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STRESZCZENIE
Lerkanidipina jest naczynioselektywnym, dihydropirydynowym antagonistą wapnia, o  udo-
wodnionym skutecznym działaniu hipotensyjnym. To najmłodszy przedstawiciel rodziny an-
tagonistów wapnia, który dzięki właściwościom lipofilowym ma wolniejszy początek i dłuższy 
czas działania niż wielu innych antagonistów wapnia. Wyniki innych badań sugerują, że lerka-
nidipina może również chronić przed uszkodzeniami narządowymi i  redukować postęp prze-
wlekłej choroby nerek, co jest szczególnie ważne w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętni-
czym. Równocześnie lerkanidipina jest lepiej tolerowana przez pacjentów niż większość innych 
antagonistów wapnia. 

SŁOWA KLUCZOWE
lerkanidipina, lipofilność, nefroprotekcja, obrzęki kończyn dolnych 

WPROWADZENIE
Antagoniści wapnia stanowią jedną z najchętniej i najczęściej stosowanych grup leków 
hipotensyjnych. Wyniki dużych polskich badań populacyjnych, takich jak NATPOL czy 
POLSENIOR, pokazały, że po antagonistów wapnia lekarze sięgają szczególnie chętnie 
u pacjentów starszych [1] (ryc. 1). Poza skutecznością hipotensyjną podyktowane jest 
to również niezwykle rzadkim występowaniem poważnych działań niepożądanych 
związanych z  podawaniem leków z  tej grupy. Antagoniści wapnia często wybierani 
są również jako kolejny lek hipotensyjny u pacjentów, u których monoterapia nadciś- 
nienia tętniczego nie jest wystarczająca do osiągnięcia prawidłowej kontroli jego 
wartości. 
Omawiana grupa farmaceutyczna cechuje się dużą heterogennością, obejmując wiele 
substancji o nieco odmiennym działaniu. Na podstawie budowy chemicznej wyróż-
niamy leki należące do grupy niedihydropirydynowych (jak diltiazem i  werapamil) 
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ABSTRACT
Lercanidipine is vasoselective, dihydropyridine calcium chanel blocker with a proven effective 
hypotensive properties. It is the newest representative of the family of calcium chanel block-
ers, which, thanks to the lipophilic properties has slower onset and longer duration of action 
than many other calcium chanel blockers. Other studies suggest that lercanidipine can also 
protect against organ damage and reduce the progression of chronic kidney disease, which is 
particularly important in patients with hypertension. At the same time lercanidipine is better 
tolerated by patients than most of the other calcium chanel blockers.
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oraz dihydropirydynowych antagonistów wapnia. Inna klasyfikacja, przedstawiona 
na rycinie 2, dzieli antagonistów wapnia na typy w zależności od powinowactwa do 
mięśnia sercowego i  naczyń krwionośnych oraz generacje, które różnią się czasem 
działania hipotensyjnego.
Generacja I  ma najkrótszy okres półtrwania i  czas działania, dlatego też należące 
do niej leki, takie jak nifedipina, muszą być podawane 3 razy na dobę, generacja II 
cechuje się pośrednim czasem działania, a  leki należące do generacji III, np. naj-
nowsza molekuła z  tej grupy – lerkanidipina – charakteryzują się czasem działania 

Częstość stosowania poszczególnych leków hipotensyjnych w badaniu POLSENIOR.
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Podział antagonistów wapnia.
RYCINA 2

Przedstawiciele Działanie
Typ I
werapamil, diltiazem naczyniowe = sercowe
Typ II
I generacja
nifedipina, nikardipina naczyniowe > sercowe
II generacja
nifedipina SR, nikardipina SR, felodipina ER, isradipina, nimodipina, nisoldipina, nitrendipina naczyniowe > sercowe
III generacja
lerkanidipina, amlodipina, lacidipina naczyniowe > sercowe
Typ III
cinarizina, flunarizina, fendilina naczyniowe 
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W  badaniu ELYPSE (Eficacia de Lecanidipino y su Perfil de 
Seguridad) [4], obejmującym pacjentów z  nadciśnieniem tęt-
niczym pierwszego lub drugiego stopnia, po 3  miesiącach 
stosowania lerkanidipiny w dawce dobowej 10 mg zauważono 
istotną redukcję ciśnienia tętniczego. Wartości rozkurczowego 
ciśnienia tętniczego < 90 mmHg, uznane w tej analizie za do-
celowe, przy monoterapii lerkanidipiną osiągnięto u  64% pa-
cjentów (ryc. 3).
Również badania porównujące lerkanidipinę w  dawce 
10  mg na dobę z  lekami hipotensyjnymi takimi jak kaptopril 
(25  mg/24  h), atenolol (50 mg/24 h), hydrochlorotiazyd 
(12,5 mg/24 h) oraz losartan wykazały, że antagonista wapnia 
jest równie skuteczny jak wszystkie te substancje [5–8]. Bada-
nia mające na celu potwierdzenie skuteczności lerkanidipiny 

przekraczającym 24 h [2]. Zapewnia to stałą kontrolę ciśnie-
nia tętniczego krwi, utrzymującą się nawet w  okolicy końca 
poprzedniej zastosowanej dawki. W  przypadku lerkanidipiny 
długi czas działania hipotensyjnego wiąże się z jej unikalnymi 
właściwościami. Czas półtrwania leku po podaniu doustnym 
wynosi 8–10 h, jednak dzięki lipofilności, a przez to powino-
wactwu do lipidów błony komórkowej, działanie hipotensyjne 
lerkanidipiny utrzymuje się przez ponad 24 h [3].

CZY WSZYSTKIE PREPARATY 
LERKANIDIPINY SĄ TAKIE SAME?
Należy pamiętać, że obecne na rynku polskim preparaty za-
wierające lerkanidipinę różnią się składem substancji dodatko-
wych w stosunku do preparatu oryginalnego, co może modyfi-
kować farmakokinetykę leku.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA LERKANIDIPINY
Działanie lerkanidipiny polega na odwracalnym blokowaniu 
kanałów wapniowych typu L. Uniemożliwia ono napływ jo-
nów wapnia do wnętrza komórki, a  przez to hamuje skurcz 
komórek mięśni gładkich naczyń oraz powoduje wazodylata-
cję i  obniżenie wartości ciśnienia tętniczego. Ze względu na 
różne rozmieszczenie tych kanałów w  organizmie człowieka, 
działanie antagonistów wapnia, tak jak napisano powyżej, bę-
dzie się ograniczać tylko do kanałów rozmieszczonych w mię-
śniówce naczyń krwionośnych, w  sercu lub w  obu typach 
tkanek. Lerkanidipina w  większym stopniu wykazuje wpływ 
na kanały w naczyniach krwionośnych, dlatego też powoduje 
spadek wartości ciśnienia tętniczego bez spadku częstości ryt-
mu serca. Skuteczność hipotensyjną amlodipiny potwierdzo-
no w licznych badaniach klinicznych, porównując jej działanie 
zarówno z placebo, jak i z  innymi antagonistami wapnia oraz 
z lekami hipotensyjnymi innych grup. 
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Działanie hipotensyjne lerkanidipiny.
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amlodipiny i lerkanidipiny.
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w  redukcji ciśnienia tętniczego w  ciągu całej doby także po-
kazały, że lerkanidipina skutecznie redukuje ciśnienie tętnicze, 
zapewnia jego prawidłowe nocne spadki, a jej skuteczność jest 
pod tym względem porównywalna z  efektywnością innego 
często stosowanego leku z tej grupy – amlodipiny [9] (ryc. 4).
Także redukcja średnich wartości ciśnienia tętniczego nie róż-
ni się znacząco od tej uzyskiwanej przy zastosowaniu amlodi-
piny [9] (ryc. 5).

TOLERANCJA LECZENIA
W  obliczu podobnej skuteczności hipotensyjnej obu leków 
istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na różnice pomię-
dzy poszczególnymi antagonistami wapnia. Najczęstsze dzia-
łania niepożądane tej grupy leków obejmują: zaczerwienienie 
twarzy, bóle głowy i  obrzęki kończyn dolnych. W  przypadku 
zaczerwienienia twarzy najczęściej działania te występują już 
pierwszego dnia i stopniowo tracą nasilenie, ale w sporadycz-
nych przypadkach mogą być przyczyną odstawienia leku. Na 
powierzchniach narażonych na działanie światła słonecznego 
mogą być przyczyną powstawania stałych zmian o charakterze 
teleangiektazji. Zjawisko to opisywano po podaniu nifedipiny, 
felodipiny, amlodipiny i diltiazemu [11].
Innym działaniem niepożądanym często opisywanym po po-
daniu antagonistów wapnia są obrzęki kończyn dolnych. Wy-
stępują one zwłaszcza w okolicy kostek. Ich patofizjologia nie 
jest związana ze zmniejszeniem wydalania moczu, ale wynika 
raczej z rozszerzenia drobnych naczyń tętniczych podudzi, co 
skutkuje wzrostem ciśnienia w  naczyniach włosowatych oraz 
wzrostem aktywności układu renina–angiotensyna–aldoste-
ron [11, 12]. Szacunkowe dane pokazują, że przy stosowaniu 

antagonistów wapnia obrzęki podudzi mogą występować 
nawet u 30% leczonych pacjentów, a częstość występowania 
rośnie wraz ze wzrastającą dawką leku [2]. Wyniki dotychcza-
sowych badań pokazują, że w przypadku lerkanidipiny obrzęki 
kostek występują znacznie rzadziej niż przy zastosowaniu in-
nych leków z tej grupy. Na rycinie 6 przedstawiono porówna-
nie dwóch parametrów – zmiany ciśnienia w tkance podskór-
nej goleni oraz objętości kostek i stóp u pacjentów leczonych 
lerkanidipiną i nifedipiną o zmodyfikowanym uwalnianiu [13]. 
Można zauważyć, że nifedipina powoduje znacznie większy 
wzrost tych parametrów niż ten obserwowany przy zastoso-
waniu lerkanidipiny.
Częstość występowania innych działań niepożądanych, takich 
jak bóle głowy czy uderzenia gorąca, przy stosowaniu lerka-
nidipiny jest zależna od dawki, jednakże w  każdym przypad-
ku utrzymuje się na niskim poziomie, często porównywalnym 
z placebo [14, 15] (ryc. 7).

Porównanie obrzęków kostek występujących przy zastosowaniu lerkanidipiny i innego 
antagonisty wapnia.
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Na podstawie danych przedstawionych na rycinie 7 można za-
uważyć, że częstość występowania działań niepożądanych jest 
większa, kiedy u pacjenta zastosujemy od razu wysoką dawkę 
(20 mg na dobę). Zastosowanie niższej dawki i  jej stopniowe 
zwiększanie powoduje wzrost tolerancji leczenia i  zmniejsze-
nie występowania działań niepożądanych. 
Niemniej jednak, niezależnie od zastosowanej dawki leku, 
przy łącznym rozpatrywaniu wszystkich działań niepożąda-
nych okazuje się, że lerkanidipina wykazuje najmniejszą czę-
stość występowania niekorzystnych zdarzeń [14, 16]. Przekła-
da się to na lepszą tolerancję leczenia. Badanie o  akronimie 
TOLERANCE (TOlerabilidad de LERcanidipino 20 mg frente 
a  Amlodipino y  Nifedipino en CondicionEs normales de uso) 
porównujące lerkanidipinę z innymi antagonistami wapnia po-
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DODATKOWE KORZYSTNE WŁAŚCIWOŚCI
Kolejną wyjątkową właściwością odróżniającą lerkanidipinę 
od innych leków z grupy antagonistów wapnia jest jej unikal-
ny wpływ na funkcję nerek. Większość antagonistów wapnia, 
w tym np. amlodipina, wpływa rozkurczająco tylko na tętniczki 
doprowadzające nefronu, podczas gdy lerkanidipina rozkurcza 
zarówno tętniczkę doprowadzającą, jak i odprowadzającą [16]. 
Hipotetycznie może się to łączyć z poprawą perfuzji miąższu 
nerek i zapobiegać progresji przewlekłej choroby nerek. Takie 
działanie jest szczególnie ważne u pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym, a  także u  osób z  cukrzycą, ponieważ uszkodzenie 
nerek to jedno z  najczęstszych powikłań obu tych chorób. 
Opisane właściwości udowodniono tylko dla jednego antago-
nisty wapnia – lerkanidipiny. Wykazano, że dodanie lerkanidi-
piny w dawce 20 mg do leku blokującego układ RAA przez 3 
miesiące u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i białkomo-
czem redukuje go aż o 37% [19] (ryc. 9).
Również badanie przeprowadzone na trudnej do skutecznego 
leczenia hipotensyjnego populacji pacjentów z przewlekłą nie-
wydolnością nerek po kazało, że dodanie lerkanidipiny do leku 
blokującego układ RAA nie tylko obniżało ciśnienie tętnicze, 
ale także, co przedstawiono powyżej, pomagało zmniejszyć 
białkomocz oraz istotnie zwiększało klirens kreatyniny [20].
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kazało nie tylko, że omawiany lek jest akceptowany przez le-
czonych nim pacjentów. Wykazało ono również niski odsetek 
działań niepożądanych, które – jeżeli wystąpią – mają mniej-
sze nasilenie niż te odnotowywane w przypadku innych leków 
z tej grupy [17].
Rzadsze występowanie działań niepożądanych i  lepsza tole-
rancja leczenia przekładać się będą na poprawę compliance, 
tak ważnej w  przypadku leczenia choroby przewlekłej, jaką 
jest nadciśnienie tętnicze (ryc. 8).
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RYCINA 9

Właściwości farmakodynamiczne lerkanidipiny.
TABELA 1

Substancja
Wchła-
nianie

Biodo-
stępność

Wiązanie  
z białkami

Czas pół-
trwania

Dawkowanie

werapamil > 90% 10–35% 83–90% 2,8–3,6 h 1–2 × dobę
diltiazem > 90% 41–67% 77–80% 3,5–7 h 2–3 × dobę
nifedipina > 90% 45–86% 92–98% 1,9–5,8 h 3–4 × dobę
nikardipina 100% 35% > 95% 2–4 h 2–3 × dobę lub wlew
isradipina > 90% 15–24% > 95% 8–9 h 1 × dobę
felodipina 100% 20% > 99% 11–16 h 1 × dobę
amlodipina > 90% 64–90% 97–99% 30–50 h 1 × dobę
lerkanidipina 100% 10–40% 98% 8–10 h 1 × dobę

PODSUMOWANIE
Z uwagi na ograniczoną objętość tego opracowania nie sposób 
odnieść się szeroko do wszystkich korzystnych działań związa-
nych ze stosowaniem lerkanidipiny. Poniższe argumenty prze-
mawiające za korzyściami klinicznymi stosowania leku wraz 
z  argumentami dotyczącymi bezpieczeństwa terapii powinny 
przekonać każdego Czytelnika, że lerkanidipina stanowi obec-
nie najnowocześniejszą i najkorzystniejszą opcję farmakotera-
pii nadciśnienia tętniczego spośród antagonistów wapnia [15]. 
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