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Cilnidipin 5/10 mg

CILNIDIPINE

Generiskt namn: Cilnidipin
Kemiskt namn:
1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat 
Molekylär massa: 492,52 g/mol 
Strukturformel:

3-(E)-3-Fenyl-2-propenyl 5-2-metoxietyl 2,6-dimetyl-4-(m-nitrofenyl)-

Empirisk formel:C27H28N2O7

KLINISK FARMAKOLOGI
Handlingsmekanism

Cilnidipin

Cilnidipin är en ny dihydropyridinkalciumantagonist och dess 
kalciumantagonistiska aktivitet varar längre än nifedipin och nikardipin. 
Cilnidipin har använts för behandling av hypertoni och hypertoniassocierade 
vaskulära sjukdomar. Dess vuxendos är cirka 40 till 80 mg en gång dagligen. 
Cilnidipin har en mycket låg löslighet (BCS Class-II läkemedel Låg löslighet hög 
permeabilitet) och följsamheten till medicinen är alltid mycket dålig.

Farmakokinetik
En PK-analysstudie med 51 försökspersoner planerades. De genomsnittliga plasmakoncentrations-
tidsprofilerna för cilnidipin efter en enstaka oral administrering av 10 mg skilde sig inte signifikant när 
det administrerades ensamt och när det administrerades samtidigt med valsartan 160 mg. Till exempel,
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den totala exponeringen för cilnidipin var jämförbar, dvs. GMR (90 % konfidensintervall 
[CI]) för Cmaxoch AUCsistaför cilnidipin med och utan valsartan var 0,91 (0,83–1,00) 
respektive 1,04 (0,98–1,10), även om cilnidipin absorberades något långsammare när det 
gavs samtidigt med valsartan än när det administrerades ensamt (median tmax: 2,0 vs 2,5 
timmar för enbart cilnidipin respektive i kombination)

Farmakodynamik
En farmakodynamisk bedömningsstudie visade att alla behandlingsgrupper, både SBP och DBP, 
minskade efter en enda administrering av cilnidipin eller valsartan enbart och i kombination. De 
största minskningarna av både SBP och DBP sågs cirka 6 timmar efter administrering av 
studieläkemedlet, när samtidig administrering av cilnidipin och valsartan resulterade i en 2,9 
gånger signifikant större minskning av SBP (14,7 mot 5,0 mmHg för SBP) och en 2,1 gånger 
signifikant större minskning av DBP än enbart cilnidipin (16,3 mot 7,9 mmHg för DBP) (P<0,001, RM-
ANOVA-test).

INDIKATIONER

Hypertonihantering för End Organ Protection

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Den rekommenderade orala dosen av cilnidipin för vuxna är 5-10 mg en gång dagligen. Dosen kan 
vid behov ökas upp till 20 mg.

KONTRAINDIKATIONER

Cilnidipin är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet (t.ex. anafylaxi eller 
angioödem) mot cilnidipin eller någon annan komponent i denna produkt.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Hypotoni, dålig hjärtreserv, hjärtsvikt. Plötslig abstinens kan förvärra angina. Avbryt 
behandlingen hos patienter som upplever ischemisk smärta efter administrering. Graviditet, 
amning.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Cilnidipin kan interagera med aldesleukin, kinidin, fenytoin, rifampicin, erytromycin, andra 
antihypertensiva läkemedel och antipsykotiska läkemedel.

Biverkningar
• Yrsel
• Spolning



• Huvudvärk

• Hypotoni
• perifert ödem
• Takykardi
• Hjärtklappning

• GI-störningar
• Ökad miktionsfrekvens
• Letargi
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