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Streszczenie
Wstęp. Antagoniści wapnia są jedną z najczęściej stosowanych grup leków hipotensyjnych, zarówno w mono-

terapii, jak i w terapii skojarzonej. Jednym z często obserwowanych działań niepożądanych podczas ich podawania 
jest obrzęk obwodowy. W mechanizmie powstawania tego powikłania rozważa się poszerzenie naczyń przedwło-
śniczkowych, co skutkuje nadciśnieniem wewnątrzwłośniczkowym i ucieczką płynu poza naczynie. Materiał 
i metody. Artykuł opisuje przypadek 50-letniej chorej leczonej amlodypiną w monoterapii hipotensyjnej, u której 
obrzęk podudzi pojawił się po miesiącu stosowania leku. Wyniki. Odstawienie amlodypiny i zastosowanie rami-
prilu spowodowały ustąpienie działania niepożądanego. Wnioski. Obrzęki obwodowe mogą występować zgodnie 
z danymi u 5-70 % pacjentów stosujących antagonistów wapnia. Powikłanie to rejestruje się częściej podczas 
podawania pochodnych dihydropirydyny (np. amlodypiny). Wystąpienie obrzęków zależne jest od dawki i czasu 
trwania terapii, a objaw może pojawić się nawet do 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. U około 25% chorych 
wymagają odstawienia leku i zmiany terapii hipotensyjnej. (Farm Współ 2019; 12: 119-122)
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Summary
Background. Calcium antagonists are one of the most commonly used groups of antihypertensive drugs both 

in monotherapy and in combination therapy. One of the frequently observed adverse drug reaction during their 
administration is peripheral edema. In the mechanism of this complication, expansion of pre-flameless vessels is 
considered, which results in intracapillary hypertension and fluid escape outside the vessels. Material and methods. 
The article presents (the case of ) a 50-year-old woman using amlodipine as a hypotensive monotherapy. After one 
month of the treatment the edema of her lower leg appeared. Results. Withdrawal of amlodipine and the use of 
ramipril resulted in the resolution of the side effect. Conclusion. Peripheral edema may occur according to data in 
5-70% of patients using calcium antagonists. This complication is more frequently reported when administering 
dihydropyridine derivatives (e.g. amlodipine). The occurrence of edema depends on the dose and duration of 
therapy, and the symptom may appear up to 6 months after the start of treatment. Approximately 25% of patients 
require discontinuation of the drug and change of antihypertensive therapy. (Farm Współ 2019; 12: 119-122)
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Wstęp
Obrzęk (łac. oedema) to stwierdzane w badaniu 

fizykalnym gromadzenie się płynu w przestrzeni 
pozakomórkowej i w jamach ciała. Obrzęki najczę-
ściej towarzyszą chorobom nerek, serca, wątroby, 

zespołom złego wchłaniania, reakcjom alergicznym 
oraz stanom zapalnym. Mogą być również odpowie-
dzią na substancje zawarte w lekach i kosmetykach. 
Patomechanizm obrzęku może być różny i obejmuje: 
wzrost ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym 
włośniczek (np.  w  niewydolności serca, niewydol-




