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Kalsiyum kanal blokerleri
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K alsiyum antagonistleri veya kalsiyum kanal blo-
kerleri olarak adland›r›lan ilaç grubu uzun y›l-
lardan beri hiperteansiyon tedavisinde kullan›l-

maktad›r. Günümüzde antihipertansif amaçla kullan›-
lan kalsiyum antagonistleri 3 grup alt›nda toplanabilir.
Bunlar fenilalkilaminler (verapamil), benzodiazepinler
(diltiazem) ve dihidropridinler (nifedipin, nikardipin,
nisoldipin, isradipin, felodipin ve amlodipin) dir. Bu
gruplar birbirinden oldukça farkl› özelliklere sahiptir-
ler.

Kalsiyum antagonistleri di¤er antihipertansif ilaç-
larla karfl›laflt›r›ld›¤›nda yaklafl›k olarak ayn› oranlarda
kan bas›nc› kan bas›nc› düflürücü etki gösterirler.

1995 y›l›nda yay›nlana 3 gözlemsel çal›flmada kal-
siyum antagonistlerinin koroner olay riskini art›rd›¤›
bildirildi. Bu raporlardan sonra son 7 y›ldan beri kalsi-
yum antagonistlerinin emniyeti konusundaki tart›flma-
lar aynen devam etmektedir. Bu çal›flmalar gözlemsel
nitelikte olmalar› nedeniyle bir çok araflt›rmac› taraf›n-
dan elefltirilmifltir. Nitekim daha sonra bu sonucu des-
teklemeyen baflka gözlemsel çal›flmalar da yay›nlan-
m›flt›r. Ayr›ca kalsiyum antagonistlerine atfedilen bu
koroner olay art›fl› flimdi art›k kullan›lmayan k›sa etki-
li formulasyonlarla iliflkili bulunmufltur. Daha sonra
kalsiyum antagonistlerinin plasebo ile karfl›laflt›r›ld›¤›
çal›flmalarda bu ilaçlar›n kardiyovasküler mortaliteyi
azaltt›¤› gösterilmifltir. Kalsiyum antagonistlerinin di-

¤er antihipertansif ilaçlarla karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmalar-
da (STOP-2, INSIGHT, NORDIL) strok oranlar›nda kal-
siyum antagonistleri lehine azalma, fakat kalp yetmez-
li¤i ve koroner olaylarda art›fl tespit edildi. Ancak total
mortalite oranlar› ayn› bulundu. 

Yine son birkaç y›l içerisinde yap›lan çal›flmalarda
diabetes mellitus ve nefropatili hastalarda ACE inhibi-
törlerinin kalsiyum antagonistlerine üstün oldu¤u gös-
terilmifltir. 1998 y›l›nda yay›nlanan ve diabetik hasta-
larda ACE inhibitörlerinin kalsiyum anatagonistleriyle
karfl›laflt›r›ld›¤› 2 çal›flmadan sonra (ABCD ve FACET)
kalsiyum antagonistlerinin diyabetik hastalarda zararl›
olabilece¤i fikri ortaya at›ld›. Ancak daha sonra yap›lan
çal›flmalardan sonra diyabetik hastalarda kalsiyum an-
tagonistlerinin zararl› etkilerinin söz konusu olmad›¤› ,
bu grup hastalarda ACE inhibitörlerinin kalsiyum an-
tagonistlerinden daha faydal› etkilerinin oldu¤u görül-
dü. Ayr›ca hem diyabetes mellituslu, hem de nef-
ropatili hastalarda tek ilaçla kan bas›nc› kontrolü güç
oldu¤undan kalsiyum antagonistleri ile ACE inhibitör-
leri kombinasyonu rahatl›kla kullan›labilir.

Sonuç olarak kalsiyum antagonistlerinin hipertan-
siyon tedavisindeki yeri üzerine devam eden akademik
tart›flma halen net bir sonuca varamam›flt›r. Bu soru-
nun cevab› muhtemelen önümüzdeki aylarda sonuç-
lanacak olan ALLHAT çal›flmas›ndan sonra verilecek-
tir.




