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Samenstelling

Elke pil bevat
Cilnidipine 5/10 mg

CILNIDIPINE

generieke naam: Cilnidipine

Chemische naam:
1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylaat 
Moleculaire massa: 492,52 g/mol 
Structurele Formule:

3-(E)-3-Fenyl-2-propenyl 5-2-methoxyethyl-2,6-dimethyl-4-(m-nitrofenyl)-

Empirische formule:C27H28N2O7

KLINISCHE FARMACOLOGIE
Werkingsmechanisme

Cilnidipine

Cilnidipine is een nieuwe dihydropyridinecalciumantagonist en zijn calciumantagonistische 

activiteit houdt langer aan dan die van nifedipine en nicardipine. Cilnidipine is gebruikt 

voor de behandeling van hypertensie en met hypertensie geassocieerde 

vaataandoeningen. De dosis voor volwassenen is ongeveer 40 tot 80 mg eenmaal daags. 

Cilnidipine heeft een zeer lage oplosbaarheid (BCS-klasse II-geneesmiddel Lage 

oplosbaarheid, hoge permeabiliteit) en de therapietrouw is altijd erg slecht.

Farmacokinetiek
Een PK-analyseonderzoek met 51 proefpersonen was gepland. De gemiddelde plasmaconcentratie-tijdprofielen van 

cilnidipine na een enkelvoudige orale toediening van 10 mg verschilden niet significant wanneer het alleen werd 

toegediend en wanneer het gelijktijdig werd toegediend met valsartan 160 mg. Bijvoorbeeld,
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de totale blootstelling aan cilnidipine was vergelijkbaar, dwz de GMR (90% 
betrouwbaarheidsinterval [BI]) van Cmaxen AUClaatstvoor cilnidipine met en zonder valsartan was 
respectievelijk 0,91 (0,83-1,00) en 1,04 (0,98-1,10), hoewel cilnidipine iets langzamer werd 
geabsorbeerd bij gelijktijdige toediening met valsartan dan wanneer het alleen werd toegediend 
(mediane tmax: 2,0 versus 2,5 uur voor respectievelijk cilnidipine alleen en in combinatie)

farmacodynamiek
Een farmacodynamische beoordelingsstudie toonde aan dat alle behandelingsgroepen, zowel SBP als DBP, 

waren afgenomen na een enkele toediening van cilnidipine of valsartan alleen en in combinatie. De grootste 

dalingen in zowel SBP als DBP werden gezien ongeveer 6 uur na toediening van het onderzoeksgeneesmiddel, 

wanneer gelijktijdige toediening van cilnidipine en valsartan resulteerde in een 2,9-voudig significant grotere 

afname in SBP (14,7 versus 5,0 mmHg voor SBP) en een 2,1-voudig significant grotere afname afname van DBP 

dan met cilnidipine alleen (16,3 vs 7,9 mmHg voor DBP) (P<0,001, RM-ANOVA-test).

INDICATIES
Hypertensiebeheer voor eindorgaanbescherming

DOSERING EN ADMINISTRATIE
De aanbevolen orale dosering van Cilnidipine voor volwassenen is 5-10 mg eenmaal daags. Indien nodig kan de 

dosering worden verhoogd tot 20 mg.

CONTRA-INDICATIES
Cilnidipine is gecontra-indiceerd bij patiënten met bekende overgevoeligheid (bijv. anafylaxie of angio-
oedeem) voor Cilnidipine of enig ander bestanddeel van dit product.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Hypotensie, slechte hartreserve, hartfalen. Plotselinge ontwenning kan angina verergeren. 
Stop bij patiënten die ischemische pijn ervaren na toediening. Zwangerschap, 
borstvoeding.

DRUG-INTERACTIES
Cilnidipine kan interageren met aldesleukine, kinidine, fenytoïne, rifampicine, erytromycine, 
andere antihypertensiva en antipsychotica.

Bijwerkingen
• Duizeligheid

• doorspoelen



• Hoofdpijn
• Hypotensie
• perifeer oedeem
• Tachycardie
• hartkloppingen

• GI-storingen
• Verhoogde mictiefrequentie
• Lethargie
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