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Souhrn: Článek stručně představuje kazuistiku pacienta s arteriální hypertenzí, chronickým srdečním selháním a CHOPN. Jsou 
analyzovány změny farmakologické léčby v průběhu onemocnění pacienta. S ohledem na klinický účinek nasazené léčby nebiv-
ololem jsou diskutovány přednosti a současné indikace tohoto betablokátoru s vysokým indexem kardioselektivity.
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Stručné představení kazuistiky
Jedná se o 56letého muže, který je 12 let sledován na plicním od-
dělení pro chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální. 
Navíc je 10 let léčen pro arteriální hypertenzi, v. s. esenciální a pět 
let léčen statiny pro dyslipidemii.

Poslední 4 týdny pociťuje zhoršení námahové dušnosti až do 
NYHA II–III, současně se zhoršením kontroly hypertenze. Hod-
noty TK doma 145–155/95–105 mmHg v průměru. Pro občasné 
námahové oprese na hrudi provedena před 2 týdny selektivní ko-
ronarografie bez nálezu významné stenózy. Dostavil se nyní na 
kardiologickou ambulanci ke kontrolnímu dovyšetření. Teploty 
i kašel neguje, váha stacionární.

Alergická anamnéza negativní.
Aktuální terapie: Trandolapril 2 mg 1–0–0, ASA 100 mg 1× 1, 

Atorvastatin 10 mg 1× 1, Symbicort 80/2,25 μg 1× denně.
Obj. BMI 29, TK 162/101–168/98–157/99 mmHg, P prav. 86/min., 

s ojedinělými insp. chrůpky bazálně, otoky dolních třetin bérců 
bilatelárně.

Výsledky provedených vyšetření: 
Základní laboratorní výsledky v normě včetně mineralogramu 

a renálních funkcí.
EKG: sinusový rytmus s frekvencí 84/min, bez ložiskových změn.
RTG: S+P bez přesvědčivých patologických změn.
Echokardiograficky: nezvětšená LKS s koncentrickou remodelací 

s difuzní hypokinezí a středně sníženou systolickou funkcí (EF 38 %). 
Spirometrie: známky lehké obstrukce.
S ohledem na známky srdečního selhávání s neuspokojivě kont-

rolovanou hypertenzí nově nasazena terapie diuretiky (Indapamid 
1,25 mg 1× denně). Pro sklon k sinusové tachykardii, přítomnému 
srdečnímu selhání a anginózním potížím nově započata terapie 
nebivololem v počáteční dávce 2,5 mg 1× denně. Vysoce kardio-
selektivní betablokátor nebivolol volen navíc (kromě hypertenze 
a srdečního selhání) i s ohledem na přítomnou chronickou ob-
strukční bronchopulmonální nemoc.

Kontrolní vyšetření po 4 týdnech terapie: (Trandolapril 2 mg 
1–0–0, ASA 100 mg 1× 1, Atorvastatin 10 mg 1× 1, Indapamid 
1,25 mg 1–0–0, Nebivolol 2,5 mg 2× denně, Symbicort 80/2,25 μg 
1× denně). Subjektivně námahová dušnost regredovala, vymizely 
námahou oprese na hrudi. 

Obj. TK 145/92–144/90–142/88 mmHg, akce srdeční pravidelná 
74/min, otoky DK mírnější.

Pro trvající, byť mírnější elevaci klinického krevního tlaku (TK) 
a srdeční frekvenci nad 70/min navýšena dávka nebivololu na 
5 mg 1× denně. Kontrolní spirometrické vyšetření s ohledem na 
CHOPN a terapii BB bez zhoršení ventilačních parametrů.

Kontrolní vyšetření po 3 měsících: pacient bez subjektivních 
potíží, klinický TK 138/90–136/87–134/82 mmHg, akce srdeční pra-
videlná 66/min, jen perimaleolární otoky DK.

Diagnóza:
Těžká arteriální hypertenze, v. s. esenciální na kombinaci tří 

antihypertenziv.
Ischemická choroba srdeční, srdeční selhání se sníženou EF 

(HFrEF), syndrom anginy pectoris.
Chronická obstrukční plicní nemoc.
Dyslipidemie.
Nadváha.

Nebivolol – základní klinická data 
Betablokátory na základě současných doporučení nadále patří 
mezi univerzální antihypertenziva, vhodná jak pro monoterapii, 
tak pro kombinační léčbu hypertenze [1, 2].

Výhody nebivololu
Nebivolol patří do skupiny vazodilatačně působících betabloká-
torů (přehled viz tab. 1).

Vazodilatační účinek nebivololu je zprostředkován převážně sti-
mulací lokální tvorby oxidu dusnatého (NO) v endotelu cév. Přes-
ný mechanismus stimulace tvorby NO nebivololem není však do 
detailu objasněn. Z experimentálních dat vyplývá, že odstraně-
ní cévního endotelu zablokuje vazodilatační účinky nebivololu 

Tabulka 1 Betablokátory s vazodilatačním účinkem.

beta 1 beta 2 alfa 1 alfa 2 NO

Carvedilol + + + – –

Celiprolol + Agonista – + –

Labetalol + + + – –

Nebivolol + – – – +
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[3]. Tyto účinky byly inhibovány podáním N-monomethyl-L-argi-
ninu  (L-NMMA), specifického inhibitoru syntázy oxidu dusnaté-
ho (eNOS). Přesný mechanismus, jímž nebivolol zvyšuje aktivitu 
eNOS, není znám. Předpokládá se vazba nebivololu nebo jeho me-
tabolitu na B3 receptory a estrogenní betareceptory s následnou 
vazodilatací nebo přímé působení na eflux endoteliálního adeno-
sintrifosfátu přes purinergní G-protein inhibiční receptory [4, 5].

Ve třídě betablokátorů se nebivolol vyznačuje nejvyšším inde-
xem kardioselektivity k β1-adrenergním receptorům [6–8], což 
může vést ke snížení rizika bronchospasmu u nemocných se sou-
časným plicním onemocněním (CHOPN).

Nebivolol má duální antihypertenzní účinek, který je zprostřed-
kován jednak blokádou β1-receptorů a jednak stimulací uvolňo-
vání oxidu dusnatého. Působí tak jednak snížení minutového 
srdečního výdeje a jednak pokles periferní cévní rezistence. Ne-
bivolol má dostatečně dlouhý biologický poločas umožňující 
dávkování 1× denně. Základní dávkování je u hypertenze 5 mg 
1× denně, u srdečního selhání je vzestupné dávkování 1,25 až 
10 mg 1× denně. Podrobná klinická charakteristika nebivololu je 
uvedena jinde [5, 8].

Nebivolol u arteriální hypertenze
Nebivolol má významný antihypertenzní účinek, který při podá-
vání 1× denně vede k dostatečnému ovlivnění 24hodinovém TK. 
Antihypertenzní účinky originálního nebivololu mohou zesilo-
vat v závislosti na délce podávání, jak prokázala studie Cleophase 
a kol. [9]. Výskyt nežádoucích účinků byl velmi nízký, jak dokláda-
jí následující čísla: únava 1,3 %, chlad končetin 0,8 %, impotence 
0,08 % a dušnost 0,05 %. Celkově se nežádoucí účinky vyskytly 
u 10,6 % pacientů [9].

V další studii byl nebivolol srovnáván s atenololem u pacientů 
s mírnou až středně těžkou hypertenzí a diastolickou dysfunkcí. 
Nebivolol byl titrován od 2,5 do 5 mg a atenolol od 50 do 100 mg. 
Po šestiměsíčním sledování došlo po obou lécích ke srovnatel-
nému poklesu TK a srdeční frekvence, ale pouze nebivolol zvýšil 
současně index srdečního výdeje a snížil střední tlak v pravé síni, 
v zaklínění a v plicnici [10]. Zdá se tak, že nebivolol na rozdíl od 
atenololu vede u hypertenze s diastolickou dysfunkcí k význam-
nému hemodynamickému zlepšení [10].

Podávání nebivololu vede ve srovnání s metoprololem k porov-
natelnému snížení periferního TK [11]. Na rozdíl od metoprololu 
nebivolol snižuje významně i centrální systolický a diastolický TK 
a vede rovněž k výraznému poklesu hypertrofie levé komory sr-
deční [11]. Podávání nebivololu u hypertenze zlepšuje na rozdíl 
od atenololu i endoteliální funkci, a vytváří tak příznivé podmínky 
k vaskulární protekci. 

Zajímavé je i zjištění, že nebivolol nemá nežádoucí metabolické 
účinky popisované u některých betablokátorů. Léčba nebivolo-
lem u hypertenzních diabetiků nevedla k nežádoucímu ovlivnění 
glykemie či inzulinové senzitivity [12].

Nebivolol u srdečního selhání 
Rozsáhlá mezinárodní studie SENIORS (Study of the Effects of Ne-
bivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalisation in Seniors 

with Heart Failure) měla za cíl zhodnotit účinek nebivololu na mor-
biditu a mortalitu starších pacientů s chronickým srdečním selhá-
ním [13]. Vstupním kritériem byl věk nad 70 let a srdeční selhání 
definované jako hospitalizace pro městnavé srdeční selhání v po-
sledních 12 měsících nebo ejekční frakce levé komory nižší než 
35 % při hodnocení v posledních 6 měsících. Primárním cílem byl 
kombinovaný parametr celkové mortality nebo kardiovaskulární 
hospitalizace. Sekundárním cílem byla celková mortalita, kombi-
nace celkové mortality a hospitalizace z jakékoli příčiny, celková 
hospitalizace, kardiovaskulární hospitalizace, kombinovaný para-
metr kardiovaskulární mortalita nebo hospitalizace z kardiovasku-
lární příčiny, funkční kapacita NYHA a 6minutový walk test. Celkem 
bylo zařazeno 2 135 pa cientů z 11 zemí.

Léčba nebivololem byla zahájena dávkou 1,25 mg denně s po-
stupnou titrací až na cílovou dávku 10 mg denně. Podávání ne-
bivololu vedlo ke snížení výskytu primárního cíle (ve skupině 
s nebivololem 31,1 vs. 35,3 % u placeba, p < 0,039). Snížení abso-
lutního rizika je 4,2 %, což představuje léčbu 24 pacientů po dobu 
21 měsíců k zabránění jedné události. Příznivý efekt nebivololu byl 
prokázán i v jednotlivých podskupinách – pohlaví, věk, ejekční 
frakce, diabetes mellitus nebo předchozí infarkt myokardu. Cel-
ková mortalita se ve skupině nebivololu a placeba nelišila, i když 
trend ve prospěch nebivololu byl zřejmý: 15,8 vs. 18,1 %, p < 0,21. 
Příznivé účinky nebivololu byly patrné u nemocných jak s nízkou, 
tak i se zachovanou ejekční frakcí levé komory srdeční [13]. Nebi-
volol byl velmi dobře tolerován, o čemž svědčí skutečnost, že 65 % 
nemocných dosáhlo cílové dávky 10 mg a jen u 6 % se projevily 
známky intolerance přípravku.

Studie SENIORS tak rozšířila léčbu betablokátorů u nemocných 
s chronickým srdečním selháním i na rizikovou populaci pacien-
tů starších 70 let. Je to důležitý poznatek, uvědomíme-li si, že in-
cidence srdečního selhání narůstá s věkem.

Závěr
Předložená kazuistika ilustruje výhody nebivololu v klinické pra-
xi. Přehledně jsou hlavní výhody nebivololu uvedeny v tab. 2. Na 
základě klinických studií je nepochybné, že nebivolol je účinnou 
látkou v léčbě nejen arteriální hypertenze ale i chronického srdeč-
ního selhání a ischemické choroby srdeční. Díky vysokému indexu 
kardioselektivity může být výhodný a bezpečný i u nemocných 
s CHOPN a současným kardiovaskulárním onemocněním.

Současné indikace nebivololu jsou následující: esenciální hyper-
tenze (v kombinaci i v monoterapii), ICHS, syndrom AP, ICHS stav 
po IM, chronické srdeční selhání, zejména mírné a středně závažné 

Tabulka 2 Výhody nebivololu v klinické praxi.

Významný duální antihypertenzní účinek se stimulací NO 

Vysoký index kardioselektivity ve třídě BB

Příznivé ovlivnění endoteliální funkce

Neutrální až pozitivní metabolické účinky

Příznivé ovlivnění systolické i diastolické funkce u srdečního selhání 
u starších osob

Velmi dobrá tolerance
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v kombinaci se standardní terapií u starších pacientů (≥ 70 let). 
Nebivolol lze díky vysoké kardioselektivitě a vazodilatačnímu 
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Poznámky




