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BETA-ADRENOLITYKI  
A MIAŻDŻYCA TĘTNIC OBWODOWYCH
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Miażdżyca naczyń obwodowych to powszechna i dość 
późno rozpoznawana choroba, która powadzi do uciążli-
wych objawów chromania przestankowego, krytycznego 
niedokrwienia kończyn i konieczności amputacji kończyn. 
Jest również bardzo istotnym czynnikiem ryzyka zgonów 
z przyczyn sercowo-naczyniowych, 3-krotnie zwiększa 
ryzyko zgonu z przyczyn krążeniowych, a ryzyko zgonu 
ze wszystkich przyczyn 2-5-krotnie. Towarzyszy często 
innym chorobom układu krążenia, z którymi ma wspólne 
etiopatologiczne czynniki ryzyka (wiek, palenie tytoniu, 
zaburzenia lipidowe, cukrzyca) i podobną patofizjologię 
rozwoju.  Jest jedną z pierwszych manifestacji narządo-
wych powikłań cukrzycy (Rys.1), współistnieje z nadciś- 
nieniem tętniczym, chorobą wieńcową i jej powikłania-
mi, takimi jak niewydolność serca czy zaburzenia rytmu 
serca.
Od 2% do 5% pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza 
z powodu nadciśnienia tętniczego, ma objawy chromania 

przestankowego, a częstość występowania tego objawu 
rośnie z wiekiem. 35-55% pacjentów z chorobą tętnic ob-
wodowych ma jednocześnie nadciśnienie tętnicze. Należy 
pamiętać, że często mamy do czynienia z bezobjawowym 
upośledzeniem przepływu krwi w tętnicach kończyn dol-
nych, prawdopodobnie częściej niż objawowa choroba.

Beta-adrenolityki to podstawowe leki, które znajdują 
szerokie zastosowanie w terapii chorób sercowo-naczy-
niowych. Mają udowodniony korzystny wpływ na roko-
wanie i ugruntowaną pozycję w leczeniu zaburzeń rytmu, 
nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca z upośle-
dzoną frakcją wyrzutową oraz choroby wieńcowej. Należą 
do klasy leków, w której można wyróżnić trzy generacje 
i kilka grup w obrębie generacji. Właściwości farmakolo-
giczne beta-adrenolityków dostępnych na rynku pozwala-
ją lekarzowi praktykowi dobierać konkretne beta-adreno-
lityki do konkretnych sytuacji klinicznych (Tab.1).

Ryc 1. Manifestacja chorób sercowo-naczyniowych u chorych z cukrzycą typu 2. Choroba tętnic obwodowych (PAD) to najczęściej pierwsza choroba 
układu krążenia, która objawia się w populacji chorych na cukrzycę

PAD – Choroba tętnic obwodowych; HF – niewydolność serca; NFMI – zawał serca niezakończony zgonem; CVA – zdarzenia mózgowo-naczyniowe; 
CV death – zgon sercowo-naczyniowy; * niewydolność serca w wyniku zawału serca nie została uwzględniona w tej definicji niewydolności serca.



Beta-adrenolityki, nawet te wysoko selektywne mogą 
teoretycznie blokować receptory ß2-adrenergiczne, któ-
rych antagonizowanie zmniejsza potencjał wazodylata-
cyjny tętnic. Stąd oparte na przesłankach patofizjologicz-
nych poglądy, iż beta-adrenolityki teoretycznie mogłyby 
pogarszać ukrwienie kończyn u pacjentów z zaawanso-
waną miażdżycą. Znalazło to swój wydźwięk w zapisach 
charakterystyki produktu leczniczego wszystkich beta-
-adrenolityków, według których leki te nie powinny być 
stosowane w późnych stadiach choroby zarostowej tętnic 
obwodowych, z jednoczesnym zaleceniem zachowania 
ostrożności w innych stadiach tej jednostki chorobowej. 

Mimo potencjalnych ograniczeń w stosowaniu beta-adre-
nolityków u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dol-
nych, to przy podejmowaniu decyzji dotyczącej terapii, 
należy zawsze wziąć pod uwagę choroby współistniejące, 
w których leki te zmniejszają ryzyko powikłań sercowo-
-naczyniowych oraz mają korzystny wpływ na przebieg 
choroby. Wyniki badań klinicznych oraz metaanaliz, które 
choć nieliczne, wskazują na korzystny profil bezpieczeń-
stwa stosowania beta-adrenolityków u pacjentów z cho-
robą tętnic obwodowych. Takim przykładem są pacjenci 
z niewydolnością serca, u których leki tej grupy bez-
względnie redukują ryzyko zgonu, poprawiają komfort 
życia i pomimo obecności miażdżycy kończyn powinny 
być stosowane. Obserwacje kliniczne wykazują, iż beta-
-adrenolityki są bezpieczne u pacjentów z niewydolnością 

serca i chromaniem przestankowym i nie redukują u nich 
dystansu chodu.

W badaniu obserwacyjnym stosowanie beta-adrenolity-
ków u pacjentów z LEAD (LEAD, lower extremity corona-
ry artery disease) po przebytym zawale serca wiązało się 
z istotnym obniżeniem ryzyka incydentów wieńcowych 
o 53% po 32 miesiącach.

U pacjentów z chorobą wieńcową, po incydentach wień-
cowych z towarzyszącą chorobą tętnic kończyn dolnych 
stosowanie beta-adrenolityków wiązało się z redukcją ry-
zyka wystąpienia kolejnego incydentu wieńcowego.

Wydaje się również, iż stosowanie beta-adrenolityków 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńco-
wą czy niewydolnością serca, u których wcześniej wyko-
nano rewaskularyzację nie zmienia ryzyka konieczności 
amputacji, kolejnej rewaskularyzacji czy interwencji chi-
rurgicznej.

W retrospektywnym badaniu u pacjentów po angiopla-
styce tętnic kończyn dolnych porównywano wpływ dwóch 
beta-adrenolityków – bisoprololu oraz karwedilolu na 
częstość poważnych zdarzeń naczyniowych dotyczących 
kończyn (takich jak konieczność ponownej procedury en-
dowaskularnej, zabiegów chirurgii naczyniowej czy am-
putacji). Wyniki badania wykazały korzystniejszy wpływ 
terapii bisoprololem na częstość występowania nieko-
rzystnych zdarzeń (Rys. 2).

Tab.1. Właściwości farmakokinetyczne poszczególnych beta-adrenolityków

Lek Kardioselektywność ISA MSA Lipofilność t½[h]
Droga  

eliminacji
Dawka  

dobowa [mg]

Acebutolol + + + ++ 3-4
nerkowa/ 

wątrobowa
200-1200

Atenolol ++ – – – 6-9 nerkowa 25-100

Betaksolol ++ 0 0 – 9-12 nerkowa 5-40

Bisprolol ++ 0 0 ++ 9-12
nerkowa/ 

wątrobowa
5-20

Karteolol – + 0 – 6 nerkowa 2,5-10

Karwedilol – 0 ++ ++ 7-10 wątrobowa 50-100

Celiprolol + + 0 – 4-5 wątrobowa 200-400

Esmolol + 0 0 – 0,15 esterazy krwi 25-300 µg/kg/min

Labetalol – + 0 +++ 3-4 nerkowa 200-1200

Metoprolol ++ – + +++ 3-4 nerkowa 50-200

Nadolol – – – – 12-24 nerkowa 20-240

Nebiwolol ++ – – + 10
nerkowa/ 

wątrobowa
5

Okseprenolol – ++ + +++ 4-6 wątrobowa 60-480

Pindolol – +++ + ++ 3-4
nerkowa/ 

wątrobowa
10-60

Propanolol – – ++ +++ 3-4 wątrobowa 40-240

Sotalol – – – – 12 nerkowa 160-640

Timolol – – – +++ 4-5 nerkowa 20-40

ISA – wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna; MSA – aktywność stabilizująca błonę.



W przypadku miażdżycy o łagodnym lub umiarkowanym 
przebiegu leki z omawianej grupy nie są przeciwskazane. 
Nie powodują one redukcji sprawności chodu, nasilenia 
objawów chromania ani nie zwiększają ryzyka niedokrwie-
nia kończyn dolnych. Nie powodują one przyspieszenia 
miażdżycy czy zwiększenia ryzyka rewaskularyzacji na-
czyń obwodowych. W przypadku ciężkiej miażdżycy koń-
czyn dolnych dostępne dane nie pozwalają stwierdzić, 
czy leki z tej grupy mogą powodować nasilenie choroby, 
niemniej powinny być stosowane z ostrożnością, tak aby, 
jak w przypadku innych leków o właściwościach hipoten-
syjnych, uniknąć gwałtownego spadku ciśnienia tętnicze-
go, co może powodować pogorszenie perfuzji obwodo-
wej i tym samym nasilenie choroby. Należy pamiętać, że 
w przypadku współistnienia chorób w których beta-adre-
nolityki zmniejszają ryzyko zgonu np. niewydolności ser-
ca lub u osób po zawale mięśnia sercowego korzyści z ich 
stosowania mogą być znacznie wyższe aniżeli potencjalne 
działania niepożądane. 

Beta-adrenolityki nie powinny być stosowane w zaburze-
niach o charakterze wazospastycznym. Analogicznie jak 
w przypadku dławicy Prinzmetala powinniśmy unikać sto-
sowania tych leków w chorobach przebiegających z obja-
wem Reynauda.
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Ryc 2. Ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń dotyczących leczonej kończyny (MALE) u pacjentów po stentowaniu tętnic obszaru udowo-pod-
kolanowego leczonych bisoprololem lub karwedilolem

Czas od procedury (lata)

Logrank P <0,0001
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