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През последните 20 години калциевите антагонисти затвърдиха ролята си на важни и полезни за
клиничната практика медикаменти за терапия на
хипертонията. Сигурността на приложението им бе
дискутирана дълго време и бе потвърдена от благоприятните данни от клиничните проучвания през
последните години.
Калциевите антагонисти са хетерогенна група
медикаменти и могат да бъдат класифицирани като
дихидропиридинови и не-дихидропиридинови производни, с представители верапамил и дилтиазем от
втората група. Терапевтичният опит с верапамил е
мащабен, като днес са налични вече и фармакологични формули с удължено и отсрочено освобождаване
на активната субстанция, предназначени за еднократен дневен прием. Тази формула синхронизира освобождаването на медикамента с пиковото повишение на артериалното налягане в ранните сутрешни
часове – атрактивен подход в контекста на изключителните фармакокинетични и фармакодинамични
характеристики на верапамил.
Фармакологична характеристика
на калциевите антагонисти
Калциевите антагонисти са хетерогенна група
медикаменти с различна структура и фармакологични ефекти. Съществуват 3 групи калциеви
антагонисти – фенилалкиламини (представител
верапамил), бензотиазепини (представител дилтиазем) и дихидропиридини (представители нифедипин, амлодипин и израдипин). Изразени са
вътрегруповите различия между отделните представители на класа калциеви антагонисти. Всички
те обаче са вазодилататори, на което се дължи
и способността им да редуцират артериалното
налягане. Мощността на антихипертензивния им
ефект обаче варира, като е най-силно изразена при
дихидропиридините.1
In vitro някои калциеви антагонисти (напр. нифедипин, низолдипин, израдипин) се свързват селек-

тивно с L-тип калциевите каналчета в кръвоносните съдове, а други (като верапамил) се свързват
в еднаква степен със съдовите и със сърдечните Lкалциеви каналчета.2, 3 In vitro всички подгрупи калциеви антагонисти потискат активността на
синусовия възел и забавят атрио-вентрикулрното
провеждане; само верапамил и дилтиазем обаче
забавят атрио-вентрикуларното провеждане при
използваните в клиниката дози.1 За тази цел дилтиазем и верапамил се прилагат венозно или перорално, съответно за остър и хроничен контрол на
сърдечната честота при пациенти с предсърдно
мъждене и нормална левокамерна функция.4, 5 Всички подгрупи калциеви антагонисти оказват дозозависим негативен инотропен ефект, но in vivo
го проявяват само верапамил и дилтиазем. Разликите между ефектите in vitro и in vivo вероятно
се дължат, поне отчасти, на симпатиковата активация, тригерирана от индуцираната от дихидропиридините вазодилатация, която маскира
всички директни негативни инотропни и хронотропни ефекти.6
Фармакодинамична характеристика
на калциевите антагонисти
Освен гладкомускулната релаксация, калциевите
антагонисти имат и допълнителни ефекти, които
повлияват артериалното налягане: 1) натриуретичен ефект;7 2) инхибиция на алдостероновата секреция и инхибиция на пролиферацията и растежа
на гладкомускулните клетки и фибробластите8, 9 и
3) взаимодействие с 2- и ангиотензин-медиираната
вазоконстрикция.10 Дихидропиридиновите калциеви
антагонисти повишават интрагломеруларното налягане, променят бъбречните авторегулаторни механизми и повишават протеинурията и гломерулосклерозата. Верапамил не повишава протеинурията
и гломерулосклерозата в експериментални модели
на бъбречна недостатъчност,11 а обратно – има антипротеинуричен ефект.12
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Фармакокинетични характеристики
на калциевите антагонисти
Времето за достигане на пикова концентрация
и полуживотът на отделните представители на
класа варира. Всички калциеви антагонисти, с изключение на амлодипин, лацидипин и лерканидипин,
са кратко-действащи.13 Нимодипин има индикации
за краткосрочно приложение при пациенти със субарахноиден кръвоизлив. Дилтиазем и верапамил
са единствените калциеви антагонисти, налични
във формули за венозно приложение.
След перорално приложение всички калциеви антагонисти претъпяват масивен first-pass метаболизъм на нивото на ентероцитите и в черния
дроб.14 Абсолютната бионаличност варира от 20%
при верапамил до повече от 90% при амлодипин.15
Всички калциеви антагонисти се метаболизират от
изоензима 3А4 на цитохром Р450. Освен субстрати
за този ензим, верапамил и дилтиазем потискат активността му. Калциевите антагонисти имат минимален бъбречен клирънс и не изискват ажустиране
на дозата при бъбречна недостатъчност.16
Верапамил се прилага като рацемична смес. Абсорбира се почти напълно (90%) в гастро-интестиналния тракт след перорално приложение и претърпява масивен first-pass метаболизъм. Метаболизмът
на верапамил е стереоизомер-специфичен, зависи от
пътя на приложение и степента на освобождаване
от лекарствената форма. При приложение на формула с незабавно освобождаване бионаличността на
верапамил варира между 33-65% за R-енантиомера и
13-34% за S-енантиомера.17 Бионаличността на верапамил се повишава при повтарящо се дозиране. При
дългосрочно приложение настъпва и нелинейна акумулация на медикамента и удължение на неговия полуживот, което позволява приложението му 2 пъти
вместо 3 пъти дневно.18, 19
Основни пътища за метаболитно превръщане
на верапамил са N-деалкилиране и О-деметилиране. Метаболизмът на верапамил зависи от чернодробния кръвен ток и клирънсът му се понижава
с възрастта. Верапамил е субстрат на цитохром
Р450 3A4 и гликопротеин Р и клирънсът му е понижен при жени, вероятно поради по-ниската наличност на цитохром Р450 3A4 при жени.20 Клирънсът
на верапамил не се редуцира сигнификантно при
бъбречна недостатъчност.
Фармакологични системи
Фармакологичните системи за освобождаване на калциевите антагонисти са конструирани така, че да удължат продължителността на
действие на медикамента, да понижат честотата на прием и да понижат страничните ефекти.
Системите за продължително освобождаване
обаче имат и няколко недостатъка – забавяне на
фармакодинамичния ефект, възможност за удължаване на действието на токсичните/страничните ефекти, понижение на абсорбцията на медикамента при повишена чревна перисталтика

и странични ефекти, свързани със структурните
ефекти на системата.
Ретардната форма на верапамил освобождава
верапамил по механизъм, осигуряващ достатъчна
бионаличност на медикамента в ранните сутрешни часове при прием на таблетката вечер преди
лягане.
Взаимодействие с храната
Медикаментозните взаимодействия на антихипертензивните агенти са добре познати. Послабо известни са взаимодействията между медикаментите и храните. Взаимодействието на
калциевите антагонисти със сока от грейпфрут е
известно от 1989 г. Приема се, че то се дължи на
супресивния ефект на флавоноиди и други компоненти на грейпфрута върху активността на ентероцитната изоформа 3A4 на цитохром Р450.21
Сокът от грейпфрут оказва най-значим ефект
върху медикаментите с ниска бионаличност. Една
чаша сок от грейпфрут удвоява бионаличността
на фелодипин, при което се наблюдава повишена
редукция на артериалното налягане, повишение
на сърдечната честота и повишение на вазодилататорните ефекти, а така също и значителна
интериндивидуална вариация.22
Макар и метаболизирани от цитохром Р450
3А4, бионаличността на верапамил и дилтиазем
не се променя съществено при едновременен прием със сок от грейпфрут.23, 24
Медикаментозни взаимодействия
Повечето медикаментозни взаимодействия
между калциевите антагонисти са фармакодинамични по природа – адитивни ефекти върху синусовия и атрио-вентрикуларния възел (верапамил/дилтиазем + бета-блокери, дигиталис или амиодарон)
или върху системната съдова резистентност (нифедипин + бета-блокери). Известно е, че верапамил
и дилтиазем инхибират чернодробното окисление
на някои медикаменти, което води до повишение
на плазменото им ниво – циклоспорин, карбамазепин, празозин, ловастатин, аторвастатин, симвастатин, теофилин, хинидин. Освен това, верапамил
и нифедипин повишават чернодробния кръвоток,
потенциално засилвайки ефекта на first-pass метаболизма.25 Комбинацията верапамил + бета-блокери
носи риск от развитие на хипотония и AV-нодална
депресия.26 Верапамил взаимодейства и фармакодинамично с бета-блокерите, метаболизиращи се
в черния дроб (напр. пропранолол), и повишава нивата им.25 Комбинацията от калциев антагонист
и бета-блокер подобрява миокардната функция при
физическо натоварване по-ефективно в сравнение с
монотерапията на всеки от медикаментите; тази
комбинация обаче е свързана с леко повишен риск за
инхибиция на синусовия възел, атрио-вентрикуларното провеждане и левокамерната функция.27, 28
Верапамил може да повиши плазменото ниво на
дигоксин над 50%,29 което налага редукция на до-
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зата му. Наблюдава се отчетливо понижение на
обема на разпределение и общия клирънс на дигоксин, което е в зависимост от дозата на калциевия антагонист. При дигиталисова интоксикация
има контраиндикация за бързо венозно приложение
на верапамил поради риск от фатална супресия на
атрио-вентрикуларния възел. Перорална комбинирана терапия на верапамил + дигиталис е възможна при отсъствие на дигиталисова интоксикация
и атрио-вентрикуларен блок, тъй като двата медикамента действат на различни нива; необходимо е обаче мониториране на нивото на дигоксина.
Тази терапия e индицирана при надкамерни тахикардии.
Комбинацията на верапамил с хинидин може да
доведе до изразена хипотония поради инхибиция
на периферните алфа-рецептори и поради повишение на нивото на хинидин при взаимодействието на двата медикамента на нивото на черния
дроб.30, 31
Странични ефекти
Кратко-действащите калциеви антагонисти
предизвикват дозозависимо зачервяване, тахикардия, световъртеж, главоболие – ефекти на вазодилатацията. Тези странични ефекти са по-рядко
наблюдавани при дълго-действащите формули;
най-чест страничен ефект при формулите с удължено освобождаване е дозозависимият периферен оток, който не се повлиява от диуретици.32
Честотата на този страничен ефект се редуцира при добавка на АСЕ-инхибитор. Чест нежелан
ефект е гингивалната хиперплазия при нифедипин
(38%), дилтиазем (21%) и верапамил (19%); стриктен контрол на плаката е необходим при тези
пациенти.33 Констипацията е дозо-зависим страничен ефект при приложение на верапамил.34 Терапията с верапамил в редки случаи може да доведе
и до повишение на нивата на трансаминазите, пълен сърдечен блок и кожни ерупции. И верапамил, и
дилтиазем трябва да бъдат избягвани при наличие
на систолна сърдечна недостатъчност, което в
известна степен се отнася за всички калциеви антагонисти.35, 36
Клинични индикации и ефективност
Антиангинозна активност. Тя се реализира чрез
вазодилататорните ефекти на медикаментите
върху коронарните и периферните съдове, а така
също и чрез депресивните ефекти по отношение
на сърдечния контрактилитет, сърдечната честота и сърдечната проводимост.37 Калциевите
антагонисти слабо дилатират епикардните съдове и значимо атенюират симпатиковата коронарна вазоконстрикция, поради което има индикации
за приложението им при вазоспастична ангина.
Дългодействащите калциеви антагонисти и дългодействащите нитрати могат да заместят
бета-блокерите в терапията на ангината при неприемливи странични ефекти на бета-блокадата.

Антиаритмична активност. Верапамил и дилтиазем са предпочитани представители на калциевите антагонисти в терапията на надкамерните артимии, и двата медикамента са налични
във формули за венозно приложение.38 Те забавят
проводимостта и редуцират сърдечната честота. Верапамил оказва по-изразен ефект върху
атрио-вентрикуларния в сравнение със синусовия
възел, поради което преди започване на терапията е необходимо определянето на интервала PR и
сърдечната честота. При перорално приложение
верапамил забавя камерния отговор при предсърдно мъждене.
Антихипертензивна активност. Калциевите антагонисти са ефективни в повлияването на системната хипертония и спешните хипертензивни
състояния. Те се смятат за добър избор за начална
терапия при хронична хипертония39, 40 и ефективно понижават артериалното налягане.41–47
Ефективност на калциевите антагонисти
в монотерапия
Антихипертензивната монотерапия с калциеви антагонисти проявява подобна ефективност
при всички групи пациенти. Има данни обаче, че
пациентите с диабет, при които се установява
ниско ниво на ренин и солева чувствителност,
и пациентите от черната раса са по-чувствителни към терапия с калциеви антагонисти и
диуретици в сравнение с АСЕ-инхибитори или
бета-блокери.48 Възрастните пациенти също са
по-чувствителни към действието на калциевите
антагонисти в резултат от свързани с възрастта
фармакокинетични промени.49 Въпреки че полът
не се смята за сигнификантен фактор, перорално
приетият верапамил се елиминира по-бавно при
жените, поради което достига по-високи плазмени нива и по-добър ефект.50 Понижаващите сърдечната честота калциеви антагонисти, като
верапамил и дилтиазем, се предпочитат при левокамерна хипертрофия, диастолна дисфункция и
надкамерна тахиаритмии. Верапамил и дилтиазем могат да бъдат използвани при протеинурия,
за разлика от дихидропиридиновите калциеви антагонисти.51, 52
Ефективност на калциевите антагонисти
в комбинирана терапия
Често възниква въпросът до колко да бъде
титрирана дозата на калциевия антагонист преди добавянето на допълнителен антихипертензивен медикамент. Повишението на дозата обаче
се съпътства с повишена изява на страничните
ефекти, което води до преустановяване на терапията, редукция на дозата и/или добавяне на втори медикамент.
Калциевите антагонисти могат да се комбинират и с други антихипертензивни медикаменти
и са ефективни както при солево-зависими, така
и при солево-резистентни форми на хипертония.
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Добавянето на бета-блокер, тиазиден диуретик
и/или АСЕ-инхибитор (или ангиотензин-рецепторен блокер) към калциевия антагонист води до допълнително понижение на артериалното налягане.
Комбинацията от два калциеви антагониста също
има адитивен ефект по отношение на редукцията
на артериалното налягане.52 Бета-блокерите и дихидропиридиновите калциеви антагонисти имат
комплементарни хемодинамични механизми.
Натриев прием и ефективност
на калциевите антагонисти
Антихипертензивният ефект на АСЕ-инхибиторите (и някои други класове антихипертензивни медикаменти) се повишава значително при
ограничение на натриевия прием. При калциевите
антагонисти такава зависимост не се наблюдава.
Ефект на нестероидните
противовъзпалителни средства върху
ефективността на калциевите антагонисти
Нестероидните противовъзпалителни средства могат да атенюират антихипертензивния
ефект на някои медикаменти, вероятно поради
инхибицията на простагландиновата продукция
в бъбрека.53-56 Калциевите антагонисти обаче не
взаимодействат с нестероидните противовъзпалителни медикаменти и инхибиторите на циклооксигеназа-2, което е полезна характеристика на
този клас медикаменти.
Клинични проблеми при терапията с
калциеви антагонисти
Гастро-езофагеален рефлукс. Калциевите антагонисти могат да бъдат използвани в терапията
на езофагеалния спазъм, но могат да провокират
и гастро-езофагеален рефлукс,57 дължащ се на понижение на тонуса на долния езофагеален сфинктер
при терапия с тези медикаменти. Пациентите
на терапия с калциев антагонист трябва да бъдат периодично запитвани за поява или влошаване на рефлукс. При положителен отговор може
да се редуцира дозата на калциевия антагонист
и да се препоръча на пациента да не приема медикамента вечер, поради легналото положение и
повишената циркадна киселинна продукция. Може
да бъде назначен и H2-рецепторен антагонист, но
не циметидин, който може да повиши плазменото ниво на калциевия антагонист.58, 59
Полиурия. Много калциеви антагонисти индуцират полиурия,60-62 която трябва да бъде разграничена от натриуретичния отговор към тези медикаменти. Тези ефекти са редки и рядко налагат
прекъсване на терапията. При необходимост дихидропиридинов препарат може да бъде заменен с
не-дихидропиридинов и обратно или да бъде редуцирана вечерната доза.
Предозиране. Предозирането зачестява, особено при терапия с верапамил.63–66 Типичните симптоми са объркване, летаргия, хипотония, депресия

на синусовия възел и проводни нарушения. В тези
случаи е необходимо извършването на деконтаминация на червата с лаваж и активен въглен, пейсиране при необходимост, интравенозно приложение на калций, глюкагон или други вазопресори.63-66
Поради екстензивното белтъчно свързване, големия обем на разпределение и високия ендогенен
клирънс, хемодиализата, хемоперфузията и плазмаферезата не могат да ускорят елиминирането
на калциевия антагонист при свръхдозиране.
Хиперплазия на гингивата. Този страничен ефект
най-често се среща при терапия с нифедипин, но
е наблюдаван и при терапия с верапамил, фелодипин, нитрендипин, дилтиазем и амлодипин.67, 68
Може да се засегне дъвкателната функция, пробива на зъби, говора, естетиката. Добрата орална
хигиена и честото отстраняване на зъбния камък
и зъбната плака подобрява състоянието.69
Инхибиция на цитохром Р450 3А4. По отношение на супресивните си възможности, отделните калциеви антагонисти се различават значимо.
Активността на ензима се потиска изразено от
верапамил и дилтиазем и този факт има важно
клинично значение. Така например приложението
на верапамил/дилтиазем с еритромицин е свързано с петкратно повишение на внезапната сърдечна смърт (монотерапията с еритромицин
повишава риска 2 пъти).72 Най-вероятна причина
за това е инхибицията на цитохром Р450 3А4 от
верапамил/дилтиазем и повишението на плазменото ниво на еритромицин – състояние, свързано с удължение на QT-интервала и евентуално
индуциране на тахикардията.
Инхибицията на цитохром Р450 3А4 може да
ускори метаболизма на други медикаменти – еплеренон, циклоспорин, някои статини (ловастатин,
симвастатин, аторвастатин).73–75 Ако не се предвиди редукция на дозата за тези медикаменти,
могат да настъпят допълнителни странични
ефекти – хиперкалиемия при еплеренон, нефротоксичност при циклоспорин, рабдомиолиза при статините. Взаимодействието е дозозависимо.
Реновазална болест. Този тип функционална бъбречна недостатъчност се лекува чрез отстраняване на етиологичния фактор, внимателно
повишение на плазмения обем и оценка на артериалната стеноза. Допълнителна опция (при умерено понижение на гломерулната филтрация) е
назначаването на терапия с калциев антагонист
и АСЕ-инхибитор (АРБ). Има данни, че приложението на калциеви антагонисти при тази индикация
е свързано с понижение на риска за влошаване на
бъбречното заболяване, вероятно поради свързаната с калциевия антагонизъм вазодилатация на
аферентните артериоли.76
Периферен оток. Съществуват непотвърдени
данни, че смяната на дихидропиридинов калциев
антагонист с друг или с друга фармакологична формула на същия медикамент води до благоприятно
повлияване на този страничен ефект.77–79 Ото-
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кът се повлиява при преминаване от дихидропиридинов към не-дихидропиридинов калциев антагонист, а така също при приложение на по-нов
дихидропиридинов препарат, като лацидипин,80
манидипин81, 82 и лерканидипин.80, 83
Друг подход е назначаването на венодилататор
за понижение на венозната хипертония.84, 85 Няколко
класа медикаменти имат такъв венодилатативен
потенциал, като освен това могат допълнително
да понижат артериалното налягане: АСЕ-инхибитори, АРБ и нитрати.86 В клинични проучвания е
потвърдено, че АСЕ-инхибиторите повлияват благоприятно честотата и тежестта на периферния
оток.84, 85 Добавянето на АСЕ-инхибитор понижава
допълнително артериалното налягане и позволява
редукция на дозата на калциевия антагонист, което повлиява благоприятно и периферния оток. За
АРБ се смята, че имат подобна на АСЕ-инхибиторите ефективност. Нитратите имат вазодилатативен потенциал, но изискват стоп/старт режим,
за да бъде предотвратен нитратния толеранс.
Заключение
Голям брой обширни, проспективни, рандомизирани клинични проучвания потвърдиха ефективността и сигурността на терапията с калциеви
антагонисти по отношение на редукцията на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. В
сравнение с конвенционалните антихипертензивни
медикаменти, калциевите антагонисти проявяват
подобна антихипертензивна активност и съпоставима редукция на сърдечно-съдовата заболеваемост
и смъртност, с изключение на по-високата честота
на сърдечната недостатъчност в сравнение с терапевтични режими с АСЕ-инхибитори и диуретици, установена в няколко проучвания. Въз основа на
всички налични данни, калциевите антагонисти могат да бъдат определени като сигурни и ефективни
медикаменти за терапията на неусложнена хипертония. Калциевите антагонисти са особено ефективни при възрастни пациенти и трябва да бъдат
взимани предвид като медикаменти за начало на
терапия при тази популация пациенти.
Калциевите антагонисти притежават две
особено важни характеристики: хетерогенност
на медикаментите от този клас и техните фармакологични форми и мощен ефект на активните
субстанции. Основно разграничение в рамките на
класа може да се направи между представителите от не-дихидропиридинов тип – верапамил и
дилтиазем, и медикаментите от дихидропиридинов тип – каквито са амлодипин, нифедипин и
фелодипин. Допълнително диференциране може да
бъде направено по отношение на фармакологичната формула на медикаментите.
Калциевите антагонисти редуцират артериалното налягане по начин, по-лесно предвидим в
сравнение с много други антихипертензивни медикаменти. Комбинираната терапия обаче оста-

ва индикация за много пациенти, които не могат
да постигнат прицелните стойности на артериалното налягане. АСЕ-инхибиторите и ангиотензин-рецепторните блокери се смятат за добро
допълнение към терапията с калциев антагонист.
По-малко популярни са комбинациите от калциев
антагонист и диуретик, калциев антагонист и
периферен алфа-антагонист или два калциеви антагонисти от различни групи. Комбинираната
медикаментозна терапия е необходима за постигане на прицелните стойности на артериалното
налягане при голяма част от пациентите, а калциевите антагонисти са важен компонент на много
комбинирани терапевтични режими.
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