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Κλινική φαρμακολογία των β-αποκλειστών

Oι β-αποκλειστές αναστέλλουν ανταγωνιστικά τους

β-αδρενεργικούς υποδοχείς και μέσω αυτής της

δράσης τους μειώνουν την αρτηριακή πίεση (ΑΠ)

και, επομένως, χρησιμοποιούνται στην κλινική πρά-

ξη ως αντιυπερτασικά φάρμακα1. Παρότι ο ακριβής

μηχανισμός της αιμοδυναμικής αυτής δράσης δεν

είναι πλήρως διευκρινισμένος, φαίνεται ότι είναι ο

αποκλεισμός των β1-αδρενεργικών υποδοχέων το

κύριο μονοπάτι που προκαλεί μείωση του καρδια-

κού ρυθμού, της καρδιακής παροχής, των περιφε-

ρικών αγγειακών αντιστάσεων, δράσεις οι οποίες

τελικά μειώνουν τη συστηματική ΑΠ1. 

Oι β-αποκλειστές αποτελούν μια ετερογενή κα-

τηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων2. Τα φάρμακα

αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την εκλεκτι-

κότητα σύνδεσης με τους β1/β2-αδρενεργικούς υπο-

δοχείς, την ενδογενή συμπαθητικομιμητική τους

Ο ρόλος των β-αποκλειστών στη
φαρμακοθεραπεία της υπέρτα-
σης στον γενικό πληθυσμό και σε
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
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Περιληψη

Οι β-αποκλειστές είναι μια ετερογενής κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφο-

ρές μεταξύ τους ως προς τη συγγένεια σύνδεσής με τους β1/β2 αδρενεργικούς υποδοχείς, την παρουσία ενδογενούς

συμπαθητικομιμητικής δράσης και τις αγγειοδιασταλτικές τους ιδιότητες. Ενώ τα φάρμακα αυτά μαζί με τα διουρη-

τικά αποτέλεσαν για μακρύ διάστημα τον ακρογωνιαίο λίθο στη φαρμακοθεραπεία της ανεπίπλεκτης υπέρτασης, οι

τελευταίες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες δεν περιλαμβάνουν τους β-αποκλειστές στις κύριες κατηγορίες αντιυ-

περτασικών φαρμάκων. Αντίθετα, η χρήση τους συστήνεται για τη θεραπεία της υπέρτασης σε ασθενείς με ειδική

καρδιολογική ένδειξη για λήψη β-αποκλειστή, όπως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, στη-

θάγχη ή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ωστόσο, φαρμακο-επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η συντα-

γογράφηση των β-αποκλειστών είναι πολύ ευρεία στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδίως σε ασθενείς με χρόνια

νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Επίσης, ενώ οι β-αποκλειστές δεν συστήνονται ως φάρμακα πρώτης γραμμής στον γενικό

υπερτασικό πληθυσμό, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε υπερτασικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς έδειξαν ότι

οι β-αποκλειστές υπερέχουν έναντι των αποκλειστών του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης ως προς την αντιυπερτασική

τους δράση, την πρόκληση υποστροφής της αορτικής σκληρίας και ενδεχομένως τη μείωση του κινδύνου σοβαρών

ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σε αυτό το άρθρο αξιολογούμε τον ρόλο των β-αποκλειστών στη θε-

ραπεία της υπέρτασης σε ασθενείς με ή χωρίς ΧΝΝ, παρέχουμε συστάσεις για τη χρήση τους στην κλινική πράξη και

καταλήγουμε με κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα σε αυτό το σημαντικό πεδίο. 
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δράση και τις αγγειοδιασταλτικές τους ιδιότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα φάρμακα αυτά έχουν ταξι-

νομηθεί σε β-αποκλειστές πρώτης, δεύτερης και τρί-

της γενιάς. Στην πρώτη γενιά περιλαμβάνονται μη

καρδιοεκλεκτικοί β-αποκλειστές με ισότιμη συγγέ-

νεια σύνδεσης με τους β1 και β2 αδρενεργικούς υ-

ποδοχείς. Oι δεύτερης γενιάς β-αποκλειστές, οι ο-

ποίοι χαρακτηρίζονται επίσης και ως καρδιοεκλε-

κτικοί β-αποκλειστές, εμφανίζουν ισχυρότερη συγ-

γένεια σύνδεσης με τους β1 από ό,τι με τους β2

αδρενεργικούς υποδοχείς2. Καμία από αυτές τις

δύο παραδοσιακές κατηγορίες β-αποκλειστών δεν

ασκεί αγγειοδιασταλτικές επιδράσεις, κάτι το οποίο

αποτελεί μια χαρακτηριστική φαρμακολογική δρά-

ση των β-αποκλειστών τρίτης γενιάς2.

Η χρήση των β-αποκλειστών έχει συσχετισθεί

με μια ποικιλία ανεπιθύμητων παρενεργειών. Oι

πιο συχνές παρενέργειες των β-αποκλειστών περι-

λαμβάνουν τα ακόλουθα: αδυναμία, μειωμένη ικα-

νότητα σωματικής άσκησης, επιδείνωση των συ-

μπτωμάτων της περιφερικής αποφρακτικής αρτη-

ριοπάθειας, στυτική δυσλειτουργία, μικρή αύξηση

των επιπέδων καλίου στον ορό, διαταραχές συγκέ-

ντρωσης και μνήμης, επιδείνωση της κατάθλιψης

και ψωρίαση2. Η χρήση των μη καρδιοεκλεκτικών

β-αποκλειστών αντενδείκνυται σε ασθενείς με

βρογχικό άσθμα, ενώ αυτά τα φάρμακα ασκούν επί -

σης δυσμενείς μεταβολικές επιδράσεις, όπως επιδεί -

νωση της αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης και

διαταραχή του λιπιδαιμικού προφίλ3;4. Επίσης, οι

β-αποκλειστές έχουν συσχετισθεί με υψηλότερη επί -

πτωση του νεοεμφανιζόμενου σακχαρώδους διαβή-

τη, ιδιαίτερα όταν χορηγούνται σε συνδυασμό με

θειαζιδικά διουρητικά3,4. Πρέπει να σημειωθεί, ω-

στόσο, ότι κλινικές μελέτες με β-αποκλειστές τρίτης

γενιάς, όπως η νεμπιβολόλη και η καρβεδιλόλη,

έδει ξαν ότι αυτά τα φάρμακα δεν ασκούν δυσμενή

επίδραση στην ανοχή της γλυκόζης και στον γλυ-

καιμικό έλεγχο και ότι συνολικά έχουν ένα πιο ευ-

νοϊκό προφίλ ανεπιθύμητων παρενεργειών σε σύ-

γκριση με τους παραδοσιακούς β-αποκλειστές5-7. 

Oι β-αποκλειστές μαζί με τα διουρητικά αποτέ-

λεσαν για πολλά χρόνια τον ακρογωνιαίο λίθο στη

φαρμακοθεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης, αλλά

αυτή η θεραπευτική στρατηγική έχει αναθεωρηθεί1.

Στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ameri -

can Heart Association / American College of Car-

diology (AHA/ACG) του 2017 και στις οδηγίες της

European Society of Hypertension / European Socie -

ty of Cardiology (ESH/ESC) του 20188,9, οι β-απο-

κλειστές δεν συστήνονται ως φάρμακα πρώτης

γραμμής για τη θεραπεία της ανεπίπλεκτης υπέρ-

τασης. Τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ευρωπαϊκές

κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν ότι η χρήση των

β-αποκλειστών έχει θέση στη θεραπεία της υπέρ-

τασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με

κάποια ειδική καρδιολογική ένδειξη για τη χρήση

αυτής της κατηγορίας αντιυπερτασικών φαρμάκων,

όπως σε ασθενείς με συνυπάρχουσα καρδιακή α-

νεπάρκεια (ΚΑ), στηθάγχη, κολπική μαρμαρυγή ή

μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου8,9.

Παρότι οι β-αποκλειστές δεν συστήνονται από

τις κατευθυντήριες οδηγίες ως αντιυπερτασικά φάρ-

μακα πρώτης γραμμής8,9, δεδομένα από μελέτες πα-

ρατήρησης δείχνουν ότι οι β-αποκλειστές εξακο-

λουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθη-

μερινή κλινική πράξη, ιδίως σε ασθενείς με χρόνια

νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Για παράδειγμα, σε μια προ-

οπτική ανάλυση 3.939 ασθενών που συμμετείχαν

στη μελέτη Chronic Renal Insufficiency Cohort

(CRIC)10, 28% των ασθενών με ΧΝΝ σταδίου 2

λάμβανε θεραπεία με β-αποκλειστές. Ωστόσο, η

χρήση των β-αποκλειστών ήταν προοδευτικά αυξα-

νόμενη ανάλογα με το στάδιο της ΧΝΝ και έφτασε

σε ποσοστό >60% στους ασθενείς με σταδίου 5

ΧΝΝ10. Σε μια αναδρομική ανάλυση των φαρμα-

κευτικών θεραπειών που λάμβαναν 158.702 αιμο-

καθαιρόμενοι ασθενείς στις Η.Π.Α., οι β-αποκλει-

στές ήταν μακράν η πιο συχνά χορηγούμενη θερα-

πεία για καρδιαγγειακές παθήσεις (64%), ακολου-

θούμενοι από τους αναστολείς του άξονα ρενίνης-

αγγειοτενσίνης (52%) και τους ανταγωνιστές των

διαύλων ασβεστίου (51%)11. O υψηλός επιπολασμός

των καρδιαγγειακών συννοσηρών κλινικών κατα-

στάσεων (όπως η συμφορητική ΚΑ, η ισχαιμική

καρδιοπάθεια, η κολπική μαρμαρυγή και οι άλλες

αρρυθμίες) στους ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ

ίσως αποτελεί μια ερμηνεία για την τόσο ευρεία

χρήση των β-αποκλειστών σε αυτόν τον ειδικό πλη-

θυσμό ασθενών11. 

Σε αυτό το άρθρο αξιολογούμε δεδομένα από

τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι οποίες αξιο-

λόγησαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα

των β-αποκλειστών σε υπερτασικούς ασθενείς με ή

χωρίς ΧΝΝ. Αξιολογούμε κριτικά το εάν δεδομένα

από κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν στον γενικό

υπερτασικό πληθυσμό μπορούν να επεκταθούν και

να κατευθύνουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση α-

σθενών με προχωρημένη ΧΝΝ.  
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Χρήση των β-αποκλειστών στην ιδιοπαθή
υπέρταση

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των β-απο-

κλειστών ως πρώτης γραμμής θεραπείας της ανε-

πίπλεκτης υπέρτασης αξιολογήθηκε σε μια μεταα-

νάλυση 13 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών από

την Cochrane12. Oι β-αποκλειστές δεν υπερείχαν έ-

ναντι του εικονικού φαρμάκου [relative risk (RR):

0,99, 95% confidence interval (CI): 0,88-1,11] ή της

ενεργού θεραπείας με διουρητικά (RR: 1,04, 95%

CI: 0,91-1,19) και αναστολείς του άξονα ρενίνης-

αγγειοτενσίνης (RR: 1,10, 95% CI: 0,98-1,24) στη

μείωση της ολικής θνητότητας12. Αντίθετα, ο κίνδυ-

νος της ολικής θνητότητας ήταν υψηλότερος με τους

β-αποκλειστές σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές

ασβεστίου (RR: 1,07, 95% CI: 1,0-1,14). Σε σύγκρι-

ση με το εικονικό φάρμακο, οι β-αποκλειστές μεί-

ωσαν κατά 12% τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νοση-

ρότητας (RR: 0,88, 95% CI: 0,79-0,97), όφελος το

οποίο αποδόθηκε στην ευνοϊκή επίδραση των β-α-

ποκλειστών στη μείωση του κινδύνου για αγγειακό

εγκεφαλικό επεισόδιο (RR: 0,80, 95% CI: 0,66-

0,96)12. Δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των 

β-αποκλειστών και των διουρητικών (RR: 1,13, 95%

CI: 0,99-1,28) ή μεταξύ των β-αποκλειστών και των

αποκλειστών του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης

(RR: 1,0, 95% CI: 0,72-1,38) στον κίνδυνο καρδιαγ-

γειακής νοσηρότητας. Ωστόσο, ο κίνδυνος καρδιαγ-

γειακών συμβαμάτων ήταν υψηλότερος με τους 

β-αποκλειστές σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές

ασβεστίου (RR: 1,18, 95% CI: 1,08-1,29). Για μια

ακόμη φορά, η διαφορά αυτή αποδόθηκε στην κα-

τωτερότητα των β-αποκλειστών να βελτιώσουν τον

κίνδυνο του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

(RR: 1,24, 95% CI: 1,11-1,4)12. Αναφορικά με την

ασφάλεια, η πιθανότητα διακοπής της θεραπείας

λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών ήταν σημαντικά

υψηλότερη με τους β-αποκλειστές σε σύγκριση με

τους αναστολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης

(RR: 1,41, 95% CI: 1,29-1,54), αλλά τα ποσοστά δια-

κοπής της θεραπείας δεν διέφεραν όταν οι β-απο-

κλειστές συγκρίθηκαν με το εικονικό φάρμακο, τα

διουρητικά ή τους ανταγωνιστές ασβεστίου12.

Τα δεδομένα από αυτήν τη μεταανάλυση της

Cochrane δείχνουν ότι οι β-αποκλειστές βελτιώνουν

σε μικρό ποσοστό την καρδιαγγειακή νοσηρότητα,

ενώ παρέχουν ελάχιστο έως μηδενικό όφελος στη

θνητότητα από κάθε αιτία, παρέχοντας υποστήριξη

στις ισχύουσες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες οι

οποίες δεν συστήνουν τη χρήση των β-αποκλειστών

ως φαρμάκων πρώτης γραμμής στην ανεπίπλεκτη

υπέρταση. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα

ευρήματα αυτής της μεταανάλυσης πρέπει να αξιο-

λογηθούν μέσα στο πλαίσιο των μεθοδολογικών της

περιορισμών13. Πρώτον, όλες οι κλινικές δοκιμές

που περιλήφθηκαν σε αυτήν τη μεταανάλυση προ-

έβλεπαν τη χορήγηση επιπρόσθετης θεραπείας στο

αρχικό αντιυπερτασικό σχήμα. Επομένως, οι δια-

φορές στις εκβάσεις μπορεί να οφείλονται εν μέρει

σε διαφορές στην επιπρόσθετη αντιυπερτασική θε-

ραπεία μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων12,13.

Δεύτερον, στις περισσότερες από τις κλινικές δοκι -

μές, οι συγκρίσεις έγιναν κατά βάση με τον β-απο-

κλειστή ατενολόλη, γεγονός που περιορίζει τη γενί -

κευση των αποτελεσμάτων αυτής της μεταανάλυσης

στο σύνολο της ετερογενούς κατηγορίας των β-α-

ποκλειστών12,13. Επίσης, δεν περιλήφθηκαν στη

μετα ανάλυση κλινικές δοκιμές, οι οποίες αξιολόγη -

σαν την επίδραση των νεότερων αγγειοδιασταλτι -

κών β-αποκλειστών τρίτης γενιάς σε σκληρά καρ-

διαγγειακά καταληκτικά σημεία. Σε αυτό το πλαί-

σιο, τα αποτελέσματα αυτής της μεταανάλυσης για

τις περισσότερες εκβάσεις παρείχαν δεδομένα με

χαμηλή έως μέτρια βεβαιότητα12,13. Τυχαιοποιημέ-

νες κλινικές δοκιμές απαιτούνται ώστε να αξιολο-

γηθεί συγκριτικά η αποτελεσματικότητα των νεότε-

ρων έναντι των παραδοσιακών β-αποκλειστών στη

φαρμακοθεραπεία της ανεπίπλεκτης υπέρτασης.

Εξέλιξη της νεφρικής βλάβης σε ασθενείς
με υπέρταση και ΧΝΝ

Στη μελέτη African-American Study of Kidney Dis-

ease and Hypertension (AASK)14, 1.094 Αφρο-

Αμερικανοί ασθενείς με υπερτασική νεφροσκλή-

ρυνση τυχαιοποιήθηκαν σε έναν εντατικό έναντι ε-

νός συμβατικού θεραπευτικού στόχου για την υπέρ-

ταση (μέση ΑΠ <92 έναντι 102-107 mmHg) και σε

έναρξη αντιυπερτασικής θεραπείας με μετοπρολόλη

(50-200 mg ημερησίως), ραμιπρίλη (2,5-10 mg ημε-

ρησίως) ή αμλοδιπίνη (5-10 mg ημερησίως). Επι-

πρόσθετη θεραπεία χορηγήθηκε για την επίτευξη

των προκαθορισμένων θεραπευτικών στόχων για

την ΑΠ. Η μέση συστολική ΑΠ κατά τη διάρκεια

της θεραπείας ήταν 135±13 mmHg στην ομάδα της

μετοπρολόλης, 135±14 mmHg στην ομάδα της ρα-

μιπρίλης και 133±12 mmHg στην ομάδα της αμλο-

διπίνης, αντίστοιχα14. Επομένως, ένα θεραπευτικό

σχήμα βασισμένο στον β-αποκλειστή μετοπρολόλη

ήταν ισότιμα αποτελεσματικό με θεραπεία βασι-

σμένη σε άλλες κύριες κατηγορίες αντιυπερτασικών

φαρμάκων στον έλεγχο της ΑΠ σε Αφρο-Αμερικα-

νούς ασθενείς με υπερτασική νεφροσκλήρυνση.
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Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε σύγκριση με

τη μετοπρολόλη, η θεραπεία με ραμιπρίλη προκάλε -

σε μείωση κατά 22% (p= 0,04) του σύνθετου νεφρι -

κού καταληκτικού σημείου, της >50% μείωσης του

εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης

(eGFR), της εξέλιξης της νεφρικής βλάβης σε ΧΝΝ

τελικού σταδίου ή του θανάτου14. Σε σύγκριση με

την αμλοδιπίνη, η θεραπεία με ραμιπρίλη ήταν ακό -

μη πιο αποτελεσματική, καθώς μείωσε το σύνθετο

νεφρικό καταληκτικό σημείο κατά 38% (p= 0,004)14.

Επίδραση στην καρδιακή ανεπάρκεια σε
ασθενείς με ΧΝΝ

Oι καρδιοπροστατευτικές επιδράσεις των β-απο-

κλειστών σε ασθενείς με ΧΝΝ διερευνήθηκαν σε

μία μεταανάλυση 6 τυχαιοποιημένων κλινικών δο-

κιμών, στις οποίες έλαβαν συνολικά μέρος 5.972 α-

σθενείς με ΧΝΝ και ΚΑ με χαμηλό κλάσμα εξώθη-

σης15. Στη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογρα-

φίας βρέθηκαν, επίσης, 2 τυχαιοποιημένες κλινικές

δοκιμές, οι οποίες περιέλαβαν ασθενείς χωρίς συμ-

φορητική ΚΑ, αλλά οι μελέτες αυτές δεν παρείχαν

επαρκή αριθμητικά δεδομένα για να περιληφθούν

στη μεταανάλυση. Σε ασθενείς με ΧΝΝ και συστο-

λική ΚΑ, οι β-αποκλειστές φάνηκε ότι υπερέχουν

έναντι του εικονικού φαρμάκου στη μείωση του κιν-

δύνου ολικής θνητότητας (RR: 0,72, 95% CI: 0,64-

0,80) και στη μείωση του κινδύνου για θάνατο καρ-

διαγγειακής αιτιολογίας (RR: 0,66, 95% CI: 0,49-

0,89)15. Ωστόσο, αυτό το όφελος στην επιβίωση συ-

νοδεύτηκε από 4,92 φορές υψηλότερη επίπτωση των

επεισοδίων βραδυκαρδίας (RR: 4,92, 95% CI: 3,20-

7,55) και από 5,08 φορές υψηλότερο κίνδυνο υπό-

τασης (RR: 5,08, 95% CI: 3,48-7,41)15. Αυτές οι α-

νεπιθύμητες παρενέργειες που σχετίστηκαν με τη

χρήση των β-αποκλειστών φαίνεται ότι είναι πιο

συχνές σε ασθενείς με ΧΝΝ από ό,τι σε ασθενείς

με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Σε μία παλαι-

ότερη μεταανάλυση η οποία αξιολόγησε την ασφά-

λεια των β-αποκλειστών στον γενικό πληθυσμό των

ασθενών με ΚΑ, φάνηκε ότι σε σύγκριση με το ει-

κονικό φάρμακο, οι β-αποκλειστές σχετίστηκαν με

3,62 φορές υψηλότερη επίπτωση της βραδυκαρδίας

(RR: 3,62, 95% CI: 2,48-5,28) και με μόλις 41% υψη -

λότερο κίνδυνο υπότασης (RR: 1,42, 95% CI: 0,96-

2,06)16. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα

δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματι-

κότητα των β-αποκλειστών στην ΚΑ σε ασθενείς με

ΧΝΝ προέρχονται κατά βάση από post-hoc δεδο-

μένα τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, στις ο-

ποίες πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε υπο-ομά-

δες των συμμετεχόντων ανάλογα με τα επίπεδα του

eGFR κατά την έναρξη της θεραπείας (baseline)15.

Θεραπεία της υπέρτασης σε ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σε μία κλινική δο-

κιμή, 114 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς τυχαιοποιή-

θηκαν σε θεραπεία με καρβεδιλόλη (σε αυξανόμενη

δόση έως 25 mg δύο φορές ημερησίως) ή εικονικό

φάρμακο17. Σύμφωνα με τα κριτήρια εισόδου/απο-

κλεισμού, οι ασθενείς αυτής της μελέτης είχαν συμ-

φορητική ΚΑ με κλάσμα εξώθησης <35% και ε-

λάμβαναν υποκείμενη θεραπεία με αναστολέα του

Πίνακας 1. Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με β-αποκλειστές σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου υπό 

αιμοκάθαρση

Συγγραφέας Έτος Ν Χαρακτηριστικά
Σχεδιασμός Oμάδα

Παρέμβαση
Διάρκεια

ασθενών ελέγχου της μελέτης 
Αποτελέσματα

Cice 2003 114 Διατατική Διπλή τυφλή Εικονικό Καρβεδιλόλη 24 μήνες Η καρβεδιλόλη μείωσε
μυοκαρδιο- (για 12 μήνες), φάρμακο (έως 25 mg τον κίνδυνο ολικής και

πάθεια μετά open-label δύο φορές καρδιαγγειακής θνητό-
ημερησίως) τητας σε σύγκριση με

το εικονικό φάρμακο.

Agarwal 2014 200 Υπέρταση Open-label Λισινοπρίλη Ατενολόλη 12 μήνες Καμία διαφορά μεταξύ
με υπερτροφία  (10-40 mg (25-100 mg των φαρμάκων στην υπο-
της αριστερής 3 φορές την  3 φορές την στροφή του δείκτη μάζας

κοιλίας εβδομάδα  εβδομάδα της αριστερής κοιλίας.
μετά την αι- μετά την αι- Πρόωρος τερματισμός
μοκάθαρση) μοκάθαρση) της μελέτης λόγω υψηλού

κινδύνου σοβαρών ανεπι-
θύμητων καρδιαγγειακών
συμβαμάτων στην ομάδα

της λισινοπρίλης.
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άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Σε υπερηχοκαρδιο-

γραφικές μελέτες φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια των

2 ετών της παρακολούθησης, σε σύγκριση με το ει-

κονικό φάρμακο, η θεραπεία με καρβεδιλόλη οδή-

γησε σε μείωση των διαστάσεων της αριστερής κοι-

λίας και σε βελτίωση της συστολικής καρδιακής λει-

τουργίας17. Αυτές οι επιδράσεις στις υπερηχοκαρ-

διογραφικές παραμέτρους συνοδεύτηκαν από ση-

μαντικό όφελος στην επιβίωση. Σε σύγκριση με το

εικονικό φάρμακο, η καρβεδιλόλη μείωσε κατά

49% τον κίνδυνο ολικής θνητότητας [hazard ratio

(HR): 0,51, 95% CI: 0,32-0,82] και κατά 68% τον

κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου (HR: 0,32, 95%

CI: 0,18-0,57)17. Oι ασθενείς με κλινικά χαρακτη-

ριστικά όμοια με αυτά των συμμετεχόντων σε αυτή

τη μελέτη αποτελούν μικρό μόνο μέρος του συνολι-

κού πληθυσμού των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

Oι ασθενείς αυτοί υποβάλλονταν σε εντατικοποιη-

μένη αιμοκάθαρση με 4 συνεδρίες ανά εβδομάδα,

σχήμα το οποίο επίσης δεν αντανακλά τη συνήθη

κλινική πρακτική. Επομένως, το καρδιοπροστατευ-

τικό όφελος της καρβεδιλόλης σε αυτή τη μελέτη εί-

ναι δύσκολο να γενικευτεί στο σύνολο των ασθενών

με ΧΝΝ τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αι-

μοκάθαρση. 

Δεδομένα για τη συγκριτική αποτελεσματικότη-

τα των κύριων κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρ-

μάκων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς παρέ-

χονται από τη μελέτη Hypertension in Hemodialysis

treated with Atenolol or Lisinopril (HDPAL)18. Σε

αυτήν τη μελέτη, 200 υπερτασικοί αιμοκαθαιρόμενοι

ασθενείς με υπερηχοκαρδιογραφικά τεκμηριωμένη

υπερτροφία της αριστερής κοιλίας τυχαιοποιήθηκαν

σε θεραπεία με ατελολόλη (25-100 mg) ή λισινοπρί-

λη (10-40 mg), και τα δύο φάρμακα χορηγούμενα

3 φορές την εβδομάδα αμέσως μετά την αιμοκά-

θαρση. O θεραπευτικός στόχος στη μελέτη HDPAL

ήταν η μείωση των μηνιαίων μετρήσεων ΑΠ στο

σπίτι σε επίπεδα <140/90 mmHg, ακολουθώντας έ-

ναν αλγόριθμο που περιλάμβανε την προοδευτική

μείωση του ξηρού βάρους, τον περιορισμό του να-

τρίου και την εντατικοποίηση της αντιυπερτασικής

θεραπείας18. Σε αντίθεση με την αρχική ερευνητική

υπόθεση ότι η λισινοπρίλη θα υπερέχει έναντι της

ατενολόλης στην υποστροφή της υπερτροφίας της

αριστερής κοιλίας, η HDPAL έδειξε ισότιμες μει-

ώσεις του δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας στις

δύο ομάδες. Επίσης, η ατενολόλη φάνηκε ότι ασκεί

ισχυρότερη αντιυπερτασική επίδραση από τη λισι-

νοπρίλη, καθώς οι μηνιαίες μετρήσεις ΑΠ στο σπίτι

ήταν σταθερά χαμηλότερες στην ομάδα της ατενο-

λόλης παρά τη μεγαλύτερη μείωση του ξηρού βά-

ρους και τη μεγαλύτερη ανάγκη για εντατικοποίηση

της υποκείμενης αντιυπερτασικής θεραπείας στους

ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα της λι-

σινοπρίλης18. Η μελέτη HDPAL τερματίστηκε πρό-

ωρα εξαιτίας αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακών

παρενεργειών. Ειδικότερα, σε σύγκριση με την α-

τενολόλη, ο κίνδυνος για το σύνθετο καταληκτικό

σημείο ασφάλειας του μη θανατηφόρου οξέος εμ-

φράγματος του μυοκαρδίου, του μη θανατηφόρου

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της απορ-

ρύθμισης της ΚΑ ήταν 2,29 φορές υψηλότερος στην

ομάδα της λισινοπρίλης [incidence rate ratio (IRR):

2,29, 95% CI: 1,07-5,21]18. Μια δευτερογενής ανά-

λυση της μελέτης HDPAL έδειξε ακόμη ότι σε σύ-

γκριση με τη λισινοπρίλη, η θεραπεία με ατενολόλη

προκάλεσε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της τα-

χύτητας του σφυγμικού κύματος στην αορτή στους

6 πρώτους μήνες θεραπείας (between-drug differ-

ence: 14,8%, 95% CI: 1,5% έως 28,5%)19. 

Επομένως, η ατενολόλη φάνηκε ότι υπερέχει έ-

ναντι της λισινοπρίλης στη βελτίωση του ελέγχου

της ΑΠ, στην πρόκληση υποστροφής της αορτικής

σκληρίας και στη μείωση του κινδύνου σοβαρών α-

νεπιθύμητων συμβαμάτων από το καρδιαγγεια-

κό18,19. Σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες οδηγίες

οι οποίες δεν συστήνουν τη χρήση των β-αποκλει-

στών ως αντιυπερτασικών φαρμάκων πρώτης γραμ-

μής8,9, τα δεδομένα από τη μελέτη HDPAL υποστη-

ρίζουν ότι οι β-αποκλειστές, και ιδίως η ατενολόλη

χορηγούμενη σε δοσολογικό σχήμα 3 φορές ανά ε-

βδομάδα αμέσως μετά τη συνεδρία, είναι πιθανώς

η προτιμητέα επιλογή για τη φαρμακοθεραπεία της

υπέρτασης στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση20. Τα

υποσχόμενα αυτά αποτελέσματα της μελέτης HD-

PAL πρέπει να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες τυ-

χαιοποιημένες κλινικές δοκιμές φάσης 3, οι οποίες

θα αξιολογήσουν επιδράσεις σε σκληρά καρδιαγ-

γειακά καταληκτικά σημεία. 

Σύνοψη των δεδομένων και συστάσεις για
τη χρήση των β-αποκλειστών στην καθημε-
ρινή κλινική πράξη

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο της απουσίας ισχυ-

ρών δεδομένων από τυχαιοποιημένες κλινικές δο-

κιμές, δεν συστήνουμε τη χρήση των β-αποκλειστών

ως αντιυπερτασικών φαρμάκων πρώτης γραμμής

στους ασθενείς με ΧΝΝ οι οποίοι δεν υποβάλλονται

σε αιμοκάθαρση1,8,9. Ωστόσο, στη βάση των αποτε-

λεσμάτων της μελέτης HDPAL18 και λαμβάνοντας

υπόψη την απουσία ισχυρότερων δεδομένων από
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τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με head-to-head

συγκρίσεις των κύριων κατηγοριών αντιυπερτασι-

κών φαρμάκων έως σήμερα, συστήνουμε τη χρήση

του β-αποκλειστή ατενολόλη ως πρώτη επιλογή για

τη φαρμακοθεραπεία της υπέρτασης στους αιμοκα-

θαιρόμενους ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν ειδική

καρδιολογική ένδειξη για θεραπεία με αντιυπερ-

τασικό φάρμακο άλλης κατηγορίας20. Καθώς η ατε -

νολόλη είναι ένας υδρόφιλος παράγοντας με υψηλή

κάθαρση από το φίλτρο, συστήνουμε τη χορήγησή

της σε δοσολογικό σχήμα 3 φορές ανά εβδομάδα

αμέσως μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης20. Αυτό το

θεραπευτικό σχήμα φάνηκε αποτελεσματικό στη

ρύθμιση της υπέρτασης, όπως αυτό τεκμηριώθηκε

από μελέτες που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της

44ωρης περιπατητικής καταγραφής της ΑΠ21. Η

χρήση των β-αποκλειστών ως φαρμάκων δεύτερης

γραμμής για τους ασθενείς με ειδικές καρδιολογι-

κές ενδείξεις (π.χ. ΚΑ με χαμηλό κλάσμα εξώθη-

σης) είναι μια λογική και σε πολλές περιπτώσεις ε-

πιβεβλημένη επιλογή, εξαιτίας της ανάγκης συν-

δυασμένης θεραπείας με πολλαπλούς παράγοντες

για τον επαρκή έλεγχο της υπέρτασης στον ειδικό

πληθυσμό των ασθενών με ΧΝΝ. Τα δεδομένα από

κλινικές δοκιμές που υποστηρίζουν το καρδιοπρο-

στατευτικό όφελος των β-αποκλειστών σε ασθενείς

με eGFR <30 ml/min/173m2 ή στους αιμοκαθαιρό-

μενους ασθενείς δεν είναι ισχυρά. Ωστόσο, φαρμα-

κο-επιδημιολογικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το ό-

φελος από τη χρήση των β-αποκλειστών είναι υπαρ-

κτό και αφορά και τους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου

422. Παρότι τα υπάρχοντα κενά στα επιστημονικά

δεδομένα καθιστούν αναγκαίο τον σχεδιασμό με-

γάλων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών στο μέλ-

λον23, η χρήση των β-αποκλειστών στους ασθενείς

με ΧΝΝ και στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς εί-

ναι ευρεία και πιθανότατα συνοδεύεται από σημα-

ντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή προστασία. 
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The role of β-blockers in pharmacotherapy of
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Β-blockers represent a heterogeneous class of antihy-
pertensive compounds; these agents differ substan-

tially in their β1/β2-adrenergic receptor selectivity, in-
trinsic sympathomimetic activity and vasodilatory
properties. Β-blockers together with diuretics were the
cornerstone of the pharmacological management of
hypertension, but this treatment strategy has been
reappraised. According to recent international guide-
lines, β-blockers are no longer recommended as first-
line agents in pharmacotherapy of uncomplicated hy-
pertension, but these drugs should be considered for
the management of hypertension in patients with spe-
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with concomitant heart failure, angina, and atrial fib-
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ever, pharmaco-epidemiological studies have shown
that b-blocker use is very common in daily clinical prac-
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(CKD). In addition, although current guidelines do not
recommend the use of β-blockers as first-line antihy-
pertensive therapy, clinical-trial evidence suggests that
among hypertensive hemodialysis patients, the β-
blocker atenolol was superior to a lisinopril-based reg-
imen in improving blood pressure control, in causing
regression of aortic stiffness and possibly in reducing
the incidence of serious adverse cardiovascular events.
In this article, we provide a critical evaluation of the
available randomized trials that investigated the safety
and efficacy of β-blockers and reported outcomes in
hypertensive patients with or without CKD. We con-
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