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Исторически аспекти за 
приложението на бета-
блокерите• 1964 г. – за лечение на стенокардия, аритмии
• 1967 г., Food and Drug Administration – за 

лечение на АХ 
• Различни индикации:

Gurusher and Messerli. Progress in Cardiovasc Diseases 2006;2:76.  

• Бета-блокери като медикамент от първа 
линия за лечение на неусложнена АХ?



Таргетни стойности на АН 

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of aretrial hypertension. Eur Heart J 2013;34.



Повечето от лекуваните пациенти не 
постигат прицелни нива на АН

Adapted from Grassi G et al. Eur Heart J  2011;32:218-25.

Uncontrolled BP

7 860 лекувани пациенти в проучването BP-CARE в страни от Централна 
и Източна Европа (9 страни)

© 2013 Merck KGaA. All rights reserved. Please read Disclaimer



Неадекватният контрол на 
АН е свързан  
с повишен риск от фатални 
събития
n=5128
Изцяло коригирани модели§

Hazard ratio (95% CI)

Степен на 
хипертония

Обща смъртност СС смъртност

Лекувана, 
контролирана

1.00 1.00

Лекувана, 
неконтролирана

1.57 (1.28-1.91)* 1.74 (1.36-2.22)*

Нелекувана 1.34 (1.12-1.62)* 1.37 (1.04-1.81)**

Рискът от СС смъртност се повишава с 74% при пациенти с 
неконтролирана хипертония 
Данни от проучването NHANES III в САЩ при възрастни хипертоници (1988-2006)
§ коригирани по отношение на възраст, пол/етническа принадлежност, тютюнопушене, 
хиперхолестеролемия, затлъстяване, диабет, хронична бъбречна болест, сърдечна 
недостатъчност, инсулт
* p<0.01; ** p<0.05Gu Q et al. Am J Hypertens 2010;23:38-45. © 2013 Merck KGaA. All rights reserved. Please read Disclaimer



Сравнение на препоръчваната 
първоначална терапия при АХ

The 2013 Canadian Hypertension Education 
Program Recommendations for Blood Pressure 
Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, 
Prevention, and Treatment of Hypertension 





Бета-блокери като първа 
линия за лечение на АХ по 
отношение на сърдечно-
съдовите усложнения и 
смъртност

• Cochrane мета-анализ: Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, Medline, Embase, 
reviews

• 13 рандомизирани проучвания, с минимум 1 
год. продължителност

• Бета-блокери / плацебо (4 проучвания, N=23 613)
• Диуретици (5 проучвания, N=18 241)
• Са-антагонисти (4 проучвания, N=44 825)
• РАС-инхибитори (3 проучвания, N=10 828)

• ¾ от пациентите с бета-блокери (40 245) са 
приемали атенолол

Wiysonge et al. Cochrane Database Syst Rev. 
2012



• Обща смъртност 
• Няма разлика между бета-блокери и плацебо (RR 0.99, 95%CI 

0.88-1.11; I²=0%), диуретици или РАС-инхибитори 

• По-висока обща смъртност в сравнение с Са-антагонисти (RR 
1.07, 95%CI 1.00-1.14; I²=2%)

• ССЗ – общо
• По-малко в сравнение с плацебо (RR 0.88, 95%CI 0.79-0.97; 

I²=21%) – за сметка на по-малко мозъчни инсулти, без разлика 
в коронарната болест

• Ефектът е по-слаб от този на Са-антагонисти (RR 1.18, 95%CI 
1.08-1.29; I²=0%), но не е по-различен от този на диуретиците 
или РАС-инхибиторите 

• Мозъчни инсулти 
• Повече в сравнение с Са-антагонисти (RR 1.24, 95%CI 1.11-

1.40; I²=0%) и РАС-инхибиторите (RR 1.30, 95%CI 1.11-1.53, 
I²=29%)

• Коронарна болест - няма разлика в сравнение с 
диуретици, Са-антагонисти или РАС-инхибитори

Wiysonge et al. Cochrane Database Syst Rev. 
2012

Бета-блокерите като първа 
линия за лечение на АХ



По-важни клинични 
проучвания с бета-блокери

Gurusher and Messerli. Progress in Cardiovasc Diseases 2006;2:76.  



Разлика във 
фармакокинетиката на 
различните бета-блокери

Gurusher and Messerli. Progress in Cardiovasc Diseases 2006;2:76.  



Възникване и прогресия на 
есенциалната хипертония 

• Проучване Framingham 

• 3900 здрави индивиди, 
проследени 10 години

• Изолирана диастолна АХ 
• По-често в млада възраст и при 

мъже

• Роля на пръвоначално ↑ тегло и 
последващото му увеличение за 
възникване и прогресия на АХ

  резултат от повишението на 
периферното съдово съпротивление

• Систолна АХ 
• По-често при възрастни и женски 

пол 

• По-слабо свързана с теглото  

  определя се от възрастовите 
промени с увеличаване на 
артериалната ригидност

Franklin et al. Circulation 2005;111:1121.



Приложение на бета-блокери като 
лечение от първа линия при 
млади и на средна възраст 
пациенти с АХ

• по-ефективно от плацебо и диуретици в 
превенцията на коронарни инциденти 

• поне толкова ефективно като АСЕ-
инхибиторите 

Cruickshank JM. Int J Cardiol 2007;120:10-
27.; 



Активация на симпатикусовата нервна 
система при АХ и МС
Млади и на средна възраст пациенти

Без
 А
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Х
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P<0.01

P<0.001

Симпатикусова
активност
(импулси/

100 сърдечни
удара )

Huggett et al, Hypetens. 2004

• Проучване с 69 
пациенти със 
затлъстяване, 
без диабет: 
- n=18, без АХ и 
без  MС 
- n=16, с АХ и без 
МС 
- n=17, с МС и без 
АХ  
- n=18, с МС и АХ

• Средна възраст 
52 г.



Биохимични промени, 
свързани с метаболитния 
синдром – инфламаторни 
механизми
• Адипоцитите произвеждат няколко съдово-

токсични адипокини 
→ индуцират ендотелно възпаление с нарушено 

освобождаване на азотен окис 
→  образуване на кислородни радикали 
→  ендотелна дисфункция и инсулинова резистентност

•  Отделя се лептин, който централно 
стимулира симпатикусовата нервна система 

→ увеличение на ударния обем и сърдечния дебит с 
около 20%, заедно с увеличение на сърдечната 
честота

• Повишено периферно съдово съпротивление 
при неадекватна на повишения дебит 
вазодилатация поради ендотелната 
дисфнкция

• Увеличените нива на ангиотензин ІІ още 
повече повишават симпатикусовата активност

Dandona P et al. Circulation 
2005;111:1448.
De Simone G et al. Circulation 
1997;95:1837.



Високата СЧ - по-бърза 
прогресия на атеросклерозата

Ефекти на ↑ 
симпатикусов тонус:
• стимулира 

апоптозата
• повишава риска от 

камерно мъждене
• развитие на 

левокамерна 
хипертрофия



Превенция на ССЗ: мета-
анализ на 147 рандомизирани 
проучвания при възрастни

• Липсва предимство на 
определен медикамент за 
превенцията на 
коронарна болест,  RR ~ 1 

• Ефектът се дължи на ↓ 
на АН

RR за инсулт ~ 1 с две изключения:
• Са-антагонисти - по-голям 

превантивен ефект 
• Бета-блокерите - по-слаб ефект  

• По-малка способност да редуцират 
централното систолно АН и пулсовото 
налягане?Law et al. : BMJ 2009;338:b1665 

Възрас
т 60-69 
г.



Вероятни причини за ефекта 
на бета-блокерите при 
възрастни

Cruickshank JM. Int J Cardiol 2007;120:10-
27.; 



Ефект на различните бета-
блокери върху артериалния 
комплайанс при възрастни 
пациенти• Атенолол има умерена β1-селективност - 

причина за неутралното му действие и 
несъщественото повлияване на централното 
аортно систолно налягане 

• Пропранолол има неселективно действие - 
влошава артериалния комплайанс

• Високоселективният β1-блокер бизопролол, 
бета-блокерите с β2- и β3-вътрешна 
симпатикомиметична активност (небиволол) и 
тези с допълнително -блокиращоɑ  действие - 
подобряват комплайанса и използването им 
при възрастни пациенти е подходящо за 
лечение на АХ

Wikinson I et al. Lancet 
2006;367:627.



Намаляване на симпатикусовата 
свръхактивност при АХ чрез блокиране 
на β1-адренорецепторите

Bisoprolol

Високо селективен 
бета-блокер

Симпатикусов контрол

↓Симпатикусова 
свръхактивност

↓

↓ Сърдечна честота

↓ Сърдечен дебит

↓ Артериално налягане

Cruickshank JM. Int J Cardiol 2007;120:10-27.; 

Инхибира ефектите на 
ендогенните 
катехоламини - 
норадреналин и 
адреналин 



Bisoprolol има висока 
селективност спрямо β1-
рецепторите

Adapted from Smith C and Teitler M. Cardiovasc Drugs Ther 1999;13:123-6. 

© 2011 Merck KGaA. All rights reserved. Please read Disclaimer



Фармакокинетика на 
бизопролол

• Липса на влияние на храната върху 
абсорбцията / бионаличността

• Балансиран ренален / хепатален метаболизъм
• Елиминационен полуживот, независим от 

възрастта

Gurusher and Messerli. Progress in Cardiovasc Diseases 2006;2:76.  



ADLIB: Антихипертензивен 
ефект на
Bisoprolol 

Adapted from Deary AJ et al. J Hypertens. 2002;20:771-7.

ADLIB:

• Пациенти с АХ - N = 34

• Средна възраст 47 г.
• Двойно-сляпа, 

кръстосана смяна на 
лечението
с продължителност 
6 седм. за всяка 
терапия

© 2013 Merck KGaA. All rights reserved. Please read Disclaimer

P=0.004

СЧ



Липса на дислипемични 
ефекти на 
антихипертензивните дози на 
бизопролол

Drexel et al. J Clin Basic Cardiol 2001;4:57.



1.6

1.2

0.8

0.4

0

– 0.4

– 0.8

Промяна на съпротивлението на въздушните пътища 
(cm H2O/L/sec) 2 ч. след прилагане

Placebo Bisoprolol
10 mg 20 mg 100 mg

Atenolol

Chatterjee SS. J Cardiovasc Pharmacol 1986; 8 (Suppl. 11): 74–77.

Bisoprolol: ß1-селективност и белодробна 
функция 
при пациенти с бронхиална астма



Смъртност и прием на бета-
блокери

• 686 пациенти с ХОББ
• Проследяване 7,2 г.
• Обостряне на ХОББ и прием на бета-блокер:

All CI < 1 All CI cross 1;
higher point
estimates

Rutten et al. Arch Intern Med 2010;170.



Механизъм на 
взаимодействие между бета-
блокерите и тютюнопушенето• Тютюнопушене – 2-3 пъти ↑ секрецията на 

адреналин (епинефрин) за поне 30 мин.  
стимулират се β1-, β2- и α-рецепторите

• Неселективен бета-блокер (пропранолол) и 
умерено селективен β1 блокер (атенолол, 
метопролол) – пълна или частична α-
констрикция  ↑ АН 

• Високоселективен β1-блокер (бизопролол) - 
липса на значително повишение на АН

Tarnow J et al. Anaesthesiology 1991;74:1035.
Cruickshank J. The modern role of beta-blockers in Cardiovascular medicine 2010.



Заключение

• Бета-блокерите не са хомогенна група 
медикаменти

• При избора на бета-блокер трябва да се 
отчитат неинвазивните данни за 
хемодинамиката на пациента

• За лечение на предимно диастолна хипертония при 
млади/средна възраст пациенти – използване на 
високоселективен β1-блокер бизопролол

• При възрастни пациенти е от значение намаляване на 
увеличените централно САН и пулсовото налягане  
използване на β2- или β3-блокер с ВСМА или -блокер 
(вазодилатиращ ефект и ↓ на СЧ)

• Да се има предвид, че с възрастта плазмената 
ренинова активност и β-рецепторната чувствителност 
намаляват

• Взаимодействието на бета-блокерите и ефекта 
при тютюнопушене може да се избегне с 
използване на високоселективни β1-блокери



Бета-блокада в съвременната 
кардиопротекция
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Контрол на АН и СЧ – 
търсеният дует в кардиопротекцията



Сърдечната честота (СЧ) е 
важен рисков фактор 

Резултатите от многобройни епидемиологични проучвания подкрепят 
заключението, че  повишената сърдечна честота е рисков фактор за 
СС заболеваемост и смъртност при здрави хора и при пациенти 
със сърдечни заболявания. 

(Palatini P. Role of elevated heart rate in the development of 
cardiovascular disease in hypertension. Review.  Hypertension 
2011;58:745-50)

Повишената СЧ честота в покой е независим рискови фактор за
СС смъртност при здрави мъже и жени. 

(National FINRISK Study incl. 10,519 men and 11,334 women; Cooney 
MT et al. Am Heart J 2010;159:612-9.e332



Независима взаимовръзка между СЧ в 
покой и честотата

на СС смъртност при здрави мъже и жени
(Данни от проучването National FINRISK )
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Повишената СЧ в покой HR е независим 
предиктор за неСС смъртност и при двата 

пола и за СС смъртност при мъже 
(независимо от възрастта и наличието на 

хипертония)
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СЧ в покой е предиктор за големи СС 
инциденти при стабилна КБС

(Данни от проучването TNT (Treating to New Targets)

При пациенти със стабилна КБС

Ø СЧ в покой ≥70 уд/мин се свързва със сигнификантно по-висока честота 
на големи СС инциденти (СС смърт, нефатален МИ, 
ресусцитиран сърдечен арест, инсулт) в сравнение със СС 
<70 уд/мин 

Ø Всяко повишение на СЧ в покой от уд/мин се свързва с 8% повишение
на големи СС инциденти 

Ø СЧ в покой ≥70 уд/мин е независим предиктор за
обща смъртност (  40% повишение на риска) и хоспитализации за СН
(  почти двойно по-висок риск)

35



Кумулативна честота на СС инциденти в 
зависимост от 

изходната СЧ при стабилна КБС
 (Данни от проучването TNT (Treating to New Targets)
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Кумулативна честота на СС инциденти в 
зависимост от 

изходната СЧ при стабилна КБС
 (Данни от проучването TNT (Treating to New Targets)
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Повишената СЧ повишава смъртността 
при пациенти с хипертония

 Singh BN. Eur Heart J Suppls 203;5(Suppl G):G3-9



СЧ е прогностичен рисков фактор  при 
пациенти с КБС и

ЛК систолна дисфункция 
(поданализ на плацебо групата в проучването BEAUTIFUL)

39
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Повишената СЧ при сърдечна недостатъчност
маркер за лоша прогноза→  рисков фактор→ 

терапевтична цел?

Böhm M et al. Lancet  2010;376:886-94Lechat P et al. Circulation  2001;103:1428-33

Проучването SHIFT:
Първична комбинирана крайна цел (СС 

смъртност и хоспитализации за СН в 
плацебо групата

Проучването CIBIS II: 
изходна СЧ и обща смъртност

П
ац

ие
нт

и 
с 

до
ст

иг
на

та
 п

ър
ви

чн
а 

кр
ай

на
 ц

ел
  (

%
)





Ренална денервация





Symplicity HTN-1

Изходно АН (mmHg)  -176/98±17/15
Брой АХ медикаменти - 5,0±1,4









Автономна нервна система



Активиране на SNS 
Повишен риск от СС заболявания



Активиране на SNS 
Ефект върху метаболизма



Оценка на симпатикусовия 
товар

q Микроневрография
q Скелетна 

мускулатура
q NE spillover

q Системно
q Локално - бъбрек



Мускулна симпатикусова активност при наднормено 
телесно тегло и обезитет





Бъбречна SNS активност при 
есенциална хипертония

Esler M et al J.Hypertension 1990; 8: S53-S57



Ренална денервация - Физиологична 
концепция



Ренална денервация - Физиологична 
концепция





Неблагоприятни последствия от 
симпатикусовата свърхактивация

q Усложняване на 
хипертонията

q Трофични ефекти – LVH
q Неблагоприятни 

метаболитни ефекти
q Прогресия на 

атеросклерозата
q Сърдечна 

недостатъчност
q Аритмии - SCD

СС 
смъртност



След миокарден инфаркт



Ефект на плазмения норепинефрин (PNE) спрямо 
смъртността 

при хронична сърдечна недостатъчност 
(Данни от проучването V-HeFT II)Кумулативна смъртност (%)

0 18 30 42 60

Месеци

100

80

60

40

20

0

6 12 24 36 48 54

PNE >900 pg/ml

PNE 600-900 pg/ml

PNE <600 pg/ml

Общо
p < 0.0001

Francis GS et al. V-HeFT II. Circulation 1993; 87(suppl VI): VI-40-48



RDN – ефект отвъд хипертонията



Понижение на СЧ с β-блокери

Ø β-блокерите притежават антихипертензивни, антиаритмийни и 
антиисхемични свойства, и има известни доказателства и за 
антиатерогенни ефекти (1-3) 

Ø β-блокерите инхибират активността на симпатикусовата нервна 
система (SNS), като по този начин понижават СЧ, както и 
аритмиите,свързвани с внезапна смърт).(1-3)

 Наред с понижението на АН, понижението на СЧ е един от 
основните механизми на кардиопротективните ефекти на β-
блокерите.(1-3) 

 Особено в периода след преживян МИ, кардиопротективният ефект 
на β-блокерите, т.e. превенция на повторен инфаркт, е пряко 
свързан с понижение на СЧ, т.е. с тяхната антиадренергична 
ефективност.(3-5)



Fig. 2-6  Зависимост между понижението на СЧ и 
смъртността след късна интервенция след преживян МИ



Fig. 2-7  Зависимост между понижението на СЧ и 
смъртността при нефатален повторен инфаркт



Редукцията на коронарните инциденти в 37 
проучвания на артериалното налягане при 

терапия с бета-блокери при пациенти с ИБС
терапията бета-блокери / плацебо (32 проучвания) или бета-блокери/нелекувана 

контролна група (5 проучвания).



Сравнителни проучвания - общата редукция на 
коронарни инциденти и инсулти

Оценка на относителния риск за настъпване на коронарен инцидент или инсулт в 46 
сравнителни проучвания, сравняващи всеки от петте класа антихипертензивни 
медикаменти с другите класове (с изключение на бета-блокери при коронарни 

инциденти при пациенти с анамнеза за ИБС)





Бързо понижение на артериалното налягане
Concor AM веднъж дневно (5 mg+5 mg)

Адаптирано по Rana R & Patil A. Indian Pract 2008;61:225-34.

Обсервационно открито, несравнително проучване на 801 пациенти с хипертония ІІ 
степен, от 169 центъра.



Пропорционална редукция на СС риск при 
проучвания с АСЕ инхибитори

HOPE EUROPA HOT 
диабетици

ДАН mmHg 79 82 85

Промяна в 
ДАН mmHg

2 2 2

Редукция на 
СС риск %

22 20 51

Редукция на 
СС риск за 
mmHg

11 10 17



Повишаването на АН през ранния сутрешен 
период е тригер за СС събития

Stergiou GS. Stroke 2002;33:1480-1486.

Фактори, които 
директно или 

индиректно водят до 
повишаване на 

вазоконстрикторния 
тонус също имат 
циркаден ритъм





Ранното сутрешно покачване на АН и 
СЧ в съчетание с повишението на 

вазоконстрикторния тонус и 
протромботично състоние са 

предпоставка за появата на MACE







Изходни характеристики на пациенти със 
STEMI

според времето на настъпване в 
денонощието

• Въпреки напредъка в медицината за времето от 
описването на денонощните вариации продължава да 
има по-голяма сутрешна честота на настъпване на 
STEMI

• Това може да бъде цел на превантивни мерки, като 
например увеличена употреба на β-блокер 

• Захарен диабет, тютюнопушене, предхождащо ССЗ, 
затлъстяване – имат устойчиви съотношения спрямо 
началото на МИ и вероятно отразяват подлежащи 
патофизиологични различия, които да определят това 
време на настъпване



Bisoprolol 10 mg o.d.
Изходно

Изходно
Nifedipine s.r. 20 mg b.i.d.

Брой епизоди/пациент/час

0.00
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0.45

81 4 12 16 20 24 time of day

(n = 111)

(n = 112)

TIBBS: Циркаден профил на исхемичните епизоди 
изходно и в хода на терапията
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Бета-блокада в съвременната 
кардиопротекция

Модератор: доц. Арман 
Постаджиян
Първична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
с бета-блокери
Д-р Е. Кинова, дм
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Контрол на АН и СЧ – търсеният дует в кардиопротекцията
Доц. А. Постаджиян
УМБАЛ “Света Анна”, София
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