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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•

Η ηµιφουµαρική βισοπρολόλη (bisoprolol fumarate)
ανήκει στην ευρύτερη θεραπευτική κατηγορία των βαναστολέων (beta blockers)

•

Ως β-αναστολέας, η βισοπρολόλη στοχεύει στον
αποκλεισµό των β-αδρενεργικών υποδοχέων στην
καρδιά και στα περιφερικά αγγεία προκειµένου να
µειωθεί η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) του ασθενούς

•

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά β1-εκλεκτικό
αποκλειστή, γεγονός που σηµαίνει ότι στοχεύει
σχεδόν αποκλειστικά στον αποκλεισµό των β1αδρενεργικών υποδοχέων που συναντώνται στην
καρδιά (σε αντίθεση µε τους β2-αδρενεργικούς
υποδοχείς που συναντώνται κυρίως στους βρόγχους)

ΣΚΟΠΟΣ
Η καταγραφή στην καθηµερινή κλινική πρακτική της
συµµόρφωσης στη θεραπεία µε χορήγηση
βισοπρολόλης για 24 εβδοµάδες και η καταγραφή
των αιτίων διακοπής της θεραπείας, σε ασθενείς µε
αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι και ΙΙ
(µονοθεραπεία ή σε συνδυασµό µε άλλα
αντιυπερτασικά).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
!

Άνδρες και γυναίκες εξωτερικοί ασθενείς ηλικίας ≥ 18 ετών.

!

Τεκµηριωµένη διάγνωση ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης βαθµού 1 έως 2.

!

Ασθενείς που ήδη λαµβάνουν θεραπεία µε Βισοπρολόλη, είτε σαν
µονοθεραπεία είτε συνδυαστικά, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, για διάστηµα 4 (τεσσάρων)
τουλάχιστον εβδοµάδων πριν την ένταξή τους στη µελέτη.

!

Ασθενείς µε διαθέσιµο ιατρικό αρχείο σχετικά µε τις µετρήσεις της αρτηριακής
τους πίεσης κατά την έναρξη (πριν την έναρξη της θεραπείας µε Βισοπρολόλη).

!

Ασθενείς που είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν το Έντυπο
Ενηµέρωσης Ασθενούς και το έχουν υπογράψει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
!

Τεκµηριωµένη διάγνωση δευτεροπαθούς ή σοβαρής
(βαθµού 3) υπέρτασης (ΣΑΠ ≥ 180 mmHg και/ή ΔΑΠ ≥ 110
mmHg).

!

Γνωστή ή πιθανολογούµενη υπερευαισθησία ή αντένδειξη
στη Βισοπρολόλη ή στα έκδοχα της.

!

Ασθενείς που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν και να
κατανοήσουν το Έντυπο Ενηµέρωσης Ασθενή ή που
αδυνατούν να συµµορφωθούν µε το πρωτόκολλο και τις
διαδικασίες της µελέτης.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

20,8 %

13,5 %

42,4 %

6,7%

5,3 %

8,7%

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ
!

Πολυκεντρική, προοπτική, µη παρεµβατική µελέτη παρατήρησης.

!

Στη µελέτη µετείχαν 448 ασθενείς µε αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι & ΙΙ από όλα τα
γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας.

!

Τα δεδοµένα συλλέχτηκαν και καταγράφηκαν από την Καρδιολογική Κλινική Δηµόσιου
Νοσοκοµείου που ήταν και το συντονιστικό κέντρο της µελέτης και 33 ιδιώτες
Καρδιολόγους.

!

Οι ασθενείς πραγµατοποίησαν δύο επισκέψεις παρακολούθησης (3 & 6 µήνες µετά την
εισαγωγή τους στη µελέτη).

!

Καταγράφηκαν τα δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και
τα στοιχεία σχετικά µε την θεραπεία µε βισοπρολόλη (αποτελεσµατικότητα,
συµµόρφωση, ανεπιθύµητες ενέργειες) µέσω συµπλήρωσης ειδικού ηµερολογίου
καταγραφής των δόσεων που τηρούνταν από τον ίδιο τον ασθενή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

Μέση

Α ρ χ ι κ ή
135±12.4
επίσκεψη
12η εβδοµάδα
130±9.4
24η εβδοµάδα

125±14.9

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΠΙΕΣΗ

95% CI

Μέση

95% CI

(135.9-138.2)

81.5±8.3

(80.7-82.3)

(129.3-131.1)

78.2±7.1

(77.5-78.8)

(125.6-127.2)

76.9±6.6

(76.3-77.5)

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Mean ±SD

70.9±9.1
68.0±8.0
68.0±7.6

95% CI

(70.0-71.7)
(67.2-68.7)
(66.4-67.8)

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
!

Στις 12 και 24 εβδοµάδες αντίστοιχα ,οι ασθενείς που είχαν
άριστη (>80% των δόσεων να έχουν ληφθεί) ή πολύ καλή (>60%
των δόσεων να έχουν ληφθεί) συµµόρφωση στην αγωγή µε
βισοπρολόλη ήταν 89.4% (402/448) και 89.1% (401/448)
αντίστοιχα.

!

Οι κύριοι λόγοι µη λήψης της θεραπείας ήταν “Ξέχασα να πάρω
την αγωγή µου” (63.7%) και “ήµουν εκτός σπιτιού και δεν είχα
µαζί τα φάρµακα µου” (17.7%).

!

Στην 24η εβδοµάδα και οι ασθενείς και οι γιατροί ήταν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία ικανοποιηµένοι ή πολύ
ικανοποιηµένοι από τη θεραπεία τους µε τη βισοπρολόλη (98.4%
και 98.6% αντίστοιχα)

Αίτια µη συµµόρφωσης στην αγωγή (%) την 12η (n=46) και
24η εβδοµάδα (n=47)

12η εβδοµάδα
Ξέχασα να πάρω την αγωγή µου
Ήµουν εκτός σπιτιού
Αλλαγή των καθηµερινών
δραστηριοτήτων µου
Ήµουν απασχοληµένος
Ήµουν ασθενής
Κόστος

52.4
24.6
7.1
6.2
4.8
0.0

24η εβδοµάδα
65.5
12.1
5.2
5.2
1.7
0.0

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΣΟΠΡΟΛΟΛΗ

Ανεπιθύµητες ενέργειες (n (%))
Συνολικά 11/448 (2,4%)
12η εβδοµάδα

24η εβδοµάδα

Λεµφαδενοπάθεια

1 (0.2)

1 (0.2)

Περιφερικό οίδηµα

0

1 (0.2)

1 (0.2)

0

0

1 (0.2)

Μυέλωµα

1 (0.2)

0

Έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος

1 (0.2)

1 (0.2)

Βραδυκαρδία

2 (0.4)

0

Δερµατική λοίµωξη

1 (0.2)

0

Αύξηση ηπατικών ενζύµων
Στυτική δυσλειτουργία

• Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες υποστράφηκαν πλήρως µε
τη µείωση της δοσολογίας και διακοπή της θεραπείας
απαιτήθηκε µόνο στις 2 περιπτώσεις βραδυκαρδίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
!

Η χορήγηση βισοπρολόλης αποτελεί µια ασφαλή επιλογή στην
θεραπευτική αντιµετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης γεγονός
που αυξάνει την συµµόρφωση στην θεραπεία σε ασθενείς µε
αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι & ΙΙ.

!

Η παρουσία ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν πολύ µικρή και
µάλιστα οι διαταραχές της στυτικής δυσλειτουργίας/σεξουαλικής
επιθυµίας είναι <1% στο δείγµα αυτό του πληθυσµού.

