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Фелодипин в лечението
на артериалната хипертония
Д-р Любомир Бауренски
Национална кардиологична болница

Калциевите антагонисти (КА) са хетерогенен
клас медикаменти, широко използвани в лечението
на артериалната хипертония (АХ) и исхемичната
болест на сърцето (ИБС). На базата на химическа
си структура КА се разделят на 3 групи:
– Дихидропиридини (прототип – Нифедипин)
– Фенилалкиламини (прототип - Верапамил)
– Бензодиазепини (прототип – Дилтиазем)
Общото при представителите на този клас е
механизмът на действие – намаляват периферното съдово съпротивление (ПСС), като ефектът
им е най-отчетлив върху артериалната система
- намаляват следнатоварването. Главната разлика
се състои в селективността на действието им - в
степента на свързване със съдовете и миокарда.1
Препаратите от групата на дихидропиридините
(ДХП) от по-ново поколение – Амлодипин, Фелодипин и др. притежават висока съдова и ниска миокардна селективност.2
Предвид доказаните недостатъци на бързодействащите дихидропиридинови КА (повишена
симпатикова активност, тахикардия, повишен
миокарден контрактилитет в резултат на неврохуморално активиране), както и данни за възможно увеличение на смъртността при лечение
на болни с миокарден инфаркт и нестабилна ангина,3, 4 от около 10 години се препоръчва прилагането само на ДХП с дълго действие. Ретардните
ДХП са с подобрен комплаянс поради еднократен
или двукратен прием на медикамента; амбулаторният контрол е лесен; премахват се колебанията в плазмената концентрация и значително
намаляват обичайните странични явления за тази
група (зачервяване, тахикардия, хипотония, оток
на крайниците).Всичко това води до добра поносимост на терапията и подобрено качество на
живот.5
Резултатите от множество големи клинични опити (HOT, INSIGHT, ALLHAT, INVEST, SYST EUR,
STOP-2, SYST CHINA, STONE и др.)6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 утвърдиха позициите на КА за лечение на АХ и доказаха,
че терапията с КА намалява сърдечно-съдовата
заболяемост и смъртност, включително и при болни с ИБС. Метаанализ на 13 опита с КА (103 000

пациенти) показа, че ДХП КА редуцират риска от
мозъчен инсулт с 10% в сравнение с други групи медикаменти (р = 0,006).14
Проучванията ELSA,15 PREVENT16 и др. доказаха,
че лечението с ДХП води до забавяне на прогресията или регресия на дебелината на интима – медия
в каротидната артерия, т.е. забавяне прогресията на атеросклерозата.
Според новите препоръки за лечение на АХ на
Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония (ESH/ESC 2007
Guidelines for the Management of Arterial Hypertension) всеки един от петте класа антихипертензивни медикаменти може да бъде първи избор в
терапията на хипертонията.17
ДХП КА се препоръчват като първа линия на
антихипертензивно лечение при наличие на субклинични органни увреждания (левокамерна хипертрофия, асимптомна атеросклероза), клинично изявено сърдечно-съдово заболяване (периферна
съдова болест, ангина пекторис), както и при изолирана систолна хипертония при възрастните,
метаболитен синдром, бременност, черна раса.17
Фелодипин е съвременен КА от групата на ДХП.
Той е високо селективен по отношение на съдовете Има 10 пъти по-голяма селективност от нифедипин. Фелодипин понижава АН чрез намаляване на
системното съдово съпротивление. Поради високата степен на селективност към гладката мускулатура на артериолите, в терапевтични дози
фелодипин няма директен ефект върху сърдечния
контрактилитет и провеждане. Притежава лек
натриуретичен/диуретичен ефект и не предизвиква водна задръжка. Няма неблагоприятни метаболитни ефекти по отношение на липидния профил и инсулиновата чувствителност. Има добра
поносимост и малко странични действия.1, 2 Фелодипин е противопоказан при бременност.
Фелодипин е ефективен при всички стадии на
АХ. Повлиява успешно както систолното, така и
диастолното АН.5 Фелодипин с удължено действие
(extended release) обичайно се използва еднократно в доза 2,5-10 мг дневно за лечение на високото
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КН. Много подходящ е за лечение на изолирана систолна хипертония при възрастни.18 Може да се използва като монотерапия или в комбинация с всеки
от другите основни класове антихипертензивни
агенти, за да се постигне по-добър ефект .
Антихипертензивното лечение с фелодипин се
асоциира със сигнификантна регресия на левокамерната хипертрофия (ЛКХ).19
Клинични проучвания с фелодипин
върху сърдечно-съдовата заболяемост
и смъртност
Проучването STOP-2 (6614 пациенти на възраст
70-84 г.) показа, че ДХП (фелодипин и израдипин)
имат същият превантивен ефект върху сърдечносъдовата смъртност и заболяемост, като другите
антихипертензивни класове медикаменти – АСЕинхибитори, -блокери и диуретици.11

мозъчния инсулт и други сърдечно-съдови събития
при хипертоници, лекувани с ниска доза ДХП КА
(Фелодипин) и ниска доза диуретик с тези, получаващи само монотерапия с ниска доза диуретик,
и да се оцени ефекта на малки разлики в КН при
достигнати нива, по-ниски от тези при предишни
плацебо-контролирани опити. В проучването са
включени 9800 пациенти с АХ и други сърдечно-съдови рискови фактори или заболявания на възраст
50-79 г., като са проследени средно 40 месеца.
Резултати
АН се понижава по сходен начин и в двете групи лекувани пациенти (на фелодипин и на плацебо),
като данните са представени в табл.1.
Прави впечатление, че разликите в достигнатите стойности на АН между двата терапевтични режима са много малки: САН/ДАН - 4,9/2,5
mmHg по-ниско в групата на фелодипин на шестия
месец от лечението, като разликите постепенно
намаляват до 4,1/2,0 mmHg на 24 месец и 3,7/1,7
mmHg на края. Средната разлика по време на проучването е 4,2/2,1 mmHg. Въпреки тези минимални разлики в стойностите на КН, се оказва, че
ползата от лечението с фелодипин е значителна,
като се има пред вид ефектът върху сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност. Редукцията на
риска от мозъчен инсулт (който е първична крайна точка в проучването) е 27% (р=0.001). Другите
главни вторични крайни точки също са със значимо по-малка честота в групата на фелодипин в
сравнение с плацебо. Резултатите са показани на
табл. 2.
Стойности на АН

Най-големият клиничен опит, проведен с фелодипин - НОТ, обхващащ над 18 000 пациенти,
имаше за цел да се оцени оптималното диастолно артериално налягане (АН) за превенция на сърдечно-съдовите усложнения (3 таргетни групи по
отношение на диастолното АН - ≤90 mmHg; ≤85
mmHg и ≤80 mmHg ). НОТ показа намаляване на
сърдечно-съдовите събития във всички таргетни
групи, без статистически значима разлика между
отделните групи. Когато диастолното АН се понижи от базово 105 mmHg до <83 mmHg, могат да
бъдат предотвратени 5-10 главни сърдечно-съдови усложнения за всеки 1000 пациенти за година.
Това означава 30% редукция на риска. Особена полза
има активното понижение на АН при диабетици,
като при тях (подгрупа от 1500 пациенти) релативният риск за сърдечно-съдови усложненив при
таргетната група ≤80 mmHg е 2 пъти по-малък,
отколкото при таргетната група ≤90 mmHg.6
През 2005 г. бяха публикувани резултатите от
големия рандомизиран, плацебо-контролиран опит
при пациенти с АХ от Китай, лекувани с фелодипин FEVER (Felodipine Event Reduction Study).20 Целта на проучването е да се сравни честотата на

Фелодипин

Плацебо

Систолно Диастол- Систолно ДиастолАН
но АН
АН
но АН
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
Изходно

158,7

92,4

158,9

92,7

6 месеца

137,3

82,5

142,5

85,0

На края

138,1

82,3

141,6

83,9

Табл.1.
Редукция на риска в групата с фелодипин
Мозъчен инсулт (фатален и нефа- -27%
тален)

(р=0.001)

Всички сърдечно-съдови събития

-27%

(р<0.001)

Всички сърдечни събития

- 35%

(р=0.012)

Обща смъртност

-31%

(р=0.006)

Сърдечно-съдова смъртност

-33%

(р=0.019)

Коронарни събития

-32%

(р=0.0236)

Сърдечна недостатъчност

-30%

NS

Злокачествени заболявания

-36%

(р=0.017)

Табл. 2.
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Важно е да се отбележи, че и в двете групи (фелодипин + ниска доза диуретик и ниска доза диуретик + плацебо) терапията е била с много добра
поносимост, странични явления са наблюдавани
много рядко. Честотата на новооткрития диабет е ниска и не се различава съществено в двете
групи (съответно 4,1 и 3,7%).

Дял пациенти със събития (%)

Клинично значение и приноси на проучването
FEVER
• FEVER доказа, че и малки разлики в САН и ДАН
(приблизително 4/2 mmHg) могат да се асоциират
със значителна редукция на сърдечно-съдовите събития в изследваната популация.
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• Тези благоприятни резултати са постигнати
в една популация с не много висок риск, което е в
противовес на становището, че малките разлики в КН или достигането на по-ниски стойности
може да бъде от особена полза при високо-рискови хипертоници, но вероятно има по-малко значение при такива с по-нисък риск. Пациентите от
FEVER, макар и с наличие на допълнителни сърдечно-съдови рискови фактори и заболявания, са със
значително по-нисък риск от тези, включени в други сходни наскоро проведени големи клинични опити, като HOPE,21 ALLHAT,8 INVEST,9 ACTION,22 LIFE,23
PROGRESS24 и др.
• Резултатите от FEVER твърдо подкрепят
европейските и световните препоръки за понижение на АН до утвърдените таргетни стойности. Те показват, че и малки разлики в контрола
на САН (малко под и малко над 140 mmHg), както
и на ДАН (малко под и малко над 85 mmHg) могат
да доведат до съществена разлика в изхода. Стойностите на САН и ДАН, достигнати в групата на
фелодипин в FEVER, са много близки до стойностите 138.5/82,6 mmHg, посочени като оптимално КН
в проучването HOT.
• FEVER потвърди ползата от лечението на АХ
с ниско-дозова комбинация от антихипертензивни
медикаменти – фелодипин и диуретик. Освен това
проучването показва, че добавянето на ниска доза
ДХП КА (5 mg фелодипин) към ниска доза тиазиден
диуретик (12,5 mg хидрохлоротиазид) води до допълнително понижение на АН и сърдечно-съдовите
събития. В миналото комбинацията от КА и диуретик се смяташе за недостатъчно ефективна, но
напоследък данните от други проучвания,1 както и
FEVER, опровергават тези твърдения.
• Някои проучвания изказват хипотезата, че КА
не водят до превенция на развитието на сърдечна недостатъчност както други антихипертензивни агенти. Във FEVER се наблюдава редукция на
риска от сърдечна недостатъчност с 30% във фелодипиновата група, макар и статистически незначима, поради много ниската честота на това
усложнение.
• От съществено значение също така е намаляването на риска от злокачествени заболявания при
лечение с фелодипин, в контраст на някои предишни тези, базирани на обсервационни проучвани, че
КА се асоциират с повишена честота на рак.25
• FEVER показа, че КН може да бъде успешно контролирано и рискът от сърдечно-съдови усложнения
намален с медикаменти на съвсем достъпна цена
(проучването е проведено с генерични препарати и
не е спонсорирано от фармацевтична компания).
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Лечение с Фелодипин при ИБС
Вече 3 десетилетия КА се използват успешно
в лечението на ИБС. Първоначално въведени за
терапия на вариантна ангина, в последствие употребата им се разширява за всички форми на ИБС,
включително стабилна и нестабилна ангина.26
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Фелодипин, както и други КА, има антиангинозни и антиисхемични ефекти, които се дължат на
подобрен баланс между нуждите и доставката на
кислород в миокарда. Коронарното съдово съпротивление се понижава, а коронарният кръвоток и
доставката на кислород в миокарда се увеличава,
поради дилатация на епикардните артерии и артериоли. Понижението на системното КН води
до намалено левокамерно следнатоварване и кислородни нужди на миокарда.
Фелодипин подобрява толеранса към натоварване и намалява честотата на ангинозните
пристъпи при пациенти със стабилна ангина пекторис.27 Медикаментът противодейства ефективно на коронарния вазоспазъм. Както симптоматичната, така и тихата миокардна исхемия
се редуцират от фелодипин при болни с вазоспастична ангина. Фелодипин може да се използва като
монотерапия или в комбинация с бета-блокери при
пациенти със стабилна стенокардия. Добавянето
на фелодипин към метопролол, въпреки адекватна
-блокада, удължава времето на поява на 1 mm STдепресия.28 Да се има предвид, че дневна доза от
2,5 mg няма доказан ефект при лечение на ангина.
Провеждани са сравнителни проучвания за антиисхемичния ефект на два основни представителя на класа КА – фелодипин и амлодипин. В две
от проучванията фелодипин е показал по-добри
резултати от амлодипин в лечението на стабилна ангина, а при едно – двата препарата са били
еднакво ефективни.29-31 Всички тези проучвания
обаче са били с малък брой пациенти.
Фелодипин при сърдечна недостатъчност
Фелодипин в терапевтични дози няма ефект
върху сърдечния контрактилитет и атрио-вентрикуларното провеждане. При пациенти със СН
повлиява благоприятно ЛК функция, оценена чрез
фракцията на изтласкване и ударния обем и не
причинява невро-хормонално активиране.32-34 Следователно препаратът може да се използва при
пациенти с АХ и ангина пекторис, които освен
това имат влошена ЛК функция. Фелодипин обаче
не повлиява преживяемостта при болни със СН.34
В заключение
Фелодипин е ДХП КА от второ поколение, с
удължено действие, който е с утвърдени позиции в лечението на АХ и ИБС. Доказано намалява
сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност по
данни от големи рандомизирани клинични опити.
Фелодипин е с много добра поносимост и малко
странични действия.
Не повлиява неблагоприятно метаболитния
профил (липиди и въглехидратен толеранс). Може
да се прилага и при пациенти със СН (компенсирана) и други състояния като дислипидемия, захарен
диабет, подагра, бронхиална астма. Удачна е комбинацията на фелодипин с всички други класове антихипертензивни медикаменти.
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