��tle I��itial Co��trol)
целта на това проучване е да се оцени оптималната антихипертензивна доза 

на lacidi�ine. Включени са 5073 пациенти от практиките на gP във Великобритания. 
Дизайнът е направен �axимално близо до ежедневната практика. След 2-седмичен 
run in период пациентите са разделени на две групи по метода на единична сляпа 
рандомизация: едната група получава 2 мг lacidi�ine, а другата – 4 мг. При необходи-
мост дозата се увеличава с 2 мг през 4 седмици до �axимална доза 6 мг или отказ. 
Продължителността на проследяване е 14 седмици (2).

реЗУлТаТИ
В ниско- и среднодозовите режими (2 и 4 мг) е постигнат по-добър контрол на 

диастолно артериално налягане (ДаН) (83.7 ��H� срещу 101.9 ��H� при доза 2 мг; 
83.2 ��H� срещу 101.8 ��H� при доза 4 мг).

Над 1�3 от пациентите остават на 2 мг lacidi�ine през цялото време, като 
85% от тях имат добър контрол на RR.

В ниско- и среднодозовите режими (2 и 4 мг) има еднаква честота на странични 
събития.

дългосрочнИ ПроУчванИя
В отворено многоцентрово проучване на C.J. S�ie�er et a�. са включени 2127 

пациенти на lacidi�ine или плацебо. След 1-годишен период на проследяване е уста-
новена средна редукция на артериално налягане (аН) с 20�14 ��H�. Получените 
резултати демонстрират липса на развитие на толеранс към антихипертензивния 
ефект на lacidi�ine (3).

В друго отворено многоцентрово проучване на P. tcherda��ff с участието на 
2206 пациенти lacidi�ine е прилаган в продължение на 12 седмици с начална доза в 
зависимост от възрастта: 4 мг при възраст под 60 години и 2 мг при възраст над 
60 години. След 8 седмично лечение се установява, че е постигнат оптимален кон-
трол на аН при 29% от пациентите на доза 2 мг; в 64.6% - при доза 4 мг и само 6.3% 
от пациентите са се нуждаели от доза 6 мг. Следователно дозовият режим 2-4 мг 
е достатъчен при повече от 90% от изследваните пациенти (4).
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ПроУчванИя с 24-часово монИТорИране на ан 
Потенциалният 24-часов ефект от еднократна доза lacidi�ine е изследван в ня-

колко проучвания при хипертоници (5). Получените резултати показват постигане 
на много добър контрол на аН както в дневния, така и в нощния период (табл. 1).

Брой Възраст Доза Продължи-
телност

Средна промяна на аН (��H�)

дневна нощна

СаН ДаН СаН ДаН

12 21-75 г. 4-8 мг. 4-8 седм. -20 -12 -8 -6

21 18-65 г. 4-6 мг. 6 седм. -17 -16 -16 -11

11 4-8 мг. 4-8 седм. -31 -21 -14 -10

11 71-85 г. 2-4 мг. 4 седм. -35 -14 -31 -12 

Табл. 1.

lacidi�ine има постоянен 24-часов антихипертензивен ефект, включително и в 
периодите след събуждане от сън. Не се регистрират също така епизоди на орто-
статизъм по време на лечението.

т�р съотношение – представлява отношението между най-малката редукция 
на аН в края на дозовия интервал (tr�u�h) и най-голямото понижение на аН след 
приема на медикамента (�ea�). т�р трябва да бъде над 50%, за да се приеме, че едно-
кратният дневен прием е достатъчен за 24-часов конторл на аН. изследванията, 
които са направени с lacidi�ine, показват, че той покрива напълно тези изисквния 
дори в доза 1 мг�24 часа. В среднодозовите режими (2 и 4 мг�24 часа) lacidi�ine има 
т�р отношение над 70% както за систолното, така и за диастолното аН (2).

сравнИТелнИ ПроУчванИя 
с дрУгИ анТИХИПерТенЗИвнИ медИкаменТИ
Провеждани са сравнителни проучвания с други калциеви антагонисти, диуре-

тици и бета-блокери (табл. 2).

автори дизайн прод. (м) медикаменти брой пац. доза (���ден) ср.↓ на RR отговор %

сравнения с CCB
ga�derisi et a�. Sb 1 мес.мес. lacidi�ine 26 4 17�13* 65

Isradi�ine-SR 26 5 17�14* 65

lau and Chan� db 1,5 мес.мес. lacidi�ine 30 4→6 19�13* 70

a���di�ine 31 5→10 22�12* 76

le�netti db 5 мес.мес. lacidi�ine 220 4→6 18�14* 74

Nifedi�in-SR 215 20→40 21�17* 83

сравнения с диуретици 

Chiarie�� et a�. db 5 мес. lacidi�ine 180 4→6 20�15* 91

HCtz 182 25→50 22�15* 87

Sa�a�� et a�. db 3 мес. lacidi�ine 24 4→6 11�14** 79

HCtz 17 25→50 23�13* * 82

сравнения с BB
UK lacidi�ine db 5 мес. lacidi�ine 221 4→6 15�12 NR

Study gr�u� aten���� 231 50→100 17�14 NR

Табл. 2

Получените резултати показват, че lacidi�ine е поне толкова ефективен, 
колкото другите сравнявани медикаменти. изключение прави проучването UK 
lacidi�ine Study gr�u�, където lacidi�ine и aten���� не достигат достоверно пониже-
ние на аН в сравнение с изходните стийности (6).
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едно сравнително голямо проучване е CRHIS (Cardi�vascu�ar Ris� in Hy�ertensi�n 
Study). то е отворено многоцентрово паралелно групово проучване при 1229 паци-
енти със средна и тежка аХ. lacidi�ine, 4-6 мг�ден, се сравнява с aten����, 50-100 мг�
ден; ena�a�ri�, 10-20 мг�ден, и фиксирана комбинация от HCtz, 25-50�ден + a�i��ride, 
2.5-5 мг�ден. Монотерапията с lacidi�ine постига добър контрол на аН в около 80% 
от пациентите и достига статистическа достоверност в сравнение с ena�a�ri� 
(р<0.05) и комбинацията HCtz+ a�i��ride (р<0.01). Само при 14% от пациентите с 
lacidi�ine се налага комбинация с друг антихипертензивен медикамент за разлика от 
другите групи, където този процент е над 25 (7).

ПроУчванИя в комБИнацИя с дрУгИ 
анТИХИПерТенЗИвнИ медИкаменТИ
В проучване на d. ly�ns et a�. се оценява комбинацията lacidi�ine, 4 �� + aten����, 

100 �� дневно, в сравнение с монотерапията с двата медикамента. Получените 
резултати показват по-добър контрол на аН при пациентите с комбинирана тера-
пия за разлика от тези с монотерапия. авторите правят извода, че комбинацията 
lacidi�ine и aten���� е ефективна и рационална при пациенти, които не отговарят 
на монотерапия (8).

Друго проучване на B. C�sta et a�. сравнява комбинацията lacidi�ine, 4 ��, и 
lisin��ri�, 20 ��. резултатите показват, че комбинацията води до по-голяма редук-
ция като на СаН, така и на ДаН (СаН е понижено с 11.9±13 ��H� с lisin��ri�; 17.7±12 
��H� с lacidi�ine и 25.6±11 ��H� с комбинацията от двата медикамента). заключе-
нието е, че комбинацията между lacidi�ine и аСе-инхибитор има адитивни ефекти 
при артериалната хипертония (9).

ПроУчванИя ПрИ въЗрасТнИ ПацИенТИ 
(над 60 годИнИ) с арТерИална ХИПерТонИя
В табл. 3 са представени обобщените данни от няколко проучвания за приложе-

ние на lacidi�ine при възрастни пациенти. като цяло lacidi�ine е поне толкова ефек-
тивен, както и другите срвнявани медикаменти. изключение прави проучването на 
Win� et a�., в което при изолирана систолна хипертония комбинацията lacidi�ine + 
HCtz не е понижила сигнификантно нощното аН в сравнение с плацебо (6).

автори дизайн прод. (м) медикаменти брой пац. доза (мг 1хден) ср.↓ на RR отговор %

Пациенти със средна и тежка аХ
gued�n et a�. db 2 мес.мес. lacidi�ine 93 2 →4 25�15 76

Nitrendi�in 82 10→20 18�13 69

ena�a�ri�  91 10→20 22�15 79

le�netti et a�. db 6 мес.мес. lacidi�ine  208 2→4 29�14 78

a���di�ine 200 5→10 30�15 80 

lercanidi�ine 420 10→20 30�14 80

Пациенти с изолирана саХ 

Ma��ac� et a�. Sb 32 мес.мес. lacidi�ine 942 4→6 36�8 NR 

Clt 940 12.5  35�7 NR

Win� et a�. db 1 мес. мес. lacidi�ine  19 2→4 5�3 35

HCtz 19 25→50 7�1 44

lac+HCtz 19 2+25→2+50 12�3* 41
Табл. 3.

SHELL STUDY (Systolic Hyperte��sio�� i�� the Elderly Lacidipi��e Lo��g Term Study)
целта е да се сравни ефикасността и толерантността на lacidi�ine, сравнен с Т
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Ch��rta�id�n при възрастни пациенти с изолирана систолна хипертония. Включени са 
1882 пациенти с аХ �160�95 ��H� да получават lacidi�ine, 4-6 мг�ден, или Ch��rta�id�n, 
12.5-25 мг�ден, като при липса на ефект е добавян F�sin��ri�, 10 мг�ден. Срокът на 
проследяване е 5 години. Първичната цел е оценка на болестност и смъртност при 
този профил на пациенти (10).

резултати
и с двата медикамента е постигнат добър контрол на аН, като след 12-месеч-

но лечение е постигната сигнификантна редукция на СаН (при лечение с lacidi�ine 
от 179±11 ��H� до 148±11 ��H�; в групата с Ch��rta�id�n от 180±11 ��H� до 
144±13 ��H�). Не се установява достоверна разлика по отношение на сърдечно-
съдовата болестност и смъртност в двете групи.

На базата на изброения дотук голям клиничен материал могат да се направят 
следните изводи за ефектите на lacidi�ine при аХ:

1. ефективната доза на lacidi�ine при лечение на аХ е в граници 2-6 мг.
2. еднократна доза 2-6 мг има траен антихипертензивен 24-часов ефект с t:P съ-

отношение над 70% за СаН и ДаН.
3. При голям брой пациенти е налице добър контрол на аН при еднократна доза 

от 2 мг.

ефекТИ на LACIDIPINE ПрИ фИЗИческо оБременяване
В отворено, плацебо-контролирано проучване M.e. Heber et a�. включват пациен-

ти със средна и тежка аХ на възраст 21-75 години (11). извършен е изходен �axима-
лен Вет, който е повторен след 4-8 седмично лечение с lacidi�ine в доза 4-8 мг. Полу-
чените резултати показват, че lacidi�ine има добър антихипертензивен ефект по 
време на физическо обременяване (понижение на СаН и ДаН с 23�14 ��H�; �=0.05). 
От друга страна не се установява съществено повлияване на сърдечната честота 
в сравнение с плацебо.

ПрофИл на ТолеранТносТ
От проведен ретроспективен анализ на 50 проучвания с lacidi�ine, 2-6 мг днев-

на доза, при 16 590 пациенти в продължение на 12-26 седмици се установява отно-
сително нисък процент на странични прояви (основно главоболие 7.8%; зачервяване 
5.3%; оток около глезените 4.6% и др.). тези прояви са свързани главно с вазодилата-
торните ефекти на медикамента (6).

Има лИ LACIDIPINE анТИаТеросклероТИчнИ ефекТИ?
калциевите йони играят важна роля в много процеси, свързани с патогенезата 

на атеросклерозата. Повишеният инфлукс на Са2+ води до патологични промени на 
поне две ключови места – ендотелно увреждане в резултат на дисбаланс между No 
и ендотелина; на второ място стимулиране на пролиферацията и миграцията на 
гМк. Всичко това води до неоинтимална пролиферация и атерсклероза.

elSa (eur��ean lacidi�ine Study �n ather�sc�er�sis) е едно от най-големите про-
учвания за оценка ролята на ка в забавянето на атеросклеротичния процес. то е 
и първото проучване, което сравнява ефектите на lacidi�ine и aten���� върху ате-
росклерозата при пациенти с аХ (6). Проучването е многоцентрово, двойно-сляпо, 
рандомизирано.

Оценката се извършва чрез ехографско изследване на каротидната артерия на 
нива общ ствол и бифуркация.

Първична цел: средна промяна в дебелината интима�медия (IMt) на каротид-
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ната артерия – обща и бифуркация (CC и CB) като индекс на атеросклеротичната 
прогресия (CBM�ax)

Вторични цели: увеличение�намаление на броя на плаките (местна IMt ≥1.3 мм); 
фатални и нефатални СС-събития; обща смъртност.

Включени са общо 2334 пациенти – 1177 на lacidi�ine, 4-6 мг�ден, и 1157 пациен-
ти на aten����, 50-100 мг�ден. След отпадане на различен брой на отделните етапи 
се образуват две групи за анализи: Itt (intenti�n-t�-treat) група, при която е направено 
изходно и поне едно проследяващо ехографско изследване – съответно 1023 и 1022 
души; група C����eters – всички завършили успешно 4-годишния срок на проследява-
не – съответно 755 и 764 пациенти.

резултати
Установен е сигнификантен ефект (р<0.0001) на lacidi�ine в сравнение с aten���� 

с разлика в СВМ�ax прогресията от -0.0227 мм (в Itt-групата) и -0.0281 мм (в група-
та C����eters). IMt прогресията е била 0.0145 мм�година в рамото с aten���� и 0.0087 
мм�година в рамото с lacidi�ine (в групата C����eters; 40% редукция; р=0.0073).

Пациентите с регресия на плаките са сигнификантно повече (19.8% срещу 
15.7%), а тези с прогресия на плаките – по-малко (25.9% срещу 29.0%) в рамото с 
lacidi�ine. Няма сигнификантна разлика между двата режима на лечение по отно-
шение на смъртността и сърдечно-съдовите събития, независимо че се наблюдава 
тенденция в полза на lacidi�ine.

редукцията на аН е идентична в двете рамена (-21.8�-15.5 ��H� срещу -21.6�-
15.6 ��H�). амбулаторното 24-часово мониториране на аН показва по-добър кон-
трол в рамото с aten���� в сравнение с lacidi�ine (-10.3�-8.7 ��H� срещу -6.8�-4.9 
��H�; �<0.001)

ИЗводИ
lacidi�ine намалява каротидната IMt прогресия и броя на атеросклеротичните 

плаки. тези ефекти са независими от антихипертензивната му активност и са ин-
дикатор за антиатеросклеротичен потенциал.

ЗаключенИе
Lacidipi��e е ефективен, добре толериран калциев антагонист за лечение на ши-

рок кръг сърдечно-съдови заболявания.
Установена е ниска честота на странични ефекти, особено в средно-дозовите 

режими 2-4 мг�24 часа. има потенциални антиатеросклеротични ефекти както ня-
кои други медикаменти от този клас.
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