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Em plau dirigirme a tots vost¿sper encirrec estatutiri d'aquéstaAcadémia
per fer i transmétre el discurs de l¿ Sesióinaugural del curs 198ó.
Amb el permis de tots vost¿s em permetré doncs exposar el téma següent:

CALCI I ANTAGONISTESDEL CALCI.
UNA NOVA PERSPECTIVATERAPÉUTTCE.
El calci és, com és ben sapigut, un element indispensableper a la vida.
Aquest c¿tió es troba a totes les cél.lulesvives i, en proporció relativa molt semblant, amb els altres cations fonamentals' sodi i'potasi. Si comparem les
proporcions de ClNa, CIK i ClzCa a I'aigua de mar, el plasma sanguini de granota i el plasma sanguinide l'home veurem que la relació de les concentracions,
roman essencialmentconstant.
Relació concentracionsNaCl: KCl: CaCLr
7 O O2: , 2 :2 , 3
Aigua de mar
plasma de granota
t O O :2 , 4 t1 , 6
p l a s m ah u m á
100: 1,7: 1,1
naturalment, les concentracionsabsolutesson molt diferents, peró les relacions
ens fan veure que les cél.lules recorden el seu origen en un medi marí. Des del
principi de la fisiologia moderna es veié que els teixits no podien sobrevtureen
un mitjá carent de calci (sol.lucions de Ringer, Krebs, etc.) i que la disminució
del calci en el líquid de perfusió, disminuía la contractibilitat de la fibra
muscular isolada.Aixó trobi aplicació en el Ringer hipocilcic de Jalón.
Les funcions del calci son múltiples. Hi ha, en primer lloc, un calci estruc'
tural, q:uedona rigidesaa l'esquelet i que el troben ja amb aquestafunció en els
cucs marins i els molusques. Aquest calci estructural seryeix ensems com a
dipósit del catió, ja que pot haver-hi un interc¿nvi ent¡e el calci estructural i el
calci del líquid extracel.lular.Aixó explica la osteomal¿ciade la gestant que no
reb prou calci alimentici. L'esquelet conté vora el 9O% del calci de l'organisme.
Les importants accions del calci funcional depenen de l'existencia d'unes
concentracionsdefinides de calci extra i intracel.lulars. La concentració en els
líquids extracel.lulars es manté mitjangant un complicat sistema hormonalvitaminic que regula I'absorció, I'eliminació i la movilització o amagatzament
del caici contingut en els reservoris. D'aixó s'encarreguendues hormones, la
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parathormon¿ i la tirocalcitonina, i una vitamina, la D que, por ésser,podriem
considerar una hormona més, doncs en la majoria dels ¿nimals no té caracter
exdgen. La concentració citoplasmitica es regulada per un sistema d'entrada i
sortida de calci, regulat per diversos mecanismes. L'entr¿da es fi mirjangant
l'activació de canals de calci-estructuresespecialsde la membrana* que poden
ésservoltaje depenents o lligats a un receptor; també és important I'intercanvi
sodi-calci.Dintre de la cel.lula, el c¿lci, segonsles necessitars,es fixat o alliberat
per organel.lesintracel.lulars -mitocondries, reticul sarcoplismic . Finalment,
la sortida depen de mecanismesactius com la bomba de Ca que en treu dues
molécules, consumintne una de ATP i I'intercanvi calci-sodi.
I-es funcions del calci son ran importants, que no hi ha cél.lula cn qurn
funcionament no intervingui. Destaquen entre les sevesfuncions 1'acoplament
excitació-contracció en la fibra muscular i I'acoplament estimulació-secreció
en la majoria de les glandules exocrines i endocrines. També la alliberació de
mitjadors neurovegetatiusi autocoids depenen de la preséncia de calci. Ben
conegut és el paper del calci en la coagulaciósanguiniai en agregacióplaquetaria. En gran nombre de sistemes bioquímics, el calci es comporta o com un
activador de ¡istemes enzimirics, o com inhibidor de inhibidors-unió calcitroponina que permet I'unió acrinamiosina o, molt generalment, com a un
"segón missatjer", que transporta l'ordre dada per la estimulació de un
recePtor.
Es pot comprendre que I'import).ncia fisiológica del calci fes pensar en
importants aplicacions terapéutiques i que durant molts anys, er calci fos un
medicament d'us freqüenr. La realitat és que rés queda de les indicacions cli.siques dels "calcis" i que, salvant casosconcrets que ja veurem, una alimentació
normal ens te que donar tot el calci que necessitem.
Les terapéutiquescldsiquesdel calci
Fa quaranta anys, hi havien a les farmacies nombrosos preparats de calci.
Injectables,comprimits, granuiars i, fins i tot, supositoris. euin objecte tenien?
cctlci reconstituent. A tot el que estava feble o convalescent,l'ajudaven
amb xarops de glicerofosfat de calci. pot ésserque aixó beneficiesalguna osteoporosi o accelerésla curació d'una fractura ossia,pero no gaire més.
calci antituberculbs. veient que la curació narural de les lesionstubercuioses era la calcificació, es cregué que el calci seria bó per els tuberculosos.vana
il'lusió que contribuí a la morr resignadadels tuberculosos pre-antibiotics.
calci bemostátic. Abans d'una intervenció sagnant, o si hi havia un temps
de coagulació allargat, es donava calci. certament el calci -es necessarip., l"
"
coa€ulació normal, peró abans de que una hipocalcemia afectés la coagulació,
hi havien ja greus üastorns neuro-muscuiars.Demés I'administració de calci,
generalmente en injecció, no modifica la calcemia més que breus moments. en
raó de la homeostasifisiológica,
calci antialérgic. El calci ré un cert efecrc antiexudatiu el oue feu s'utilitzés amplament en urticaries, eczemes id'altres estats alérgics.i-'aparició dels
antihistamínics primer i dels corricooLdesdesprés,acabá.
amb l'ús del calci com
antialérgic i antiexudatiu específic. Encara s'utilitza amb aquesrafinalitat com
a m e d i c a c i óc o m p l e m c n t a r i a .
Indicacions dctuals del calci
El calci toba enc¿ra usos rerapéutics racionals, malgrat que lo lógic és
IT

rebre'l en I'alimentació normal. Peró hi ha casos en que cal recorrer al caici
farmacéutic.
Tetania bipocalcémica, El tractament inmediat és l'administració de calci
e.v. seguit de calci per via oral i vit. D.
Osteoporosi: En la prevenció de laosteoporosi senil, de l'embarásó de l'us
prolongat de corticoÍds, el calci, generalmentamb vit. D, troba indicació. Tam6e ¡,rnt amb la vit. D en el raquitisme i per accelerarla curació de fractures
ossias.
DueS intoxicacions per cations, troben en el calci el seu tractament específic. Son la hiperkalemia, deguda al abús de diuretics estalviadorsde potassi,
a la ingestió accidental de s¿ls potissiques ó a lessionscel'luiars amb un ronyo
insuficient. La hipermagnesiemia,més rara, i que pot produirse Per un consum
excesiu de ¿ntiircids magnésics,també es tract¿ per I'injecció de calci. En els
dos casoss'utilitzen salssolublesper via venosa.
Ér po.", com veiem, la importincia terapéutica del calci, en front de la
seva decisiva importincia fisiolbgica. En canvi, curiosament, els antagonistesde
la seva entr¿da a la cél.lula han obert un important camp farmacológic. Peró
aqu€staés una historia diferent que mereix ser comentada'
Antagonistes del calci
Fa més de cent anys que Sidney Ringer demostrd el paper vital dei calci per
a mantenir la contractibilitat del cor. Poc es pens¿vaaleshores,que dificultar
I'accés del calci a les cél.lulesoferís tantes possibilitatsterap¿utiques.La historia dels antagonistesdel calci comengaen 1962, amb la introducció a Alemanya
d'una substáncia,el aerapamil, químicament relacionat amb la papaverina' i
que semblavafarmacolirgicamentésserun bon dilatador coronari. Fou un fisiólég de Friburg, Aibrecht Fleckenstein,qui, en 19ó4, mostrá que certes substanciás -com el ja citat verapamil, i un altre dilatador coronari, la prenilamina-,
actuaven sobre el cor de mamifer aill¿t e "in situ" de manera semblant al que
feia la reducció del calci en el líquid de perfusió. Aquestessubstancieses caracteiltzaven per:
o Disminuír la forqa contráctil sensecanvis majors en el potencial d'acció.
o Reduir I'utilització de fosfat d'alta energía.
o Disminuír el consum d'oxígen.
¡ Ser neuralitzades facilment per l'administració adicional de calci, betaadrenérgicso glicbsids cardiotbnics. Es a dir, substanciesque restauraven
el suministre de calci al sistema contláctil'
Aquestes observacionsferen creure a Fleckenstein, que I'acció inotrópica
negativa d'aquestes substanciesesdevía interferir amb la funció acopladora
excitació-coniracciódel calci, n¿ixent aixi el concepte d'antagortistesdel calci
com a un nou principi farmacológic.
Estudis subsegüentsdel mateix grup d'investigadorsdemostraren que un
gran nombre de substancies com la nifedipina, fendilina, perhexilina, uns
betabloquejadors i, fins i tot, barbitúrics, tenien en diferent grau acció antagonista del calci en I'acoplament excitació-contracció.Perd entre aquestessubsiancies n'hi havien d'una gran especificitat, m€ntre que d'altres poseien més o
menys acrivitat antagonista del calci, peró amb altres propietats, o sols eren
antagonistesdel c¿lci de forma accesoria.Per exemple, la dosi de propanolol
nece;s¿ria per produir bloqueix dels canals lents de calci, es déu vegadessuperior ala necessariaper el bloqueix beta, i I'adicíó de calci restaurala contractili-
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tat sense afectar el bloqueix dels receptors beta-adrenérgics.Demés, hi han
bloquejadors beta molt actius, com el pindolol y el exprenolol que, prá:cticament, no tenen acció antagonistadel calci.
Partint d'aquestesdiferencies,Fleckenstein, i desprésaltres, han clasificat
els antagonistesdel calci en diferents grups. Fleckensteinels clasificaen,
Antagonistes de gran especificitat, que inhibeixen del 90 al 100% de les
corrents lentes de calci senseinfluir en ia conductivitat al sodi. S6n elaerapa'
mil, diltiazem, nifedipina i els seus derivats. Aquests son els propiament dits
antagonistesdel caici.
Antagonistes d'especificitat scttisfdctoria, que inhibeixen al 5O al 700l"dels
fluxes lents de calci, abans d'afectar els fluxes de sodi. Son la prenilamina,
fendilina, perbexilina i ¿ltres. La sevautilització ésgairebé exciusivacom a tractament de la insuficiénciacoronaria.
Altres autors, com Speding, divideixen els antagonistesdel calci en tres
subgrups. El de gran especificitatde Fleckensteinel divideix en dues classes'1)
que compren les dihidropiridines, com la nifedipina iderivats;2) que compren
verapamil, diltiazem i semblants; 3) que conté els inhibidors de la calmodulina,
proteina citoplasmitica que fixa calci, activant així la miosin-kinas¿i permeten
la contracció. A aquestgrup pertanyen la cinnarizina, la fendilina, la pimozida i
algunsneuroléptics com la clorpromazina.
El mec¿nisme d'acció dels antagonistesdel calci, és bloquejar els canals
lents de calci voltatge-dependents.
Aixó condueix a una disminució de la contractibilitat de les fibres musculars cardíaques i ¿ una lentificació de I'activitat del
nbdul sinusal, quina excitació es calcidependent. La nifedipina, a concentracions terapéutiques, no més té acció sobre la fibra llisa vascuiar, peró no sobre
el cor. Aixb, com veurem, estableix una certa diferéncia entre les indicacions
preferents d'uns i altres antagonistes del calci.
Es curiosa la evolució de les indicacions terapéutiquesdels antagonistesdel
calci. Sorgeixen, com ja hem dit, amb .la indicació de dilatadors coronaris,
creient-seque el verapamil era un similar de la papaverina,i la prenilamina un
adrenolitic. Inicialment, verapamil i nifedipina -els dos més característics-,
s'introdugueren al mercat farmacéutic seguint la moda, exclusiv¿ment com a
tractament de fons de la estenocardia.El verapamilconeguéun cert éxit, peró la
nifedipina assolí poc camp. Calgué descobrir les propietats sobre els fluxes de
calci per a que aquests firmacs despertesininterés. El verapamil es reveli, un
antiarrítmic important, especialmentper a les arrítmies supraventriculars,i la
nifedipina un excel.lent vasodilatador.A partir dels anys 70, els antagonisres
del calci adquireixen importincia i ¿ixó moriva l'estudi de nous compostos i
I'aparició al mercat farmacéutic de noves especialitats. Al mareix temps, I'experiencia clínica ¿ugmenta i les indicacions dels antagonistesdel calci creixen i,
inclús, es preveuenpossiblesusos fulurs.
Utilitat terdp¿utica dels antagonistes del calci
Hi ha indicacions ben estabiertesi altres que poden en el lutur ser més o
menys impor¡ants. Peró solament les actuals ja justifiquen la importincia dels
antagonistesdel calci com a terapéuticade primer ordre. Veiem, doncs, les aplicacionsd'aquestsfirmacs.
Angina de pit. Junt amb els bloquejadors beta, els nitrats orgánics i els
anragonistesdel calci, constitueixen el trípode bisic del tractament de I'angina
de pit. Per al tractament de l'angina d'esforg els bloquejadors dels fluxes de

calci, amb acció predominantmenr czrdiaca,com el verapamil o diltiazem, son
d'eiecció. El seu mecanisme d'acció és fonamentalment disminuir el treball
Cardíac,el que redueix les necessítatsd'oxígen. Constitueixen una bona alternativa als beta bloquejadors, sobretot en pacients respiratoris,doncs no disminueixen la ventilació. En I'angina variant o per espasme,que pot apareixer en
repós, son preferibles els antagonistres de calci com la nifedipina, de poca
acció cardiacai molta acció vasodilatadora.
Arritmies. I-es cil.lules del nódui sinusal i del nbdul auriculventricular,depenen per a la seva despolaritzacióde l'ent¡¿da de calci. Els inhibidors de calci
tenen per aquest moltu, efecte en les arrítmies supraventriculars.SOlsserveixen
els inhibidors del calci que a dosis terapéutiquestinguin acció cardiaca,com el
verapanril, el diltiazem i similars. A més de les taquicardiessupraventriculars,
els inhibidors de calci serveixen per a controlar la freqüéncia ventricular al
disminuii la conducció auriculo-ventricularen I'aleteix i la fibrilació auriculars.
Per vía venosa, el verapamil és d'una eficicia extraordiniria' retornant una taquicardia supraventriculara ritme normal en un o dos minuts'
Hipertensión arterial. Tots els inhibidors del calci son hipotensors, encara
oue hi han diferéncies en la intensitat de l'acció i el tipus de resposta.Actualment es creu que els inhibidors del calci, tenen un lloc en el tractament de tots
els tipus de hipertensió, encara qie, en principi, no ofereixen aventatjes destacades enfront de terapéutiques més clásiquescom diurétics, betabloquejadors,
alfa metil-DOPA, etc. El que és evident es que en el tractament de les emergéncies hipertensives,la nifedipina es el firmac d'elecció, conseguintper vía sublin.i.ct". en pocs minuts. En cls vells Particularment, en els que els betablogrral
-quejadors
poden tenir inconvenientsgleus, els inhibidors de calci poder ésserla
ÁeÁicacló d'elecció. Es presten molt bé a ¡ractaments de combinació amb betabloquejadors i/ó diurétics.
Angina de pit, arrítmies supravenr¡icularsi hipertensión, són les tres indicacions fonamentals dels inhibidors del calci, peró n'hi han d'altres que mererxen considerar-se.
Altres indicacions dels inbibidors del calci. La multiplicitat d'efectes dels
inhibidors del calci sobre diferenrs sistemesfisiológics,explica que s'hagin observat respostesde possible utilitat teraP¿utica,t¿nt a 1'áreacardiovascular,com a
altres. Peró la majoria d'aquestes indic¿cions necessitan encara estudis més
per veure si aventatjen el que ja es disposa.
aprofondits
Hiperteisión pulmonar. Sembla que la nifedipina és útil per via sublingual
en el tractament inicial, perd no és mássasegur que el tractament a llarg termini
sigui sempre satisfactoria.Semblen haverseobtingut bons resultats en hipertensió puimonar primaria associadaa síndrome de Raymaud'
Insttficiéncia cardiaca. com tots els vasodilatadors,els inhibidors de calci,
s e n s ea c c i ó c a r d i a c ¿c o m l a n i f e d i p i n a , p o d e n d i s m i n u i r p r e c á r r c g ai p o s t c a r r e g a m i l l o r a n t a i x í e l t r e b a l l d e l m i o c a r d i . L a n i f e d r p i n aa u g m e n t aa i - x íI ' i n d e x
"cardíac.
Evidentment no es poden utilitzar els inhibidors de calci amb efecte
inotróPicnegatiu.
Insuficiéncia LtorticLt.L'efecte de la nifedipina en els vasosde resrst¿ncla
disminueix la regurgitacióen la insuficiénciaaortica i augmenta I'index cardíac.
C a l v e u r c s i I ' e f c c t c e s m a n r é e n e l t r a c t a m e n ta l l a r g t e r m e .
Malaltia de Raynaud. Era d'esperar que els inhibidors del calci amb més
millorar I'estat circulatori a la malaltia de
efecte vasodilatador, poguessin
d'isquemia a les cames i millorant la perfusió sanRaynaud, re<Julnt els atacs
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gulnra' Els resultats inicials
ho fan creure així. En tot cas, poden
ésser uns
altres agentsútils en a

Cirugia
,, ,,,,,,:i,;;::^.7,!llilii,l,^,tii,iTl,T"J;:ii.1i:f..1:,a
sorució

cardioplégia' conreninr nifedipina,
."-;i; - p.á,.g,,
el cor i evitar l,espasmeque
r-es produeix amb la revasculariizació.
Miscel lánia. Entre moltes
artres indicacions,s,ha sugerit el possible
ús dels
antagonistesdel calci en'asma
d'.rf.r;,;;;
caracrer prevenriu; en ra dismenorrea i el part premarur, e.,
ra migrany" I .n aiu.rros espasmes
de fibra llisa.
veiem doncs
0".
quantitat d,accions i que, pot
,;;
"ou,:..j-r¿.-".r-,.nÉ;
de nous' amb selectiviüt, ti.ul".,
Jtf.*;;
er camp
:,"d":lJ:trodui'r-se'n
Els antagonistesde calci a que
ens hen referit no tenen, a dosis
terapduti_
ques' acció sobre er múscur .rqr.léti..
H.m d..m.ncronar peró una substdncia,
el dantrolé, que és un anragonista
de la'iberació int.a..l.hila;;;i;"1;t
i que té
com pnncipal indicació la relaxació
muscular ,

tracrament
derahipertermia
marigna,
"'r..*'ii Tll'i.l:lx.i': i;i:lfi ,",1,.]

en resposta a diferents estímurs -.rta.rr,
anestcsla- a un augment de l,activitat
del múscul amb hiper.termia
i mort.
El calci' el nostre veri conegut
dels reconstrtuentsde fa cinquanta
anys, ha
vrsr reconegut er seu gran paper
a totes res activitats ..r rulurrl p..ll'.,.,r,or"ment, no han sigut els pro_calcificants
sino el

lli"nx:x
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Moltes grácies.

