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A β-blokkolók helye a metabolikus 
szindrómás, hypertoniás betegek 

kezelésében
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A hypertoniás betegek kezelésének megválasztásakor nem elegendő egyedül a vérnyomásértéket figyelembe venni, 
mivel a cardiovascularis megbetegedések kockázatát az egyéb kockázati tényezők jelenléte, illetve mértéke is befolyá-
solja. A társult anyagcsere-betegség (diabetes mellitus, metabolikus szindróma) jelenléte már önmagában a nagy 
kockázatú egyének közé sorolja a beteget. Ilyen esetekben általában kombinációs kezelés mellett döntünk. Például 
hypertoniához társuló balkamra-diszfunkció, ischaemiás szívbetegség, szívelégtelenség esetén ritkán hiányzik az első 
beállítás kombinációjából a β-blokkoló kezelés. Orv. Hetil., 2015, 156(16), 623–625.
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The role of β-blockers in patients with metabolic syndrome and hypertension
The choice of treatment of patients with hypertension should not be based solely on the blood pressure value, be-
cause the risk of cardiovascular diseases are influenced by the presence and magnitude of other risk factors, too. The 
presence of a metabolic disease (diabetes mellitus, metabolic syndrome) itself categorizes the patient as a high risk 
individual. In such cases the use of combined treatment is usually considered. For example, in case of hypertension 
aggraviated by left ventricular dysfunction, ischaemic heart disease or cardiac insufficiency, β-blocker treatment is 
usually included in the combination of the first setting.
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Rövidítések 
ACE  =  angiotenzinkonvertáló enzim; ACEI  =  angiotenzin-
konvertálóenzim-gátló; ARB = angiotenzinreceptor-blokkoló; 
CCB  =  kalciumcsatorna-blokkoló; CV  =  cardiovascularis; 
IFG = emelkedett éhomi vércukor; IGT = csökkent glükózto-
lerancia

A hypertoniabetegség legújabb terápiás irányelveinek 
 tanulmányozása esetén elsőként választandó szerként 
mindenhol az angiotenzinkonvertáló enzim (ACE) inhi-
bitorok (mellékhatásuk jelentkezése esetén angiotenzin-
receptor-blokkoló készítmények) javallatával találko-
zunk. Ugyanakkor a hypertonia kezelésének legújabb 

irányelvei kiemelik a teljes cardiovascularis (CV) kocká-
zat felmérésének fontosságát a hypertonia kezelésének 
megtervezése során. A hypertoniás betegek kezelésének 
megválasztásakor nem elegendő egyedül a vérnyomásér-
téket figyelembe venni, mivel a CV-megbetegedések 
kockázatát az egyéb rizikófaktorok jelenléte, illetve mér-
téke is befolyásolja. A CV-kockázat becslését valójában 
csak akkor kell elvégezni, ha nincs igazolt célszervkáro-
sodás vagy klinikai tünetegyüttes (szív, vese, agy, periféri-
ás érrendszer), vagy társult anyagcsere-betegség (diabe-
tes mellitus, metabolikus szindróma), mert utóbbiak 
jelenléte már önmagában a nagy kockázatú egyének közé 
sorolja a beteget [1, 2]. Ilyen esetekben általában valami-
lyen kombinációs kezelés mellett döntünk. Például 
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hypertoniához társuló balkamra-diszfunkció, ischaemiás 
szívbetegség, szívelégtelenség esetén ritkán hagyható el 
az első beállítás kombinációjából a β-blokkoló kezelés.

Metabolikus szindróma: jelentősen 
fokozott szív- és érrendszeri kockázat

A metabolikus szindrómát centrális típusú elhízás és a 
szénhidrát-anyagcsere zavara (IFG  =  impaired fasting 
glucose, kóros éhomi vércukorszint, IGT  =  impaired 
glucose tolerance, csökkent glükóztolerancia vagy 2-es 
típusú diabetes mellitus), hypertonia, dyslipidaemia 
 jellemzi, amelynek hátterében a feltételezések szerint in-
zulinrezisztencia áll [3]. Egyes vizsgálatok szerint a me-
tabolikus szindróma háromszorosára emeli a coronaria-
betegség és a stroke kockázatát (P<0,001), valamint 
szignifikánsan emeli a CV-mortalitást is (P<0,001) [4].

Fentiek alapján nem meglepő, hogy a terápiás irányel-
vekben az életmód megváltoztatása (diéta és fokozott, 
rendszeres fizikai aktivitás) mellett a vérnyomás haté-
kony csökkentését, gyógyszeres antihipertenzív kezelést 
javasolnak metabolikus szindrómás betegeknél már eny-
he hypertonia fennállása esetén is. Az elsőként választan-
dó szer a ma érvényben lévő irányelvek alapján leginkább 
az ACE-inhibitor lehet [5], ennek szövődményeinek je-
lentkezése esetén pedig ARB. Ugyanakkor számos szem-
pontot kell mérlegelnünk, ha a legmegfelelőbb, személy-
re szabott terápiát akarjuk alkalmazni. 

Miért szorultak háttérbe a β-blokkolók  
az ajánlásokban?

A béta-blokkolók háttérbe szorulása a különböző hyper-
toniaajánlásokban részben annak köszönhető, hogy a 
nagy multicentrikus vizsgálatok esetében komparátor 
szerként nem a legmodernebb harmadik generációs 
β-blokkolókat, hanem általában atenololt vagy metop-
rololt alkalmaztak. Pedig a harmadik generációs 
β-blokkolók ma már nemcsak a 24 órás hatástartam, az 
értágító hatás vagy a szuper szelektivitás miatt bizonyul-
tak biztonságosabbnak az atenololhoz és metoprololhoz 
képest, hanem az anyagcsere-semlegesség tekintetében 
is. Számos probléma merült fel ezzel kapcsolatban. Pél-
dául Bangalore és munkatársai 2007-ben egy 94 000 fős 
metaanalízisben a hagyományos β-blokkoló kezelés mel-
lett újonnan kialakuló diabetes mellitus arányát összeha-
sonlították az egyéb vérnyomáscsökkentő kezelés mellett 
tapasztalható esetekkel [6]. Azt tapasztalták, hogy 
β-blokkoló kezelés mellett 22%-kal, szignifikáns mérték-
ben gyakoribb volt a 2-es típusú diabetes kialakulása az 
egyéb, nem diureti kum alapú antihipertenzív kezeléssel 
szemben. A cukorbetegség kialakulásának rizikója expo-
nenciális kapcsolatot mutatott a kezelés hosszával. Nem-
csak az atenololnál találtak fokozott rizikót. A manapság 
is még gyakran használt metoprolol esetében 34%-os, 
szignifikáns mértékű volt a rizikó növekedése [7].

Anyagcsere-semleges ß-blokkolók

A harmadik generációs ß-blokkolók megjelenésével a 
helyzet jelentősen változott, hiszen ezek a gyógyszerek 
nem fokozzák a 2-es típusú diabetes mellitus kialakulá-
sát. Nebivololkezelés mellett az újonnan kialakult diabe-
tes gyakorisága még a placebónál tapasztalható arányt 
sem érte el [8].

2012-ben a Hypertension hasábjain Ayers és mtsai által 
publikált klinikai vizsgálatban összehasonlították a nebi-
volol és a metoprolol hatását a glükózanyagcserére és a 
fibrinolízisre, metabolikus szindrómás betegek esetén. 
Azt találták, hogy 12 hetes kezelés után a nebivolol és a 
metoprolol hasonló mértékben csökkentette a szisztolés 
és a diasztolés vérnyomást, valamint a szívfrekvenciát. 
Ugyanakkor a metoprolol szignifikánsan csökkentette az 
inzulinérzékenységi indexet, szemben a nebivolollal, 
amely nem befolyásolta azt. A keringő plazminogénakti-
vátor-gátló szintje metoprololkezelést követően nőtt, 
ezzel szemben nebivololkezelés mellett nem, és a két 
szer hatása között szignifikáns különbség volt. Végül pe-
dig a metoprololkezelés növelte az F2-izoprosztán-szin-
tet, míg a nebivololkezelés nem. Tehát a metoprolol ösz-
szességében rontotta a glükózháztartást és a fibrinolitikus 
paramétereket metabolikus szindrómás betegek esetén, 
míg a nebivololkezelés mentes volt ezektől a kedvezőtlen 
anyagcserehatásoktól [9].

Ugyanakkor, metabolikus szindrómában a krónikus 
β-adrenerg-aktiváció endothelkárosodáshoz vezet szu-
peroxid anionok és peroxinitrit keletkezése miatt [10], 
ezért előnyös olyan antihipertenzív kezelés választása, 
amely a vérnyomáscsökkentő hatás mellett egyben csök-
kenti a β-adrenerg-aktivitást is.

A vasodilatator β-blokkoló

A nebivolol a klinikumban elérhető legszelektívebb ß1-ad-
renoceptor-antagonista [11], amelynek hemodinamikai 
hatásai eltérnek a hagyományos β-blokkolókétól. Például 
az atenolollal összehasonlítva essentialis hypertoniás bete-
gek esetén a nebivolol vérnyomáscsökkentő hatékonysága 
annak köszönhető, hogy szignifikánsan növeli a verőtérfo-
gatot, megőrzi a kettős szorzatot, valamint csökkenti a 
perifériás rezisztenciát, aminek jelentősége van a szívelég-
telenség kezelésében is [12]. Továbbá az artériákban a 
nebivolol csökkenti az oxidatív stressz mértékét, valamint 
növeli a NO termelődését nem receptorfüggő szabad-
oxigéngyök-scavenger hatás, valamint a NADPH-oxidáz 
és endothelialis NO-szintáz szétkapcsolódásának β3-
receptor-stimulációhoz köthető gátlása révén, ami vasodi-
latatióhoz és az endothelfunkció javulásához vezet [13].

Tudjuk, hogy az artériás vérnyomás az érfal mentén 
változik, és a felkaron mért vérnyomás változása nem 
tükrözi a centrális vérnyomás változását, amely a magas 
vérnyomás kezelésében egyre fontosabb célponttá válik. 
Ugyanis a Strong Heart Study adataiból ismert, hogy a 
CV-eseményeknek a centrális pulzusnyomás a brachialis 
pulzusnyomásnál jobb előrejelzője [14]. Ugyanakkor 

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:45 PM UTC



625ORVOSI HETILAP  2015  ■  156. évfolyam, 16. szám

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

egy klinikai vizsgálatban bizonyítást nyert, hogy a nebi-
volol a metoprololhoz hasonló mértékben csökkenti a 
brachialis szisztolés és diasztolés vérnyomást, miközben 
a centrális vérnyomást szignifikáns mértékben csak a ne-
bivolol csökkentette, ami összefüggést mutatott a bal-
kamra-falvastagság csökkenésének a mértékével [15]. 
Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a vasodilatator 
hatású nebivolol előnyösebb a hagyományos β-blokkoló 
kezelésnél a célszervkárosodás megelőzésében hyperto-
niás betegek esetén.

Lehet-e kulcsszerepe egy β-blokkolónak  
a hypertonia kezelésében?

A válasz természetesen igen, hiszen mindig a beteget kell 
kezelni, nem pedig a betegséget. Ahány meggyőző érv 
szól amellett, ami a ma érvényes irányelvek megalkotásá-
hoz vezetett, legalább annyi kérdés merül fel ezekkel 
kapcsolatban. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, 
hogy a vizsgálatokban a fiatal, hiperkinetikus keringésű 
hypertoniás betegek alulreprezentáltak, márpedig az ő 
keringési paramétereik jelentősen eltérnek az idősebb 
betegekétől. A harmadik generációs β-blokkolókkal és 
ACEI-, ARB- és CCB-terápiával végzett összehasonlító 
vizsgálatok adhatnák meg erre a kérdésre az igazi választ. 
A gyógyszer-kombinációs kezelések során végzett vizs-
gálatok eddig azt igazolták, hogy a nebivolol, kombi-
nálva az ACEI- és ARB-szerekkel, nem befolyásolták 
negatív irányba a szénhidrát- és lipidanyagcserét, a hyd-
rochlorothyazid-kombinációkkal összehasonlítva [9].

Következtetések

A hypertonia optimális kezelését a vérnyomás-emelkedés 
mértéke és a globális CV-kockázat együttesen határozza 
meg, és a hypertoniás, egyben metabolikus szindrómás 
betegek magas cardiovascularis kockázatúak. A metabo-
likus szindrómával együtt járó krónikus β-adrenerg-
aktiváció, illetve oxidatív stressz endothelkárosodást 
okoz, emiatt a β-adrenerg-blokkoló kezelésnek helye van 
e betegcsoport antihipertenzív kezelésében.

A harmadik generációs, vasodilatator hatású 
β-adrenerg-blokkoló nebivololt jótékony vascularis és 
anyagcserehatásai különösen alkalmassá teszik ennek a 
nagy kockázatú betegcsoportnak a kezelésére. A 
pitvarfibril láló vagy a nem pitvarfibrilláló krónikusan 
szívelégtelen [16], illetve az ismert coronariabeteg és 
minden fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitással 
járó hypertoniás betegpopuláció kezelésében a 
β-blokkoló kezelés ma is megkerülhetetlen.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.

A szerző a cikk végleges változatát elolvasta és jóvá-
hagyta.

Érdekeltségek: A szerzőnek nincsenek érdekeltségei, 
amely a kézirat beérkezését megelőző három évben ha-
tással lehetett a cikk megírására.
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