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Кои пациенти да лекуваме с бета-
блокери?

2013 ACCF/AHA Guideline for the management of heart failure
Circulation 2013;128:e240-e327.



Започване на терапията с бета-блокери

• Веднага след поставяне на диагнозата 
• При хоспитализирани пациенти започването на 

терапията e преди дехоспитализация, освен ако 
не се изисква венозна инотропна терапия 

• Терапията продължава дори при незначително 
симптоматично подобрение, за да се намали 
риска от прогресия на заболяването, клинично 
влошаване и внезапна сърдечна смърт



Особености при започване на терапията с 
бета-блокер

• Клинична оценка на пациента и придружаващите заболявания - 
могат да се използват при белодробни заболявания и при асимптомна 
брадикардия, като е необходимо повишено внимание

• Да се комбинират с диуретици при скорошна декомпенсация на СН - 
необходими за поддръжка на натриевия и водния баланс и за 
превенция на евентуалната екзацербация при започване на 
терапията 

• Пациентите да не приемат висока доза АСЕ-инхибитор преди да се 
започне терапията с бета-блокер

• Добавянето на бета-блокер ще даде по-голямо подобрение в 
симптоматиката и редукция на риска от смърт, отколкото 
увеличаването на дозата на АСЕ-инхибитора, дори до таргетните 
дози

Packer et al. Circulation 1999;100:2312



Дози на медикаментите в рандомизирани 
проучвания за лечение на сн с намалена фи 
(или след миокарден инфаркт)

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure 2012
Eur Heart J 2012;33:1787



• Начална ниска доза
• Удвояване на дозата след не по-малко от 2 седм.
• Цели се достигане на таргетната доза, или най-високата толерирана 

доза
• По-добре ниска доза бета-блокер, отколкото без бета-блокер



Достигната средна доза на бета-блокера 
в клиничните проучвания

Средна доза Клинично проучване

Bisoprolol 8,6 mg CIBIS II (Lancet 1999;353:9)

Carvedilol 37 mg Effect of carvedilol on survival in 
severe HF (N Engl J Med 
2001;344:1651)

Metoprolol succinate 159 mg MERIT-HF (Lancet 
1999;353:2001)



CIBIS III
титриране на дози

• N=1010
• Лека до 

умерена СН
• ФИ ≤35%

Willenheimer et al. on behalf of the CIBIS III investigators. Circulation 
2005;112:242635



CIBIS III: достигната доза, отговаряща на 
поне половината от таргетната доза

86% 72%

82% 90%

p<0,001

p<0,001

Bisoprolol
5 mg x 1

Enalapril
5 mg x 2

Bisoprolol-
начална терапия

Enalapril-
начална терапия

Willenheimer et al. on behalf of the CIBIS III investigators. Circulation 
2005;112:242635



CIBIS III: Средни дози на първата година 
от лечението

8,4 (2,7) 7,4 (3,3)

17,1 (5,4) 18,6 (5,0)

Bisoprolol-
начална терапия

Enalapril-
начална терапия

В края на проучването дозата и на двата медикамента е била сигнификантно по-
висока, ако медикаментът е бил начална терапия 
в сравнение с дозата, ако медикаментът е бил терапия от втори ред.

p<0,0001

p=0,14

Bisoprolol
mg/дн.

Enalapril
mg/дн.

Willenheimer et al. on behalf of the CIBIS III investigators. Circulation 
2005;112:242635



CIBIS III: Доза и ефект

Смъртност или хоспитализация 
по всички причини

p HR (95% CI)

50% от таргетната доза bisoprolol (vs не) <0.0001 0.53 (0.43–0.66)

50% от таргетната доза enalapril (vs не) 0.003 0.59 (0.47–0.74)

Смъртност p HR (95% CI)

50% от таргетната доза bisoprolol (vs не) <0.0001 0.34 (0.23–0.50)

50% от таргетната доза enalapril (vs не) <0.012 0.61 (0.41–0.90)

Смъртност или хоспитализация за ССЗ p HR (95% CI)

50% от таргетната доза bisoprolol (vs не) <0.0001 0.52 (0.40–0.67)

50% от таргетната доза enalapril (vs не) 0.003 0.61 (0.47–0.79)
• По-висока доза – подобрение в 

преживяемостта и намаление на 
хоспитализациите

• 66% по-нисък риск за смърт при бизопролол 
≥ 5 mg 

Willenheimer et al. on behalf of the CIBIS III Investigators. J Am Coll Cardiol 
2006;47(Suppl A):40A



CIBIS III
Преживяемост и хоспитализации при начална терапия с бета-
блокер, последвана от АСЕ-инхибитор, спрямо обратната 
последователност

Липса на разлика по отношение 
на комбинирано събитие смърт и 
хоспитализация по всякаква 
причина

Willenheimer et al. on behalf of the CIBIS III investigators. Circulation 
2005;112:242635



ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure 2012
Eur Heart J 2012;33:1787



Водене на Терапията с бета-блокер при 
сн с редуцирана фи

• Мониториране на СЧ, АН, клинично състояние 
(застой, тегло)

• Лабораторни изследвания (биохимия) - 1-2 
седмици след започването и 1-2 седм. след 
достигане на максималната доза

• Преценка на времето за спиране на 
увеличаването / намаляване на дозата / 
прекратяване на терапията

Practical recommendations for the use of ACE inhibitors, beta-blockers, 
aldosterone antagonists and angiotensin receptor blockers in heart failure: 
Putting guidelines into practice
McMurray et al. European J Heart Fail 2005;710



Поносимост и оптимално дозиране

CIBIS-ELD

• N=876
• Възраст ≥ 65 г., бета-блокер 

≤25% от таргетната доза
• 29% с ФИ >45% 
• Първична крайна цел:

• Поносимост, дефинирана като 
достигане и поддържане на 
препоръчваните таргетни дози 
след 12-седмично
лечение 

• Достигнати средни дневни 
дози:

• bisoprolol  5,0 mg
• carvedilol: 23,9 mg при пациенти 

с тегло ≤ 85 kg и 47,7 mg при 
пациенти
> 85 kg

Düngen et al. Eur Heart Failure 2011;13:670



Предиктори на поносимост при 
титриране на дозата на бета-блокера

Düngen et al. Eur Heart Failure 2011;13:670



Безопасност и затруднения при 
титриране

• 75,7% са имали поне 1 
затруднение в 
титрирането

• Брадикардия (СЧ < 
55/min или < 60/min + 
намаляване с > 15%) 
изисква редукция на 
дозата и е по-малко 
вероятно достигане на 
таргетната доза

• Странични ефекти от 
страна на белия дроб - 
промяна във ФЕО1 ≥ 20% 
или симптоми като 
затруднения в дишането, 
обструктивни 
вентилаторни нарушения 
и бронхоспазъм

Düngen et al. Eur Heart Failure 2011;13:670



Заключение от анализа за поносимост и 
клинично приложение

CIBIS-ELD

• Липса на разлика в достигнатите дози и поносимостта на 
таргетните дози между бизопролол и карведилол

• Типа на страничните ефекти е различен
• Индивидуален подход с предпочитане на бизопролол при 

пациенти с белодробни заболявания и карведилол при 
пациенти с по-ниска СЧ

• Индивидуализирана схема на титриране

Düngen et al. Eur Heart Failure 2011;13:670
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* Atenolol не е показан и не е одобрен за лечение на ХСН.
** Metoprolol tartrate с незабавно освобождаване (IR) е одобрен за лечение на ХСН само в няколко страни. Липсват доказателства за 

сигнификантно понижение на смъртността при ХСН с тази лекарствена форма. Според резултатите от проучването COMET, 
metoprolol tartrate IR не трябва повече да бъде прилаган при ХCH.

# Ако metoprolol tartrate  с незабавно освобождаване (IR) бъде прилаган при ХСН, дозата трябва да бъде разделена на поне два приема 
дневно, 
за предпочитане на три или четири приема. Таргетната дневна доза трябва да бъде поне 150 mg (3 x 50 mg) , както в проучването MDC, 
за предпочитане 200 mg.

+ Metoprolol succinate с контролирано освобождаване (CR) / удължено освобождаване (XL) в таргетна доза от 200 mg дневно е използван в 
основното проучване  на смъртността при ХСН – MERIT-HF. Metoprolol succinate се препоръчва за лечение на ХСН от ръководствата на  ESC и 
ACC/AHA.

Преминаване на Bisoprolol от други бета-блокери при 
пациенти с ХСН

β-блокер Доза
Еквивалентно 

ефективна
доза Bisoprolol

Atenolol*
50 mg 5 mg

100 mg 10 mg

Metoprolol tartrate IR**

50 mg# 2.5 mg

100 mg# 5 mg

200 mg# 10 mg

Carvedilol

6.25 mg bid 2.5 mg

12.5 mg bid 5 mg

25 mg bid 10 mg

Metoprolol succinate 
CR/XL+

50 mg 2.5 mg

100 mg 5 mg

200 mg 10 mg

Prof. Henry Krum (Monash University/Alfred Hospital, 
Melbourne Australia)



Разясняване на пациентите:

• Каква е очакваната полза от терапията с бета-блокери:
• подобрение в симптомите, предотвратяване на 

влошаването на СН и последваща хоспитализация, и 
увеличаване на преживяемостта

• Симптоматичното подобрение може да отнеме време – 3-6 
месеца или повече

• Възможно е временно симптоматично влошаване по време на 
титрирането на дозата, като дългосрочното лечение ще 
подобри качеството им на живот

• Да съобщават навреме за влошаване – умора, задух, без да 
спират терапията

• Да измерват теглото си всеки ден и да увеличат диуретика си 
при увеличаване на теглото си >2 дни, с >1,5-2,0 kg

Practical recommendations for the use of ACE inhibitors, beta-blockers, 
aldosterone antagonists and angiotensin receptor blockers in heart failure: 
Putting guidelines into practice
McMurray et al. European J Heart Fail 2005;710



Поведение при проява на странични 
ефекти от започването на терапия с 
бета-блокери

• Влошаване на СН 
• Увеличава се дозата на диуретика и/или се намалява 

дозата на бета-блокера с 1/2
• Планираното повишение на дозата трябва да се отложи 

до пълното отзвучаване на декомпенсацията
• Умора и/или брадикардия – намаляване на дозата на бета-

блокера с ½
• Контролен преглед след 1-2 седм.

Practical recommendations for the use of ACE inhibitors, beta-blockers, 
aldosterone antagonists and angiotensin receptor blockers in heart failure: 
Putting guidelines into practice
McMurray et al. European J Heart Fail 2005;710



Поведение при брадикардия при терапия 
с бета-блокер

• При СЧ < 50/min и влошаване на симптоматиката – 
редуциране на дозата наполовина, или спиране при 
значително влошаване

• Преценка за съпътстваща брадикардна терапия – 
амиодарон, дигоксин, дилтиазем, верапамил

Practical recommendations for the use of ACE inhibitors, beta-blockers, 
aldosterone antagonists and angiotensin receptor blockers in heart failure: 
Putting guidelines into practice
McMurray et al. European J Heart Fail 2005;710



Поведение при хипотония в хода на 
терапия с бета-блокери

• Асимптомна хипотония – обичайно не изисква промяна в 
терапията

• Симптоматична хипотония 
• При наличие на нитрати, Са-антагонисти и други 

вазодилататори в терапията – преценка на 
необходимостта им 

• При липса на данни за белодробен/системен застой – да 
се прецени намаляване на диуретиците или АСЕ-
инхибитора

• Назначаване на приема на бета-блокера и АСЕ-
инхибитора в различно време на деня

Practical recommendations for the use of ACE inhibitors, beta-blockers, 
aldosterone antagonists and angiotensin receptor blockers in heart failure: 
Putting guidelines into practice
McMurray et al. European J Heart Fail 2005;710



Контрол на СЧ при пациенти със сн и 
персистиращо/перманентно пм и липса на остра 
декомпенсация

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure 2012
Eur Heart J 2012;33:1787

• Оптимална СЧ при СН и ПМ – 
липсват достатъчно данни

• Проучването AF-CHF – таргетна 
СЧ < 80/min в покой и < 
110/min при 6-min walk тест

                              Roy D et al. N Engl J Med 
2008;358:2667



СЧ и редукция на сч при сн и пм

• Мета-анализ на 4 проучвания
• СН с ФИ < 40%
• 8680 пациенти
• 19% с ПМ

Rienstra et al. J Am Coll Cardiol HF 2013;1:21



Бета-блокери и преживяемост при пм и ср

Rienstra et al. J Am Coll Cardiol HF 2013;1:21



Бета-блокери и хоспитализации за сн при 
пм и ср

Rienstra et al. J Am Coll Cardiol HF 2013;1:21



Заключение

• Ползата от терапията с бета-блокери е най-голяма при 
пациентите със СН и редуцирана ФИ, в синусов ритъм

• Някои аспекти в редукцията на СЧ като терапевтична цел е 
необходимо да бъдат допълнително проучени в 
рандомизирани проучвания

• На този етап при пациенти с намалена ФИ се препоръчва 
титрирането на бета-блокерите до възможно най-високата 
доза, която се толерира, с намаляване на СЧ в покой, в 
рамките на физиологична бета-блокада
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