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STRESZCZENIE
W terapii nadciśnienia tętniczego dysponujemy pięcioma podstawowymi grupami leków:  
β-adrenolitykami, antagonistami wapnia, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę, 
antagonistami receptorów dla angiotensyny i diuretykami. W skład każdej z tych grup wchodzi 
co najmniej kilka cząsteczek, które mimo podobnego głównego mechanizmu działania różnią 
się między sobą w zakresie dodatkowych właściwości. Dodatkowe cechy cząsteczek pozwalają 
spersonalizować terapię hipotensyjną w zależności od profilu pacjenta. W przypadku β-adreno-
lityków cząsteczką o dodatkowych właściwościach jest nebiwolol. Mimo że lek obniża ciśnienie 
tętnicze w podobnym stopniu jak konwencjonalne β-adrenolityki i inne leki hipotensyjne, do-
datkowo działa naczyniorozszerzająco za pośrednictwem tlenku azotu. 
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WPROWADZENIE
Nebiwolol jest β-adrenolitykiem trzeciej generacji o właściwościach wazodylatacyj-
nych, zarejestrowanym do stosowania u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT) 
oraz niewydolnością serca (HF, heart failure). Działanie naczyniorozszerzające me-
diowane jest poprzez stymulację śródbłonkowej syntazy tlenku azotu. Nebiwolol 
jest mieszaniną racematów D- i L-izomerów, których budowa znacznie różni się od 
pozostałych β-adrenolityków. Podczas gdy D-izomer cechuje się silnym działaniem 
blokującym receptory β1, L-izomer stymuluje syntazę tlenku azotu, przez co działa 
naczyniorozszerzająco [1]. Działanie naczyniorozszerzające wynika z aktywacji re-
ceptorów β3 [2]. Nebiwolol jest β-adrenolitykiem o bardzo wysokiej β1-kardioselek-
tywności, z najwyższym w badaniach ex vivo stosunkiem selektywności względem 
receptorów β1/β2. Jednocześnie nebiwolol pozbawiony jest wewnętrznej aktywności 
sympatykomimetycznej [3]. Dzięki temu obniża ciśnienie tętnicze (BP, blood pressure) 
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ABSTRACT
In the treatment of hypertension we have five main groups of drugs: β-blockers, calcium antag-
onists, angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers and diuretics. In 
each of these groups, there are at least a few molecules that despite similar primary mechanism 
of action differ from one another in terms of additional properties. Additional features allow to 
personalize antihypertensive therapy based on the patient’s profile. In the case of β-blockers, 
the molecule with additional properties is nebivolol. Although the drug reduces blood pressure 
in a similar extent as conventional β-blockers and other antihypertensive drugs, it has additional 
action – nitric oxide mediated vasodilatation.  
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i zmniejsza napięcie naczyń obwodowych, nie pogarszając, a raczej utrzymując lub 
poprawiając funkcję lewej komory serca poprzez zwiększenie pojemności minutowej 
i objętości wyrzutowej [4, 5]. Schemat oddziaływania nebiwololu na receptory został 
przedstawiony na rycinie 1. 

KARDIOSELEKTYWNOŚĆ β-ADRENOLITYKÓW
Podczas gdy β-adrenolityki pierwszej generacji o niskiej kardioselektywności cecho-
wały się działaniem zwiększającym obturację lub insulinooporność, nebiwolol miał 
korzystniejszy wpływ na reaktywność dróg oddechowych lub metabolizm glukozy. 
Potwierdzenie korzystnego profilu metabolicznego można znaleźć w badaniu Ma-
kolkina i wsp., w którym porównano nebiwolol z metoprololem w grupie pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca. Wśród 
pacjentów otrzymujących nebiwolol nie zaobserwowano niekorzystnych zmian 
w aspekcie gospodarki węglowodanowej i lipidowej, ponadto stosowanie nebiwololu 
wiązało się z istotnym zmniejszeniem stężenia triglicerydów [6]. Kolejne badanie, po-
równujące atenolol z nebiwololem, wykazało, że atenolol powodował wzrost stężenia 
cholesterolu i triglicerydów, podczas gdy nebiwolol redukował stężenie triglicerydów 
i pozytywnie wpływał na profil cholesterolu [7]. Hipertriglicerydemia działa niszcząco 
na komórki β wysp trzustkowych (lipotoksyczność), co w połączeniu z cukrzycą może 
przyspieszać negatywny wpływ na czynność wysp. Dodatkowo, ze względu na fakt, 

Schemat potencjalnego działania nebiwololu na serce i naczynia krwionośne. Zaadaptowano na podst. Toblli i wsp. [2].
RYCINA 1

β1 – beta 1; β3 – beta 3,  eNOS – śródbłonkowa syntaza tlenku azotu; L-arg – L-arginina; NO – tlenek azotu 
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że dysfunkcja śródbłonka i zmniejszone stężenie tlenku azotu 
często towarzyszą insulinooporności i zwiększonym stężeniom 
lipidów i glukozy, pozytywny wpływ może wynikać ze wzrostu 
biodostępności tlenku azotu, co wykazano wśród pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym [8]. Kolejna praca oceniała skutecz-
ność hipotensyjną oraz wpływ na metabolizm glukozy i lipidów 
nebiwololu stosowanego w monoterapii oraz w terapii skoja-
rzonej z hydrochlorotiazydem. Do badania włączono pacjen-
tów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym. 
Po zastosowaniu nebiwololu obserwowano poprawę metaboli-
zmu glukozy, w tym znaczącą redukcję homeostatycznego mo-
delu oceny insulinooporności (HOMA-IR, homeostasis model 
assessment for insulin resistance) [9]. Dodanie hydrochlorotia-
zydu niwelowało pozytywny wpływ na metabolizm glukozy. 
Stosowanie nebiwololu oraz połączenia z hydrochlorotiazydem 
nie miało istotnego wpływu na profil lipidowy. 

EFEKT HIPOTENSYJNY NEBIWOLOLU
Wiele randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań kli-
nicznych oceniało efekt hipotensyjny oraz tolerancję nebiwololu 
w dawce 5 mg i 10 mg wśród pacjentów z łagodnym do umiar-
kowanego nadciśnieniem tętniczym. Lek ma umiarkowany 
wpływ na rozkurczowe BP, co uznawane jest za cechę stanowią-
cą podstawę profilu bezpieczeństwa tego leku [10]. W kwestii 
efektywności redukcji skurczowego BP uznaje się, że nebiwo-
lol ma skuteczność podobną do pozostałych β-adrenolityków 
i antagonistów kanałów wapniowych oraz możliwie wyższą niż 
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-I, an-
giotensin converting enzyme) [1, 11, 12]. Optymalny efekt hipo-
tensyjny nebiwololu osiągany jest po ok. 2–8 tygodniach terapii 
[13]. Plasuje to nebiwolol między ACE-I, które działają wolniej, 
a antagonistami kanałów wapniowych działającymi szybciej. 
W jednej z metaanaliz dotyczących skuteczności hipotensyjnej 
różnych grup leków odsetek pacjentów, którzy osiągnęli cel tera-
peutyczny, był wyższy dla nebiwololu niż dla ACE-I i porówny-
walny z odsetkiem dla antagonistów kanałów wapniowych [14].
W metaanalizie 12 randomizowanych badań klinicznych nebi-
wolol w dawce 5 mg dziennie cechował się podobnym lub sil-
niejszym działaniem hipotensyjnym niż pozostałe klasy leków. 
Jednocześnie lek charakteryzował się tolerancją zbliżoną do 
placebo i wyższą niż dla innych β-adrenolityków, losartanu czy 
antagonistów kanałów wapniowych [15].
Badanie Nebivolol, Bisoprolol Multicenter Study (NEBIS) po-
równywało nebiwolol z bisoprololem pod względem skutecz-
ności (5 mg vs 5 mg) w leczeniu NT. Pierwotnym punktem 
końcowym badania był odsetek pacjentów, u których stwier-
dzono normalizację rozkurczowego BP (< 90 mmHg) lub 
zmniejszenie go o przynajmniej 10 mmHg. Wykazano, że bada-
ne leki charakteryzowały się podobną skutecznością hipoten-

syjną zarówno w zakresie rozkurczowego (nebiwolol 15,7 ± 6,4 
mmHg vs bisoprolol 16,0 ± 6,8 mm Hg), jak i skurczowego BP. 
Pierwotny punkt końcowy uzyskano u 92% chorych w grupie 
leczonej nebiwololem i 89,6% w grupie przyjmującej bisoprolol; 
była to różnica nieistotna statystycznie. U pacjentów leczonych 
nebiwololem zanotowano występowanie nieznacznie mniejszej 
liczby działań niepożądanych, jednak różnica nie była istotna 
statystycznie (5,8% dla nebiwololu vs 8,9% dla bisoprololu) [16].
Nadciśnienie tętnicze rzadko występuje jako pojedyncza jed-
nostka chorobowa. Najczęściej towarzyszą mu stany chorobo-
we, które zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe. Dlatego przy 
wyborze leków hipotensyjnych ważne jest nie tylko ich dzia-
łanie hipotensyjne, ale również korzystny profil metaboliczny, 
zwłaszcza w przypadku pacjentów z towarzyszącą otyłością, ze-
społem metabolicznym czy zaburzeniami gospodarki lipidowej. 
W opisywanych wcześniej badaniach stwierdzono „neutral-
ność” metaboliczną nebiwololu, dlatego stosowanie tego leku 
przez pacjentów z cukrzycą wydaje się rozsądnym rozwiąza-
niem. W badaniu przeprowadzonym przez Poirier i wsp. rów-
nież wykazano, że nebiwolol stosowany w dawce 5 mg na dobę 
przez 16 tygodni nie nasilał insulinooporności [17]. 
Znaczenie β-adrenolityków, w tym nebiwololu, zostało po-
twierdzone w wytycznych terapii nadciśnienia tętniczego Euro-
pejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 r. [18]. Jednocześnie 
w wytycznych podkreśla się, że takie β-adrenolityki, jak: ce-
liprolol, karwedilol i nebiwolol, charakteryzują się znacznie 
mniejszą liczbą działań niepożądanych. Wykazano, że zmniej-
szają one centralne ciśnienie tętna i sztywność tętnic lepiej niż 
atenolol lub metoprolol oraz wpływają na insulinowrażliwość 
w mniejszym stopniu niż metoprolol. 

ZNACZENIE CZĘSTOŚCI RYTMU SERCA
Częstość rytmu serca (HR, heart rate) jest postrzegana jako 
jeden ze wskaźników funkcji życiowych organizmu. Stanowi 
sygnał o funkcjonowaniu i zdrowiu serca. Hipoteza Levine’a, 
wiążąca czas życia z liczbą skurczów, jakie ma do wykonania 
serce, wspierana obserwacjami porównującymi przeżycie i HR 
w różnych grupach organizmów żywych, nasiliła zainteresowa-
nie HR jako celem terapii [19].
W ostatnich latach zmieniło się pojmowanie zakresu prawi-
dłowej spoczynkowej HR. Tradycyjnie w podręcznikach de-
finiowano prawidłową HR jako wynoszącą od 50–60 do 100 
uderzeń na minutę. Zgodnie z aktualnym konsensusem doty-
czącym optymalnej częstości rytmu serca oraz aktualnymi ba-
daniami ryzyko wzrasta, gdy u osób zdrowych przekracza ona 
ok. 85 uderzeń na minutę [20]. Z tego powodu HR należy po-
strzegać jako jeden z ważniejszych czynników ryzyka wystąpie-
nia chorób układu sercowo-naczyniowego. 
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Efekt zwolnienia częstości akcji serca za pomocą β-adrenolity-
ków wazodylatacyjnych (nebiwolol, karwedilol) jest prawdopo-
dobnie mniej wymierny, z uwagi na towarzyszące tym lekom 
rozszerzanie naczyń, spadek oporu obwodowego i próbę prze-
ciwdziałania przez organizm nadmiernemu spadkowi ciśnienia 
tętniczego [21]. Niemniej jednak w cytowanym już wcześniej 
badaniu NEBIS w obydwu grupach (nebiwolol i bisoprolol) do-
szło do znaczącej redukcji tętna już w ciągu pierwszych 2  ty-
godni. Podczas ostatniej wizyty (po 12 tygodniach leczenia) 
różnica między obydwiema grupami nie była znamienna sta-
tystycznie (nebiwolol 68,7 ± 8,5 na minutę vs bisoprolol 68,1 
± 7,5 na minutę). Podobne zmiany obserwowano w badaniach 
porównujących nebiwolol z atenololem. 
Redukcja HR w niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym nie po-
winna być odrębnym celem terapii, a wazodylatacyjne β-adre-
nolityki są aktualnie preferowane wśród β-adrenolityków jako 
grupy leków hipotensyjnych. Jednocześnie współistnienie nad-
ciśnienia tętniczego nie zmienia celu kontroli HR u pacjentów 
z chorobą wieńcową lub HF [20].
Szczególnie istotna jest kontrola częstości rytmu serca 
u pacjentów z niewydolnością serca. Zgodnie ze standardami 
w przypadku HF, w celu redukcji śmiertelności, dąży się do 
zwolnienia częstości rytmu zatokowego do wartości mniejszej 
niż 70/min. Cel należy osiągać przez stosowanie β-adrenolity-
ków. W razie jego nieosiągnięcia przy maksymalnych tolerowa-
nych dawkach wskazane jest dołączenie iwabradyny wśród pa-
cjentów z zachowanym rytmem zatokowym o częstości ≥ 70/
min. U osób z HF z migotaniem przedsionków uzyskanie HR 
< 80/min w spoczynku i < 110/min podczas testu sześciominu-
towego marszu sprawia, że rokowanie tych pacjentów jest takie 
samo jak w przypadku strategii utrzymywania rytmu zatoko-
wego [20]. 
Β-adrenolityki tworzą obecnie podstawową grupę leków zwal-
niających pracę serca i są znaczące jako leki przedłużające 
przeżycie w HF. Podstawowym ograniczeniem dochodzenia do 
optymalnych dawek tych leków są ich działania niepożądane 
(skurcz oskrzeli, zaostrzenie chorób obturacyjnych płuc, za-
ostrzenie choroby naczyń obwodowych). Dlatego przy nasile-
niu tych działań warto rozważyć zastosowanie β-adrenolityku 
o mniejszym ryzyku wystąpienia powyższych działań niepo-
żądanych. Takim lekiem może być nebiwolol, który przebada-
no w populacji pacjentów z niewydolnością serca. W badaniu 
Study of the Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and 
Rehospitalisation in Seniors (SENIORS) terapia nebiwololem 
(w dawce do 10 mg) wśród 2128 chorych wiązała się z redukcją 
częstości wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowe-
go (hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgony 
oceniane łącznie) o 14% (współczynnik ryzyka [HR, hazard 
ratio]: 0,86; 95% przedział ufności [CI, confidence interval]: 
0,74–0,99). Liczba pacjentów, których trzeba było leczyć nebi-

wololem, żeby uniknąć jednego zgonu (NNT [number needed 
to treat]), wyniosła 24 w ciągu 21 miesięcy. Średnia dawka ne-
biwololu w grupie aktywnie leczonej wynosiła 7,7 mg na dobę, 
natomiast dawkę 10 mg osiągnięto u 68% leczonych aktywnie 
pacjentów [22]. Śmiertelność i częstość hospitalizacji z przy-
czyn sercowo-naczyniowych zmniejszyła się o 16% w grupie 
przyjmującej nebiwolol (HR: 0,84; 95% CI: 0,72–0,98). Śmier-
telność całkowita uległa redukcji o 12%, jednak wartość ta nie 
osiągnęła istotności statystycznej.
W analizie post hoc dotyczącej podgrupy badania SENIORS – 
pacjentów poniżej mediany wieku (< 75,2 roku) z frakcją wy-
rzutową (EF, ejection fraction) ≤ 35% – stwierdzono redukcję 
śmiertelności całkowitej wynoszącą 38% (HR: 0,62; 95% CI: 
0,43–0,89). Może to pośrednio świadczyć, że nebiwolol jest co 
najmniej tak samo skuteczny w redukcji ryzyka sercowo-na-
czyniowego wśród pacjentów z HF, jak wcześniej przebadane 
β-adrenolityki [22].
Kolejna analiza badania SENIORS dotycząca zmian w parame-
trach echokardiograficznych wykazała, że stosowanie nebiwo-
lolu przez pacjentów z niewydolnością serca i dysfunkcją lewej 
komory (EF ≤ 35%) powoduje istotną statystycznie poprawę 
parametrów echokardiograficznych [23]:

 ● zmniejszenie objętości końcowoskurczowej lewej komory 
serca (ESV, end-systolic volume) o 25,8 ml (95% CI: -46,6– 
-5, p = 0,016) vs placebo

 ● zwiększenie frakcji wyrzutowej o 4,6% (95% CI: 1,3–7,9, 
p = 0,008) vs placebo.

Zgodnie z kolejną analizą opisywanego badania wykazano, że 
korzyści płynące ze stosowania nebiwololu wśród osób star-
szych wynikają z utrzymywania osiągniętej dawki. Redukcja 
złożonego punktu końcowego w postaci zmniejszenia śmier-
telności ogólnej lub kolejnej hospitalizacji z przyczyn sercowo- 
-naczyniowych dla dawki 10 mg dziennie wynosiła 25% (HR: 
0,75; 95% CI: 0,63–0,90) i była zbliżona do redukcji obser-
wowanej w przypadku dawek pośrednich (HR: 0,73; 95% CI: 
0,52–1,02). W przypadku najmniejszych dawek korzyści płyną-
ce ze stosowania nebiwololu były nieistotne (HR: 0,88; 95% CI: 
0,64–1,20). Co więcej, pacjenci, którzy nie tolerowali nebiwolo-
lu w żadnej dawce, cechowali się znacznie podwyższonym ry-
zykiem wystąpienia złożonego pierwotnego punktu końcowego 
(HR: 1,95; 95% CI: 1,38–2,75) [24].

DZIAŁANIE WAZODYLATACYJNE
Kolejnym istotnym mechanizmem działania nebiwololu jest 
rozszerzenie naczyń poprzez stymulację endotelialnej syntazy 
do endogennej produkcji tlenku azotu (eNOS, endothelial ni-
tric oxide synthase). Gao i wsp. wykazali, że działanie wazody-
latacyjne nebiwololu jest zniwelowane po usunięciu śródbłon-
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ka lub zahamowaniu eNOS [25]. Tlenek azotu ma działanie 
ochronne, przeciwzapalne, antyagregacyjne, antyproliferacyjne 
i antyoksydacyjne [13], a więc potencjalnie przeciwmiażdżyco-
we. Stwarza to przesłanki do stosowania nebiwololu w chorobie 
niedokrwiennej serca. Jednak lek ten nie został zarejestrowany 
do stosowania w chorobie wieńcowej bez współistniejącego 
nadciśnienia tętniczego czy niewydolności serca.
W ostatnich latach zwraca się coraz więcej uwagi na możliwy 
niekorzystny wpływ β-adrenolityków na hemodynamikę głów-
nych naczyń tętniczych. Sugeruje się, że bradykardia wywoły-
wana przez tę grupę leków wpływa na wolniejsze narastanie fali 
tętna przenoszonej obwodowo wzdłuż naczyń, czego skutkiem 
jest spotkanie się fali z powrotną falą odbitą. Zderzenie się fali 
przewodzonej obwodowo z falą zwrotną zwiększa skurczowe 
ciśnienie tętnicze w dużych naczyniach, zmniejszając wpływ 
hipotensyjny leków na centralne ciśnienie tętnicze [26]. Wiele 
badań to potwierdziło – β-adrenolityki, pomimo podobnej do 
innych leków redukcji obwodowego ciśnienia tętniczego, mają 
mniejszy wpływ na redukcję centralnego ciśnienia tętniczego 
[27, 28]. Zgodnie z wynikami badania CAFE (Conduit Artery 
Function Elevation) mniejsza redukcja centralnego ciśnienia 
tętniczego może być jednym z mechanizmów odpowiedzial-
nych za obniżoną skuteczność β-adrenolityków w prewencji in-
cydentów sercowo-naczyniowych [29]. Jednocześnie nie moż-
na traktować β-adrenolityków jako jednorodnej grupy leków. 
Niekorzystne efekty hemodynamiczne wykazano dla atenololu 
[30]. W grupie starszych pacjentów z izolowanym skurczowym 
nadciśnieniem tętniczym zarówno atenolol, jak i nebiwolol 
podwyższał współczynnik wzmocnienia (AIx, augmentation 
index) [31]. Jednakże w młodszej populacji z nadciśnieniem 
tętniczym obserwowano redukcję współczynnika wzmocnie-
nia korygowanego tętnem (AIx@75) w trakcie leczenia nebi-
wololem, podczas gdy leczenie metoprololem i atenololem nie 
wykazywało takiej korelacji [32, 33]. Podobnie leczenie karwe-
dilolem było związane z redukcją centralnego ciśnienia i AIx 
względem terapii metoprololem [34]. Z kolei celem badania 
przeprowadzonego przez Studingera i wsp. była ocena wpływu 
trzymiesięcznej terapii metoprololem, karwedilolem i nebiwo-
lolem na parametry centralnego krążenia [35]. Wyniki wskazu-
ją na podobny wpływ na redukcję centralnego ciśnienia tętni-
czego dla opisywanych preparatów. Podczas oceny centralnych 
parametrów krążenia okazało się, że tylko nebiwolol istotnie 
statystycznie obniżał dostosowany do tętna AIx. Jednocześnie 
częstość rytmu nie miała wpływu na tę zależność. Karwedilol 
obniżał amplitudę fali zwrotnej, jednakże zależało to od tętna. 
Nebiwolol obniżał centralne ciśnienie tętnicze o 6 mmHg wię-
cej niż metoprolol – różnica ta nie osiągnęła co prawda istot-
ności statystycznej, ale może mieć znaczenie biologiczne. Na 
podstawie tych wyników wydaje się, że nie powinno się trak-
tować β-adrenolityków z działaniem wazodylatacyjnym jako 

jednorodnej grupy w zakresie wpływu na parametry centralnej 
hemodynamiki. 

TOLERANCJA LECZENIA 
Jakość życia staje się coraz ważniejszym narzędziem służącym 
do oceny skuteczności leczenia oraz umożliwiającym efektyw-
ne rozlokowanie posiadanych środków. Przyjmując, że korzy-
ści płynące z leczenia hipotensyjnego i terapii niewydolności 
serca są długofalowe, oraz uwzględniając fakt, że jakikolwiek 
dyskomfort związany z codzienną farmakoterapią pojawia się 
natychmiast, lek wykazujący pozytywny wpływ na ciśnienie 
tętnicze powinien mieć jak najmniejszy negatywny wpływ na 
codzienne życie chorego. Największe znaczenie dla jakości ży-
cia pacjentów miały leki sercowo-naczyniowe powodujące takie 
działania niepożądane, jak: zmniejszenie wydolności fizycznej, 
stres emocjonalny, osłabienie funkcji seksualnych, bezsenność, 
uczucie zmęczenia czy depresja.
Badanie porównujące ze sobą trzy β-adrenolityki wykazało, że 
bisoprolol, ale nie nebiwolol czy karwedilol, zmniejszał nocne 
wydzielanie melatoniny [36]. Zjawisko to może być przyczyną 
zaburzeń snu. Badanie pokazało również, że karwedilol powo-
dował nieznaczne pogorszenie jakości życia. Efektu tego nie 
zaobserwowano w przypadku nebiwololu i bisoprololu. Wy-
nika z tego, że różne β-adrenolityki wywołują różne klinicznie 
istotne efekty. Potwierdzają to dane płynące z otwartego, pro-
spektywnego, randomizowanego badania oceniającego wpływ 
przyjmowania β-adrenolityków na jakość snu w grupie pacjen-
tów z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym, wskazujące na 
różnice między nebiwololem a metoprololem [37]. Włączeni 
do badania pacjenci otrzymywali kwestionariusze Pittsburgh 
Sleep Quality Index, a następnie randomizowano ich do jednej 
z grup: otrzymującej metoprolol lub nebiwolol. U pacjentów 
leczonych nebiwololem zaobserwowano poprawę jakości snu, 
podczas gdy u pacjentów leczonych metoprololem efekt ten był 
odwrotny. Uwzględniając fakt, że jakość snu jest istotną składo-
wą jakości życia, czynnik ten może być brany pod uwagę pod-
czas farmakoterapii.
Powszechnie wiadomo, że stosowanie tradycyjnych β-adreno-
lityków może być jedną z przyczyn zaburzeń erekcji spowo-
dowanych przyjmowanymi lekami [2]. Mimo to ostatnie dane 
pokazują, że pacjenci leczeni nebiwololem mieli lepsze wyniki 
dla każdego z parametrów uwzględnionych w kwestionariuszu 
International Index of Erectile Dysfunction [38]. Co więcej, sto-
sowanie nebiwololu wiązało się z niższą częstością występowa-
nia zaburzeń erekcji wśród badanych pacjentów. W innym po-
dwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu obejmującym 
ponad 300 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, porównują-
cym nebiwolol z losartanem, wykazano jednakowy wpływ tych 
leków na funkcje seksualne po 6 tygodniach monoterapii [39].
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PODSUMOWANIE
Mimo że nebiwolol obniża ciśnienie tętnicze w takim samym 
stopniu jak konwencjonalne β-adrenolityki i inne leki hipo-
tensyjne, może stanowić wybór u chorych z nadciśnieniem 
ze współistniejącymi czynnikami ryzyka, m.in. u osób z cu-
krzycą, pacjentów otyłych i osób starszych, czyli u chorych, 
u których bardziej widoczna jest dysfunkcja śródbłonka zwią-
zana z zaburzonym wydzielaniem tlenku azotu. Istotnym wa-
runkiem optymalnego spersonalizowania leczenia pacjentów 

z nadciśnieniem tętniczym i chorobami towarzyszącymi jest 
wybór właściwego leku. 
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