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Οι β-AR ταξινομούνται σε τουλάχιστον 3 υποτύπους:
β1, β2, και β3 υποδοχείς

Οι β-αναστολείς  έχουν ένδειξη στη θεραπεία διαφόρων καταστάσεων: Υπέρταση, 
ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, ημικρανία, άγχος

β αποκλειστές



Ανάδρομοι αγωνιστές
(inverse agonists)

• Στη δεκαετία του 1990 ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν β υποδοχείς που συνδέονται με 
την πρωτεϊνη G (GPCRs), οι οποίοι ενεργοποιούνται χωρίς να είναι απαραίτητη η 
σύνδεση αγωνιστή 

• Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάποιων ανταγωνιστών των GPCRs που 
μπορούσαν να απενεργοποιήσουν αυτούς τους μη συνδεδεμένους με αγωνιστή 
υποδοχείς.

• Για να διαχωριστούν από τους ανταγωνιστές των β2 υποδοχέων ονομάστηκαν 
ανάδρομοι αγωνιστές (inverse agonists) (nadolol, cervidolol, bisoprolol και
metoprolol) 

• Παρόλο που και οι δυο κατηγορίες μπλοκάρουν την ενεργοποίηση του υποδοχέα από 
τον αγωνιστή μόνο οι ανταγωνιστές μπορούν να απενεργοποιήσουν πλήρως τους 
«άδειους» (χωρίς σύνδεση με αγωνιστή) ενεργούς υποδοχείς   

Kenakin, 2001
Gong et al, 2002



Οι β2 και οι M2 υποδοχείς 
συνομιλούν προσυναπτικά και 
αναστέλλουν την έκλυση ACH

Στο άσθμα οι M2 υποδοχείς 
χάνουν την ικανότητα 
αναστολής της έκλυσης ACH, 
με αποτέλεσμα την αύξησή τηςΟι M2 υποδοχείς 

διεγείρονται από την ίδια 
την ACH για να μειώσουν 
περαιτέρω τα επίπεδα 
της (αρνητικό feedback)

Ο ρόλος των M2 υποδοχέων 
μετασυναπτικά είναι να 
παρατείνουν τη βρογχοστένωση
που επάγεται μέσω των Μ3 



Βραχυπρόθεσμος αποκλεισμός των β2 υποδοχέων



Μύθος (?) 

Παραδοσιακά διδασκόμασταν ότι οι β αναστολείς δεν πρέπει να 
χορηγούνται ποτέ σε ασθενείς με άσθμα, διότι προκαλούν απειλητική 
για τη ζωή οξεία βρογχοστένωση εξαιτίας της χολινεργικής δράσης 

που δεν παρεμποδίζεται από τις δράσεις των β υποδοχέων 



Πραγματικότητα..



Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4



Μελέτες επίδρασης στον FEV1 μιας δόσης β αναστολέα 
Δείχνουν συνολική μείωση του FEV1 κατά 7.46% (CI, 5.59% to 9.32%)

Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4



… ενώ η χορήγηση βρογχοδιασταλτικού οδήγησε σε
συνολική βελτίωση του FEV1 κατά 4.63% (CI, 2.47% to 6.78%)

Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4



Τρέχον δόγμα

• Οι β-αναστολείς επάγουν βρογχόσπασμο είτε ανταγωνιζόμενοι τη βρογχοδιασταλτική 
δράση των ενδογενών κατεχολαμινών, είτε μειώνοντας την ενεργοποίηση των β 
υποδοχέων. 

• Αυτό δεν εξηγεί επαρκώς γιατί οι καρδιοεκλεκτικοί β-ανταγωνιστές επίσης επάγουν 
βρογχόσπασμο. 

• Μελέτες διαφόρων καρδιοεκλεκτικών β ανταγωνιστών  (μετοπρολόλη, ατενολόλη) σε 
διάφορους υποτύπους β υποδοχέων που εκφράζονταν στις ίδιες κυτταρικές σειρές 
έδειξαν  ότι πολλοί από αυτούς τους ανταγωνιστές εκτός από τους β1 μπλοκάρουν και 
τους β2 υποδοχείς στους βρόγχους.  
(Hoffmann et al., 2004; Baker, 2005).

• Επιπλέον, αναγνωρίζεται πια και η πιθανότητα ο βρογχόσπασμος να οφείλεται στην 
ανάδρομη δράση τους (inverse agonists) πάνω στους άδειους υποδοχείς, μειώνοντας την 
ενεργοποίησή τους άμεσα (Kenakin, 2001) ή έμμεσα μέσω άλλων μονοπατιών (Gong et 
al, 2002).

Πώς επάγουν βρογχόσπασμο οι β αποκλειστές κατά 
τη βραχυπρόθεσμη δράση τους;



Μακροχρόνια χορήγηση β αποκλειστών

Προσυναπτικά η 
υπερέκφραση των 
β2 υποδοχέων 
οδηγεί σε αναστολή 
της έκλυσης ACH 

Μετασυναπτικά η 
υπερέκφραση των β2 
υποδοχέων δεν μπορεί 
να αντισταθμίσει 
πλήρως τον 
βρογχόσπασμο που 
πυροδοτείται από το 
παρασυμπαθητικό



Η θεραπεία με nadolol ή carvedilol οδήγησε σε σημαντική αύξηση της 
πυκνότητας των β αδρενεργικών υποδοχέων στον πνεύμονα 

(ιδιαίτερα στη μακροχρόνια χορήγηση - κατά 719% και 828%, αντίστοιχα)

Callaerts-Vegh et al.



Μακροχρόνια χορήγηση β αποκλειστών

Προσθήκη β αγωνιστή



Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4

However,  -blockers without
Η προσθήκη β αγωνιστή στη θεραπεία οδήγησε σε αύξηση του FEV1 κατά 12.6% (CI, 
0.3% to 25.6%) σε σύγκριση με τους καρδιοεκλεκτικούς αποκλειστές που έχουν και 

συμπαθητικομιμητική δράση



Μελέτες επίδρασης στον FEV1 μακροχρόνιας θεραπείας με β αναστολέα 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4

Οι καρδιοεκλεκτικοί αποκλειστές δεν διέφεραν σημαντικά από την ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου ως προς την ανταπόκριση του FEV1, τον αριθμό των ασθενών με συμπτώματα και τη 

χρήση ανακουφιστικού φαρμάκου



Η προσθήκη Μ3 
αποκλειστή μετασυναπτικά 
μπορεί να βελτιώσει την 
AHR και αντισταθμίσει τον 
βρογχόσπασμο που 
επάγεται από το 
παρασυμπαθητικό   



Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Apr 6; 101(14): 4948–4953.

Μια μόνο i.v. δόση nadolol ή carvedilol, 15 min πριν την πρόκληση με 
Mch οδήγησε σε αύξηση των αντιστάσεων (peak Raw) κατά 33.7% 
και 67.7% (P < 0.05), αντίστοιχα
Όταν το φάρμακο χορηγήθηκε για 28 ημέρες οι peak Raw μειώθηκαν 
κατά 43% (P < 0.05) και 22.9% (P < 0.05), αντίστοιχα.

Η alprenolol, β αποκλειστής και μερικός β αγωνιστής μείωσε τις 
peak Raw κατά 75.7% (P < 0.05), ενώ στη μακροχρόνια χορήγηση δεν 
άλλαξε τις αντιστάσεις

Η σαλβουταμόλη, μείωσε τις peak Raw κατά 41.1%, ενώ 
μακροχρόνια δεν τις επηρέασε

.Η απόκριση του βρογχικού δέντρου μετά τη χορήγηση β αποκλειστών 
εξαρτάται από τον τύπο του αποκλειστή, αλλά και τη διάρκεια χορήγησης 



Δέκα ασθενείς με ήπιο άσθμα που δεν λάμβαναν στεροειδή (mean FEV1 of
90%) έλαβαν nadolol σε σταδιακά αυξανόμενη δόση ξεκινώντας από τα 10 
έως και τα 40 mg σε διάστημα 9 εβδομάδων. 

Αρχικά υπήρξε μείωση του FEV1, αλλά με τη μακροχρόνια χορήγηση 
επανήλθε στα επίπεδα αναφοράς.



Η μακροχρόνια χορήγηση βελτίωσε σημαντικά τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα
(σχεδόν διπλασιασμός της δόσης PC20 για πτώση του FEV1 κατά 20% )



• Αναδρομική μελέτη παρατήρησης που συμπεριέλαβε 53 994 ασθενείς με 
άσθμα, από τους οποίους 1527 (2.8%; 95% CI 2.69% to 2.97%) 
λάμβαναν β αποκλειστή. Από αυτούς, 441 (28.9%, 95% CI 26.7% -
31.2%) ξεκίνησαν θεραπεία με β αποκλειστή ενώ είχαν μη ελεγχόμενο 
άσθμα 

• Το πρωτεύον σημείο έκβασης της μελέτης ήταν να καταγραφεί η 
συχνότητα θεραπείας με στεροειδή για τον έλεγχο πιθανής παρόξυνσης 
σε αυτούς τους 441 ασθενείς 



Δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της αναγκαιότητας χρήσης 
στεροειδών σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς των ασθενών



Am J Respir Crit Care Med. 2013 Jun 15;187(12):1308-14

Διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη, ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη της χορήγησης propranolol σε ασθενείς με ήπιο-μέτριο 
άσθμα που λάμβαναν ICS. 

Οι ασθενείς έλαβαν propranolol με σταδιακή αύξηση της δόσης σε 
διάστημα 6-8 εβδομάδων έως τη δόση των 80 mg/ημέρα ή εικονικό 
φάρμακο.

Ταυτόχρονα έλαβαν τιοτρόπιο για 4 – 6 εβδ. σε κάθε θεραπευτική 
περίοδο



Επίσης δεν υπήρξαν διαφορές στις βαθμολογίες των ACQ ή AQLQ

Η μακροχρόνια θεραπεία με propranolol δεν οδήγησε σε αύξηση της AHR
στην ισταμίνη ή τη μεταχολίνη στις ομάδες που λάμβαναν ή όχι τιοτρόπιο



Μύθος (!) 

Οι β αναστολείς δεν πρέπει να χορηγούνται ποτέ σε ασθενείς με 
άσθμα, διότι προκαλούν απειλητική για τη ζωή οξεία βρογχοστένωση 
εξαιτίας της χολινεργικής δράσης, που δεν παρεμποδίζεται από τις 

δράσεις των β υποδοχέων 





Εξετάσθηκαν οι μηχανισμοί των ευεργετικών επιδράσεων  της μακροχρόνιας 
χορήγησης διαφόρων  β αποκλειστών σε πειραματικό μοντέλο αλλεργικού 

άσθματος

Am J Respir Cell Mol Biol. 2008 Mar;38(3):256-62



Μείωση των κυτταροκινών στο BAL στην ομάδα που έλαβε nadolol



Μείωση της έκφρασης Muc5ac και Muc5b στη μακροχρόνια χορήγηση
β αποκλειστών 



3 ημέρες
24 ημέρες

Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol (2012) 385:203–210



Στη συνδυασμένη θεραπεία με τη nadolol η μείωση των ηωσινόφιλων στο BAL
επετεύχθη με μικρότερη δόση στεροειδών συγκριτικά με τη μονοθεραπεία 

58%

81%

36%



18%

62%

83%

Μείωση της έκφρασης  μουκίνης στη συνδυασμένη χορήγηση
β αποκλειστών/στεροειδών 



…και σημαντική μείωση των δεικτών φλεγμονής



?



• Βελτίωση του FEV1
• Αύξηση των β2 

υποδοχέων
• Βελτίωση της βρογχικής 

υπεραντιδραστικότητας
• Δεν οδηγεί σε σοβαρές 

παροξύνσεις 
• Χαμηλότερα επίπεδα 

φλεγμονής 


