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na temat stosowania β-adrenolityków
u chorych na cukrzycę
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W skrócie

Skuteczne leczenie chorych na cukrzycę z nadciśnieniem tętniczym wymaga stosowania
wielu leków, co powoduje, że wybór odpowiedniego schematu leczenia,
charakteryzującego się dobrą tolerancją i prostotą dawkowania, nabiera zasadniczego
znaczenia. Pomimo udowodnionych korzyści ze stosowania β-adrenolityków
pod względem obniżania ciśnienia tętniczego i zmniejszania chorobowości z przyczyn
sercowo-naczyniowych, wielu lekarzy niechętnie przepisuje te leki chorym na cukrzycę
z nadciśnieniem tętniczym. Ta niechęć wynika z błędnego przekonania, że β-adrenolityki
pogarszają kontrolę glikemii, zmniejszają insulinowrażliwość, nasilają zaburzenia
lipidowe oraz maskują hipoglikemię. W przeciwieństwie do tradycyjnych preparatów
z tej klasy β-adrenolityki o właściwościach naczyniorozkurczowych cechują się dobrą
tolerancją i korzystnym proﬁlem metabolicznym, a jednocześnie zapewniają skuteczną
kontrolę ciśnienia tętniczego.

C

ukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze są dwoma najczęstszymi czynnikami przyczyniającymi się do
występowania chorób układu sercowo-naczyniowego w Stanach Zjednoczonych.
Ocenia się, że cukrzyca występuje u 7%
populacji Stanów Zjednoczonych, czyli
łącznie u 21 milionów osób. U wielu chorych cukrzyca jest bezobjawowa i nawet
jedna trzecia chorych na cukrzycę nie jest
świadoma obecności tej choroby.1 Nadciśnienie, zdeﬁniowane jako ciśnienie tętnicze przekraczające 140/90 mm Hg,
występuje u jednej trzeciej Amerykanów,
czyli około 72 milionów osób.1 Nadciśnienie często współistnieje z cukrzycą: w zależności od pochodzenia etnicznego,
wieku i występowania otyłości stwierdza
się je u około 20-60% chorych na cukrzycę.2 U ponad 3 milionów Amerykanów występują obie te choroby.3
Nadciśnienie u chorych na cukrzycę
nie tylko zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, ale również przyczynia
się do zwiększonego ryzyka schyłkowej
niewydolności nerek i nefropatii cukrzycowej.3,4 U chorych ze współistniejącymi
nadciśnieniem i cukrzycą intensywna farmakoterapia pozwalająca na osiągnięcie
docelowego ciśnienia tętniczego może być
nawet ważniejsza pod względem zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego niż
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kontrola stężenia glukozy we krwi.4 Duże
ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę wymaga bardziej agresywnych docelowych wartości
ciśnienia.5,6 W Seventh Report of the Joint
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure (JNC-7) zalecono, aby ciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
obniżać do wartości ≤130/80 mm Hg.6 Zarówno w badaniu United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), jak
i Hypertension Optimal Treatment (HOT)
wykazano, że ścisła kontrola ciśnienia tętniczego (<130/85 mm Hg) poprawiała rokowanie, w tym zapobiegała zgonom
i udarom mózgu, a także powikłaniom mikronaczyniowym.7,8 Mimo że ścisła kontrola ciśnienia tętniczego zmniejsza częstość
występowania powikłań mikronaczyniowych, takich jak retinopatia i nefropatia,
nie wykazano, aby zmniejszała ryzyko zgonów i zawałów mięśnia sercowego związanych z cukrzycą.9

Leczenie nadciśnienia
tętniczego u chorych
na cukrzycę
U chorych na cukrzycę z nadciśnieniem
tętniczym 10-letnie ryzyko wystąpienia
choroby wieńcowej, najczęstszej pojedyn-

czej przyczyny zgonów dorosłych Amerykanów, przekracza 20%.1 Zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i cukrzycę uważa się
za przedkliniczną fazę niewydolności serca
(stadium A), to jest stan, który pozostawiony bez leczenia może ewaluować
do strukturalnej choroby serca, a następnie jawnej klinicznie niewydolności serca
(ryc. 1).11 Możliwość wystąpienia powikłań
nadciśnienia u chorych na cukrzycę podkreśla potrzebę odpowiedniego i agresywnego leczenia.
W wytycznych JNC-7 zaleca się stosowanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), antagonistów
receptora angiotensynowego (ARB), małych
dawek tiazydowych leków moczopędnych,
antagonistów wapnia oraz β-adrenolityków
jako leczenia hipotensyjnego pierwszego
rzutu u chorych ze szczególnymi wskazaniami do stosowania tych klas leków, takimi jak cukrzyca (ryc. 2).6 Te zalecenia
oparte są na randomizowanych próbach
klinicznych z użyciem różnych leków hipotensyjnych, w których wykazano, że nawet stosunkowo niewielkie zmniejszenie
ciśnienia skurczowego o 9-11, a rozkurczowego o 2-9 mm Hg zmniejsza częstość
występowania incydentów sercowo-naczyniowych o 34-69%, a ryzyko powikłań mikronaczyniowych, takich jak retinopatia
lub nefropatia, o 13% w ciągu 2-5 lat.7,8,12,13
W wytycznych amerykańskich zaleca się
β-adrenolityki jako preferowane leczenie
w kontroli nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę, z niewydolnością serca,
dużym ryzykiem choroby wieńcowej lub
po przebytym zawale mięśnia sercowego
ze względu na udowodnione korzyści ze
stosowania ich w tych grupach dużego ryzyka, w tym zmniejszanie ryzyka zgonu
(tab. 1).6
Na podstawie obecnie dostępnych dowodów American Association of Clinical
Endocrinologists (AACE) również zaproponowało zalecenia dotyczące leczenia
nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.5 Ponieważ inhibitory ACE i ARB kowww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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Rycina 1. Stadia rozwoju niewydolności serca i zalecane leczenie w zależności od stadium. ACE – enzym konwertujący angiotensynę,
ARB – antagonista receptora angiotensynowego, HF – niewydolność serca, LV – lewa komora, LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory,
LVH – przerost lewej komory, MI – zawał mięśnia sercowego. Przedrukowane za zgodą z pozycji piśmiennictwa 11. © 2005 American Heart
Association.
rzystnie wpływają na czynność nerek i mogą zwiększać insulinowrażliwość, AACE zaleca te klasy leków jako leczenie
pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia
u chorych na cukrzycę. AACE zaleca również stosowanie diuretyków w najmniejszej skutecznej dawce (w połączeniu
z suplementacją potasu lub diuretykiem
oszczędzającym potas), ponieważ diuretywww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

ki tiazydowe mogą pogarszać kontrolę glikemii i zwiększać prawdopodobieństwo
wystąpienia cukrzycy u osób z insulinoopornością.5
Ponieważ β-adrenolityki, jako klasa,
mogą wywoływać lub nasilać cukrzycę typu 2, nie zaleca się stosowania tych leków
hipotensyjnych jako leczenia pierwszego
rzutu w terapii nadciśnienia tętniczego

u chorych na cukrzycę. Są one jednak skuteczne w leczeniu kardiomiopatii niedokrwiennej i zastoinowej niewydolności
serca – częstych sercowo-naczyniowych
powikłań cukrzycy – i dlatego AACE zaleca
preferencyjne stosowanie ich trzeciej generacji (np. nebiwololu i karwedilolu) jako
leków drugiego lub trzeciego rzutu w tej
populacji dużego ryzyka (tab. 2).5
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Rycina 2. Algorytm leczenia nadciśnienia tętniczego. ACE – enzym konwertujący angiotensynę, ARB – antagonista receptora angiotensynowego,
DBP – rozkurczowe ciśnienie tętnicze, SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze. Przedrukowane za zgodą z pozycji piśmiennictwa 6. © 2003 American
Heart Association.
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Tabela 1. Próby kliniczne i wytyczne będące podstawą szczególnych wskazań do stosowania poszczególnych klas leków
Stan dużego
ryzyka stanowiący
szczególne
wskazanie
do stosowania
danej klasy
leków*

Diuretyki
tiazydowe

�β-adrenolityki

Inhibitory
ACE

ARB

Niewydolnośćserca

•

•

•

•

Przebytyzawał
mięśniasercowego

•

•

Dużeryzyko
•
incydentuwieńcowego

•

•

Cukrzyca

•

•

•

•

•

•

Przewlekłachoroba
nerek
Wtórnaprewencja
udarumózgu

•

Antagoniści
wapnia

Antagoniści
aldosteronu

Próby kliniczne
i wytyczne będące
podstawą wskazań
do leczenia†

•

ZaleceniaACC/AHA
dotycząceniewydolności
serca,MERIT-HF,
COPERNICUS,CIBIS,
SOLVD,AIRE,TRACE,
ValHEFT,RALES,CHARM

•

ZaleceniaACC/AHA
dotycząceprzebytego
zawałuserca,BHAT,SAVE,
CAPRICORN,EPHESUS

•

ALLHAT,HOPE,ANBP2,
LIFE,CONVINCE,EUROPA,
INVEST

•

ZaleceniaNKF-ADA,
UKPDS,ALLHAT

•

ZaleceniaNKF,Captopril
Trial,RENAAL,IDNT,
REIN,AASK
PROGRESS

AASK– AfricanAmericanStudyofKidneyDiseaseandHypertension,ACC/AHA– AmericanCollegeofCardiology/AmericanHeartAssociation,
ACE– enzymkonwertującyangiotensynę,AIRE– AcuteInfarctionRamiprilEfﬁcacy,ALLHAT– AntihypertensiveandLipid-LoweringTreatmenttoPrevent
HeartAttackTrial,ANBP2– SecondAustralianNationalBloodPressureStudy,ARB– antagonistareceptoraangiotensynowego,BHAT– Beta-BlockerHeart
AttackTrial,CHARM– CandesartaninHeartFailure-AssessmentofReductioninMortalityandMorbidity,CIBIS– CardiacInsufﬁciencyBisoprololStudy,
CONVINCE– ControlledOnsetVerapamilInvestigationofCardiovascularEndpoints,COPERNICUS– CarvedilolProspectiveRandomizedCumulative
Survival,EPHESUS– EplerononePost-AcuteMyocardialInfarctionHeartFailureEfﬁcacyandSurvivalStudy,EUROPA– EuropeanTrialonReductionof
CardiacEventswithPerindoprilinStableCoronaryArteryDisease,HOPE– HeartOutcomesPreventionEvaluation,IDNT– IrbesartanDiabetic
NephropathyTrial,INVEST– InternationalVerapamil/TrandolaprilStudy,LIFE– LosartanInterventionForEndpointReduction,MERIT-HF– Metoprolol
CR/XLRandomizedInterventionTrialinHeartFailure,NKF-ADA– NationalKidneyFoundation-AmericanDiabetesAssociation,PROGRESS– Peridopril
ProtectionagainstRecurrentStrokeStudy,RALES– RandomizedAldosteroneEvaluationStudy,REIN– RamiprilEfﬁcacyinNephropathyStudy,
RENAAL– ReductionofEndpointsinNon-InsulinDependentDiabetesMellituswiththeAngiotensin II AntagonistLosartanStudy,SAVE– Survivaland
VentricularEnlargement:CAPRICORN– CarvedilolPostInfarctSurvivalControlinLeftVentricularDysfunction,SOLVD– StudiesofLeftVentricular
Dysfunction,TRACE– TrandolaprilCardiacEvaluation,UKPDS– UnitedKingdomProspectiveDiabetesStudy,ValHEFT– ValsartanHeartFailureTrial.
*Szczególnewskazaniado stosowaniaposzczególnychklaslekówhipotensyjnychsąopartena korzyściachwykazanychw badaniachz ocenąklinicznych
wynikówleczenia(twardychpunktówkońcowych)lubistniejącychwytycznych;danylekjestw takiejsytuacjipodawanyzarówno
jakoelementleczeniastanustanowiącegoszczególnewskazaniedo jegostosowania,jaki w celuobniżeniaciśnieniatętniczego.
Stany,dlaktórychw próbachklinicznychwykazanokorzyścizestosowaniaposzczególnychklaslekówstosowanychjakoelementleczenia
hipotensyjnegoz zamiaremuzyskaniadocelowegociśnieniatętniczegow celuzbadaniawpływutegoleczeniana jegoklinicznewyniki(twardepunkty
końcowe).
†

Przedrukowaneza zgodąz pozycjipiśmiennictwa 6.© 23AmericanHeartAssociation.

miażdżycowych,natomiastwłaściwości
przeciwarytmicznewynikajązezmniejszeniaaktywnościwspółczulneji zwolnienia
czynnościserca,a takżezwiększeniawpływunerwubłędnegona serce.14,15 Biorąc
pod uwagęszkodliwywpływcukrzycy
i nadciśnieniatętniczegona mięsieńsercowy,nienależylekceważyćkorzyściz podawania�β-adrenolityków,które
wykraczająpozasamodziałaniehipotensyjne.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Postrzeganeniepożądane
działaniametaboliczne
β -adrenolityków

Pomimoudowodnionychkorzyścizestosowania�β-adrenolitykówpod względem
obniżaniaciśnieniatętniczegoorazzmniejszaniachorobowościi umieralnościz przyczynsercowo-naczyniowychw próbach
klinicznych,w którychuczestniczylichorzyz jawnąklinicznieniewydolnościąsercaorazpo zawalemięśniasercowego,

wielulekarzyniechętnieprzepisuje�β-adrenolitykichorymna cukrzycęz nadciśnieniemtętniczym.Niechęćdo stosowania
tychlekówwynikaz postrzeganychniekorzystnychmetabolicznychskutkówich
działania,w tympogarszaniakontroliglikemii,zmniejszaniainsulinowrażliwości,
nasilaniazaburzeńlipidowychorazmaskowaniahipoglikemii.16,17
Dostępnedanewskazująjednakna
zróżnicowaniedziałań�β-adrenolityków.
Tom 6 Nr 2, 2009 Diabetologia po Dyplomie



Tabela 2. Oparte na dowodach z badań naukowych zalecenia AACE dotyczące leczenia
nadciśnienia tętniczego w przypadku współistnienia cukrzycy typu 2
Zalecenie

Najwyższy
poziom
dowodów

Docelowe ciśnienie tętnicze ≤130/80 mm Hg

2*

Docelowe ciśnienie tętnicze ≤125/75 mm Hg, jeżeli występuje znaczny
białkomocz

1*

Inhibitor ACE lub ARB jako lek pierwszego lub drugiego rzutu

1*

Diuretyk tiazydowy jako lek pierwszego lub drugiego rzutu (w małej dawce
i w połączeniu z odpowiednią suplementacją potasu lub diuretykiem
oszczędzającym potas)

1*

β-adrenolityk (najlepiej lek blokujący zarówno receptory α-,
jak i β-adrenergiczne) jako lek drugiego lub trzeciego rzutu

1*

Antagonista wapnia (najlepiej nienależący do grupy pochodnych
dihydropirydyny) jako lek drugiego, trzeciego lub czwartego rzutu

1*

AACE – American Association of Clinical Endocrinologists, ACE – enzym konwertujący angiotensynę,
ARB – antagonista receptora angiotensynowego.
W zaleceniach AACE dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego przyjęto następujące kryteria
poziomów dowodów: poziom 1 = dobrze kontrolowane, randomizowane próby kliniczne, których
wyniki można uogólniać, badania o odpowiedniej mocy statystycznej, dobrze kontrolowane,
wieloośrodkowe próby kliniczne, duże metaanalizy, w których dokonano klasyﬁkacji jakości
uwzględnionych badań, jednoznaczne dowody innego rodzaju. Poziom 2 = randomizowane,
kontrolowane próby kliniczne, które dostarczyły ograniczonych danych, właściwie przeprowadzone
prospektywne badania kohortowe, właściwie przeprowadzone metaanalizy badań kohortowych.
*Zalecenie AACE stopnia A. Ten stopień zaleceń w wytycznych AACE oparty jest na następujących
kryteriach: zgodne dowody z wielu właściwie zaprojektowanych, kontrolowanych,
randomizowanych prób klinicznych o wystarczającej mocy statystycznej, zgodne dowody z wielu
właściwie zaprojektowanych, mających wystarczającą moc statystyczną prób klinicznych z kohortą
kontrolną, ≥1 jednoznacznie rozstrzygająca publikacja zawierająca dowody poziomu 1, wykazująca
znaczną przewagę korzyści nad ryzykiem.
Zaadaptowane za zgodą z pozycji piśmiennictwa 5. © 2006 American Association of Clinical
Endocrinologists.

Leki pierwszej generacji (np. propranolol)
działają nieswoiście i blokują zarówno
receptory β1, jak i β2-adrenergiczne. Drugiej generacji (np. atenolol i metoprolol)
działają wybiórczo na receptory β1-adrenergiczne, a trzeciej (np. karwedilol i nebiwolol) przynoszą dodatkowe korzyści.
Karwedilol jest nieselektywnym β-adrenolitykiem o działaniu rozszerzającym naczynia, które wynika z blokady receptorów
α1-adrenergicznych. Nebiwolol jest α1-selektywnym β-adrenolitykiem, który również ma właściwości naczyniorozszerzające,
wynikające – jak się uważa – ze stymulacji
uwalniania tlenku azotu.
Negatywne postrzeganie dziania β-adrenolityków u chorych na cukrzycę wynika
w wielu przypadkach z doświadczeń ze
stosowaniem ich tradycyjnych postaci, tj.
leków pierwszej i drugiej generacji.
W przeprowadzonych badaniach wykazano, że nieselektywny propranolol18 oraz
β1-selektywne atenolol19 i metoprolol20
istotnie zmniejszają insulinowrażliwość
u chorych na nadciśnienie tętnicze.
1
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Częste błędne poglądy
na temat kontroli glikemii
i lipidów

W badaniu Antihypertensive Treatment
and Lipid Proﬁle in a North of Sweden
Efﬁcacy Evaluation (ALPINE) stwierdzono,
że leczenie hipotensyjne małą dawką diuretyku (hydrochlorotiazydu) w połączeniu
z atenololem, jeżeli było to konieczne
do osiągnięcia odpowiedniej kontroli
ciśnienia tętniczego, wiązało się z niekorzystnymi skutkami metabolicznymi w porównaniu z leczeniem za pomocą ARB
(kandesartanu) łączonego w razie potrzeby z antagonistą wapnia (felodypiną).21
Oba schematy leczenia powodowały obniżenie ciśnienia tętniczego, a większość
chorych wymagała terapii dwulekowej.
W grupie otrzymującej diuretyk i atenolol
obserwowano wzrost stężenia insuliny
w surowicy i glukozy w osoczu na czczo,
a także zwiększenie stosunku stężeń cholesterolu LDL/HDL oraz stosunku stężeń
apolipoproteiny B/apolipoproteiny A-I, natomiast te parametry metaboliczne nie

zmieniały się w grupie otrzymującej ARB
i antagonistę wapnia. Ponadto, po 12 miesiącach leczenia u ośmiu chorych (4,1%)
w grupie leczonej diuretykiem i atenololem rozpoznano nową cukrzycę, w porównaniu z tylko 1 chorym (0,5%) w grupie
otrzymującej ARB i antagonistę wapnia
(p=0,030).21
Niekorzystne oddziaływanie metaboliczne atenololu może mieć ujemny wpływ
na prewencję incydentów sercowo-naczyniowych.22 Metaanaliza prób klinicznych
z użyciem atenololu u chorych na nadciśnienie tętnicze wykazała brak istotnych
różnic między atenololem a placebo
pod względem zmniejszenia umieralności
ogólnej (iloraz szans [OR] 1,01; 95% przedział ufności [PU] 0,89-1,15), z przyczyn
sercowo-naczyniowych (OR 0,99; 95%
PU 0,83-1,18) oraz częstości występowania
zawałów mięśnia sercowego
(OR 0,99; 95% PU 0,83-1,19), mimo iż 60%
chorych otrzymywało również dodatkowy
lek hipotensyjny.19 Jeszcze bardziej przekonujące dane uzyskano w badaniu Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes
Trial–Blood Pressure Lowering Arm
(ASCOT-BPLA), w którym wykazano, że
leczenie atenololem wiązało się z istotnie
gorszymi wynikami, w tym większą liczbą
incydentów i zabiegów sercowo-naczyniowych (p<0,001), umieralnością z przyczyn sercowo-naczyniowych (p=0,001)
oraz umieralnością ogólną (p=0,0247),
a także częstszym rozwojem cukrzycy
(p<0,0001) w porównaniu z leczeniem
antagonistą wapnia amlodypiną. W tym
badaniu łącznie 19 257 chorych na nadciśnienie tętnicze leczono przeciętnie
przez 5,5 roku.23
Wykazano natomiast, że β-adrenolityki
o działaniu naczyniorozkurczowym (np.
nebiwolol i karwedilol) charakteryzują się
korzystniejszym proﬁlem metabolicznym,
jeżeli chodzi o kontrolę glikemii i parametry lipidowe.24,25 Aby ocenić wpływ nebiwololu na parametry metaboliczne,
przeprowadzono badanie, w którym
30 chorych na nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemię przypisano losowo do podawania atenololu lub nebiwololu.25
Po 12 tygodniach leczenia tymi β-adrenolitykami na kolejne 12 tygodni leczenia dołączano prawastatynę. Atenolol spowodował
istotne zwiększenie stężenia triglicerydów
o 19% (p=0,05) oraz stężenia lipoproteiny(a) o 30% (p=0,028), natomiast nebiwolol nie wywołał istotnych zmian żadnego
z tych parametrów. Stężenie glukozy
u chorych leczonych nebiwololem pozostało na tym samym poziomie, natomiast
insuliny zmniejszyło się o 10%, a insulinooporność zmalała o 20% (p=0,05).25
Te parametry nie zmieniły się istotnie
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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u chorych leczonych atenololem. Nie
stwierdzono również istotnych różnic
tych parametrów między grupami leczonymi atenololem i nebiwololem z wyjątkiem zmniejszenia insulinooporności
(odpowiednio 0 vs –20%, p=0,05).25
Unikatową cechą karwedilolu jest wykazane zmniejszanie przez ten lek częstych
niekorzystnych skutków metabolicznych
związanych ze stosowaniem β-adrenolityków pierwszej i drugiej generacji.24,26 Uważa się, że dodatkowa blokada receptorów
α1-adrenergicznych przez karwedilol, która przeciwdziała skurczowi naczyń, zwiększa dopływ krwi do mięśni szkieletowych,
powodując w ten sposób poprawę parametrów metabolicznych.27 Korzystne metaboliczne właściwości karwedilolu
wykazano w badaniu porównującym metoprolol z karwedilolem w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych bez cukrzycy,
ale ze zmniejszoną insulinowrażliwością.20
Oba te leki hipotensyjne skutecznie obniżały ciśnienie tętnicze, jednak w wyniku
leczenia metoprololem nastąpiło zmniejszenie insulinowrażliwości, natomiast karwedilol zwiększał ją. W grupie leczonej
metoprololem zaobserwowano również
zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL
oraz zwiększenie triglicerydów, natomiast
oba te parametry pozostały niezmienione
u leczonych karwedilolem. Te wyniki pozwalają sądzić, że leczenie β-adrenolitykiem, który jest również antagonistą
receptorów α1-adrenergicznych, korzystnie wpływa na insulinowrażliwość i parametry lipidowe, a więc może być
właściwym postępowaniem u chorych
z zaburzeniami metabolicznymi.
Wyniki badania Glycemic Effects in Diabetes Mellitus: Carvedilol-Metoprolol
Comparison in Hypertensives (GEMINI)
ujawniły istotne różnice w wynikach leczenia między dwoma β-adrenolitykami,
karwedilolem oraz winianem metoprololu.26 Wśród 1235 chorych na cukrzycę
z nadciśnieniem tętniczym karwedilol
spowodował stabilizację wartości hemoglobiny HbA1C (ryc. 3)26 oraz zmniejszenie insulinooporności (mierzonej wskaźnikiem HOMA) i stężenia cholesterolu,
natomiast leczenie winianem metoprololu wiązało się z pogorszeniem kontroli
glikemii i stężenia cholesterolu. Ponadto,
u większej liczby chorych leczonych metoprololem niż karwedilolem przerwano
leczenie z powodu pogorszenia kontroli
glikemii.
Wyniki badania GEMINI potwierdzają
dane uzyskane we wcześniejszych badaniach, w których wykazano niekorzystny
wpływ metoprololu na glikemię.28-30 W badaniu przeprowadzonym u chorych na
nadciśnienie pierwotne stwierdzono, że
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Rycina 3. Wartość hemoglobiny A1C (HbA1C) na początku obserwacji oraz po upływie

kolejnych miesięcy leczenia w badaniu GEMINI w zmodyﬁkowanej populacji
zakwaliﬁkowanej do leczenia. Zmiana między początkiem obserwacji a 5 miesiącami
leczenia (główny oceniany parametr) była istotna statystycznie (średnia różnica [odchylenie
standardowe] 0,13% [0,05%], 95% przedział ufności od –0,22 do –0,04%, p=0,004).
Słupki błędu wskazują odchylenie standardowe od średniej. Przedrukowane za zgodą
z pozycji piśmiennictwa 26. © 2004 American Medical Association.
po 6 miesiącach leczenia bursztynian metoprololu podawany raz na dobę nie wpłynął na stężenie glukozy w osoczu na czczo,
ale spowodował wzrost wartości HbA1C
o 5% w porównaniu z wartościami wyjściowymi (p=0,04).28 Jest to istotny wynik,
ponieważ zmniejszenie wartości HbA1C zaledwie o 0,1% wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 12% w kohorcie
z Norfolk, obserwowanej w ramach badania European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.29 Również
w innych badaniach stwierdzono, że każde
zmniejszenie wartości HbA1C o 1% powodowało istotne zmniejszenie ryzyka zgonu, niewydolności serca i zawału mięśnia
sercowego u chorych na cukrzycę z nadciśnieniem tętniczym.30,31
W późniejszej subanalizie przeprowadzonej w ramach badania GEMINI wykazano, że między leczeniem karwedilolem
a winianem metoprololu wystąpiły istotne
statystycznie różnice w skalach objawów
cukrzycy.32 Zmniejszenie wyniku w skali
Diabetes Symptom Checklist wskazuje
na poprawę objawową. W porównaniu
z początkiem obserwacji, a także podawaniem winianu metoprololu, leczenie karwedilolem wiązało się z poprawą
w sumarycznej skali objawów klinicznych
(odpowiednio –0,08 [p=0,008] oraz –0,08
[p=0,02]), skali dotyczącej hipoglikemii
(odpowiednio –0,12 [p=0,013] oraz –0,12
[p=0,02]) oraz w skali dotyczącej hiperglikemii (odpowiednio –0,2 [p=0,0001] oraz
–0,16 [p=0,005]). Leczenie winianem me-

toprololu nie spowodowało istotnej poprawy tych parametrów, natomiast wiązało
się z istotnie gorszym wynikiem w skali
psychologicznego zmęczenia w porównaniu z wartościami na początku obserwacji
(+0,15 [p=0,006]).32

Częste błędne poglądy
na temat mikroalbuminurii
Mikroalbuminuria, deﬁniowana jako stosunek stężeń albumin:kreatyniny w moczu wynoszący 30-300 mg/g, jest często
pierwszym klinicznym objawem dysfunkcji nerek u chorych na cukrzycę, a także
uznanym wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego oraz zwiększonej chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W subanalizie przeprowadzonej w ramach badania GEMINI wykazano, że leczenie karwedilolem korzystniej
wpływało na mikroalbuminurię niż leczenie winianem metoprololu.33 W badaniu
GEMINI mikroalbuminuria występowała
u 25% chorych. Leczenie karwedilolem
spowodowało względne zmniejszenie stosunku stężeń albumin: kreatyniny w moczu o 16% (95% PU 6-25%, p=0,003),
a ponadto wśród chorych z normoalbuminurią (stosunek stężeń albumin:kreatyniny w moczu <30 mg/g) progresja do
mikroalbuminurii nastąpiła u istotnie
mniejszej liczby chorych leczonych karwedilolem w porównaniu z grupą otrzymującą winian metoprololu (6,6 vs 11,1%;
OR 0,53; 95% PU 0,30-0,93, p=0,03).33
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Częste błędne poglądy
na temat hipoglikemii

Hipoglikemia jest poważnym stanem, który może prowadzić do splątania i nieracjonalnych zachowań, w najcięższej postaci
do śpiączki, drgawek, a nawet nagłego
zgonu.34 Beta-adrenolityki mogłyby teoretycznie zwiększać ryzyko ciężkiej hipoglikemii przez maskowanie adrenergicznych
objawów ostrzegających przed hipoglikemią, takich jak osłabienie, drżenie, wzmożona potliwość, bladość powłok
i kołatanie serca.35 Dane kliniczne wskazują na możliwy związek między niektórymi
lekami hipotensyjnymi a hipoglikemią.36
W badaniu kliniczno-kontrolnym, w którym wykorzystano dane z programu Medicaid 1993, oceniono względne ryzyko
hipoglikemii w kohorcie chorych leczonych
z powodu cukrzycy.36 Kohortę ocenianą
w badaniu podzielono na tych, u których lekarz odnotował hipoglikemię (na podstawie
kodów klasyﬁkacji ICD-9), oraz grupę kontrolną chorych na cukrzycę bez hipoglikemii. W obu grupach oceniano ekspozycję
na poszczególne leki hipotensyjne, w tym
inhibitory ACE, β-adrenolityki i diuretyki.
Głównym wnioskiem z badania było, że
chociaż stosowanie inhibitorów ACE jako
klasy nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii, to jednak stwierdzono
istotnie zwiększone ryzyko związane ze
stosowaniem enalaprilu (OR 2,7, 95%
PU 1,2-5,7). Brak efektu klasy w odniesieniu do wpływu inhibitorów ACE na występowanie hipoglikemii oraz wybiórczy
związek między stosowaniem enalaprilu
a ryzykiem hipoglikemii były zgodne
z wcześniejszymi doniesieniami.37-40 Stosowanie β-adrenolityków nie wiązało się ze
zwiększonym ryzykiem hipoglikemii ani
u chorych leczonych insuliną, ani u przyjmujących pochodne sulfonylomocznika.
Autorzy dokładnego przeglądu piśmiennictwa doszli do wniosku, że chociaż niekorzystny wpływ β1-selektywnych
adrenolityków na metabolizm glukozy jest
znany, to nie ma dowodów nakazujących
rezygnowanie ze stosowania β1-selektywnych adrenolityków u chorych na cukrzycę,
ponieważ te leki nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem ciężkiej hipoglikemii.41
Ta kwestia jest szczególnie ważna ze
względu na groźne dla życia konsekwencje hipoglikemii. Hipoglikemia wywołuje
wydłużenie skorygowanego odstępu QT
(QTc) w elektrokardiogramie, które może
odgrywać rolę patogenetyczną w występowaniu nagłych zgonów. W doniesieniach
kazuistycznych podkreślano występowanie nagłych zgonów w nocy wśród młodych chorych na cukrzycę typu 1.42-46
Wyrażano pogląd, że chorzy na cukrzycę typu 1 z neuropatią autonomiczną ser16
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ca są bardziej zagrożeni nagłym zgonem.47
W badaniu, w którym posłużono się eksperymentalnym modelem hipoglikemii
w celu zbadania tego przypuszczenia
u 28 chorych na neuropatię autonomiczną
serca lub bez niej, uzyskano dane pozwalające odrzucić tę hipotezę.48 U chorych
na neuropatię autonomiczną serca obserwowano na ogół najmniejsze wydłużenie
QTc, a więc można sądzić, że neuropatia
nie jest ważnym czynnikiem ryzyka nagłych zgonów spowodowanych hipoglikemią. W późniejszym badaniu u 8 chorych
na cukrzycę, u których wykazano wydłużenie QTc podczas eksperymentalnej hipoglikemii, stwierdzono, że β-adrenolityk
atenolol istotnie zmniejszał wydłużenie
QTc wywołane hipoglikemią.49
Hipoglikemia jest częstym zjawiskiem
w cukrzycy typu 1, a prawdopodobieństwo jej wystąpienia zwiększa się u chorych ze ściślejszą kontrolą glikemii.
Potencjalna rola β-adrenolityków w prewencji nagłych zgonów chorych na cukrzycę zasługuje na dalsze badania.

Częste błędne poglądy
na temat przyrostu masy ciała
Stosowanie β-adrenolityków wiąże się zasadniczo z przyrostem masy ciała, który
z kolei powoduje zmniejszenie insulinowrażliwości. Przyrost masy ciała nie jest jednak działaniem właściwym całej klasie
β-adrenolityków. Analiza danych z badania
GEMINI wykazała istotną statystycznie różnicę przyrostu masy ciała między chorymi
leczonymi karwedilolem lub metoprololem.49 W porównaniu z początkiem obserwacji u chorych przyjmujących metoprolol
nastąpił istotny przyrost masy ciała
(o 1,2±0,16 kg, p<0,001), natomiast nie
stwierdzono tego u chorych otrzymujących
karwedilolol (+0,17±0,19 kg, p=0,36).
W porównaniu z chorymi leczonymi metoprololem u leczonych karwedilololem rzadziej obserwowano przyrost masy ciała (44
vs 35%, p=0,005) oraz rzadziej ten przyrost
przekraczał 7% (1,1 vs 4,5%, p=0,006).49

Postępowanie zgodnie
z wytycznymi
W obecnych standardach American Diabetes Association (ADA) dotyczących leczenia chorych na cukrzycę stosuje się skrót
mnemotechniczny (ABC), który ma przypominać lekarzom i chorym o trzech parametrach klinicznych – HbA1C, ciśnieniu
tętniczym i cholesterolu – które wymagają
uwzględnienia w celu minimalizacji występowania naczyniowych powikłań cukrzycy,
w tym zawału mięśnia sercowego, udaru
mózgu i choroby naczyń obwodowych.50

Pomimo wytycznych kontrola tych parametrów w warunkach rutynowej praktyki klinicznej jest niewystarczająca. Dane
uzyskane w badaniu National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES)
w latach 1999-2002 wskazują, że optymalną kontrolę glikemii (wartość HbA1C <7%)
osiągnęło 44% chorych na cukrzycę.51
Ponadto, jak wynika z badania NHANES
2003-2004, jedynie 35% chorych na cukrzycę osiągnęło zalecane docelowe ciśnienie tętnicze (<130/80 mm Hg).52
Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych
na nadciśnienie pierwotne jest zasadniczo
niedostateczna. Wśród dorosłych z nadciśnieniem tętniczym 76% zdaje sobie sprawę z jego występowania, 65% otrzymuje
leki hipotensyjne, a 37% osiągnęło docelowe ciśnienie tętnicze.53
Naturalną konsekwencją stosowania
u chorych na cukrzycę leczenia zalecanego w wytycznych jest politerapia.54 W celu
skorygowania nieprawidłowo zwiększonego stężenia glukozy we krwi u chorych
na cukrzycę często konieczne są różne
kombinacje leków hipoglikemizujących,
w tym insuliny oraz leków zwiększających
wytwarzanie insuliny, zmniejszających wytwarzanie glukozy w wątrobie lub zmniejszających wchłanianie węglowodanów
w przewodzie pokarmowym. Ponadto
w zaleceniach dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego zwraca się uwagę
na to, że większość chorych, a zwłaszcza tych
ze współistniejącą cukrzycą, wymaga stosowania kombinacji leków hipotensyjnych
z różnych klas w celu osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego (<130/80 mm Hg).
W Antihypertensive and Lipid-Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack Trial
(ALLHAT) stwierdzono, że ponad 40% chorych wymagało wielu leków (dołączanych
do inhibitora ACE, antagonisty wapnia lub
diuretyku) w celu uzyskania odpowiedniej
kontroli ciśnienia tętniczego.55
Częstym stanem współistniejącym
u chorych na cukrzycę z nadciśnieniem
tętniczym jest również hiperlipidemia.
W badaniu obejmującym 371 221 chorych
leczonych ambulatoryjnie w sześciu
ośrodkach medycznych Veterans Health
Administration stwierdzono, że u 30,7%
występowały nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe, a u 66,3% jednocześnie
nadciśnienie, zaburzenia lipidowe i cukrzyca.56 Jeżeli modyﬁkacja stylu życia nie
pozwala na osiągnięcie optymalnej kontroli parametrów lipidowych, można przepisać statynę lub ﬁbrat.57 Występowanie
innych chorób współistniejących (np. choroby nerek lub choroby niedokrwiennej
serca) dodatkowo zwiększa liczbę leków
niezbędnych do uzyskania optymalnej
kontroli wszystkich chorób.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Oprócz złożoności schematów leczenia
czynnikami, które mogą niekorzystnie
wpływać na przestrzeganie przez chorych
zaleceń dotyczących przepisanej terapii, są
objawy niepożądane, niewygoda związana
z koniecznością przyjmowania leków oraz
niedocenianie korzyści z leczenia bezobjawowego stanu (np. nadciśnienia tętniczego). Pewną rolę w suboptymalnym leczeniu
chorób może również odgrywać niechęć
lekarzy do przepisywania leków zalecanych w wytycznych.
W badaniu przeprowadzonym na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej, które
objęło 128 chorych na cukrzycę, uczestnicy podawali, że w ciągu tygodnia poprzedzającego badanie przyjmowali średnio
cztery leki związane z cukrzycą oraz łącznie średnio sześć różnych leków z powodu cukrzycy i stanów współistniejących,
w tym leki stosowane w kontroli glikemii
(87%), nadciśnienia tętniczego (80%) i zaburzeń lipidowych (57%).54 Pomimo dobrego przestrzegania zaleceń dotyczących
leków związanych z cukrzycą stopień przestrzegania zaleceń w odniesieniu do innych leków był w ciągu poprzedniego
tygodnia suboptymalny. Najczęstszymi
przyczynami nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych były objawy niepożądane
(58%) oraz zapominanie o konieczności
przyjęcia wszystkich leków (23%). Warto
zauważyć, że tylko 23% chorych zgłosiło lekarzom występowanie objawów niepożądanych. Nie jest zaskakujące, że podawany
przez chorych stopień przestrzegania zaleceń w odniesieniu do leków, które wywoływały objawy niepożądane, był istotnie
mniejszy (5,4 vs 6,9 dnia w ciągu 7 dni,
p<0,001). Chorzy, którzy negatywnie
postrzegali doraźne i przyszłe korzyści
z przyjmowania przepisanych leków, także
podawali mniejszy stopień przestrzegania
zaleceń terapeutycznych w ciągu 7 dni
(p<0,001).
Działania niepożądane leków hipotensyjnych różnią się w zależności od klasy
leków.58 W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród chorych przyjmujących
leki hipotensyjne, leczonych przez lekarzy
ogólnych, porównanie częstości występowania objawów niepożądanych związanych
ze stosowaniem poszczególnych leków
z uśrednionymi częstościami występowania tych samych objawów podczas stosowania pozostałych klas leków wykazało, że
stosowanie inhibitorów ACE wiązało się
z najczęstszym występowaniem suchego
kaszlu (28 vs 8%, p<0,001), antagonistów
wapnia z najczęstszym występowaniem
obrzęków obwodowych (22 vs 12%,
p<0,001), a β-adrenolityków z najczęstszym występowaniem dysfunkcji seksualnej (17 vs 10%, p<0,01).59
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Występowanie objawów niepożądanych
może prowadzić do nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przez chorych i niekorzystnie wpływać na kliniczne wyniki
leczenia. W przypadku nieregularnego przyjmowania leków o krótkim czasie działania,
dawkowanych kilka razy na dobę, kontrola
ciśnienia tętniczego może być zagrożona.
Ponowne wprowadzanie leków po okresie
ich niestałego stosowania może prowadzić
do nasilonych objawów niepożądanych.60
Upraszczanie schematów leczenia przez
stosowanie leków dawkowanych raz na dobę i preparatów złożonych może poprawiać
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
przez chorych. Przegląd badań, w których
mierzono przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, potwierdził, że jest ono odwrotnie proporcjonalne do liczby dawek leku
przyjmowanych w ciągu doby. Prostsze
schematy leczenia, które wiązały się
z mniejszą liczbą dawek przyjmowanych
w ciągu doby, prowadziły do lepszego przestrzegania zaleceń terapeutycznych i wykazano to dla różnych klas terapeutycznych.61
Stopień przestrzegania zaleceń jest większy
u chorych przyjmujących leki raz na dobę
(79%) niż u otrzymujących leki wymagające
przyjmowania kilka razy w ciągu doby (69%
w przypadku dawkowania leku dwa razy
dziennie, 65% jeśli trzy razy dziennie
oraz 51% w przypadku dawkowania cztery
razy dziennie). Nie powinno zaskakiwać, że
jedną z najczęściej podawanych przyczyn
nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych
jest zapominanie o konieczności przyjęcia
leku (zgłaszane przez 30%).62,63
Innym problemem, który może mieć
niekorzystne następstwa, jest niechęć chorych do informowania lekarzy o pominiętych dawkach.64 W rezultacie lekarze mogą
zwiększać dawki leków lub dołączać nowe
u chorych z niedostateczną odpowiedzią
na leczenie, która w rzeczywistości jest
skutkiem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych i nieprzyjmowania przepisanych leków. Lekarze muszą zajmować
w tej kwestii aktywną postawę i podkreślać znaczenie, jakie dla krótko- i długoterminowych korzyści ma przestrzeganie
zaleceń terapeutycznych, a nie czekać, aż
chorzy sami będą zgłaszać problemy dotyczące leczenia.
Zła kontrola nadciśnienia zarówno
u chorych na cukrzycę, jak i bez cukrzycy
może również odzwierciedlać niedostateczne przepisywanie leków o wartości
udowodnionej w badaniach naukowych
w celu kontroli chorób współistniejących.
W retrospektywnym badaniu kohortowym
obejmującym 3998 chorych na cukrzycę
z chorobą niedokrwienną serca tylko nieco
ponad 80% otrzymywało dwa leki kardioprotekcyjne (inhibitor ACE, β-adrenolityk,

statyna) mimo częstego występowania
chorób współistniejących, takich jak nadciśnienie tętnicze (u 90%), hiperlipidemia
(>80%), niewydolność serca (>34%) lub
przebyty zawał mięśnia sercowego (u około 50%).65 Jeszcze mniej chorych (<40%)
otrzymywało leki ze wszystkich tych
trzech klas, mających udokumentowaną
wartość jako leczenie ratujące życie. Nic
więc dziwnego, że u mniej niż 50% z tych
chorych uzyskano odpowiednią kontrolę
ciśnienia tętniczego lub wartość HbA1C,
niezależnie od tego, czy chorzy przestrzegali zaleceń terapeutycznych, czy też nie.

Rola β-adrenolityków
w leczeniu chorych
na cukrzycę ze
współistniejącymi chorobami
Właściwy wybór schematu leczenia odgrywa zasadniczą rolę w optymalizacji klinicznych wyników leczenia oraz jakości życia
chorych. U chorych na cukrzycę, którzy
przebyli zawał mięśnia sercowego lub
u których współistnieje nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca bądź choroba
wieńcowa, zwiększone ryzyko chorobowości i umieralności jest realnym zagrożeniem, któremu należy przeciwdziałać
przez odpowiednie leczenie, obejmujące
podawanie leków ratujących życie o wartości potwierdzonej dowodami z badań
naukowych. Beta-adrenolityki są wskazane
nie tylko u chorych na nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca lub po zawale mięśnia sercowego, ale także w leczeniu
nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę. Ponieważ nadciśnienie tętnicze bardzo często występuje u chorych
na cukrzycę, lekarze muszą zwracać uwagę
na to, aby przepisywać taki β-adrenolityk,
który nie będzie nadmiernie komplikował
dotychczasowego schematu leczenia, a jednocześnie charakteryzował się najkorzystniejszym proﬁlem objawów niepożądanych,
aby zminimalizować problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych.
Preparat fosforanu karwedilolu o przedłużonym uwalnianiu (karwedilol CR), podawany raz na dobę, umożliwia nowe
podejście do leczenia, które może ułatwić
przezwyciężenie przeszkód utrudniających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. W badaniu GEMINI wykazano, że
karwedilol skutecznie obniża ciśnienie tętnicze, a jednocześnie korzystniej działa
na metabolizm w porównaniu z metoprololem.26 Wykazano również skuteczność
karwedilolu CR, który istotnie obniżał ciśnienie tętnicze w podwójnie ślepej, randomizowanej próbie klinicznej
z udziałem 338 chorych.66 W momencie
zakończenia badania wszystkie trzy ocewww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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Rozpowszechnienie cukrzycy w Stanach
Zjednoczonych zwiększa się, co wynika ze
starzenia się populacji, malejącej aktywności ﬁzycznej oraz narastania problemu otyłości. Przewiduje się, że w ciągu
następnych 25 lat podwoi się liczba chorych
na cukrzycę.68 Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze często współistnieją, a oba te stany występują obecnie u >3 milionów dorosłych
w Stanach Zjednoczonych.2 Nadciśnienie
u chorych na cukrzycę musi być leczone
agresywnie, aby zmniejszyć ryzyko chorobowości i umieralności związanej z powikłaniami makro- i mikronaczyniowymi.
Ze względu na duże ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na cukrzycę docelowe ciśnienie tętnicze w tej grupie jest
niższe (<130/80 mm Hg) niż u chorych
bez cukrzycy. W krajowych wytycznych zaleca się β-adrenolityki jako jedne z preferowanych leków w celu kontroli ciśnienia
tętniczego u chorych na cukrzycę.5,6 Jeżeli
do uzyskania docelowego ciśnienia tętniczego konieczne jest stosowanie więcej
niż jednego leku, kombinacje leków hipotensyjnych z różnych klas (np. β-adrenolityk oraz inhibitor ACE lub diuretyk)
zapewniają komplementarne działanie.
Konieczność stosowania wielu leków
w celu skutecznego leczenia chorych
na cukrzycę z nadciśnieniem tętniczym
powoduje, że właściwy wybór schematu
leczenia łączącego dobrą tolerancję z prostotą dawkowania ma zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji korzystnych
wyników leczenia w tej populacji dużego
ryzyka. W przeciwieństwie do tradycyjnych β-adrenolityków leki z tej grupy wykazujące dodatkowe działanie
naczyniorozkurczowe charakteryzują się
dobrą tolerancją i proﬁlem metabolicznym, a zarazem zapewniają skuteczną kontrolę ciśnienia tętniczego.
Clinical Diabetes, Vol. 27, No. 1, 2009, p. 36.
Reexamining Misconceptions About β-Blockers in
Patients With Diabetes.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie
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niane dawki karwedilolu CR spowodowały
istotne zmniejszenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w porównaniu z placebo (ryc. 4).44 W grupach otrzymujących
placebo lub karwedilol CR obserwowano
podobną częstość objawów niepożądanych, takich jak bóle głowy, zmęczenie,
zawroty głowy i zaburzenia wzwodu.66,67
Wygoda dawkowania leku raz na dobę
w połączeniu z rzadszym występowaniem
objawów niepożądanych to zasadnicze
elementy strategii mającej na celu poprawę przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez chorych na nadciśnienie
tętnicze i cukrzycę.
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Rycina 4. Wpływ placebo i karwedilolu o przedłużonym uwalnianiu (CR) na średnie skurczowe
i rozkurczowe ciśnienie tętnicze w ciągu całej doby w pomiarze ambulatoryjnym u chorych
na nadciśnienie tętnicze po 6 tygodniach leczenia. Przedstawiono wartości średnie ± błąd
standardowy (SE). Wnioski dotyczące ciśnienia skurczowego są oparte na analizie
przeprowadzonej ad hoc. *p ≤0,001 w teście trendu w zależności od dawki dla zmiany średniego
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego w stosunku do początku obserwacji
pod wpływem wszystkich dawek karwedilolu CR w porównaniu z placebo. DBP – rozkurczowe
ciśnienie tętnicze, SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze. Przedrukowane za zgodą z pozycji
piśmiennictwa 66.
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