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Dlaczego warto stosować terapię skojarzoną zawierającą bisoprolol i amlodipinę w grupie pacjentów z NT w młodym i średnim wieku, z przyspieszoną akcją serca, w tym u pacjentek w wieku rozrodczym?
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STRESZCZENIE
Skojarzona terapia lekowa odgrywa ważną rolę w leczeniu nadciśnienia tętniczego z powodu 
dodatkowych korzyści dotyczących przestrzegania zaleceń oraz regularnego przyjmowania le-
ków. Połączenie bisoprololu z amlodipiną korzystnie wpływa na parametry hemodynamiczne 
u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Są to leki o różnych mechanizmach działania, razem sku-
tecznie obniżające zarówno ciśnienie obwodowe, jak i centralne oraz umiarkowanie zwalnia-
jące czynność serca. Zastosowanie preparatu złożonego warto rozważyć w leczeniu nadciśnie-
nia tętniczego 2. stopnia u młodych osób, szczególnie z przyspieszoną czynnością serca, oraz 
u kobiet w wieku rozrodczym.
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Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w  populacji ogólnej wynosi ok. 30 
–45% i  rośnie wraz z  wiekiem. Celem terapii nadciśnienia tętniczego jest obniżenie 
ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego: zawałów serca, udarów mózgu 
czy niewydolności serca. Z przeprowadzonych dotychczas badań epidemiologicznych 
w  Polsce wynika, że docelowe wartości ciśnienia tętniczego < 140/90 mmHg osiąga 
tylko co siódmy pacjent. Aby zwiększyć częstość uzyskiwania odpowiedniej kontro-
li ciśnienia tętniczego, wytyczne ESH/ESC proponują stosowanie preparatów złożo-
nych. Lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich w  przypadku leków złożonych jest 
wynikiem ich wyższej skuteczności, mniejszej liczby działań niepożądanych, niższe-
go kosztu oraz większej wygody terapii – niż w odniesieniu do preparatów prostych. 
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Kojarzenie leków hipotensyjnych w preparatach złożonych opiera się na łączeniu le-
ków o  różnych i  uzupełniających się mechanizmach działania. Uzasadnienie hemo-
dynamiczne ma połączenie leku oporowego (blokującego oś neurohormonalną renina 
–angiotensyna–aldosteron) oraz objętościowego (diuretyk tiazdydowy lub antagonista 
wapnia). Najczęściej stosowane są inhibitory angiotensyny albo sartany z antagonistą 
wapnia lub diuretykiem tiazydowym. Kryterium hemodynamiczne kojarzenia leków 
spełnia również połączenie β-blokera – bisoprololu z dihydropirydynowym antagoni-
stą wapnia – amlodipiną.

BISOPROLOL
β-adrenolityki hamują układ współczulny na trzech poziomach: centralnego układu 
nerwowego – poprzez ośrodkowe zahamowanie aktywności sympatycznej, barore-
ceptorów – poprzez obniżenie progu pobudzenia, a także nerwów obwodowych – po-
przez blokadę presynaptycznych receptorów. Mechanizm działania hipotensyjnego 
polega na zwolnieniu częstości i  siły skurczu serca oraz wtórnie – pojemności mi-
nutowej przy zachowanej objętości wyrzutowej. Podczas długotrwałego stosowania 
β-adrenolityków dochodzi do spadku oporu obwodowego na skutek zmniejszenia wy-
dzielania reniny (blokada adrenergiczna na poziomie nerek) oraz zwiększonego uwal-
nia prostacykliny i przedsionkowego peptydu natriuretycznego. 
β-adrenolityki należą do leków pierwszego wyboru w  terapii nadciśnienia tętnicze-
go obok inhibitorów konwertazy angiotensyny, sartanów, diuretyków i antagonistów 
wapnia. β-blokery cechują się dużą skutecznością u  młodych pacjentów, u  których 
występują: nasilona aktywność współczulna oraz wtórnie wzrost aktywności renino-
wej osocza, zwiększenie objętości wyrzutowej i częstości pracy serca przy prawidło-
wym oporze obwodowym. Badania kliniczne wykazały przewagę β-adrenolityków 
nad diuretykami w  zakresie redukcji powikłań sercowo-naczyniowych w  młodszych 
grupach wiekowych. Należy rozważyć rozpoczęcie terapii hipotensyjnej przy pomocy 
β-blokera u młodych osób, zwłaszcza u kobiet, oraz w przypadku nadciśnienia wyso-
koreninowego. 
Bisoprolol należy do wysoce kardioselektywnych β1-adrenolityków, nie wykazuje 
bezpośredniej aktywności naczyniorozszerzającej. Ze względu na brak powinowac-
twa do receptorów β2, zlokalizowanych w  tętnicach, drzewie oskrzelowym i  tkance 
tłuszczowej, bisoprolol jest bezpiecznym lekiem u chorych z zaburzeniami gospodar-
ki lipidowej i węglowodanowej. Bisoprolol zajmuje pośrednie miejsce pod względem 
właściwości hydro-lipofilnych. Lipofilność zapewnia szybkie wchłanianie, o  czym 
świadczy wysoka biodostępność bisoprololu, wynosząca 80–90%. Hydrofilność z kolei 
warunkuje długi osoczowy okres półtrwania (10–12 h) oraz niewielki efekt pierwsze-
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ABSTRACT
Combination drug therapy plays an important role in the treatment of hypertension due to ad-
ditional benefits relating to compliance and patient’s therapeutic persistence. The combination 
of bisoprolol and amlodipine has a beneficial effect on hemodynamic parameters in patients 
with hypertension. These are drugs with different mechanisms of action together effectively 
lowering the pressure in both peripheral and central and moderately reducing the heart rate. 
Indications for the use of fixed dose combination is stage 2 hypertension in young people, es-
pecially with tachycardia and in reproductive-aged women.
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go przejścia (10%). Wskaźnik trough/peak, odzwierciedlający 
czas działania hipotensyjnego, wynosi dla bisoprololu 80%, co 
umożliwia przyjmowanie leku raz na dobę. 
 

AMLODIPINA 
Amlodipina jest dihydropirydynowym antagonistą wapnia III 
generacji hamującym kanały typu L. Lek wykazuje wysokie 
powinowactwo do komórek mięśni gładkich naczyń krwionoś- 
nych oraz minimalne działanie na miokardium. Efekt hipoten-
syjny amlodipiny wynika z  bezpośredniego rozszerzania na-
czyń krwionośnych i  spadku oporu obwodowego. Lek obniża 
centralne ciśnienie tętnicze oraz spowalnia proces miażdżycy. 
Amlodipina ma bardzo długi okres półtrwania, który wyno-
si ok. 35–50 h, dzięki takim właściwościom, jak: niski klirens, 
duża objętość dystrybucji, wysoki stopień wiązania z białkami 
osocza. Stężenie amlodipiny w  surowicy zwiększa się stop-
niowo do osiągnięcia stanu stacjonarnego, co następuje po 
ok. 7–10 dniach terapii. Właściwości farmakokinetyczne leku 
przekładają się bezpośrednio na efekt kliniczny w postaci stop-
niowego początku działania hipotensyjnego, stałości efektu hi-
potensyjnego w ciągu całej doby oraz stopniowego zmniejsza-
nia się, gdy stężenie leku w osoczu maleje. 

POŁĄCZENIE AMLODIPINY I BISOPROLOLU
Połączenie amlodipiny z bisoprololem jest uzasadnione hemo-
dynamiczne, gdyż leki te mają różne mechanizmy działania. 
Bisoprolol zwalnia czynność mięśnia sercowego oraz wywo-
łuje wazokonstrykcję. Z  kolei amlodipina rozszerza naczynia 
krwionośne oraz powoduje odruchowe przyspieszenie czynno-
ści serca. Te przeciwstawne właściwości β-adrenolityków oraz 
dihydropirydynowych blokerów kanałów wapniowych przekła-
dają się na umiarkowane działanie chronotropowo ujemne oraz 
wazodylatacyjne. Efektem skojarzenia leków jest obniżenie za-
równo obwodowego, jak i centralnego ciśnienia tętniczego. 
Preparat złożony znajduje zastosowanie w  leczeniu różnych 
grup chorych. β-adrenolityk jest skuteczniejszy u  młodszych 
osób z wysoką aktywnością reninową osocza, z kolei dihydro-
pirydynowy antagonista wapnia – u starszych ludzi z niską ak-
tywnością reninową osocza. Przy obecności przeciwwskazań 
do hamowania osi renina–angiotensyna w  nadciśnieniu tętni-
czym leczenie β-adrenolitykiem razem z blokerem kanału wap-
niowego stanowi lepsze rozwiązanie niż połączenie β-blokera 
z  diuretykiem tiazydowym (niekorzystny efekt metaboliczny) 
oraz połączenie antagonisty wapnia z  diuretykiem tiazydo-
wym. To ostatnie skojarzenie lekowe nie jest dość skuteczne ze 
względu na małą efektywność hemodynamiczną dwóch leków 
objętościowych.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA PREPARATU 
ZŁOŻONEGO 

1.  Nadciśnienie tętnicze 1. i 2. stopnia u osób w młodym i średnim wieku.
2.  Nadciśnienie tętnicze u kobiet w wieku rozrodczym.
3.  Nadciśnienie tętnicze u osób z niedokrwienną chorobą serca (łącznie z inhibito-

rem konwertazy angiotensyny).
4.  Nadciśnienie tętnicze o osób po zawale serca (łącznie z inhibitorem konwertazy 

angiotensyny).
5.  Nadciśnienie tętnicze u osób z cukrzycą (łącznie z  inhibitorem konwertazy an-

giotensyny lub sartanem).

Leczeniem skojarzonym bisoprololem i amlodipiną mogą być 
objęci chorzy z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym oraz 
nasiloną aktywnością układu współczulnego. To zazwyczaj 
młode osoby z przyspieszoną wyjściowo czynnością serca. Po-
nadto preparat złożony stanowi dobrą opcję rozpoczęcia tera-
pii nadciśnienia tętniczego 2. stopnia u pacjentów w młodym 
i średnim wieku, którzy nie wymagają blokady układu renina–
angiotensyna. Szczególne wskazania do terapii bisoprololem 
i  amlodipiną dotyczą kobiet w  wieku rozrodczym, z  planami 
prokreacyjnymi, kiedy to leki blokujące oś renina–angiotensy-
na są wręcz przeciwwskazane. 
Leczenie preparatami skojarzonymi należy również rozważyć 
w  grupie młodych pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym 1. 
stopnia w  przypadku nieskuteczności monoterapii bisoprolo-
lem. 
Zarówno β-adrenolityki, jak i  blokery kanałów wapniowych 
należą do skutecznych leków przeciwdławicowych, które sta-
nowią terapię I rzutu w prewencji bólów wieńcowych. Należy 
unikać łączenia β-blokerów z niedyhydropirydynowymi anta-
gonistami wapnia z  uwagi na ryzyko bradykardii oraz zabu-
rzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Leczenie 
skojarzone bisoprololem i amlodipiną jest wówczas bezpiecz-
ne. Stosowane razem z lekami poprawiającymi rokowanie (sta-
tyną, kwasem acetylosalicylowym, inhibitorem konwertazy 
angiotensyny) stanowią dobre rozwiązanie u pacjentów z nad-
ciśnieniem tętniczym i towarzyszącą przewlekłą niedokrwien-
ną chorobą serca, w tym również po przebytym ostrym incy-
dencie wieńcowym. 
Skojarzenie bisoprololu i  amlodipiny może być stosowa-
ne łącznie z  lekiem hamującym układ renina–angiotensyna 
w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z towarzyszą-
cą cukrzycą. Inne sytuacje kliniczne, w których to połączenie 
może być przydatne, to przypadki, gdy istnieją przeciwwska-
zania do stosowania diuretyków tiazydowych, na przykład dna 
moczanowa lub hiperurykemia.

Wskazania do stosowania terapii skojarzonej amlodipiną i bisoprololem.
TABELA 1



71

  

Vol. 7/Nr 4(25)/2014, 68-71

Dlaczego warto stosować terapię skojarzoną zawierającą bisoprolol i amlodipinę w grupie pacjentów z NT w młodym i średnim wieku, z przyspieszoną akcją serca, w tym u pacjentek w wieku rozrodczym?
W. Dyrla

PODSUMOWANIE
1. β-blokery są skutecznymi lekami u młodych pacjentów ze zwiększonymi aktywnością układu współczulnego oraz aktywno-

ścią reninową osocza. 
2. Połączenie amlodipiny z bisoprololem jest uzasadnione hemodynamiczne, gdyż leki te mają różne mechanizmy działania. 

Bisoprolol, przeciwnie do amlodipiny, zwalnia czynność mięśnia sercowego oraz wywołuje wazokonstrykcję. 
3. Skojarzona terapia bisoprololem i amlodipiną może być przydatna: 

• u młodych osób z wyjściowo przyspieszoną czynnością serca 
• do rozpoczęcia leczenia nadciśnienia tętniczego 2. stopnia u pacjentów w młodym i średnim wieku, którzy nie wymagają 

blokady układu renina–angiotensyna
• u kobiet w wieku rozrodczym, z planami prokreacyjnymi, kiedy to leki blokujące oś renina–angiotensyna są przeciw-

wskazane. 
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