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Цилнидипин 5/10 mg

ЦИЛНИДИПИН

Общо име: цилнидипин
Химическо име:
1,4-дихидропиридин-3,5-дикарбоксилат 
Молекулна маса: 492,52 g/mol Структурна 
формула:

3-(Е)-3-Фенил-2-пропенил 5-2-метоксиетил 2,6-диметил-4-(м-нитрофенил)-

Емпирична формула:° С27Х28н2О7

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Механизъм на действие

цилнидипин

Цилнидипин е нов дихидропиридинов калциев антагонист и неговата калциева 

антагонистична активност е по-продължителна от тази на нифедипин и никардипин. 

Цилнидипин се използва за лечение на хипертония и свързани с хипертония съдови 

нарушения. Дозата му за възрастни е около 40 до 80 mg веднъж дневно. Цилнидипин 

има много ниска разтворимост (BCS Class-II лекарство с ниска разтворимост висока 

пропускливост) и съответствието с лекарството винаги е много лошо.

Фармакокинетика

Планирано е проучване на PK анализ с 51 субекта. Средните профили на плазмена концентрация-време 

на цилнидипин след еднократно перорално приложение на 10 mg не се различават значително, когато 

се прилага самостоятелно и когато се прилага едновременно с валсартан 160 mg. Например,
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общата експозиция на цилнидипин е сравнима, т.е. GMR (90% доверителен интервал [CI]) на Cмакси 
AUCпоследноза цилнидипин с и без валсартан е съответно 0,91 (0,83–1,00) и 1,04 (0,98–1,10), въпреки 
че цилнидипин се абсорбира малко по-бавно, когато се прилага едновременно с валсартан, 
отколкото когато се прилага самостоятелно (медиана tмакс: 2,0 срещу 2,5 часа за цилнидипин 
самостоятелно и в комбинация, съответно)

Фармакодинамика

Проучване за фармакодинамична оценка показа, че всички терапевтични групи, както SBP, така и DBP, са 

намалени след еднократно приложение на cilnidipine или valsartan самостоятелно и в комбинация. Най-

голямото намаление както на SBP, така и на DBP се наблюдава приблизително 6 часа след приложението на 

изследваното лекарство, когато едновременното приложение на цилнидипин и валсартан води до 2,9 пъти 

значително по-голямо намаление на SBP (14,7 срещу 5,0 mmHg за SBP) и 2,1 пъти значително по-голямо 

намаление на DBP в сравнение с цилнидипин самостоятелно (16,3 срещу 7,9 mmHg за DBP) (П<0,001, RM-

ANOVA тест).

ПОКАЗАНИЯ
Управление на хипертония за защита на крайните органи

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчителната перорална доза цилнидипин за възрастни е 5-10 mg веднъж дневно. Дозата може да се 

увеличи до 20 mg, ако е необходимо.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Цилнидипин е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност (напр. анафилаксия или 

ангиоедем) към цилнидипин или друг компонент на този продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Хипотония, лош сърдечен резерв, сърдечна недостатъчност. Внезапното оттегляне може да влоши ангината. 

Прекратете приема при пациенти, които изпитват исхемична болка след приложение. Бременност, кърмене.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Цилнидипин може да взаимодейства с алдеслевкин, хинидин, фенитоин, рифампицин, еритромицин, други 

антихипертензивни лекарства и антипсихотици.

Неблагоприятни ефекти

• Световъртеж

• Зачервяване



• главоболие

• Хипотония
• периферен оток
• тахикардия
• Сърцебиене

• GI нарушения
• Повишена честота на уриниране

• летаргия

СРОК НА ГОДНОСТ -

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКА -


