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STRESZCZENIE
Nebiwolol to nowoczesny β-adrenolityk trzeciej generacji, którego zastosowanie znacznie wy-
kracza poza wskazania rejestracyjne. W artykule przedstawiono wiele powodów, dla których 
warto wybrać ten lek spośród innych β-adrenolityków. Grupą docelową powinni być pacjenci 
z licznymi schorzeniami oraz nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca.
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Pojawienie się trzeciej generacji β-adrenolityków stworzyło nowe możliwości tera-
peutyczne. Leki pierwszej generacji są nieselektywne wobec receptora β1, drugiej 
– selektywne (zwane są również kardioselektywnymi), a trzecią generację stanowią 
leki mające dodatkowe właściwości plejotropowe oraz działanie wazodylatacyjne [1]. 
Poniżej postaramy się przytoczyć powody, dla których warto rozważyć i zastosować 
nebiwolol wówczas, gdy wskazane jest leczenie β-adrenolitykiem.

POWÓD 1.:  
WYSOKA SELEKTYWNOŚĆ WOBEC RECEPTORÓW β1 
Nebiwolol jest wysoce selektywnym β-adrenolitykiem. Szacuje się, że jego powinowa-
ctwo do receptora β1 jest od 290 [2] do 321 razy większe niż do receptora β2. Oznacza 
to, że lek wywołuje korzystne efekty kliniczne przypisywane całej grupie β-adrenoli-
tyków, przy znacznie mniejszym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych zależnych 
od wpływu na receptor β2 (pogorszenie profilu glikemii wraz z maskowaniem obja-
wów hipoglikemii, maskowanie objawów nadczynności tarczycy, niekorzystny wpływ 
na profil lipidowy oraz zaburzenia potencji), co przekłada się na lepszą tolerancję le-
czenia niż w przypadku nieselektywnych β-adrenolityków. Wydawać by się mogło, że 
wysokie powinowactwo do receptora β1 będzie powodować bardzo dużą redukcję czę-
stości pracy serca (efekt chronotropowy ujemny), jednak przez wpływ na śródbłonek 
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ABSTRACT
Nebivolol is a modern β-blocker of the 3rd generation, which application is much wider than 
in indications of registration. This article presents a lot of reasons why you should choose this 
medication among other β-blockers. The target group for this treatment should be patients 
with many diseases with hypertension and heart failure. 
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dochodzi do rozszerzenia łożyska naczyniowego, a przez to do odruchowego przy-
spieszenia czynności serca. Te dwa mechanizmy powodują nieznacznie słabszą reduk-
cję częstości rytmu serca niż w przypadku innych selektywnych β-adrenolityków.

POWÓD 2.:  
WPŁYW NA ZAHAMOWANIE SZTYWNIENIA DUŻYCH 
NACZYŃ W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Dysfunkcja śródbłonka leży u podstaw rozwoju nadciśnienia tętniczego, choć możli-
we jest również, że do jego uszkodzenia dochodzi w wyniku nadciśnienia tętniczego. 
Patologia ta sprzyja rozwojowi choroby niedokrwiennej serca, uszkodzeniu naczy-
niopochodnemu nerek i udarom mózgu. Zaobserwowano, że z upośledzeniem funk-
cji śródbłonka wiąże się nadmierna aktywacja IL-6, TNF-α oraz zwiększone stęże-
nie CRP [3]. Cytokiny prozapalne (IL-6 i TNF-α) i nasilający się stres oksydacyjny 
powodują między innymi nadmierne gromadzenie się pozakomórkowych elementów 
w ścianie naczyń krwionośnych (elastyna, kolagen, fibronektyna), co doprowadza do 
ich nadmiernego sztywnienia [4]. Wydaje się zatem, że stosowanie leków poprawia-
jących funkcję śródbłonka może spowolnić patologiczną przebudowę i zmniejszyć 
ryzyko sercowo-naczyniowe, choć wymaga to dalszych badań.

POWÓD 3.:  
WPŁYW NA CIŚNIENIE CENTRALNE
Aorta i duże tętnice pełnią funkcję bufora wahań ciśnień między sercem a mikrokrą-
żeniem, czyli przewodzą i jednocześnie amortyzują. Objawem sztywnienia naczyń 
tętniczych jest wzrost ciśnienia skurczowego i ciśnienia tętna, które są wykładnikami 
centralnego skurczowego ciśnienia tętniczego. Wysokie centralne ciśnienie przekłada 
się na duże siły ścinające, a wraz ze sztywnością naczynia zwiększa ryzyko pęknię-
cia blaszki miażdżycowej [5, 6]. W wielu badaniach wykazano, iż sztywność naczyń 
(głównie aorty) jest czynnikiem ryzyka udarów mózgu [7] i niewydolności serca oraz 
istotnym czynnikiem ryzyka narządowych powikłań nadciśnienia. β-adrenolityki wa-
zodylatacyjne (nebiwolol i karwedilol) mają korzystny wpływ na ciśnienie centralne. 
Nebiwolol przez stymulację śródbłonkowego tlenku azotu wpływa na redukcję stresu 
oksydacyjnego, a co za tym idzie, hamuje opisany powyżej cykl patologiczny [8]. 

POWÓD 4.:  
ISTOTNE OBNIŻANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Wpływ na śródbłonek [9] (rozszerzenie łożyska i zmniejszenie sztywnienia naczyń) 
oraz blokada receptora β1 znacznie redukują wysokość ciśnienia tętniczego. Nic za-
tem dziwnego, że podstawowym rejestracyjnym wskazaniem nebiwololu jest nad-
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ciśnienie tętnicze. Zastosowanie dawki 5  mg/24 h powoduje 
obniżenie ciśnienia skurczowego średnio o 15,7 ± 6,4 mmHg 
[10]. Co więcej, nebiwolol znacznie lepiej niż inne β-adrenoli-
tyki wpływa na kontrolę centralnego ciśnienia tętniczego [11]. 
Ponadto lek ten ma bardzo wysoki wskaźnik T/P (trough to 
peak) – 90 [12], co stanowi jeden z najlepszych wyników spo-
śród wszystkich β-adrenolityków. Dzięki temu obserwowany 
efekt hipotensyjny utrzymuje się przez całą dobę, zabezpiecza-
jąc również przed niebezpiecznym porannym wzrostem ciś-
nienia (morning surge). 

POWÓD 5.:  
WPŁYW METABOLICZNY
Redukcja stresu oksydacyjnego przez nebiwolol poprawia 
funkcję śródbłonka, co z kolei skutkuje spadkiem stężenia ma-
łych gęstych LDL [13]. Ponadto za pośrednictwem receptorów 
β3 dochodzi do korzystnego wpływu na adipocyty i lepszego 
wykorzystania lipidów przez mitochondria [14]. W trakcie 
stosowania nebiwololu pacjenci nie przybierają na wadze. Lek 
wywiera również korzystny wpływ na leczenie zespołu meta-
bolicznego [15, 16], co jest jednym z ważnych elementów re-
dukcji globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego, podkreśla-
nym w najnowszych wytycznych ESC 2013.

POWÓD 6.:  
WPŁYW NA INSULINOWRAŻLIWOŚĆ
Udokumentowano również, że nebiwolol jako jeden z nielicz-
nych β-adrenolityków (oprócz karwedilolu) poprawia toleran-
cję węglowodanów i zmniejsza insulinooporność u otyłych 
[17], redukując na równi z blokerami kanałów wapniowych 
i inhibitorami enzymu konwertującego ryzyko rozwoju cuk-
rzycy, przez co jest zalecany u pacjentów z tzw. stanem przed-
cukrzycowym i cukrzycą [18]. W bezpośrednim porównaniu 
z metoprololem poprawia insulinowrażliwość, co więcej, redu-
kuje stres oksydacyjny [19].

POWÓD 7.:  
BRAK WPŁYWU NA LIBIDO/POTENCJĘ
W pierwszych pracach o leczeniu nadciśnienia tętniczego do-
noszono nawet o 11–30-procentowym wzroście ryzyka zabu-
rzeń potencji u pacjentów stosujących β-adrenolityki. Badania 
nad selektywnymi β-adrenolitykami wykazały, że w przeci-
wieństwie do starszej generacji tych leków nie pogarszają one 
libido ani potencji u mężczyzn [20]. Zaburzenia te oceniano 
zarówno za pomocą badań obiektywnych (USG dopler naczyń 
ciał jamistych), jak i subiektywnych (kwestionariusze), a przyj-
mowanie leków było potwierdzone oceną rytmu serca [21]. Jak 

udowodniono, nebiwolol i bisoprolol korzystnie wpływają na 
zwiększenie stężenia testosteronu i prolaktyny, z jednoczes-
nym obniżeniem stężenia estradiolu i FSH. Przekłada się to 
na poprawę napływu krwi do ciał jamistych [22], co według 
niektórych badaczy tłumaczy obserwowaną u leczonych męż-
czyzn poprawę sprawności seksualnej. Stymulacja receptora β3 
powoduje hydroksylację białek komórkowych prowadzącą do 
aktywacji śródbłonkowej sytnetazy tlenku azotu (eNOS) [23], 
co przekłada się na zwiększenie stężenia tej substancji. Głów-
ne efekty działania NO to rozszerzenie łożyska naczyniowego 
i jednocześnie poprawa wzwodu [24].

POWÓD 8.:  
PACJENCI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA
Najważniejszego dowodu na skuteczność terapii nebiwololem 
dostarczyło badanie SENIORS (Study of Effects of Nebivolol In-
tervention on Outcomes and Rehospitalization in Seniors with 
Heart Failure), w którym wykazano 14-procentową redukcję 
ryzyka zgonów i hospitalizacji. Oceniając echokardiograficznie 
bardzo czuły parametr niewydolności serca, jakim jest stosu-
nek okresu przedskurczowego do czasu wyrzutu lewej komory 
(PEP/LVET), największą skuteczność terapii spośród β-adre-
nolityków miał nebiwolol [25]. Istnieją również doniesienia, że 
lek ten powinien być preferowany u pacjentów z niewydolnoś-
cią serca przebywających na wysokości > 3500 m n.p.m. [26]. 
Metaanalizy wielu innych, pomniejszych badań spowodowały, 
że wraz z innymi lekami z grupy β-adrenolityków wymieniany 
jest przez wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego jako lek zalecany do stosowania u pacjentów z niewydol-
nością serca (klasa zaleceń I, poziom wiarygodności A). Naj-
silniejsze zalecenia dla tego leku dotyczą chorych powyżej 70. 
r.ż., która to grupa jest słabo przebadana pod tym względem. 
Doświadczenia kliniczne wskazują, że równie duże korzyści 
odnoszą osoby młode z niewydolnością serca. 

POWÓD 9.:  
ALTERNATYWNY LEK DLA PACJENTÓW  
Z OBTURACYJNYMI CHOROBAMI PŁUC
Pomimo informacji w charakterystyce produktu leczniczego, 
że należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ne-
biwololu u pacjentów z POChP, opublikowana w 2005 r. przez 
Cochrane Collaboration metaanaliza wykazała brak spadku 
pierwszosekundowej natężonej objętości wydechowej (FEV1) 
w przypadku stosowania β-adrenolityków selektywnych wobec 
receptora β1 [27]. Ponadto w 120-miesięcznym obserwacyj-
nym badaniu na ponad 2 tyś. chorych na POChP wykazano 
także, że stosowanie β-adrenolityków łączyło się z mniejszym 
ryzykiem zaostrzeń duszności i zmniejszało śmiertelność z po-
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wodu tych chorób [28]. Obserwacje te potwierdzone zostały 
w wytycznych ESC/ESH dotyczących postępowania w nadciś-
nieniu tętniczym z 2013 r., które podkreślają, iż β-adrenolityki 
nie są przeciwwskazane w POChP. 

POWÓD 10.:  
ZMNIEJSZANIE RYZYKA SERCOWO- 
-NACZYNIOWEGO U PACJENTÓW Z POChP
W wielu badaniach wykazano, że główną przyczyną zgo-
nów pacjentów z POChP są schorzenia sercowo-naczyniowe, 
a sama POChP zajmuje drugie miejsce na tej liście. Rozliczne 
metaanalizy przypisują to zjawisko nasileniu sztywnienia na-
czyń tętniczych [29] w wyniku działania IL-6 [30], która jest 
jedną z głównych cytokin prozapalnych, oraz TNF-α [31]. 
U chorych tych stale stwierdza się wyższe stężenie białka C-re-
aktywnego (CRP) [32], które jest samodzielnym czynnikiem ry-
zyka sercowo-naczyniowego. Wszystkie te cytokiny prozapalne 
w większym stężeniu występują u pacjentów z POChP oraz, 
jak wcześniej opisywaliśmy, w dysfunkcji śródbłonka związanej 
z nadciśnieniem tętniczym. Co więcej, u osób starszych (> 65. 
r.ż.) w miarę spadku pierwszosekundowej natężonej objętości 
wydechowej (FEV1) obserwuje się systematyczne narastanie 
rozkurczowej niewydolności serca [33] niezwiązanej z nadciś-
nieniem tętniczym. W miarę postępu chorób przebiegających 
z obturacją dróg oddechowych wzrasta ciśnienie płucne, co 
przekłada się na nadmierne obciążenie serca. Sztywnienie na-
czyń i nadmierne obciążenie serca przekładają się na rozwój 
nadciśnienia tętniczego, co tłumaczy tak wysokie ryzyko ser-
cowo-naczyniowe w tej grupie pacjentów [34]. Zastosowanie 
nebiwololu przez agonizm do receptorów β3 poprawia śród-
błonkową produkcję tlenku azotu (NO) [35]. Hamuje to dal-
szą dysfunkcję śródbłonka, co więcej, pojawiają się doniesienia 
o mechanizmie przeciwzapalnym nebiwololu [36]. Oba te me-
chanizmy w teorii tłumaczą jego skuteczność w redukcji ryzyka 
sercowo-naczyniowego u pacjentów z POChP.

POWÓD 11.:  
OSOBY STARSZE ZE WSKAZANIAMI  
DO LECZENIA β-ADRENOLITYKAMI
Do tej pory dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności le-
czenia hipotensyjnego uzyskane dla najstarszej populacji po-
chodzą jedynie z badania HYVET (Hypertension in the Very 
Elderly Trial), w którym stosowano indapamid i peryndopryl 
u osób po 80. r.ż. Najstarsza populacja osób z niewydolnoś-
cią serca, w której oceniano β-adrenolityki (pacjenci powyżej 
70. r.ż.) reprezentowana była w już przytoczonym badaniu 
SENIORS. Wykazało ono skuteczność nebiwololu w redukcji 

ciśnienia i zmniejszeniu częstości hospitalizacji oraz zgonów 
i bezpieczeństwo leku w tej grupie wiekowej [37]. Podobne 
wyniki uzyskano w badaniu ENECA (Effects of nebivolol on 
left ventricular function in elderly patients with chronic heart 
failure) [38]. W nieco młodszych grupach, u pacjentów > 60. 
i ≥ 70. r.ż., wielokrotnie wykazywano korzyści z leczenia nad-
ciśnienia tętniczego [39]. Według zaleceń amerykańskich to-
warzystw kardiologii i nadciśnienia tętniczego, Polskiego To-
warzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) i Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) β-adrenolityki u osób 
starszych powinny być brane pod uwagę jako leki pierwszego 
rzutu w przypadku współistnienia przebytego zawału serca, 
niewydolności serca, choroby wieńcowej objawowej, tętniaka 
aorty, cukrzycy (tylko nebiwolol i karwedilol) [40].

POWÓD 12.:  
ŁATWOŚĆ STOSOWANIA LEKU
W badaniu porównawczym z bisoprololem, karwedilolem 
i nebiwololem w przewlekłej terapii wykazano zbliżoną re-
dukcję wysokości ciśnienia tętniczego (bisoprolol -14%, kar-
wedilol -15% i nebiwolol -13%). Jednak wartości T/P wyno-
siły odpowiednio: bisoprolol od 66% do 70% [41], karwedilol 
(oceniany po przyjęciu pojedynczej dawki) 60% [42], nebi-
wolol 90% [12]. Karwedilol w niewydolności serca i chorobie 
wieńcowej musi być stosowany w dwóch dawkach na dobę 
(w nadciśnieniu przy zadowalającej kontroli można stosować 
raz na dobę), a nebiwolol w jednej dawce pozwala całodobo-
wo kontrolować ciśnienie tętnicze. Pamiętać jednak trzeba, że 
w nadciśnieniu zazwyczaj jeden lek nie wystarczy do skutecz-
nej kontroli ciśnienia. Preparat ten można łączyć ze wszyst-
kimi innymi grupami leków nadciśnieniowych poza niedyhy-
dropirydynowymi antagonistami wapnia (choć połączenia te 
są mniej preferowane niż inne), w ostatnich wytycznych po-
jawiły się informacje o redukcji niekorzystnego wpływu meta-
bolicznego połączenia nebiwololu z hydrochlorotiazydem, co 
było podnoszone wcześniej [43].

POWÓD 13.:  
TOLERANCJA 
Wcześniejsze badania z zastosowaniem nebiwololu wykazy-
wały jedynie, że nie pogarsza on jakości życia i jest bardzo 
dobrze tolerowany [44]. Jednak autorzy nowszych doniesień 
i metaanaliz skłaniają się do stwierdzenia, że powoduje on 
istotną poprawę jakości życia osób z nadciśnieniem tętniczym 
[45]. Wydaje się, że wysoka tolerancja leczenia wynika z me-
chanizmów śródbłonkowych tego leku i jego kardioselektyw-
ności. 
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POWÓD 14.:  
UNIWERSALNOŚĆ 
Wyniki cytowanych powyżej badań wskazują bezsprzecznie, 
iż nebiwolol wart jest rozważenia i stosowania w sytuacjach, 
w których β-adrenolityki są wskazane. Należy pamiętać, że 
wskazania rejestracyjne są znacznie węższe niż rzeczywiste 
możliwości zastosowania leku. 

POWÓD 15.:  
POZYCJA W WYTYCZNYCH LECZENIA 
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
z 2011 r. wskazują na korzyści ze stosowania β-adrenolity-
ków wazodylatacyjnych, które lepiej obniżają ciśnienie cen-
tralne i prawdopodobnie skuteczniej redukują powikłania 
sercowo-naczyniowe. Wytyczne leczenia nadciśnienia tętni-
czego z 2013 r. wydane przez Grupę Roboczą Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego nie preferują jednoznacznie 
żadnego z β-adrenolityków, choć o nebiwololu mówią często, 
i to w samych superlatywach. Wywiera on pozytywny wpływ 
w niewydolności serca [46], nie pogarsza tolerancji glukozy 
[43], zmniejsza centralne ciśnienie tętna, co w niewielkim ba-
daniu łączyło się z redukcją częstości incydentów sercowo-na-
czyniowych [47]. 

PODSUMOWANIE
Po nebiwolol warto sięgać przede wszystkim u pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym. Ze względu na wysoką kardiose-
lektywność i dodatkowy mechanizm wazodylatacyjny, którego 
skutkiem jest poprawa funkcji śródbłonka, terapia nebiwolo-
lem jest wartą rozważenia opcją u pacjentów z obciążeniami 
internistycznymi, wśród których należy wymienić zespół me-
taboliczny i niewydolność serca, zwłaszcza ze współistniejącą 
chorobą wieńcową czy POChP. Powinno się również rozwa-
żyć zamianę β-adrenolityków starszych generacji (szczegól-
nie I generacji) na lek pod wieloma względami skuteczniejszy 
i bezpieczniejszy. Warto również wspomnieć, że mechanizm 
działania nebiwololu predysponuje lek do zastosowania w wie-
lu wskazaniach, choć rejestracja dotyczy leczenia nadciśnienia 
tętniczego i niewydolności serca.
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