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Trudno wyobrazić sobie nowoczesną i skuteczną terapię 
chorób układu krążenia bez leków należących do grupy 
beta-adrenolityków. Wykorzystywane są one w leczeniu 
choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu 
oraz odgrywają istotną rolę w leczeniu nadciśnienia tętni-
czego, zwłaszcza z towarzyszącą tachykardią. Są to leki 
o wysokim profilu bezpieczeństwa, szerokim indeksie te-
rapeutycznym, z reguły dobrze tolerowane. Jak wszyst-
kie leki, tak i beta-adrenolityki wykazują pewne działania
niepożądane. Mogą one zależeć przede wszystkim od se-
lektywności, czasu trwania terapii oraz dawki.

Część działań niepożądanych związana jest z działaniem 
blokującym receptory ß2-adrenergiczne zlokalizowane 
w drogach oddechowych. U osób z dużą nadwrażliwością 
drzewa oskrzelowego może powodować nasilenie ob-
jawów pod postacią skurczu oskrzeli zwłaszcza u osób 
z astmą oskrzelową.

Należy pamiętać, że pacjenci z chorobami dróg odde-
chowych, w tym przede wszystkim z przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc (POChP) mają także współistniejące 
choroby układu krążenia. Jest to spowodowane niektó-
rymi wspólnymi czynnikami ryzyka – przede wszystkim 
paleniem tytoniu. Pacjentom z POChP często towarzyszy 
niewydolność serca oraz choroba wieńcowa. Znamien-
nie często występują u nich zaburzenia rytmu serca, 
a zwłaszcza częstoskurcze przedsionkowe oraz migota-
nie lub trzepotanie przedsionków. I to właśnie chorzy ze 
współistniejącą chorobą sercowo-naczyniową mogą uzy-
skiwać klinicznie istotne korzyści z zastosowania beta-
-blokady w leczeniu.

Oczywiście, aby zmniejszyć częstość rytmu serca lub 
w celu uzyskania efektu przeciwniedokrwiennego można 
alternatywnie użyć leków z grup niedihydropirydynowych 
antagonistów kanału wapniowego (werapamil, diltiazem), 
ale w porównaniu z beta-adrenolitykami ich korzyść 
w redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych w chorobie 
niedokrwiennej i efekt zmniejszający częstość rytmu ser-
ca są znacznie gorsze. W niewydolności serca ze zredu-
kowaną funkcją skurczową werapamil i diltiazem są wręcz 
przeciwwskazane.

 Badania pokazują, że w grupie pacjentów z POChP sto-
sowanie beta-adrenolityków może wiązać się z wymier-
nymi korzyściami przy jednoczesnym niewielkim ryzyku 
wystąpienia działań niepożądanych. Należy pamiętać, że 
beta-adrenolityki nie są przeciwwskazane w POChP. Beta-
-adrenolityki powszechnie używane w terapii chorób ser-
cowo-naczyniowych w większości przypadków są dobrze

tolerowane przez pacjentów obciążonych POChP. Należy 
podkreślić, że chorzy ci osiągają bezwzględne korzyści 
z ich stosowania z powodu zmniejszenia ryzyka powikłań 
chorób współtowarzyszących, takich jak zaburzenia ryt-
mu, choroba wieńcowa oraz niewydolność serca. Duńskie 
badanie przeprowadzone na ponad 1 300 000 pacjentów 
z chorobami układu krążenia wykazało, że długotrwałe 
stosowanie beta-adrenolityków zmniejsza ryzyko hospi-
talizacji oraz śmiertelności z powodu POChP. Po skorygo-
waniu wyników o wszystkie zmienne pacjenci stosujący 
beta-adrenolityki mieli o 19,7% niższe ryzyko hospitali-
zacji z powodu POChP w porównaniu z tymi, którzy stoso-
wali inne leki hipotensyjne [HR 0,80; 95% CI 0,79-0,82]. 
(Ryc.1.)

Ryc 1. Skumulowane ryzyko hospitalizacji z powodu POChP

U małej grupy pacjentów istnieje możliwość pojawienia 
się objawów nietolerancji, w tym tych związanych z nasi-
leniem obturacji dróg oddechowych – jest to na szczęście 
u tych chorych zjawisko nieczęste. Niemniej przed rozpo-



częciem terapii należy zwrócić uwagę i uczulić chorego na 
możliwość (choć bardzo niewielką) wystąpienia zaostrze-
nia przebiegu choroby i jeśli takowa się ujawni – jest to 
przesłanka do rozważenia zmniejszenia dawki lub osta-
wienia leku z tej grupy. U pacjentów ze znacznym odczy-
nem spastycznym, stosowanie beta-adrenolityków moż-
na rozpocząć od mniejszych dawek i stopniowo zwiększać, 
obserwując jednocześnie, czy powodują one zaostrzenie 
objawów ze strony układu oddechowego.

Należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy beta-adre-
nolitykami kardioselektywnymi, a nieselektywnymi. La-
inscak i wsp. w otwartym, randomizowanym badaniu 
porównywali skuteczność bisoprololu i karwedilolu w le-
czeniu niewydolności serca (LVEF ≤ 40%) u pacjentów 
ze współistniejącą POChP. W grupie pacjentów przyjmu-
jących bisoprolol FEV1 zwiększyła się znamiennie staty-
stycznie (1561 ± 414 ml do 1698 ± 519 ml, p = 0.046), 
w przeciwieństwie do pacjentów w grupie karwedilolu 
(1704 ± 484 do 1734 ± 548, p = 0,44). (Tabela 1). Au-
torzy podkreślają, że wielu sytuacjach korzyści płynące 
z zastosowania beta-adrenolityków, zwłaszcza kardio-
selektywnych, przeważają potencjalne ryzyko związane 
z ich stosowaniem i nie należy rezygnować z tej ratującej 
życie terapii.

Tabela 1. 

Wyniki parametrów oddechowych

Bisoprolol 
(N=32)

Karwedilol 
(N=31)

p

Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa [%]

Wyjściowo 58±12 62±14 0,36

Końcowo 65±16 64±18 0,74

p 0,01 0,29

Pojemność życiowa [%]

Wyjściowo 75±16 78±14 0,59

Końcowo 81±19 77±16 0,28

p 0,13 0,47

Szczytowy przepływ wydechowy [ml/s]

Wyjściowo 438±179 430±178 0,72

Końcowo 465±195 454±220 0,54

p 0,24 0,15

Dane przedstawiono jako średnią ± odchylenie standardowe.

Zgoła inny obraz przedstawia się, gdy zamierzamy zasto-
sować beta-adrenolityki u pacjentów z astmą. Czytając 
charakterystykę produktu leczniczego dotyczącą każde-
go beta-adrenolityku – bardziej lub mniej selektywnego 
– w sekcji przeciwwskazania istnieje wpis: astma oskrze-
lowa. 

Wytyczne zalecają unikanie stosowania adrenolityku 
u pacjentów z astmą z powodu ryzyka wystąpienia ostre-
go skurczu oskrzeli. Jest to spowodowane antagonizowa-
niem tej grupy leków efektu katecholamin na recepto-
ry ß2-adrenergiczne w drogach oddechowych. To z kolei 
przy współistniejącej wzmożonej aktywności układu 
cholinergicznego, może spowodować skurcz oskrzeli. 
Ponadto blokada receptorów beta-adrenergicznych mo-
głaby obniżać kliniczną skuteczność ß2-mimetyków jako 
podstawowych leków w leczeniu astmy i jej zaostrzeń. 
Ten potencjalny, niekorzystny efekt beta-adrenolityków 
zależy przede wszystkim od zmienności osobniczej pa-
cjentów (osobniczej nadwrażliwości), beta-selektywno-
ści oraz dawki leków. Jednocześnie wartym podkreślenia 
jest fakt, iż wśród chorujących na astmę istnieje grupa 
pacjentów, u której potencjalne korzyści ze stosowania 
beta-adrenolityków są bardzo duże i mogą przeważać 
nad ryzykiem konsekwencji działań niepożądanych. 

W wielu przypadkach u pacjentów z astmą widzimy 
ważne kliniczne przesłanki do stosowania beta-adreno-
lityka, zwłaszcza w takich jednostkach, w których leki 
te zmniejszają ryzyko zgonu (stan po zawale mięśnia 
sercowego, niewydolność serca z upośledzoną frakcją 
skurczową). Jednak strach przed potencjalnie groźnymi 
objawami ubocznymi powoduje, iż unikamy takiej opcji 
terapeutycznej. Wyniki wielu obserwacji wskazują, że 
stosowanie doustnych, wybiórczych beta-adrenolityków 
w przeciwieństwie do tych nieselektywnych, nie wiąże się 
ze znamiennym (umiarkowanym lub ciężkim) zaostrze-
niem astmy. Wydaje się zatem, że można rozważyć ich 
zastosowanie w przypadku istotnych wskazań klinicz-
nych. Grupą, u której można by zaryzykować taką terapię 
to pacjenci z astmą dobrze kontrolowaną, sporadyczną. 
Badania randomizowane pokazują, iż istotne zaostrzenia 
nasilenia obturacji dróg oddechowych po zastosowaniu 
beta-adrenolityków nie są częste i zależą od ich selek-
tywności i dawki. Tak więc, gdy zdecydujemy się na roz-
poczęcie terapii beta-adrenolitykiem, należy wybrać ten 
o największej selektywności i rozpocząć od bardzo ma-
łych dawek, które następnie należy stopniowo i ostrożnie 
eskalować. Pacjent musi być poinformowany o możliwych 
działaniach niepożądanych, a w przypadku ich wystąpie-
nia należy zmniejszyć dawkę lub lek odstawić. Warto tak-
że pamiętać, iż u osób podatnych na wystąpienie skurczu 
oskrzeli po beta-adrenolityku, działanie ß2-mimetyków 
może być istotnie osłabione, zwłaszcza jeżeli zastosowa-
no beta-adrenolityk nieselektywny. 

W podsumowaniu można pokusić się o konkluzję, że obec-
ność chorób układu oddechowego przebiegających z ob-
turacją drzewa oskrzelowego nie wyklucza stosowania 
beta-adrenolityków. W POChP bardzo często przynosi 
wymierne korzyści, a w astmie można rozważyć włącze-
nie tych leków, gdy istnieją istotne przesłanki kliniczne, 
przy jednoczesnym zastosowaniu rozsądnej ostrożności.



Tabela 2. 

Podsumowanie propozycji zaleceń stosowania leków z grupy beta-adrenolityków u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz astmą

POChP Astma

Zastosowanie β-adrenolityków Bez przeciwwskazań Zalecana znaczna ostrożność

Rodzaj β-adrenolityków Preferowane selektywne Tylko selektywne

Dawkowanie
Dawkowanie optymalne, zgodnie ze wska-

zaniami do stosowania β-adrenolityków

Rozpoczęcie od bardzo małych dawek, 
ścisła kontrola działań niepożądanych; uni-
kanie podawania β-adrenolityków dożylnie

β-adrenolityk a stopień 
ciężkości choroby

W każdym stopniu, gdy są bezwzględne 
wskazania do stosowania β-adrenolityków

Tylko w stabilnie, dobrze kontrolowanej 
chorobie. Nie włączać podczas zaostrzenia
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