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Beta blokerler

• İlk kez 1948 yılında 
Raymond Ahlquist
sempatik sinir 
sisteminin farklı
reseptörler üzerinden 
çalıştığı hipotezini 
geliştirdi.
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• Sir James Black
başkanlığındaki ekip 
1950’li yılların 
sonunda klinik 
kullanıma uygun ilk 
beta bloker olan 
dikloroisoproterenolü
daha sonra da 
propranololü geliştirdi.



Beta blokerlerin hemodinamik
etkileri

• Kalp hızında azalma (negatif chronotropic) 
• Kalp kontraktilitesinde azalma (negatif inotropic) 
• Bu etkiler istirahatten çok egzersiz halinde daha 

belirgin olarak gözleniyor.
• Refleks sempatik aktivite artışı sonucu  periferik

direnç artışı gözleniyor. Uzun süreli kullanımda 
periferik direnç normale geliyor

• Sonuçta kardiyak outputda düşme gözleniyor. 
Periferik vazodilatasyon yapanlarda ise kardiyak 
output korunuyor (Thomas C Westfall & David P. Westfall. Goodman & 
Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th Edition 2005).



Antihipertansif etkileri
• Beta blokerler normotansif kişilerde kan basıncında 

önemli azalma yapmazlar.
• Hangi etkilerinin antihipertansif etkinlikte ne kadar katkısı

olduğu açık değildir.
• Juxtaglomeruler aparatustan β1reseptörler aracılığı ile 

gerçekleşen renin salgısını azalttıkları bilinmekle beraber 
bu etkinin kan basıncında düşmeye katkısı net olarak 
bilinmemektedir.

• Renin düzeyi yüksek hastalarda daha yüksek 
antihipertansif etkinlik gösterdikleri rapor edilmiştir (Thomas C 
Westfall & David P. Westfall. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 

11th Edition 2005).



• Santral etkilerinin antihipertansif etkinliklerine 
katkı sağladığı öne sürülmekle beraber bunu 
doğrulayacak net bulgu bulunmaktadır. Beyine 
geçişi az olan beta blokerler de kan basıncını
etkili şekilde düşürürler.

• Bazı beta blokerler periferik vazodilasyon
yaparlar ve bu etki kan basıncındaki düşmeye 
katkı sağlar. Vazodilatasyon farklı mekanizmlar
ile gerçekleşebilir: NO üretimi, β2 reseptörler 
aktivasyonu, α1 reseptör blokajı, kalsiyum 
antagonisti etki, potasyum kanallarının açılması
(Thomas C Westfall & David P. Westfall. Goodman & Gilman’s The Pharmacological
Basis of Therapeutics. 11th Edition 2005).. 



TABLO
B Reseptör Blokörlerinin Farmakolojik ve Farmakokinetik Özellikleri

İLAÇ

MEMBRAN 
STABİLİZAN 

AKTİVİTE

İNTRİNSİK 
AGONİST 
AKTİVİTE

LİPİT 
ÇÖZÜNÜRLÜK

PLAZMA YARI 
ÖMÜR (saat)

Nadolol 0 0 Düşük 20-24
Penbutolol 0 + Yüksek 5
Pindolol + +++ Düşük 3-4
Propranolol ++ 0 Yüksek 3-5
Timolol 0 0 Düşük-Orta 4

Asebutolol + + Düşük 3-4
Atenolol 0 0 Düşük 6-7
Bisoprolol 0 0 Düşük 9-12
Esmolol 0 0 Düşük 0,15
Metoprolol +* 0 Orta 3-7

Carteolol 0 ++ Düşük 6
Karvedilol ++ 0 Orta 7-10
Labetalol + + Düşük 3-4

Betaksolol + 0 Orta 15
Celiprolol 0 + Düşük 5
* B Blokajdan daha yüksek doz gerektiren dozlarda tespit edilebilir

İlave Etk ileri Olan B1 Selektif B Blokörler: Üçüncü Kuşak

Klasik  non selek tif B blokörler: İlk  Kuşak

B1 selek tif B blokörler: İk inci Kuşak

İlave Etk ileri olan Non Selektif B blokörler: Üçüncü kuşak



NO Üretimi β1 agonism α1
antagonism

Ca++ blokajı K+ kanal 
açılımı

Antioksidan 
aktivite

Nebivolol Celiprolol Carvedilol Carvedilol Tilisolol Carvedilol

Celiprolol Carterol Labetolol Betaxolol

Carterol Bopindolol Bucindolol Bevantolol

Bopindolol Nipradiol

Nipradiol Bevantolol

3. Kuşak Beta blokerlerin ek kardiyovasküler etkileri



Beta blokerler-Kardiyovasküler
koruma

• Primer koruma: Hipertansiyonda 
kardiyovasküler koruma

• Sekonder koruma:
– Kalp yetemezliğinde
– Koroner arter hastalığında kardiyovasküler

koruma
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Hipertansiyonda kardiyovasküler
koruma

Birleştirilmiş sonuçlara baktığımızda stroke
riskinde plasebo ile ortalama %16 azalma 
olurken beta blokerler ile %22 azalma 
olduğu gözlenmektedir. Oysa diğer 
ilaçlarla stroke riskinde ortalama %38 
azalma saptandığı için bu oran suboptimal
kalmaktadır (Bangalore S. J Am Col Card 2009) .



• Beta blokerlerin, kalsiyum antagonistleri ve 
RAAS inhibitörleriyle kıyaslandığı
çalışmaların meta analizlerinde de stroke
riski  beta bloker gruplarında kalsiyum 
antagonistlerinden %24, RAAS 
inhibitörlerinden %30 daha yüksek 
bulunmuştur (Bangalore S. J Am Col Card 2009) .



• Amlodipin temelli tedaviyle atenolol temelli 
grubun kıyaslandığı ASCOT-BPLA 
çalışmasına koroner arter hastalığı riski 
yüksek ama aşikar belirtisi olmayan 
19,257 hasta dahil edilmiş ve atenolol
grubunda koroner olay riski %14, stroke
riski %23 daha yüksek bulunmuştur 
(Dahlof B, Lancet 2005).



Tedavi rehberleri
• Bu meta analizlerden sonra yakın tarihte İngiliz 

hipertansiyon tedavi rehberi beta blokerleri
hipertansiyonda ilk seçilecek ilaçlar listesinden 
çıkarmıştır.

• Yine Avrupa hipertansiyon tedavi rehberi ise 
yüksek metabolik riski olan hastalarda beta 
blokerlerin özel bir endikasyon olmadıkça 
kullanılmamalarını tavsiye etmektedir.

• JNC-7 ise beta blokerler ilk olarak seçilebilecek 
ilaçlar arasında sayılmaktadır.



• Tedavi rehberlerde beta blokerlerin
hipertansiyonda salık verilmesine dayanak 
teşkil eden STOP-2, CONVINCE,CAPPP 
çalışmalarında beta blokerler ile edilen 
stroke riskinde azalmanın aslında bu 
çalışmalara katılan hastaların 2/3’den 
fazlasında yeterli kan basıncı düşüşü
sağlamak için beta bloker ile beraber 
verilen diüretiklere bağlı olduğu 
düşünülmektedir (Bangalore S. J Am Col Card 2009).



• Lindhom’un yaptığı meta analizde bu 
durum açıkça vurgulanmıştır (Lancet 2005):

– Beta bloker+diüretik kombinasyonu ile stroke
riskinde azalma %45

– Tek başına beta bloker ile stroke riskinde 
azalma %19



Düşük antihipertansif etkinlik

• Beta blokerlerin stroke riskini yeterince 
azaltamamaları kısmen düşük antihipertansif
etkinlikleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.

• Antihipertansif olarak en çok çalışılan ilaç olan 
atenololün kan basıncı düşürücü etkisi STOP-1 
çalışmasında diüretiklere, LIFE çalışmasında 
losartana ve ASCOT-BPLA çalışmasında 
amlodipine göre daha düşük bulunmuştur (STOP 
Lancet 1991, LIFE Lancet 2002, ASCOT-BPLA Lancet 2005).



• Beta blokerlerin yetersiz antihipertansif etkinliği yaşlı
populasyonda daha da belirgin hale gelmektedir.16164 
yaşlı bireyin dahil edildiği bir meta analizde diüretik
monoterapisi ile yeterli kan basıncı kontrolu hastaların 
%66’sında sağlanırken beta bloker monoterapisinde bu 
oran %32’de kalmıştır ( Messerli FH, JAMA 1998.)

• En sık kullanılan beta bloker olan atenolol genellikle 
günde tek doz olarak kullanılmakla beraber esasen etki 
süresi bu kullanıma uygun değildir. Stroke olaylarının sık 
görüldüğü sabahın erken saatlerinde kan basıncı
yükselmeleri olabilmektedir.



Yalancı antihipertansif etki
• Beta blokerlerin santral aortik basıncı düşürmede 

kalsiyum antagonistleri ve RAAS inhibitörlerine göre 
daha az etkili olduğu gösterilmiştir (Hirata K J Hypetens 2005, Morgan T 
Am J Hypertens 2004).

• CAFE çalışması santral aortik basıncın stroke ve koroner 
olay riskini belirlemede periferik kan basıncından daha 
önemli olduğunu göstermiştir (Williams B Circulation 2006).

• Bu çalışmada periferik kan basıncı eşit iken atenolol
kullanan grupta amlodipin kullanan gruba göre santral 
aortik sistolik basınç 4.3 mmHg, nabız basıncı 3 mmHg
daha yüksek bulunmuştur (Williams B Circulation 2006).



Metabolik yan etkiler

• Elliot ve Meyer’in 144.000 hastanın dahil olduğu 
22 çalışmayı değerlendirdikleri bir meta analizde 
beta bloker ve diüretik kullanan hipertansiyon 
hastalarında yeni diyabet gelişim riskinin RAAS 
inhibitörleri ve kalsiyum antagonisti kullananlara 
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Lancet 2007).

• 18 yıllık takibe dayanan MRFIT çalışmasının 
açık sonuçlarından birisi de takipte yeni diyabet 
gelişiminin kardiyovasküler mortaliteyi belirgin 
olarak artırdığıdır (Ann Intern Med 2005).



• Beta blokerlerin trigliserid düzeyini 
yükselttiği ve HDL-K düzeyini azalttığı da 
çok sayıda çalışma ile ortaya konmuştur 
(Kasiske Ann Intern Med 1995, Brook Curr Hypertens Rep 2000, Maitland der Zee J 
Hum Hypertens 2001)



Sol ventrikül hipertrofisi (SVH) 
üzerine etki

• 104 çalışmanın dahil edildiği bir meta analizde 
beta blokerlerin SVH’ni geriletici etkilerinin diğer 
ilaç gruplarından (RAAS inhibitörleri, diüretikler
ve kalsiyum antagonistleri) daha zayıf olduğunu 
ortaya koymuştur ( Dahlof B, Clin Exp Hypertens 1992)

• LIFE çalışmasında ise losartan SVH geriletmede 
atenololden daha başarılı bulunmuştur (Dahlof B, Lancet
2002).

• Ayrıca beta blokerler myokard fibrozisini
geriletmede de RAAS inhibitörleri gibi etkili 
bulunmamıştır (Ciulla MM, Circulation 2004)



Beta blokerler hipertansiyonda 
tamamen dışlanabilir mi?

• Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda beta 
bloker olarak atenolol ve metoprolol seçilmiştir.

• Bu ilaçların etki sürelerinin kısalığı yetersiz kan 
basıncı kontrolu ve azalmış kardiyovasküler
korunmanın önemli sebeblerinden birisi 
olabileceği öne sürülmkektedir.

• Yeni geliştirilen yavaş salınımlı preperatlar ile 
ilgili yeterli veri yoktur.



• Yeni geliştirilen 3.kuşak beta blokerler ise 
konvansiyonel beta blokerlerin pek çok 
dezavantajı ve yan etkisini taşımıyor gibi 
gözükmektedirler.

• Örneğin carvedilol alfa bloker etkisiyle 
nebivolol ise NO üzerinden vazodilatatör
etkiye sahiptirler. Bu etki antihipertansif
etkilerine katkı sağlamaktadır. (Frishman WH NEJM 
1998, Van Nueten Cardiyovasc Drug Theraphy 1998).



• Carvedilol diğer beta blokerlerden farklı
olarak kardiyak outputu düşürmemektedir
(Frishman WH NEJM ).

• Bu ilaçların vazodilatatör etkilerin diğer 
beta blokerlerde gözlenen santral aortik
basıncı düşürmede yetersizlik, endoteliyal
disfonksiyon ve arteriyel rigiditeyi
önleyeceği söylenmektedir. Ancak 
bunların klinik önemi net ortaya 
konamamıştır (Pedersen ME Curr Hypertens 2006).



• Carvedilol ve nebivolol kan şekeri ve 
insülin direnci üzerine nötr veya olumlu 
etkiye sahiptir ( Sarafidis PA Diabetes Care 2006, Bakris GL JAMA 
2004,  Fogari R J Hum Hypertens 1997).

• Carvedilolün lipid profili üzerine de 
olumsuz etkileri bulunmamaktadır (Giugliano D Ann

Intern Med 1997, Bakris GL JAMA 2004).

• Carvedilol belirgin antioksidan aktiviteye 
sahiptir (Wu TC, Free Radic Biol Med. 2007).



NO Üretimi β1 agonism α1
antagonism

Ca++ blokajı K+ kanal 
açılımı

Antioksidan 
aktivite

Nebivolol Celiprolol Carvedilol Carvedilol Tilisolol Carvedilol

Celiprolol Carterol Labetolol Betaxolol

Carterol Bopindolol Bucindolol Bevantolol

Bopindolol Nipradiol

Nipradiol Bevantolol

3. Kuşak Beta blokerlerin ek kardiyovasküler etkileri



Sonuç
• Bugün için eldeki veriler beta blokerlerin

hipertansiyonda özel bir endikasyon (eşlik eden 
koroner arter hastalığı, aritmi veya kalp 
yetmezliği gibi) olmadıkça ilk seçilecek ilaçlar 
arasında olmaması gerektiğini 
düşündürmektedir.

• Bu durum yaşlı ve/veya metabolik riski yüksek 
bireyler için daha net olarak ifade edilebilir.

• Ancak yeni kuşak beta blokerler ve bunların 
uzun etkili yavaş salınımlı formları hakkında 
karar vermek için kapsamlı çalışmalara 
gereksinim vardır.
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Kalp yetmezliğinde beta blokerler



• Ortak sonuçlara bakıldığında kalp 
yetmezliğinde beta bloker kullanımının 
mortaliteyi %30 oranında azalttığı
gözlenmektedir (Bangalore S. J Am Col Card 2009).

• Beta blokerler aynı zamanda belirgin 
semptomatik iyileşme de sağlarlar (CIBIS-II Lancet
1999, MERIT-HF Lancet 1999, COBERNICUS Circulation 2002).

• Bu klinik fayda RAAS inhibitörü kullanan 
hastalarda da sağlanmaktadır.



• Kalp yetmezliğinde beta blokerlerin mortaliteye
etkisi tüm hasta gruplarında (genç/yaşlı, 
diyabetik/non-diyabetik, kadın/erkek, 
EF>%25/EF<%25) gözlenmektedir.

• COMET çalışmasında kalp yetmezliğinde 
carvedilol metoprolole göre daha iyi sağ kalım 
oranları sağlamıştır (Poole-Wilson Lancet 2003). Ancak bu 
farkın nispeten düşük doz metoprolol
kullanımına bağlı olabileceği söylenmektedir 
(Talber RL Heart Fail Rev 2004).



• Bunun sonucunda tüm tedavi 
rehberlerinde kalp yetmezliğinde beta 
bloker kullanımı önerilmektedir.

• Kalp yetmezliğinin hipertansiyondan temel 
farkı sempatik sinir aktivitesinin dolayısıyla 
kan adrenalin/noradrenalin düzeyinin 
yüksek olmasıdır. Beta blokerler kalbi 
adrenalin/noradrenalinin zararlı
etkilerinden korumaktadırlar.



Koroner arter hastalığında beta 
blokerler

• Stable angina pectoris tedavisinde beta blokerler
ilk seçenek ilaç olarak önerilmektedir. Bu 
önerinin temel dayanağı akut koroner olay ve MI 
sonrası beta blokerlerin mortalite üzerine 
gösterilmiş olumlu etkileridir.

• Stable anginada beta blokerler ve kalsiyum 
antagonistlerinin kıyaslandığı bir meta analizde 
ani ölüm ve MI insidansında bir fark görülmemiş
ancak beta bloker grubunda angina sıklığı daha 
düşük bulunmuştur (Heidenrich PA JAMA 1999).



• MIAMI, ISIS-1 ve TIMI çalışmaları akut koroner olay 
sonrası erken dönemde iv olarak başlanıp daha sonra 
oral devam edilen beta blokerlerin vasküler mortalitede
belirgin iyileşme yaptığını ortaya koymuştur (MIAMI Eur Heart J 1985, 
ISIS-1Lancet-1986, TIMI Circulation 1991).

• COMMIT çalışması erken iv beta bloker kullanımının 
mortalite üzerine olumlu etkisini doğrularken kardiyojenik
şok riskini arttırdığını göstermiştir. Bu risk 70 yaş
üstünde, SKB<120 mmHg ve kalp hızı>110/dk olanlarda 
daha belirgindir. Bu grup hastalarda hemodinamik
stabilizasyon sağlandıktan sonra beta bloker başlanması
önerilmektedir (COMMIT Lancet 2005).



• Beta blokerlerin MI sonrası mortaliteyi azaltıcı etkileri pek 
çok gözlemsel ve prospektif çalışma sonucunda 
gösterilmiştir.

• Bu konuda yapılan 54.250 hastayı kapsayan geniş bir 
meta analizde bu etkinin uzun süreli kullanımda daha 
belirgin olduğu ve ilaçların kardiyoselektivitesi ve 
intrensek sempatik aktivitesi arttıkça koruyucu etkinin 
azaldığını ortaya koymuştur (Freemantle N BMJ 1999).

• Ancak MI sonrası uzun süreli kullanımında hastaların 
beta blokerlere toleransları RAAS inhibitörlerine kıyasla 
belirgin olarak düşük bulunmuştur (Gislason GH Eur Heart J 2006).

• INVEST çalışmasında ise MI sonrası kullanımda 
verapamilin beta blokerlere eş değer koruyucu etkiye 
sahip olduğu saptanmıştır (Bangalore S J am Card 2007).



Sonuç

• Beta blokerler kalp yetmezliği ve koroner 
arter hastalığı mevcut olan hastaların 
tedavisinde kritik öneme sahiptirler.

• Kalp yetmezliğinde daha da belirgin olmak 
üzere bu hastalarda kardiyovasküler olay 
sıklığını ve mortaliteyi önemli ölçüde 
azaltırlar.
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