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STRESZCZENIE
Lerkanidypina jest dihydropirydynową pochodną antagonistów kanałów wapniowych trze-
ciej generacji, działającą przez blokowanie napięciowozależnych kanałów wapniowych typu L.  
Cechuje się wysoką lipofilnością i dużą naczynioselektywnością. Dzięki powolnemu początko-
wi działania nie powoduje typowej dla innych pochodnych dihydropirydynowych tachykardii. 
Rzadziej wywołuje też obrzęki obwodowe. Skuteczność leku oryginalnego i ryzyko działań nie-
pożądanych oceniano w wielu badaniach klinicznych, w tym badaniach z udziałem osób o du-
żym ryzyku sercowo-naczyniowym, z cukrzycą, a także u osób starszych. Istnieją doniesienia 
o potencjalnym korzystnym wpływie lerkanidypiny na procesy fibrynolizy, hamowanie prze-
rostu lewej komory, a także o jej działaniu nefroprotekcyjnym oraz hamującym rozwój blaszki 
miażdżycowej.

SŁOWA KLUCZOWE
lerkanidypina, nadciśnienie tętnicze

WSTĘP
Zgodnie z danymi epidemiologicznymi częstość występowania nadciśnienia tętnicze-
go w Polsce w populacji ogólnej sięga 30–45% i zwiększa się znacznie wraz z wiekiem. 
W wielu badaniach obserwacyjnych wykazano, iż wysokość ciśnienia tętniczego w po-
miarach gabinetowych i domowych ma niezależny ciągły związek z występowaniem 
incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak: udar mózgu, zawał serca, nagły zgon, 
choroba tętnic obwodowych, a także ze schyłkową niewydolnością nerek. Prawidło-
wość ta dotyczy całego zakresu wieku pacjentów oraz wszystkich grup etnicznych. 
Szczególnie widoczna jest ścisła zależność między częstością występowania nadciśnie-
nia tętniczego a umieralnością z powodu udaru mózgu. W wytycznych Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
(ESH/ESC) z lat 2003 i 2007, dotyczących nadciśnienia tętniczego dokonano przeglą-
du wielu przeprowadzonych z randomizacją prób klinicznych dotyczących stosowa-
nia leków hipotensyjnych. Stwierdzono, że główne korzyści z leczenia hipotensyjnego 
wynikają z samego obniżenia ciśnienia tętniczego i w niepowikłanym nadciśnieniu są 
w znacznym stopniu niezależne od rodzaju farmakoterapii. Stanowisko to podtrzymy-
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ABSTRACT
Lercanidipine is a third-generation dihydropyridine calcium antagonist acting through the 
blockade of the L-type calcium channels in cell membranes. It is highly selective for vascu-
lar smooth muscle and has a high lipophilicity. A gradual onset of action explains why lerca-
nidipine does not induce reflex tachycardia. In contrast to first and second generation of dihy-
dropyridines, it induces peripheral edema with a lower incidence. The efficacy and tolerability 
of oryginal lercanidipine have been evaluated in several comparative and non-comparative 
studies. Recent data suggest that lercanidipine may have also renoprotective and anti-athero-
genic effect. Other benefits reported with lercanidipine are favorable effects on glucose toler-
ance and fibrinolysis. 
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wane jest także w najnowszych wytycznych z roku 2013. Potwierdzono w nich rów-
nież, że diuretyki, β-adrenolityki, antagonistów kanałów wapniowych, inhibitory en-
zymu konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora angiotensynowego nadal 
należy uważać za główne grupy leków do rozpoczynania i kontynuacji leczenia hipo-
tensyjnego, zarówno w monoterapii, jak i w określonych połączeniach [1]. Antagoniści 
kanałów wapniowych są stosowani w leczeniu nadciśnienia tętniczego od przeszło 30 
lat. Lerkanidypina jest dihydropirydynowym antagonistą kanału wapniowego trzeciej 
generacji. Jej unikalne wskaźniki farmakokinetyczne i farmakodynamiczne odpowia-
dają za korzystniejszy profil działania oraz mniejsze ryzyko występowania skutków 
ubocznych w porównaniu z innymi substancjami z tej grupy. Skuteczność kliniczna 
oryginalnego leku była oceniana w wielu badaniach klinicznych – zarówno nieporów-
nawczych, jak i porównawczych z innymi antagonistami kanałów wapniowych oraz 
z lekami z innych grup. 

JONY WAPNIA A EFEKT HIPOTENSYJNY
Depolaryzacja błon komórkowych związana z napływem jonów wapnia do komórki 
prowadzi do skurczu mięśni gładkich naczyń, a efekt ten potęgowany jest dodatko-
wo przez tzw. sprzężenie elektromechaniczne, czyli wewnątrzkomórkowe uwalnia-
nie wapnia z retikulum endoplazmatycznego pod wpływem napływu jonów Ca2+ do 

Struktura chemiczna lerkanidypiny wg [7].
RYCINA 1

NO2

OO

O

H

H3CO

H3C

H3C

CH3

CH3
CH3

N

N

Vol. 6/Nr 4(21)/2013, 36–43



38
Lerkanidypina – wyjątkowy oryginalny lek hipotensyjny 
M. Waszkiewicz, J. Lewandowski

komórki przez kanały błonowe. Działanie hipotensyjne anta-
gonistów kanałów wapniowych jest wynikiem hamowania na-
pływu wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza 
komórek przez wpływ na tzw. wolne napięciowozależne kanały 
wapniowe typu L. Zablokowanie skurczu miocytów powoduje 
zmniejszenie oporu obwodowego, a co za tym idzie – spadek 
ciśnienia tętniczego. 

MIEJSCE LERKANIDYPINY W GRUPIE 
ANTAGONISTÓW KANAŁÓW  
WAPNIOWYCH
Antagoniści kanałów wapniowych to duża, heterogenna gru-
pa leków. Klasyfikowani są oni na kilka sposobów. Najbardziej 
przydatny z klinicznego punktu widzenia wydaje się podział na 
pochodne dihydropirydynowe (amlodypina, felodypina, isrady-
pina, lacydypina, lerkanidypina, nitrendypina, nimodypina, ni-
kardypina, nisoldypina, nifedypina) oraz pochodne niedihydro-
pirydynowe (pochodne fenylalkilaminy – werapamil, pochodne 
benzotiazepiny – diltiazem). Pochodne dihydropirydynowe 
wiążą się z napięciowozależnymi kanałami wapniowymi typu L 
błon komórkowych mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Po-
chodne niedihydropirydynowe blokują także kanały wapniowe 
znajdujące się w obrębie węzła zatokowo-przedsionkowego 
i przedsionkowo-komorowego, wywierają wpływ chronotro-
powy i dromotropowy ujemny oraz oddziałują na aktywność 
układu współczulnego [17]. 
W grupie antagonistów kanałów wapniowych kluczową rolę 
w leczeniu nadciśnienia tętniczego odgrywają pochodne dihy-
dropirydynowe. Pierwsza generacja pochodnych dihydropi-
rydynowych to leki szybko i krótko działające, powodujące 
odruchową aktywację układu współczulnego, co wiąże się 
z występowaniem działań niepożądanych, takich jak tachykar-

dia czy zaostrzenie objawów dławicy piersiowej. Istnieją do-
niesienia o zwiększeniu częstości występowania zawałów serca 
i udarów mózgu związanych ze stosowaniem tych leków [3]. 
Ewolucja struktury chemicznej kolejnych generacji pochod-
nych dihydropirydynowych doprowadziła do powstania leków 
o przedłużonym okresie półtrwania w osoczu (np. amlodypiny) 
i wreszcie o przedłużonym czasie wiązania z receptorami bło-
nowymi – leki trzeciej generacji, których przedstawicielem jest 
lerkanidypina. 
Powolny początek działania, wydłużona w porównaniu z inny-
mi antagonistami kanałów wapniowych aktywność wewnętrz-
na, duża naczynioselektywność i słabe działanie inotropowe 
ujemne oraz brak negatywnego wpływu zawartego w blaszkach 
miażdżycowych cholesterolu na wnikanie leku przez błony ko-
mórkowe to podstawowe zalety lerkanidypiny, odróżniające ją 
od innych leków z tej grupy. Substancja ta z uwagi na swoją 
dużą lipofilność jest zatrzymywana w błonach komórkowych, 
dzięki czemu może stopniowo wchodzić w interakcję z kanała-
mi wapniowymi typu L. 
Wraz z progresją zmian miażdżycowych w naczyniach dostęp 
niektórych leków do błon komórkowych może być utrudniony 
– największy stopień powinowactwa do lipidów w swojej gru-
pie czyni z lerkanidypiny lek o potencjalnie największej moż-
liwości przenikania przez błony komórkowe, także w obrębie 
zmienionych miażdżycowo naczyń. Istnieją również doniesie-
nia, iż lerkanidypina hamuje proliferację mięśni gładkich na-
czyń krwionośnych. W badaniach na zwierzętach wykazano jej 
działanie ograniczające zasięg blaszek miażdżycowych. Przez 
działanie antyoksydacyjne wywiera korzystny wpływ na funk-
cję śródbłonka oraz hamowanie oksydacji cząsteczek LDL-cho-
lesterolu [7, 9]. W badaniach in vitro wykazano również zna-
cząco większą naczynioselektywność lerkanidypiny niż innych 
antagonistów kanałów wapniowych [7]. 

Lerkanidypina jest wysoce lipofilna, przez co magazynowana jest w błonach komórkowych, skąd stopniowo przenika do kanałów wapniowych.
RYCINA 2
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WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE LEKU
Lerkanidypina osiąga maksymalne stężenie w surowicy ok. 3 h po 
zażyciu. Cechuje ją znaczny stopień wiązania z białkami osocza 
(98%) – ma to duże znaczenie u pacjentów z niewydolnością wą-
troby lub nerek, u których potencjalna hipoalbuminemia będzie 
skutkowała zwiększeniem wolnej frakcji lerkanidypiny. Lipofil-
ność substancji sprawia, że jej stosunkowo niska biodostępność 
(ok. 10%), wynikająca z nasilonego efektu pierwszego przejścia 
przez wątrobę, zwiększa się nawet 4-krotnie przy podaniu przed 
posiłkiem bogatotłuszczowym. Zaleca się, aby lek był przyjmo-
wany przynajmniej 15 min przed posiłkiem. Lerkanidypina me-
tabolizowana jest w niemalże równym stopniu przez wątrobę 
i nerki. Nie zaleca się jej stosowania u osób z ciężką dysfunkcją 
tych narządów. Czas półtrwania lerkanidypiny w osoczu wynosi 
2–5 h [4]. Obserwowano dłuższy czas półtrwania leku w osoczu 
(ok. 10 h) przy dawkowaniu 10–20 mg/24 h przez 7 dni [5]. Nie 
wydaje się, aby należało znacząco redukować dawkę u chorych 
po 65. r.ż., gdyż nie stwierdzono istotnych odmienności w far-
makokinetyce leku u osób starszych. 
Leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, w tym także 
lerkanidypina, są metabolizowane przez układ enzymatyczny 
cytochromu CYP3A4, co należy uwzględnić przy jednoczes-
nym stosowaniu lerkanidypiny i leków indukujących CYP3A4 
(np. ryfampicyny) oraz jego inhibitorów (jak niektóre leki prze-
ciwgrzybicze, przeciwhistaminowe, immunosupresyjne, inhi-
bitory proteaz czy sok z grejpfruta). Równoległe stosowanie 
lerkanidypiny z metoprololem nie wpływa na biodostępność 
β-adrenolityku, natomiast powoduje zmniejszenie biodostęp-
ności antagonisty kanałów wapniowych o 50%. W przypadku 
leczenia skojarzonego z β-adrenolitykami może się okazać ko-
nieczne dostosowanie dawki lerkanidypiny [6].
Długi czas działania lerkanidypiny pozwala stosować ją raz na 
dobę. Jednorazowa zalecana dawka wynosi 10 mg, można ją 
zwiększyć do 20 mg. Zwiększanie dawki leku powinno się od-
bywać stopniowo, gdyż pełne działanie hipotensyjne lerkanidy-
pina osiąga mniej więcej po 2 tygodniach terapii. Jak już wspo-
mniano, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku 
u osób starszych ani u osób z łagodnymi zaburzeniami czynno-
ści wątroby lub nerek. U chorych z umiarkowanym lub ciężkim 
zaburzeniem czynności wątroby dostępność biologiczna jest 
większa z powodu mniej nasilonego metabolizmu pierwszego 
przejścia. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek 
oraz u osób poddawanych dializie obserwuje się wyższe stęże-
nia lerkanidypiny w osoczu (o blisko 70%) [6].
Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stoso-
wania lerkanidypiny, są w zasadzie takie same jak w przypad-
ku wszystkich niedihydropirydynowych antagonistów kanałów 
wapniowych, różnica polega jedynie na częstości ich występo-
wania. Do najczęstszych działań ubocznych należą: bóle i za-
wroty głowy, tachykardia, kołatanie serca, obrzęki obwodowe 

i nagłe zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy. Rzadziej wy-
stępują: senność, osłabienie, zmęczenie, bóle mięśni, wysypka, 
wielomocz, dolegliwości gastryczne lub zaostrzenie dolegliwo-
ści dławicowych. Istnieją również doniesienia o bardzo rzadkim 
występowaniu: omdleń, przejściowego zwiększenia aktywności 
transaminaz, hipotonii, przerostu dziąseł, częstomoczu, nad-
wrażliwości. U chorych na dławicę piersiową może wystąpić 
zwiększenie częstości, wydłużenie czasu trwania lub nasilenie 
ciężkości napadów. W jednej z metaanaliz, obejmującej 8 pro-
wadzonych z randomizacją prób klinicznych, porównywano 
tolerancję lerkanidypiny i innych dihydropirydynowych anta-
gonistów kanałów wapniowych. Stwierdzono, że w porównaniu 
z pierwszą generacją leków stosowanie lerkanidypiny wiązało 
się z mniejszym ryzykiem wystąpienia obrzęków obwodowych 
(57/742 dla lerkanidypiny vs 88/627 dla leków pierwszej gene-
racji; RR = 0,44, 95% CI: 0,31–0,62). Nie stwierdzono różnicy 
w częstości występowania napadowego zaczerwienienia skóry 
czy bólów głowy między lerkanidypiną a pochodnymi dihydro-
pirydynowymi drugiej generacji. Uczestnicy powyższych prób 
klinicznych z powodu działań niepożądanych rzadziej zaprze-
stawali stosowania lerkanidypiny niż leku pierwszej generacji.  
Nie obserwowano jednak różnicy między pacjentami stosują-
cymi lerkanidypinę a tymi, którzy stosowali pochodną dihydro-
pirydynową drugiej generacji [16]. 

SKUTECZNOŚĆ LERKANIDYPINY A DOWODY 
KLINICZNE
Skuteczność hipotensyjną lerkanidypiny oceniano w wielu ba-
daniach oraz u chorych o różnym obrazie klinicznym. Wyniki 
kilku istotnych badań przytoczono poniżej. 

Średnia zmiana wysokości ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP)  
po 24 h od zażycia leku u osób leczonych lerkanidypiną przez 4 tygodnie [23].

RYCINA 3
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W badaniu ELLE (the ELderly and LErcanidipine study) po-
równywano wpływ lerkanidypiny, lacydypiny i nifedypiny GITS 
na ciśnienie tętnicze oraz czynność serca u pacjentów w wieku 
65 lat i starszych, z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem 
tętniczym. Chorzy przez 24 tygodnie otrzymywali w zależności 
od grupy randomizacyjnej 5 mg lerkanidypiny, 2 mg lacydypiny 
lub 30 mg nifedypiny. U chorych nieodpowiadających na lecze-
nie po 2 tygodniach dawkę leków podwajano. Po 24 tygodniach 
leczenia redukcja ciśnienia skurczowego w grupie lerkanidypi-
ny wynosiła 18,3 mmHg i była podobna jak w grupie nifedy-
piny (redukcja o 17,7 mmHg), natomiast w grupie lacydypiny 
wyniosła 16,6 mmHg. Najmniejszą częstość działań niepożą-
danych odnotowano w grupie lerkanidypiny – 19,4% (w grupie 
nifedypiny i lacydypiny wartości wynosiły odpowiednio 28,4% 
i 27,1%) [12]. 
W badaniu LAURA podjęto się oceny, na ile skuteczność hipo-
tensyjna lerkanidypiny była niezależna od różnego ryzyka serco-
wo-naczyniowego. Wzięło w nim udział 3175 chorych w wieku 
63 ± 10 lat. Badanych podzielono na 4 grupy, o małym, średnim, 
dużym i bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym. Po 6 
miesiącach leczenia w każdej z grup uzyskano istotną redukcję 
ciśnienia tętniczego (największa, o 27,4/17,4 mmHg, w grupie 
o bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym). Najczęstszy-
mi działaniami niepożądanymi, jakie obserwowano, były obrzęki 
obwodowe (5,1%), bóle głowy (3,3%) i napadowe zaczerwienie-
nie skóry (2,5%), jednak tylko 1,7% chorych przerwało leczenie 
z powodu działań ubocznych, częstość ich występowania była 
niezależna od ryzyka sercowo-naczyniowego [10].
W odróżnieniu od większości dihydropirydynowych antagoni-
stów kanałów wapniowych lerkanidypina powoduje rozszerze-
nie zarówno tętniczek doprowadzających, jak i odprowadzają-
cych nefronu. Ma więc potencjalnie działanie nefroprotekcyjne, 
jednak nie zostało ono jeszcze dobrze poznane. W kilku bada-
niach klinicznych przeprowadzono ocenę wpływu stosowania 
lerkanidypiny u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i/lub 
białkomoczem. W badaniu ZAFRA, w którym wzięło udział 
203 pacjentów (z czego 20% z cukrzycą) z klirensem kreatyni-
ny < 70 ml/min/1,73 m2, ze źle kontrolowanym nadciśnieniem 
tętniczym pomimo leczenia antagonistą konwertazy angioten-
syny lub antagonistą receptora angiotensyny II, pacjenci otrzy-
mywali dodatkowo 10 mg lerkanidypiny i byli obserwowani 
przez 6 miesięcy. Ciśnienie skurczowe uległo obniżeniu ze 162 
± 16,6 do 131,6 ± 11,6 mmHg, ciśnienie rozkurczowe – z 93,2 
± 8,3 do 78,2 ± 6,4 mmHg, klirens kreatyniny wzrósł z 41,8 ± 
16,0 do 45,8 ± 18 ml/min/1,73 m2, a białkomocz zmniejszył się 
z 3,5 ± 3,2 do 2,8 ± 2,8 g/24 h. Na podstawie wyników tego 
badania nie da się jednak powiedzieć, na ile poprawa klirensu 
kreatyniny oraz redukcja białkomoczu były efektem działania 
hipotensyjnego leku, a na ile wynikały z innych mechanizmów 
nefroprotekcyjnych [22]. 

W wielu badaniach dowiedziono, że upośledzenie fibrynolizy 
u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego jest czyn-
nikiem złym rokowniczo. W jednym z badań klinicznych z ran-
domizacją porównujących m.in. wpływ losartanu i lerkanidy-
piny na parametry fibrynolizy stwierdzono, iż lerkanidypina 
powoduje istotne obniżenie stężenia inhibitora aktywatora pla-
zminogenu (PAI-1, plasminogen activator inhibitor 1). Działa-
nia takiego nie obserwowano w grupie losartanu. W odróżnie-
niu od β-adrenolityków czy diuretyków, w przypadku których 
istnieją doniesienia, że mogą one mieć niekorzystny wpływ na 
mechanizmy fibrynolizy, lerkanidypina wydaje się mieć dzia-
łanie korzystne. Wnioski te wymagają jednak potwierdzenia 
w dużych badaniach klinicznych [11]. 

LERKANIDYPINA JAKO SKŁADNIK 
PREPARATÓW ZŁOŻONYCH?
Żeby prawidłowo kontrolować ciśnienie tętnicze, większość pa-
cjentów z nadciśnieniem zazwyczaj musi stosować więcej niż 
jeden lek. Obecnie na polskim rynku leków hipotensyjnych nie 
jest dostępny żaden preparat złożony zawierający lerkanidypi-
nę. W wielu badaniach klinicznych podjęto próbę oceny sku-
teczności połączenia lerkanidypiny z inhibitorami konwertazy 
angiotensyny czy sartanami [9]. Tak jak oczekiwano, efekty 
leczenia skojarzonego były lepsze niż monoterapii. W badaniu 
przeprowadzonym na grupie chorych, w której lerkanidypina 
w monoterapii okazała się nieskuteczna, oceniono efekt działa-
nia hipotensyjnego lerkanidypiny w połączeniu z enalaprilem. 
Odsetek chorych, u których uzyskano normalizację ciśnienia 
tętniczego, w grupie terapii skojarzonej był znacząco wyższy niż 
w grupie stosującej lerkanidypinę w monoterapii (22% vs 12%; 
p = 0,012) [14]. Analogiczne badanie przeprowadzono z ena-
laprilem – u chorych nieodpowiadających na leczenie samym 
inhibitorem konwertazy angiotensyny zastosowano enalapril 
z lerkanidypiną. Po 12 tygodniach w grupie stosującej leczenie 
skojarzone zadowalającą kontrolę ciśnienia uzyskano u 24% vs 
17% (p = NS) chorych [14]. 
Połączenie powyższych leków okazało się skuteczne także 
w wyselekcjonowanych grupach wysokiego ryzyka sercowo- 
-naczyniowego, np. u chorych na cukrzycę typu 2 [14]. 
W wielu badaniach oprócz skuteczności leczenia skojarzonego 
oceniano także częstość występowania działań niepożądanych, 
ale nie zaobserwowano istotnej różnicy w porównaniu z mono-
terapią. Dodatkowo za celowością leczenia skojarzonego prze-
mawiało niezaobserwowanie negatywnego działania na meta-
bolizm glukozy oraz lipidów u badanych [14].
W jednym z prowadzonych z randomizacją badań klinicznych 
podjęto się oceny skuteczności działania hipotensyjnego bena-
zeprilu w monoterapii w porównaniu z benazeprilem w połą-
czeniu z lerkanidypiną. W badaniu wzięło udział 181 pacjen-
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tów z nadciśnieniem tętniczym łagodnym oraz umiarkowanym. 
Otrzymywali oni w zależności od grupy randomizacyjnej 10 
mg benazeprilu i 10 mg lerkanidypiny lub 10 mg benazeprilu 
(dawka benazeprilu mogła być zwiększona do 20 mg w przy-
padku utrzymywania się wysokości rozkurczowego ciśnienia 
tętniczego powyżej 90 mmHg). W badaniu oceniano kontrolę 
ciśnienia oraz występowanie działań niepożądanych pod koniec 
pierwszego, czwartego i ósmego tygodnia terapii. Skuteczność 
leczenia w grupie benazeprilu i lerkanidypiny vs skuteczność 
w grupie benazeprilu wynosiła w 1., 4. i 8. tygodniu odpowied-
nio: 41,2% vs 37,6% (p > 0,05), 67,1% vs 44,7% (p <  0,05) oraz 
71,8% vs 45,9% (p < 0,05). Nie wykazano istotnych statystycz-
nie różnic w częstości występowania działań niepożądanych 
między grupami [13]. Mimo że badanie nie miało charakteru 
wieloośrodkowego, nie opierało się na podwójnie ślepej próbie 
i zostało przeprowadzone na stosunkowo niewielkiej liczbie 
pacjentów, to jego wyniki są jednak zachęcające.

LEK ORYGINALNY CZY GENERYCZNY?
Udział leków odtwórczych w ogólnej sprzedaży stanowi od 10% 
do 70% wartości sprzedaży farmaceutyków. W Polsce według 
European Generic Medicines Association rynek leków odtwór-
czych stanowi ok. 50–60% obrotów całego rynku i nadal roś-
nie. O ile lekarz może być w pierwszym rzędzie zainteresowany 
skutecznością terapeutyczną leku, o tyle chorzy lub instytucje 
refundujące będą najpierw oceniały dostępność i ekonomiczną 
opłacalność terapii [24]. Na polskim rynku obecnie są dostęp-

ne trzy preparaty lerkanidypiny, z czego dwa to leki generycz-
ne. Aby lek oryginalny i leki generyczne mogły być stosowane 
wymiennie, musi zostać wykazana ich biorównoważność. Bio-
równoważność dwóch substancji oznacza brak istotnej różnicy 
w szybkości i stopniu ich wchłaniania. Analizuje się kilka para-
metrów – maksymalne stężenie leku we krwi, pole powierzch-
ni pod krzywą (obrazujące zmiany stężenia leku w czasie) oraz 
czas maksymalny (czyli czas potrzebny do osiągnięcia maksy-
malnego stężenia leku we krwi). Za biorównoważny uważa się 
lek, który może się różnić od oryginału w zakresie maksymal-
nego stężenia o +25%, a w zakresie pola pod krzywą o +20% 
powierzchni. Z powyższego łatwo wyciągnąć wnioski, porów-
nując efekt terapeutyczny dwóch hipotetycznych preparatów 
generycznych, z których każdy uzyskał skrajne, ale dopuszczal-
ne wyniki w zakresie wymienionych wyżej parametrów – po-
tencjalna różnica w ich biodostępności może wynosić nawet 
40% [24]. Wątpliwości co do rzetelności procesu oceny biorów-
noważności może też budzić kilka faktów. Jej oceny dokonu-
je się zwykle na niewielkiej grupie osób (24–36) – zdrowych 
ochotników. Producent leku generycznego nie jest zobowiąza-
ny do przedstawienia wyników badań (klinicznych ani przed-
klinicznych) dokumentujących skuteczność danej substancji 
– podstawą wniosku rejestracyjnego jest badanie biorówno-
ważności. Badania kliniczne leku oryginalnego przeprowadzane 
są na setkach osób – zarówno zdrowych, jak i chorych. U osób 
zdrowych nie ma możliwości określenia wpływu samego pro-
cesu chorobowego, w którego terapii lek ma być stosowany, na 
wchłanianie. Tymczasem u chorych wchłanianie, metabolizm 
oraz wydalanie leku mogą być odmienne niż u osób zdrowych. 
Do innych czynników osobniczych mogących wpływać na wy-
nik badania biorównoważności należy zaliczyć wiek i stan od-
żywienia (a co za tym idzie – stężenie albuminy w surowicy). 
U osób w wieku podeszłym często współwystępuje pogorszenie 
funkcji wątroby, a zwłaszcza nerek, co może mieć wpływ na 
metabolizm i wydalanie leków. 
Lerkanidypina jest mieszaniną racemiczną. Najwięcej różnic 
w farmakokinetyce mieszanin racemicznych pojawia się nie na 
etapie wchłaniania, ale dopiero w procesach biotransformacji. 
Biorównoważność leku generycznego z lekiem oryginalnym 
nie oznacza więc braku istotnych różnic między nimi, a tym 
samym nie gwarantuje bezpieczeństwa i skuteczności wykaza-
nych w testach klinicznych [8]. 

PODSUMOWANIE
Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najszerzej rozpowszech-
nionych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczy-
niowego. Jego właściwe leczenie ma zasadnicze znaczenie dla 
ograniczenia powikłań i redukcji ryzyka zgonu z powodu cho-
roby układu krążenia. Wśród wielu leków stosowanych w tera-

Skuteczność lerkanidypiny oraz lerkanidypiny w terapii złożonej w porównaniu 
ze skutecznością innych leków wyrażona jako współczynnik kontroli ciśnienia tętniczego  

w różnych badaniach klinicznych [14].

RYCINA 4
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