
amlodipini 

Úvod

Blokátory kalciových kanálů (BKK) patří 

k základnímu spektru kardiovaskulárních lé-

čiv. Osvědčují se v léčbě hypertenze, ale jejich 

indikace jsou širší. Základním mechanismem 

jejich účinku je snižování intracelulární hla-

diny kalcia blokádou vstupu iontů do buňky 

s následnou relaxací hladkého svalstva v cévní 

stěně, snížením kontraktility myokardu a sní-

žením vodivosti a dráždivosti převodového 

systému. Jednotlivé látky této skupiny se odli-

šují vlivem na cílové orgány – cévy a myokard. 

Pokud jde o historický vývoj BKK, nejstarší typy 

léčiv (tzv. první generace) působí krátkodobě, 

způsobují náhlou vazodilataci, stimulaci sym-

patiku a tachykardii. Proto byla vyvinuta léčiva 

druhé generace s delším účinkem a později 

BKK třetí generace - léčiva se silnou vazbou 

na membrány, kumulací v cévní stěně, s pro-

longovaným účinkem a stabilní koncentrací 

během dávkovacího intervalu. Do této třetí 

generace BKK patří (vedle lacidipinu a barni-

dipinu) amlodipin, dostupný v ČR například 

v přípravku Zorem (Pliva).

Charakteristika

Amlodipin je BKK dihydropyridinového typu 

s prolongovaným účinkem a výraznou vazodila-

tační aktivitou a velmi dlouhodobým účinkem. 

Inhibuje vstup kalcia do buněk hladkého sval-

stva cév ve větší míře než do buněk myokardu, 

nemá negativně inotropní účinek. Základním 

účinkem je relaxace hladké svaloviny zejména 

na úrovni epikardiální části koronárního řečiště 

(aterosklerózou postiženém i intaktním). Vzhle-

dem k výrazné relaxaci i na úrovni arteriol je 

vhodný k léčbě arteriální hypertenze, ke snížení 

afterloadu při námahové angině pectoris a při 

srdečním selhání. Výhodný je minimální efekt 

na kontraktilitu myokardu, převodní systém 

a AV uzel. 

V oblasti koronárních arterií a arteriol za-

braňuje amlodipin vazokonstrikci, obnovuje 

krevní průtok, zvyšuje okysličení myokardu, 

působí antiischemicky.

Účinek amlodipinu nastupuje postupně, 

pokles krevního tlaku nevyvolává tachykardii. 

Antihypertenzivní účinek dávky amlodipinu 

trvá při dlouhodobém podávání 24 hodin, 

proto stačí podávat jedinou dávku denně. 

U normotoniků s anginou pectoris neovlivňu-

je amlodipin významněji krevní tlak ani tepo-

vou frekvenci. U pacientů s anginou pectoris 

zlepšuje toleranci zátěže, snižuje i frekvenci 

anginozních záchvatů. Amlodipin nemá ne-

příznivé účinky na lipémii ani na glykémii 

a je bezpečný např. i pro diabetiky a pacienty 

s bronchiálním astmatem. Při selhávání ledvin 

a při diabetické nefropatii snižuje léčba amlo-

dipinem míru mikroalbuminurie, což svědčí 

pro příznivé ovlivnění hemodynamiky v led-

vinném glomerulu.

Farmakokinetika

Po perorálním podání terapeutických dá-

vek amlodipinu dosahuje hladina amlodipinu 

v plazmě vrchol za 6 až 12 hodin. Absolutní 

biologická dostupnost je až 80 %. Eliminace 

z plazmy je dvojfázová, eliminační poločas 

terminální fáze je 30 - 50 hodin. Pomalá elimi-

nace amlodipinu umožňuje dávkování jednou 

denně. Při každodenním podávání amlodipi-

nu je rovnovážné hladiny v plazmě dosaženo 

po 7 až 8 dnech. 

Klinické studie

Účinnost a bezpečnost amlodipinu v tera-

pii hypertenze (v monoterapii i v rámci kom-

binací) byla prokázána v řadě kontrolovaných 

klinických studií. Jedna z těchto studií, do které 

bylo zařazeno 1 084 osob s hypertenzí, ukázala, 

že amlodipin v monoterpii byl účinný u 86 % 

pacientů.1 V jiné studii, do které bylo zařazeno 

5352 pacientů s hypertenzí, léčba amlodipi-

nem vedla k normalizaci tlaku u více než 80 % 

pacientů, přičemž u dvou třetin z nich posta-

čovala k dosažení dostatečného účinku dávka 

5 mg denně. K normalizaci tlaku u 69 % paci-

entů došlo již při monoterapii amlodipinem.2 

V dalších studiích byla prokázána účinnost 

amlodipinu v kombinaci s jinými antihyperten-

zivy (např. s diuretiky).3 Jiná studie prokázala, 

že léčba amlodipinem může zastavit rozvoj 

renálních komplikací hypertenze.4 Byla prove-

dena metaanalýza studií, ve kterých byl porov-

náván vliv amlodipinu a sartanů na prevenci 

infarktu myokardu (IM) a cévních mozkových 

příhod (CMP). Analýza ukázala, že ochranný vliv 

amlodipinu je výraznější, a to jak v prevenci IM, 

tak CMP. 5 Metaanalýza klinických studií, ve kte-

ré byla hodnocena bezpečnost amlodipinu 

ve srovnání s různými antihypertenzivy, ukáza-

la, že ve srovnání s jinými kalciovými blokátory, 

betablokátory a ACE inhibitory je amlodipin 

lépe tolerován.6

Indikace

Léčba hypertenze v první linii. Přidá-

ní amlodipinu může být prospěšné i u těch 

pacientů, u nichž se nepodařilo dosáhnout 

adekvátní kontroly krevního tlaku jiným anti-

hypertenzivem; lze jej užít v kombinaci s thia-

zidovým diuretikem, alfa-blokátory, blokátory 

beta-adrenergních receptorů nebo ACE inhibi-

tory. Další indikací je léčba ischemie myokardu 

v první linii, způsobená fi xní obstrukcí (stabilní 

angina pectoris) nebo vazospazmem či vazo-

konstrikcí (Prinzmetalova neboli variantní angi-

na pectoris). Amlodipin lze užít i v těch přípa-

dech, kdy na vazospastickou/vazokonstrikční 

komponentu lze usuzovat pouze na základě 

klinického stavu. Amlodipin lze užívat jako 

monoterapii, nebo v kombinaci s dalšími anti-

anginózními přípravky i u pacientů s anginou 

pectoris refrakterní vůči nitrátům, anebo vůči 

blokátorům beta-adrenergních receptorů. 

Nežádoucí účinky, kontraindikace

Amlodipin je obvykle dobře snášen. Pří-

padné nežádoucí účinky bývají mírné. Patří 

mezi ně např. bolesti hlavy, stavy únavy, som-

nolence. Ke kontraindikacím patří přecitlivě-

lost na některý z dihydropyridinových BKK, zá-

važná hypotenze, šok včetně kardiogenního 

šoku, obstrukce výtokové části levé komory, 

podávání u pacientů s hemodynamicky ne-

stabilním srdečním selháním po akutním in-

farktu myokardu. 

Dávkování

Zorem je k dispozici ve formě tablet Zorem 

5 mg s obsahem amlodipini besilas 6,935 mg 

(odpovídá 5 mg amlodipinu 1 tabletě), a Zorem 

10 mg s obsahem amlodipini besilas 13,87 mg 

(odpovídá 10 mg amlodipinu v 1 tabletě). U do-

spělých v léčbě hypertenze a anginy pectoris je 

obvyklá počáteční dávka 5 mg amlodipinu 1krát 

denně; dávku je možno v závislosti na individuální 

reakci pacienta zvyšovat až na max. dávku 10 mg. 

Děti 6-17 let s hypertenzí: doporučená úvodní 

dávka je 2,5 mg jednou denně. Není-li za 4 týdny 

dosaženo cílové hodnoty krevního tlaku, může 

být dávka zvýšena na 5 mg jednou denně. 

Poznámka: Statut přípravku: léčivý přípravek dostupný 
na lékařský předpis. Úhrada z veřejného zdravotního 
pojištění: viz číselník VZP. Profi l vypracoval kolektiv au-
torů pod vedením MUDr. Pavla Kostiuka, CSc. s využitím 
odborné literatury a SPC dle poslední revize.   
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