
33

  

Vol. 7/Nr 4(25)/2014, 33-38
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WSTĘP
Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, jednego z  głównych modyfikowalnych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, wciąż w  wielu przypad-
kach pozostaje wyzwaniem. Uzyskanie docelowych dla populacji ogólnej wartości 
ciśnienia tętniczego (poniżej 140/90 mmHg) bywa trudne pomimo powszechne-
go dostępu do skutecznych, bezpiecznych i  względnie tanich leków hipotensyjnych. 
Wytyczne dotyczące diagnostyki i  leczenia nadciśnienia tętniczego są jednym z naj-
częściej aktualizowanych dokumentów medycznych, od wielu lat niezmiennie jed-
nak jako podstawowe wymienia się pięć głównych grup leków hipotensyjnych. Są 
to: antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II (sartany), inhibitory konwertazy 
angiotensyny (ACE-I), β-adrenolityki, diuretyki tiazydowe i  tiazydopodobne oraz 
antagoniści kanałów wapniowych [1]. Aktualne wytyczne akcentują potrzebę się-
gania po cząsteczki najnowszej generacji. Zwracają również uwagę na kwestię com-
pliance – bowiem właściwy, uwzględniający indywidualne cechy pacjenta, dobór 
leków poprawia wytrwałość terapeutyczną [1]. Ze względu na częste współwystę-
powanie nadciśnienia tętniczego i  dyslipidemii, otyłości oraz cukrzycy (wymienio-
ne patologie wchodzą w  skład zespołu metabolicznego) pożądane jest, aby leki hi-
potensyjne były przynajmniej metabolicznie obojętne [1]. Należy również pamiętać 
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o częstej konieczności stosowania dwóch lub trzech leków hipotensyjnych jednocześ- 
nie. Ze względu na to chcielibyśmy, by wybrane przez nas cząsteczki nie tylko nie wy-
kazywały niekorzystnych interakcji z  innymi lekami hipotensyjnymi, ale i  pozwalały 
uzyskać synergistyczny efekt obniżający ciśnienie tętnicze [1]. Lerkanidypina wyda-
je się spełniać wszystkie te wymagania. Poniżej przedstawiamy siedem powodów, dla 
których warto sięgnąć po ten lek.

POWÓD 1.
LERKANIDYPINA JEST LEKIEM NOWEJ GENERACJI 
O KORZYSTNYCH PARAMETRACH FARMAKOKINETYCZNYCH 
I FARMAKODYNAMICZNYCH
Lerkanidypina jest dihydropirydynowym antagonistą kanałów wapniowych typu L 
i  T, charakteryzującym się bardzo wysoką lipofilnością oraz wysoką selektywnością 
względem receptorów wapniowych zlokalizowanych w  ścianach naczyń tętniczych 
[2,  3]. W  efekcie lek ten działa silnie wazodylatacyjnie, jednocześnie nie wpływając 
na czynność i  kurczliwość mięśnia sercowego oraz aktywność elektryczną komórek 
układu bodźcoprzewodzącego (brak wpływu na zapis elektrokardiograficzny) [2, 3].
Lerkanidypina powinna być stosowana przed jedzeniem. Z uwagi na duże znaczenie 
efektu pierwszego przejścia biodostępność leku w przypadku jego przyjęcia wraz z po-
karmem może się zmniejszyć [2, 3]. Maksymalne stężenie w osoczu lerkanidypina uzy-
skuje po 1,5–3 h, w ok. 98% wiążąc się z białkami. Okres półtrwania leku wynosi 8–10 
h, a efekt hipotensyjny utrzymuje się przez 24 h [2, 3]. Wśród innych przedstawicieli 
antagonistów kanałów wapniowych lerkanidypina wyróżnia się korzystnym wskaźni-
kiem T/P, który wynosi blisko 0,8, ustępując pod tym względem według Macchiarulo 
i wsp. jedynie nifedypinie (tabletka GITS) [4]. Wspominana wcześniej wysoka lipofil-
ność cząsteczki zwiększa powinowactwo leku do błony komórkowej – jest to prawdo-
podobny mechanizm stabilnej i długotrwałej blokady kanałów wapniowych [2, 3].
Metabolizm lerkanidypiny zachodzi z udziałem cytochromów CYP3A4 z  pełnymi 
tego konsekwencjami. Blisko połowa leku wydalana jest z  moczem. Warto również 
podkreślić, iż po przekroczeniu dawki 30 mg/24 h siła działania hipotensyjnego (pole 
pod krzywą zależności stężenia leku w osoczu od czasu) wchodzi w fazę plateau, co 
wskazuje na brak zasadności stosowania wyższych dawek [2, 3]. W  standardowych 
dawkach 10–20 mg/24 h nowa cząsteczka charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancją. 

POWÓD 2.
LERKANIDYPINA STOSOWANA W MONOTERAPII 
SKUTECZNIE OBNIŻA WARTOŚCI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Lerkanidypina skutecznie obniża skurczowe i  rozkurczowe ciśnienie tętnicze, na co 
wskazują liczne badania porównujące siłę działania nowego leku z cząsteczkami star-
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zują, że w  tym przypadku nasz wybór może paść właśnie na 
lerkanidypinę. 
Ting i wsp. porównywali skuteczność hipotensyjną benazeprilu 
(10 mg/24 h z możliwością zwiększenia dawki do 20 mg/24 h) 
oraz terapii skojarzonej benazeprilem i  lerkanidypiną (10/10 
mg/dl/24 h) [9, 10]. W obu grupach redukcja ciśnienia tętnicze-
go w stosunku do wartości wyjściowych była istotna statystycz-
nie (p < 0,05), jednak w  grupie stosującej leczenie skojarzone 
efekt hipotensyjny był silniejszy i  pozwolił uzyskać docelowe 
wartości ciśnienia tętniczego u 71,8% badanych (w porównaniu 
z  45,9% pacjentów z  grupy stosującej tylko inhibitor konwer-
tazy angiotensyny, p < 0,05) [9, 10]. Tolerancja leczenia w obu 
grupach była porównywalna, działania niepożądane skutkujące 
odstawieniem leków wystąpiły tylko u pojedynczych pacjentów 
[9, 10]. 
Z  kolei Recordati i  wsp. przeprowadzili dwa ciekawe badania 
na populacjach pacjentów, w  przypadku których stosowanie 
lerkanidypiny w  monoterapii (populacja pierwsza) lub enala-
prilu w  monoterapii (populacja druga) nie pozwalało uzyskać 
zadowalającej kontroli ciśnienia tętniczego [9, 11, 12]. W  obu 
przypadkach do leczenia wdrożono preparat łączony, zawiera-
jący lerkanidypinę i enalapril. Efekt terapii lekiem skojarzonym 
porównywano z  efektem monoterapii pierwotnie stosowaną 
cząsteczką po 12 tygodniach [9, 11, 12]. W  obu przypadkach 
modyfikacja terapii okazała się istotnie poprawiać kontrolę 
ciśnienia – w  pierwszej badanej populacji zadowalający efekt 
hipotensyjny uzyskano u 22% pacjentów w porównaniu z 12% 
w grupie kontrolnej (p = 0,012), w drugim przypadku leczenie 
było skuteczne u 24% pacjentów w porównaniu z 17% w gru-
pie kontrolnej (w tym przypadku różnica nie była istotna staty-
stycznie) [9, 11, 12]. Skuteczność lerkanidypiny stosowanej jed-
nocześnie z ACE-I obserwowali również Guillen i wsp., Robles 
z kolei obserwował korzystne efekty jednoczesnego stosowania 
lerkanidypiny i  sartanów, podczas gdy Cleophas i  wsp. odno-
towali wyższą skuteczność hipotensyjną jednoczesnego stoso-
wania ACE-I i lerkanidypiny niż ACE-I i β-adrenolityków u pa-
cjentów z cukrzycą [13–15]. Wreszcie Rengo i Romis dowodzą, 
że w przypadku braku pożądanego efektu hipotensyjnego mo-
noterapii β-adrenolitykami, diuretykami lub ACE-I, włączenie 
lerkanidypiny pozwala w ciągu 12 tygodni uzyskać zadowalają-
cą kontrolę ciśnienia tętniczego nawet u 90% chorych [16]. 

POWÓD 4.
LERKANIDYPINA WYWOŁUJE MNIEJ 
DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH NIŻ 
INNI ANTAGONIŚCI RECEPTORÓW 
WAPNIOWYCH
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, jednak przez 
wiele lat bezobjawową. Dlatego tak ważne jest, aby farmakote-

szej generacji z  grupy antagonistów receptorów wapniowych. 
W badaniu LEAD, w którym oceniano skuteczność hipotensyj-
ną lerkanidypiny (10  mg/24 h), felodypiny (10 mg/24 h) oraz 
nifedypiny GITS (30  mg/24 h), redukcja ciśnienia tętniczego 
uzyskana w ciągu 4 tygodni była porównywalna niezależnie od 
zastosowanego preparatu [5]. Schwinger i  wsp. w  grupie po-
nad 7000 pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym 1.–3. stopnia 
stosujących przez 12 tygodni 10–20 mg lerkanidypiny na dobę 
obserwowali redukcję ciśnienia tętniczego średnio o  26/15 
mmHg [6]. Z kolei w badaniu ELYPSE, do którego zakwalifiko-
wano ponad 9 tysięcy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 1 
lub 2 stopnia, włączenie 10 mg lerkanidypiny na dobę wiązało 
się z redukcją ciśnienia tętniczego średnio o 19/13 mmHg [7]. 
Warto zaznaczyć, że efekt ten był obecny również u pacjentów 
wcześniej otrzymujących leki hipotensyjne, u których farmako-
terapię zmodyfikowano ze względu na brak skuteczności lub 
nietolerancję wcześniej stosowanych leków [7]. Z  kolei Chia 
i wsp. dowodzą, że lerkanidypina jest skutecznym lekiem hipo-
tensyjnym również w  populacji Azjatów [8]. W  grupie 27 pa-
cjentów z  wyjściowymi wartościami ciśnienia tętniczego 159 
± 12,2/96,6 ± 7,7 mmHg w ciągu 8 tygodni stosowania lerka-
nidypiny (10 mg/24 h lub 20 mg/24 h w przypadku braku za-
dowalającego efektu) uzyskano redukcję ciśnienia skurczowego 
rzędu 20,5 mmHg (95 CI: 16,5–24,5; p < 0,0001) oraz obniżenie 
ciśnienia rozkurczowego o  mniej więcej 9,3 mmHg (95% CI: 
6,2–12,5; p < 0,0001) [8].

POWÓD 3.
LERKANIDYPINA MOŻE BYĆ STOSOWANA 
JEDNOCZEŚNIE Z INHIBITORAMI 
KONWERTAZY ANGIOTENSYNY
Inhibitory konwertazy angiotensyny stanowią najczęściej sto-
sowaną grupę leków hipotensyjnych [1]. Wachlarz wskazań, 
w których blokada układu renina–angiotensyna–aldosteron na 
poziomie konwersji angiotensyny przynosi wymierne korzyści 
kliniczne, jest bardzo szeroki. ACE-I  znajdują zastosowanie 
w  przypadku pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym i  przero-
stem lewej komory serca lub jawną niewydolnością serca, ze-
społem metabolicznym, cukrzycą, izolowanym białkomoczem 
oraz przewlekłą chorobą nerek, w przypadku pacjentów z roz-
poznaną chorobą wieńcową, w tym u osób po zawale mięśnia 
sercowego, jak również u pacjentów po epizodach naczyniowo- 
-mózgowych [1]. Nie ulega wątpliwości, że ta klasa leków jest 
skuteczna i  bezpieczna dla pacjentów z  nadciśnieniem tętni-
czym. Często jednak sam ACE-I nie wystarczy, aby uzyskać do-
celowe wartości ciśnienia tętniczego. Jednym z  sugerowanych 
przez wytyczne schematów terapii dwulekowej jest jednoczes- 
ne stosowanie ACE-I  oraz dihydropirydynowego antagonisty 
receptorów wapniowych [1]. Wyniki badań klinicznych wska-
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rapia nadciśnienia tętniczego nie powodowała działań niepo-
żądanych, pogarszających jakość życia pacjentów. Klasycznymi 
przykładami takich efektów ubocznych leczenia są: kaszel po 
inhibitorach konwertazy angiotensyny, zaburzenia potencji po 
β-adrenolitykach starej generacji czy obrzęki obwodowe obser-
wowane u  pacjentów stosujących antagonistów wapnia. Ma-
karounas-Kirchmann wskazuje, iż w  przypadku antagonistów 
wapnia pierwszej generacji obrzęki występowały u ok. 14% pa-
cjentów, podczas gdy w  przypadku lerkanidypiny odsetek ten 
jest dwukrotnie mniejszy [17]. Lund-Johansen i  wsp. wskazu-
ją z kolei na różnicę w objętości obrzęków obwodowych mię-
dzy pacjentami stosującymi amlodypinę i  lerkanidypinę [18]. 
W  przypadku pierwszej grupy objętość obrzęków wynosiła 
średnio 60,4 ml, podczas gdy w przypadku pacjentów stosują-
cych lerkanidypinę jedynie ok. 5,3 ml (p < 0,001) [18]. Wreszcie 
bardzo ciekawe badanie przeprowadzili Borghi i wsp. [19]. Oce-
niali oni częstość występowania obrzęków kostek, bólów głowy 
oraz uderzeń gorąca u pacjentów stosujących amlodypinę, felo-
dypinę, nifedypinę GITS oraz nitrendypinę [19]. Wymienione 
działania niepożądane stwierdzano odpowiednio u  90%, 38% 
i 38% pacjentów przyjmujących antagonistów wapnia II gene-
racji. Zastąpienie stosowanego wcześniej leku lerkanidypiną 
wiązało się z redukcją częstości występowania obrzęków kostek 
o 42%, bólów głowy o 53% oraz uderzeń gorąca o 50%. Powrót 
do stosowanego wcześniej leku wiązał się natomiast z nawro-
tem dolegliwości – po kolejnych 4 tygodniach obrzęki kostek 
obserwowano u  87% badanych, bóle głowy u  35%, a  uderze-
nia gorąca u 33% [19]. Wszystkie zaobserwowane różnice były 
istotne statystycznie (p < 0,01) [19].

POWÓD 5.
LERKANIDYPINA JEST LEKIEM 
O KORZYSTNYM DZIAŁANIU 
METABOLICZNYM
Wielu pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym ma jednocześnie 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej – stany przedcukrzy-
cowe lub cukrzycę – i/lub zaburzenia gospodarki lipidowej [1]. 
Dlatego lek hipotensyjny powinien być przynajmniej metabo-
licznie obojętny. Lerkanidypina wydaje się wykazywać działanie 
metabolicznie korzystne. Badania wskazują, że omawiana czą-
steczka poprawia tolerancję glukozy oraz pozwala na uzyskanie 
redukcji glikemii na czczo i  odsetka hemoglobiny glikowanej 
[2,  3]. Farah i  wsp. w  grupie 15 pacjentów z  wcześniej niele-
czonym nadciśnieniem tętniczym, u których wdrożono lerkani-
dypinę, obserwowali wielopoziomowe, przeciwzapalne działa-
nie leku. Po dwóch miesiącach terapii redukcji uległy nie tylko 
wartości ciśnienia tętniczego, ale również stężenie CRP, liczba 
leukocytów oraz stężenie insuliny z  towarzyszącym wzrostem 
stężenia albumin [20]. Z  kolei Rachmani i  wsp. obserwowali 

istotną, 35-procentową redukcję oksydacji lipoprotein o małej 
gęstości (LDL) w populacji pacjentów z cukrzycą [21]. 

POWÓD 6.
LERKANIDYPINA JEST SKUTECZNA 
I BEZPIECZNA DLA OSÓB W WIEKU 
PODESZŁYM – MOŻE POPRAWIAĆ ICH 
PROCESY KOGNITYWNE
Badania kliniczne dowodzą, że lerkanidypina jest skutecz-
nym lekiem hipotensyjnym w  przypadku pacjentów starszych 
z nadciśnieniem tętniczym. Ninci i wsp. dowiedli skuteczności 
tego leku w populacji osób między 60. a 85. r.ż. (w porównaniu 
z placebo) [22]. Poncelet i wsp. w grupie 756 pacjentów dowie-
dli z kolei, że lerkanidypina jest równie skuteczna u osób przed, 
jak i po 60. r.ż. [23]. Leonetti i wsp. oraz Cherubini i wsp., bada-
jąc populację pacjentów w  wieku podeszłym z  nadciśnieniem 
tętniczym, obserwowali porównywalną skuteczność lerkanidy-
piny oraz amlodypiny, lacydypiny i  nifedypiny GITS (w  stan-
dardowych dawkach) [24, 25]. Wreszcie Millar-Craig i  wsp. 
porównywali skuteczność lerkanidypiny i  lacydypiny w terapii 
izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego u  290 pa-
cjentów, nie odnotowując różnicy w skuteczności tych dwóch 
leków [26]. Wyjątkowo ciekawe wydają się jednak wyniki bada-
nia Tisaire-Sánchez i wsp., którzy oceniali nie tylko efekt hipo-
tensyjny lerkanidypiny, ale również wpływ leczenia na procesy 
kognitywne (ocena na podstawie MMSE, Mini-Mental State 
Examination oraz TMT, Trail Making Test) [27]. 56% spośród 
blisko 500 pacjentów w chwili włączenia do badania miało po-
nad 60 lat. Po półrocznym okresie obserwacji lerkanidypinę 
stosowało 98% badanych. Dobrą kontrolę ciśnienia tętniczego 
uzyskano u  68% z  nich. Jednocześnie zaobserwowano popra-
wę w  wynikach MMSE z  32,35 (SD 2,59) do 33,25 (SD 2,36) 
– różnica była istotna statystycznie (p < 0,0001) i  szczególnie 
wyraźna w przypadku pacjentów, u których uzyskano docelowe 
wartości ciśnienia [27]. 

POWÓD 7.
LERKANIDYPINA SKUTECZNA RÓWNIEŻ 
U PACJENTÓW ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI 
CZYNNIKAMI RYZYKA I DODATKOWYMI 
SCHORZENIAMI
Badania wykazują, że lerkanidypina jest lekiem skutecznym 
i  bezpiecznym w  populacjach pacjentów z  nadciśnieniem tęt-
niczym i współistniejącymi czynnikami ryzyka, takimi jak oty-
łość, dyslipidemia czy nikotynizm [3]. Ponadto nowej generacji 
antagonista receptorów wapniowych jest skuteczny i bezpiecz-
ny w  przypadku współistnienia nadciśnienia tętniczego i  cu-
krzycy, przewlekłej niewydolności serca czy choroby wieńco-
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tabolicznego oraz znacznie lepszą tolerancją. Przede wszystkim 
jednak lerkanidypina skutecznie obniża ciśnienie tętnicze nie-
zależnie od wieku pacjentów, może być również stosowana 
w przypadku chorych z wysokim ryzykiem sercowo-naczynio-
wym. Te wszystkie cechy czynią z lerkanidypiny cennego sprzy-
mierzeńca w walce o prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego 
u wielu naszych pacjentów. 

wej [3]. Lerkanidypina redukuje przerost lewej komory serca 
[3]. Nie wykazano, aby jej stosowanie pozwalało na zmniej-
szenie białkomoczu, jednakże lek ten nie jest nefrotoksyczny 
– przeciwnie, obserwowano poprawę filtracji kłębuszkowej 
u pacjentów stosujących lerkanidypinę [2, 3]. Nowej generacji 
cząsteczka jest więc cennym uzupełnieniem terapii hipotensyj-
nej zarówno w przypadku pacjentów z niskim i umiarkowanym 
ryzykiem sercowo-naczyniowym, jak i  chorych obciążonych 
wysokim ryzykiem.

PODSUMOWANIE
Lerkanidypina jest przedstawicielem antagonistów receptorów 
wapniowych III generacji, wyróżniającym się na tle leków star-
szej generacji wysoką selektywnością wobec receptorów zloka-
lizowanych w  naczyniach, korzystnym profilem działania me-
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