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Роль бета-адреноблокаторів  
в лікуванні серцево-судинних захворювань

Л. М. Яковлева, д. мед. н., професор

Харківська медична академія післядипломної освіти

При хронічній гіперактивації САС, яка має назву 
«симпатоадреналовий  овердрайв», відбувається по-
стійне і надмірне  вивільнення  нейротрансмітерів. 
Симпатоадреналовий овердрайв провокується хро-
нічним стресом і підтримується деякими рефлектор-
ними механізмами (наприклад, порушенням арте-
ріальної барорецепції), метаболічними факторами 
(інсулінорезистентність) та гуморальними чинни-
ками (ангіотензин ІІ,  або лептин). 

За таких умов гіперактивація  САС залучається до 
патогенезу  метаболічних розладів і інших  факторів 
ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

 Зокрема симпатоадреналовий овердрайв  спри-
чинює артеріальну вазоконстрикцію, зниження м’я-
зового кровообігу і, як наслідок, призводить до роз-
витку інсулінорезистентності, ожиріння, порушень 
ліпідного обміну і активацію запального процесу. 
Окрім цього САС, через збільшення серцевого ви-
киду і продукції реніну у нирках, провокує розвиток 
АГ. Одним з найхарактерніших ефектів, які чинить 
симпатоадреналовий овердрайв, є збільшення час-
тоти серцевих скорочень (ЧСС), що в свою чергу 
призводить до наступних негативних ефектів:

•  підвищення навантаження на судинну стінку, 
розвиток ендотеліальної дисфункції  та ініціація 
розвитку атеросклеротичного процесу

•  апоптоз кардіоміоцитів та розвиток фіброзу і 
дисфункції лівого шлуночка.

Завдяки цим механізмам і реалізується участь 
хронічної гіперактиваціі САС у патогенезі розвитку 
АГ,  ішемічної хвороби серця (ІХС), серцевої недо-
статності  та раптової смерті. 

За нашого часу доведений зв›язок  між збіль-
шенням ЧСС у спокої та частотою розвитку  серце-
во-судинної смертності як у здорових пацієнтів так 
і у хворих ІХС. Так, при тривалому спостереженні 
майже за 20 тис мешканців Франції віком від 40 до 69 
років, було встановлено, що у пацієнтів молодших за 
55 років достовірно підвищувався ризик смертності 
від серцево-судинних захворювань, ІХС та всіх при-
чин, пропорційно до рівня ЧСС [6]. Найвищі ризики 
смертності зафіксовано у осіб з ЧСС > 100 уд/хв.  В  
дослідженні Fox et al (2007) доведений зв›язок ЧСС 
з ризиком загальної та серцево-судинної смертності 
у хворих на ІХС [6].  В дослідженні OFICA встанов-
лено, що збільшення ЧСС при виписці зі стаціонару 

Сімпатоадреналова система (САС) відіграє суттєву роль в реалізації цілої низки гомеостатичних 
функцій, втому числі балансу енергії, артеріального тиску (АТ), хвилинного об’єму серця та інш. 
Завдяки вивільненню  нейротрансмітерів (норепінефрин та епінефрин) та активації α- та β- 
адренорецепторів, САС  готує організм до надмірних фізичних навантажень (підготовка до так 
званого режиму «fight or flight» - «бій або політ»). 
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пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю є 
предиктором смертності протягом року []. Так у 
хворих на ХСН з ЧСС > 80 уд/хв була асоційована з 
збільшенням відносного ризику смертності на 41% 
(HR 1,41 95CI 1,08-1.84, p=0,01) у порівнянні з групою 
пацієнтів з ЧСС < 60 уд/хв.

Роль бетаадреноблокаторів  
в лікування артеріальної гіпертензії

Згідно до рекомендацій ESC (2018)  інгібітори 
ангіотензинперетворюючого  ферменту (іАПФ), бло-
катори рецепторів ангіотензину ІІ (БРА), діуретики, 
блокатори кальцієвих каналів (АК) та бета-блока-
тори (БАБ) є основними антигіпертензивними пре-
парати в стратегії лікування більшості пацієнтів з 
АГ, оскільки ці групи препаратів довели зниження 
артеріального тиску (АТ) і ризику серцево-судинних 
подій (клас І, ріень А).

 Застосування антигіпертензивної монотерапії 
рекомендується у хворих із низьким серцево-су-
динним ризиком при підвищенні систолічного ар-
теріального тиску не вище за 150 мм рт. ст. , або у 
пацієнтів дуже похилого віку. В усіх інших випадках 
в якості початкової терапії використовується по-
двійна терапія іАПФ /БРА з АК або діуретиком, при 
неефективності лікування призначається потрійна 
терапія (іАПФ/ БРА в комбінації з діуретиком та 
АК).  При відсутності ефекту від потрійної тера-
пії, кожен с компонентів якої був призначений у 
адекватній для пацієнта дозі, до терапії необхідно 
додати спіронолактон, або інший діуретик, або альфа 
-блокатор, або БАБ (клас І, рівень В). Підгрунттям 
до цих рекомендацій є  дослідженням PATHWAY2, 
в якому пацієнтам з резистентною АГ, у яких на тлі 
призначення трьохкомпонентної антигіпертензивної 
терапії АТ  > 140/90  мм рт. ст.,  додатково додавали  
спіронолактон, або доксазозин,  або біспопролол  [9]. 

В цілому щодо для контролю систолічного АТ більш 
ефективною виявилася стратегія з використанням 
спіронолактону, однак це правило зберігається лише 
у пацієнтів з низьким вмістом реніну в плазмі. В ре-
альній клінічній практиці  зниження вмісту калію в 
плазмі  < 4,5 ммоль/л може  бути свідченням низького 
рівню реніна і критерієм відбору пацієнтів, у яких 
ефективним може бути спіронолактон.  Слід зазна-
чити, що протипоказанням до спіронолактону, на 
відміну від бісопрололу, є рівень калію > 5,5 ммоль/л 
та СКФ  <  30 мл/хв. 

В рекомендаціях наведено, що у хворих на АГ  
ЧСС > 80 уд/хв є чинником, який несприятливо 
впливає на ризик розвитку серцево-судинних подій. 
І хоча контроль ЧСС не є первинною метою лікуван-
ня всіх хворих на АГ, при наявності супутньої ІХС, 
перенесеного в анамнезі інфаркту міокарда, ХСН з 
ФВ лівого шлуночка < 40 уд/хв, або фібриляції перед-
сердь, БАБ повинні бути включені на любому етапі 
лікування ( клас І, рівень С),

Ішемічна хвороба серця:  
місце бетаадреноблокаторів в терапії 

В рекомендаціях Європейського товариства кар-
діологів/Європейського товариства гіпертензії (2013) 
при лікуванні хворих  зі  стабільною ІХС  рекомен-
довано використовувати препарати, які мають вплив 
на зниження серцево-судинних ризиків, тобто покра-
щити прогноз,  а також лікарські засоби, які знижу-
ють прояви симптомів захворювання, тобто покра-
щують  якість життя [10]. Згідно цих рекомендацій, 
препаратами, які покращують прогноз у хворих на 
ІХС є антитромбоцитарні препарати (ацетилсаліци-
лова кислота/клопідогрель), а також статини, іАПФ/ 
БРА при наявності особливих станів (АГ, ХСН, цу-
кровий діабет, хронічна ниркова недостатність). 
Стратегію щодо зменшення симптомів ІХС  необхід-
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но розпочинати  з препаратів першого ряду: нітрати 
короткої дії для усунення нападів стенокардії (клас 
І, рівень В), БАБ та/або АК (клас І, рівень А) . При 
недостатній ефективності препаратів першого ряду 
або їх комбінації, можна додати препарати другого 
ряду (пролонговані нітрати, івабрадін, нікоранділ, 
антиішемічні метаболічні модулятори - триметазідін 
або ранолазін (класс ІІа, рівень В).

Механізм дії БАБ щодо усунення епізодів ішемії 
і нападів стенокардії полягає у зниженні потреби 
міокарда в ішемії завдяки негативної хронотропній 
і інотропній дії. В дослідженням TIBBS, в якому по-
рівнювалася антиішемічна дія препарату бісоспролол 
(Конкор®, «Мерк КГаА», Німеччина) у порівнянні із 
ніфедипіном, було встановлено, що при бісопролол є 
більш ефективним щодо усунення нападів стенокар-
дії напруження  [11]. При застосуванні бісопрололу 
у 52,5% пацієнтів було досягнуто усунення епізодів 
стенокардяї. Окрім цього, на відміну від ніфедипіну, 
бісопролол на 68% знижував напади стенокардії вран-
ці, що обумовлено контролем препарату за   САС,  саме 
в ранкові години і впливом на та її найбільша актива-
ція якої відбувається саме в ранкові години. В цьому 
ж дослідженні було показано, що в групі біоспрололу 
(конкору) виживаність пацієнтів була кращою: по-
казник серцево-судинних подій дорівнював 22,1% в 
групі бісопрололу та 33,1% в групі ніфедипіну (p=0,03). 

Бетаадрено блокатори 
при хронічній серцевій недостатності

Поширеність ХСН серед дорослого населення 
розвинених країн складає  1-2%, при цьому у віці 
після 55 років відносний ризик щодо розвитку цьо-
го синдрому протягом життя складає у жінок 28%, 
а у чоловіків -33%. Впродовж року помирають 17% 
пацієнтів, які були госпіталізовані з приводу дестабі-
лізації перебігу ХСН  та 7% амбулаторних пацієнтів.

Для лікування пацієнтів з ХСН зі зниженою фрак-
цією викиду (ФВ) лівого шлуночка у Рекоменда-
ціях  ESC (2016) запропоновано  використовувати 
іАПФ та  БАБ (клас І, рівень А). Рекомендації щодо 
застосування БАБ  у пацієнтів з ХСН зі зниженою 
ФВ  базуються на результатах великих рандомізова-
них плацебо-контрольованих досліджень, присвяче-
них вивченню бісопрололу (CIBIS-II), карведилолу 
(COPERNICUS), метопрололу (MERIT-HF) і небіво-
лолу (SENIORS), які довели здатність досліджених  
препаратів  щодо зниження  ризику смертності та 
госпіталізацій. Ці результати були підтверджені  у 
двох великих мета-аналізах, у яких  показано, що 
зниження ризику загальної смертності при викорис-
танні БАБ складає 30% і це є ефектом класу.  Зокрема, 
в дослідженні CIBIS-II, у якому проводилося спосте-
реження за 2647 пацієнтами з ХСН з ФВ ЛШ <35% та  
III-IV класом  за NYHA, було доведено, що через  1,3 
роки  спостереження в групі бісопрололу (Конкор) 
у порівнянні з плацебо на 34% відбулося зниження 
загальної смертності, на 20% - госпіталізацій зі всіх 
причин, на 36% - госпіталізацій з приводу ХСН і на 
44% - раптової смерті [13]. Причому, позитивний 
ефект бісопрололу (Конкор) що до впливу на про-
гноз спостерігався незалежно від етіології ХСН, був 
відзначений у різних підгрупах пацієнтів, наприклад, 
при цукровому діабеті, у осіб похилого віку, при різ-
них стадіях хронічної ниркової недостатності і навіть 
зберігався при неможливості  досягти цільових доз 
препарату.

На ранній стадії розвитку ХСН провідною при-
чиною смерті  хворих з цим синдромом є раптова 
смерть, що пов’язано  з гіперактивацією САС, тобто 
симпатоадреналовим овердрайвом, і, як наслідок,  
розвитком фатальних аритмій на тлі електричноне-
стабільного міокарду. Тому головною метою дослі-
дженні CIBIS-IIІ була відповідь на запитання: з якого 
препарату, БАБ, або іАПФ краще починати терапію 
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пацієнтів з ХСН? З огляду на це пацієнти були роз-
ділені на дві групи, в першій проводилася початкова 
монотерапія бісопрололом (конкор), в другій групі 
– еналаприлом. Через 6 місяців лікування пацієнтам 
першої групи додали енелаприл, другої – бісопро-
лол. Подвійна терапія бісопрололом і еналаприлом 
в обох групах проводилась впродовж ще 18 місяців 
дослідження. При оцінці виживання пацієнтів через 
6 місяців монотерапії було виявлено, що в групі, де 
біспролол застосовувався першим, відносний ризик 
розвитку фатальних ускладнень зменшувався на 28%, 
у порівнянні із групою стартової терапії еналаприлом. 
Навіть в кінці   дослідження виживання пацієнтів 
на 12% було вищим в групі пацієнтів, в терапії яких  
бісопролол був призначений першим,  ніж еналаприл.

Таким чином БАБ, які мають виразний  влив на 
САС та серцевий ритм, здатні зменшувати ризик 
розвитку ускладнень серцево-судинних захворю-
вань. Зокрема, їх застосування рекомендовано при 
лікуванні хронічної серцевої недостатності, ІХС, 
порушень серцевого ритму, резистентної АГ. Раннє 
призначення 
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