
CORINFAR RETARD В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА 
 
 
 
 
Corinfar retard e добре познат препарат на лекарите и на пациентите  в България. Той е 
търговско име на нифедипин ретард, лекарство от групата на калциевите антагонисти 
/блокери на калциевите канали/. Този вид медикаменти въздействат чрез блокиране на 
трите типа калциеви канали. Блокадата на L тип каналите причинява релаксация на 
кръвоносните съдове и намалява миокардния контрактилитет, тя е общ тип на действие 
на всички калциеви антагонсти. Тя осигурява въздействие върху резистивните съдове / 
подходящо въздействие при артериална хипертония/, коронарни съдове /стенокардия/, 
мозъчни съдове / мозъчносъдова болест/, бъбречни съдове/ бъречни заболявания/. 
Нифедипинът като един от най-широко използваните препарати от групата е известен 
отдавна, синтезиран е през 1966 г, регистриран е в Германия като средство за лечение 
на исхемична болест на сърцето /ИБС/ през 1974 г, а през 1980 - като 
антихипертензивно средство. От 1980 г. се създават и внедряват в клиничната практика 
бавноосвобождаващи се / ретардни/ форми на нифедипин. 
През 80-те и началото на 90-те години нифедипинът бе широко използван за лечение на 
ИБС и артериална хипертония /АХ/, включително за овладяване на хипертонични 
кризи със сублингвално приложение или използване на течни форми. Последното бе 
свързано с бързото начало на действие. Това бързо начало на действие обаче води до 
рефлексно покачване на симпатикусовата активност с последващи възможности за 
отключване на тахикардия, тахиаритмии или стенокардия. Доказа се благоприятно 
въздействие на нифедипина върху прогресията на атеросклерозата /проучването 
INТАСT І-ІІ/. Доказва се и въздействие върху ендотела на коронарните съдове/ 
ENCORE ІІ/. Многоцентровите проучвания MATCH, CNIT, STONE, INSIGHT, 
включващи над 10000 болни с артериална хипертония позволиха да се направи извода, 
че оптималната лекарствена форма на нифедипина за продължително лечение на 
болните е ретардната, позволяваща да се контролира ефективно артериалното налягане 
в продължение на 24 часа. Проучванията NCAP,TIBBI|S, TIBET установиха изразено 
антиангинозно и антисхемично действие на ретадрния нифедипин при пациенти със 
стабилна ангина пекторис. Проучванията при нестабилна ангина пекторис и при 
миокарден инфаркт бяха разочароващи. През 1995 г бяха публикувани два метаанализа 
на  Furberg  и сътр./ Нифедипин: свързано с дозата повишаване на смъртността при 
пациенти с ИБС/ и на Psaty  и сътр. /рискът от миокарден инфаркт свързан с 
медикаментозното антихипертензивно лечение/, които показаха неблагоприятно 
действие на бързодействащия нифедипин при пациенти с ИБС и специално с 
миокарден инфаркт. Това доведе до известен отлив от изпозването на нифедипин при 
ИБС, а и  за широко лечение при АХ.  
Продължаващите изследвания и наблюдения показаха, че нифедипин ретард има своето 
сериозно място в лечението на стабилната стенокардия и  на АХ. През 2004 г. бяха 
докладвани резултатите от проучването ACTION /Ефект на дългодействащия 
нифедипин върху смъртността и сърдечносъдовата болестност при пациенти със 
стабилна ангина пекторис, изискващи лечение/. Продължителното /средно 4,9 г./ 
добавяне на нифедипин с дълго действие към конвенционалното лечение на ангина 
пекторис не променя преживяването и появата на сърдечно-съдови инциденти, 
намалява се нуждата от коронарна ангиография и интервенции.Проучването показва, че 
нифедипинът с удължено действие е безопасен при лечение на стабилна стенокардия.  



Нифедипинът с удължено действие е препоръчан като антихипертензивно средство  във 
всички последни ръководства за лечението на АХ – 7 доклад на Обединения 
национален комитет за превенция, откриване, оценка и лечение на високото кръвно 
налягане в САЩ от 2003 г., Насоките на европейското дружество по хипертония и 
европейското кардиологично дружество за контрол на артериалната хихпертония от 
2003 г , препоръките на СЗО. Нифедипин ретард /като представител на калциевите 
антагонисти/ е включен в тези препоръки като възможен първи избор, а също и в 
подходящи комбинации / с диуретици, бетаблокери, АСЕ инхибитори, АТР-блокери /. 
Особено подходящ е при лечение на възрастни пациенти,   при изолирана систолна 
хипертония, при ангина пекторис, периферно съдова болест, атеросклероза на 
каротидната артерия. Относително противопоказан е при тахиаритмии и застойна 
сърдечна недостатъчност. Намалява бързо и в достатъчна степен артериалното налягане 
при над 70% от пациентите с лека и умерена хипертония като монотерапия. Значително 
намалява честотата на стенокардните пристъпи  и повишава толеранса към натоварване 
при стабилна ангина пекторис.                                                                                                                          
Обичайните дози за прилагане на нифедипин с удължено действие /Corifar retard/ са 20-
40 мг дневно. В някои многоцентрови проучвания обаче са достигани дози 60-180 мг 
дневно. На фона на продължително приемане се установява намаляване на млечната 
киселина в кръвта, не се променя обмяната на глюкозата и холестерола. Има данни за 
регресия на хипертрофията на лявата камера. Страничните действия са малко и леко 
изразени. Най- честите са главоболие и претибиален оток.  Употребата на умерени дози 
нифедипин с удължено действие / Corinfar retard/ води до бързо намаляване на 
артериалното налягане при болни с лека и умерена АХ. Намалява честотата на 
ангинозните пристъпи и повишава толеранса към натоварване при стабилна 
стенокардия. Прилагането на препарата е безопасно, включително и при наличие на 
ИБС. 
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