Μελέτες μὲ τὴν ιβαμπραδίνη στὴ στεφανιαία
νόσο καὶ στὴν καρδιακή ἀνεπάρκεια
Ἰωάννης Α. Λακουμέντας
Διευθυντὴς ΕΣΥ, Β΄ Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Α. «Ο Εὑαγγελισμός»

Εὐανθία Ν. Παππᾶ
Ἀναισθησιολόγος – Ἐντατικολόγος, Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ἀντώνης Μ. Σιδέρης
Συντονιστὴς Διευθυντὴς ΕΣΥ, Β΄ Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Α. «Ο Εὑαγγελισμός»

Εἰσαγωγὴ
ἰβαμπραδίνη εἶναι ἀμιγὴς παράγοντας
μείωσης τῆς καρδιακῆς συχνότητας μὲ
ἄμεση καὶ ἐκλεκτικὴ ἀναστολὴ τοῦ ρεύματος If στὸν φλεβόκομβο. Ἡ ἀναστολὴ τῆς ἰοντικῆς ροῆς διαμέσου τῶν F καναλιῶν μειώνει τὴν
κλίση τῆς διαστολικῆς ἐκπόλωσης τοῦ δυναμικοῦ
ἐνέργειας τῶν κυττάρων τοῦ φλεβοκόμβου καὶ
ἐπιβραδύνει τὴν καρδιακὴ συχνότητα. Ἡ ἰβαμπραδίνη δὲν ἔχει ἐπίδραση στὴ μυοκαρδιακὴ συσταλτικότητα (ἢ χάλαση), στὴν κοιλιακὴ ἐπαναπόλωση ἢ στὴν ἐνδοκαρδιακὴ ἀγωγιμότητα καὶ
μειώνει τὴν καρδιακὴ συχνότητα ἀνάλογα μὲ τὴν
ἀρχικὴ καρδιακὴ συχνότητα (πρὸ τῆς χορήγησης
τοῦ φαρμάκου). Ὅσο ὑψηλότερη εἶναι ἡ ἀρχικὴ
καρδιακὴ συχνότητα, τόσο μεγαλύτερη εἶναι καὶ
ἡ μείωση ποὺ ἐπιτυγχάνεται, καὶ ἀντιστρόφως.
Ἡ ἰβαμπραδίνη εἶναι ἐγκεκριμένη γιὰ τὴ θεραπεία ἀσθενῶν μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ μὲ καρδιακὴ συχνότητα (HR) >60
bpm, ποὺ εἶναι ἀνεπαρκῶς ἐλεγχόμενοι μὲ τὴ βέλτιστη δόση τοῦ β-ἀναστολέα ἢ δὲν ἀνέχονται τοὺς
β-ἀναστολεῖς ἢ ἔχουν ἀντένδειξη γιὰ τὴ χρήση
τους (ἔνδειξη ΙΙa, B ὡς ἀντιστηθαγχικὸ φάρμακο
δεύτερης γραμμῆς –European guidelines 2013)1.
Ἡ Ἐπιτροπὴ Φαρμακευτικῶν Προϊόντων Ἀνθρώπινης Χρήσης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ
Φαρμάκων ἐπιβεβαίωσε τὸ 2014, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης SIGNIFY, τὸ θετικὸ ἰσοζύγιο
ὀφέλους-κινδύνου τῆς ἰβαμπραδίνης γιὰ τὴ θερα-
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πευτικὴ ἀντιμετώπιση τῶν στηθαγχικῶν συμπτωμάτων καὶ συνέστησε τὴ χορήγηση τοῦ φαρμάκου
σὲ HR τουλάχιστον 70 bpm μὲ ἐναρκτήρια δόση
τὰ 5 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα καὶ μέγιστη δόση τὰ
7,5 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα2. Ἐπιπλέον, ἔθεσε καὶ
τοὺς περιορισμοὺς τῆς μὴ ταυτόχρονης χορήγησης
μὲ τὰ φάρμακα βεραπαμίλη ἢ διλτιαζέμη, καθὼς
καὶ τῆς παρακολούθησης γιὰ πιθανὴ ἐμφάνιση
κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Ἐπίσης, ἡ ἰβαμπραδίνη ἐνδείκνυται γιὰ τὴ
μείωση τοῦ κινδύνου νοσηλείας ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας LVEF≤35%), φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ
καὶ HR≥70 bpm, ποὺ παραμένουν συμπτωματικοὶ
(λειτουργικὴ τάξη II-ΙV κατὰ NYHA) παρὰ τὴν
χορηγηθεῖσα θεραπεία μὲ τὴ βέλτιστη δόση (ἢ τὴ
μέγιστη ἀνεκτὴ) β-ἀναστολέα, ἀναστολέα τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης (ἢ ἀναστολέα τῶν ὑποδοχέων τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ) καὶ
ἀνταγωνιστῆ τῶν ὑποδοχέων τῆς ἀλδοστερόνης
(ἔνδειξη ΙΙa, B- European guidelines 2012)3.

Μελέτες μὲ τὴν ἰβαμπραδίνη στὴ στεφανιαία νόσο
Α.Ἡ ἰβαμπραδίνη στὴ σταθερὴ στηθάγχη
Ἡ ἰβαμπραδίνη σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη ὡς μονοθεραπεία ἔναντι εἰκονικοῦ φαρμάκου.
1. Borer JS et al., 2003: Antianginal and Antiische
mic Effects of Ivabradine, an If Inhibitor, in Stable
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Angina4.
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, ἐλεγχόμενη μὲ
placebo, πολυκεντρικὴ μελέτη.
Διενεργήθηκε σὲ 360 ἀσθενεῖς με σταθεροποιημένη στεφανιαία νόσο καὶ χρόνια σταθερὴ στηθάγχη. Διάρκεια: 2 ἑβδομάδες μὲ ἐπέκταση σὲ 2-3
μῆνες.
Σύγκριση ἰβαμπραδίνης 5 mg x 2 ἢ 10 mg x 2
μὲ εἰκονικὸ φάρμακο.
Ἀποτελέσματα:
Σὲ δοκιμασία κόπωσης, δοσοεξαρτώμενη
βελτίωση παραμέτρων μὲ τὴν ἰβαμπραδίνη σὲ
σύγκριση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο: 1. Σημαντικὴ
αὔξηση τοῦ χρόνου γιὰ ἐμφάνιση πτώσης τοῦ ST
διαστήματος 1 mm (44.1 καὶ 46.2 ἔναντι 9.0 sec,
p=0.016), 2. Σημαντικὴ μείωση τοῦ διπλοῦ γινομένου στὴ μέγιστη ἄσκηση (p=0.011), 3. Ἐμφάνιση
ἀνοχῆς στὴν ἄσκηση σὲ μεγαλύτερο ἔργο.
Σὲ ἐπέκταση τῆς μελέτης σὲ 2-3 μῆνες: 1. Μείωση τῶν στηθαγχικῶν ἐπεισοδίων ἀπὸ 4.14 τὴν
ἑβδομάδα σὲ 0.95 (p <0.001), 2. Μείωση τῆς χρήσης ὑπογλώσσιων δισκίων νιτρώδους ἀπὸ 2.28
τὴν ἑβδομάδα σὲ 0.50 (p <0.001).
Σημαντικὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας ἠρεμίας καὶ ἄσκησης (p <0.05 γιὰ τὸ καθένα
ἔναντι placebo).
Ἡ ἰβαμπραδίνη σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη ὡς μονοθεραπεία ἔναντι β-ἀναστολέα.
1. Tardif J-C et al, 2005: INITIATIVE (International
Trial of the AnTi-anginal effects of IVabradinE
compared to atenolol)5.
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, πολυκεντρικὴ
μελέτη.
Διενεργήθηκε σὲ 939 ἀσθενεῖς με στεφανιαία
νόσο καὶ σταθερὴ στηθάγχη. Διάρκεια: 16 ἑβδομάδες.
Σύγκριση ἰβαμπραδίνης 7.5 ἢ 10 mg x 2 μὲ
ἀτενολόλη 50-100 mg x 1.Ἔλεγχος τοῦ συνολικοῦ
χρόνου ἄσκησης σὲ δοκιμασία κόπωσης καὶ τῶν
ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων ἀνὰ ἑβδομάδα.
Ἀποτελέσματα:
Αὔξηση τοῦ συνολικοῦ χρόνου ἄσκησης σὲ
δοκιμασία κόπωσης μὲ ἰβαμπραδίνη καὶ ἀτενολόλη μὲ μὴ κατωτερότητα τῆς ἰβαμπραδίνης (+86.8
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καὶ +91.7 s μὲ ἰβαμπραδίνη 7.5 καὶ 10 mg x 2,
ἔναντι 78.8 s μὲ ἀτενολόλη 50-100 mg x 1, μέση
διαφορὰ 10.3 καὶ 15.7 s, p <0.001 γιὰ μὴ κατωτερότητα). Τάση γιὰ μεγαλύτερη βελτίωση ὅλων
τῶν παραμέτρων τῆς δοκιμασίας μὲ ἰβαμπραδίνη
(χρόνος γιὰ ἔναρξη τῆς στηθάγχης, χρόνος ὑποχώρησης τῆς στηθάγχης καὶ χρόνος ἐμφάνισης πτώσης τοῦ διαστήματος ST 1 mm).
Παρόμοια μείωση τῶν ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων ἀνὰ ἑβδομάδα μὲ τὶς δύο θεραπεῖες (-2.2 καὶ
-2.3 μὲ ἰβαμπραδίνη 7.5 καὶ 10 mg x 2 ἔναντι -2.7
μὲ ἀτενολόλη).
Ἡ καρδιακὴ συχνότητα ἠρεμίας μειώθηκε
κατὰ 14.3 καὶ 14.31 bpm μὲ ἰβαμπραδίνη 7.5 καὶ
10 mg x 2 ἔναντι 15.6 bpm μὲ ἀτενολόλη.
Ἡ ἰβαμπραδίνη σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη ὡς μονοθεραπεία ἔναντι ἀνταγωνιστῆ ἀσβεστίου.
1. Ruzyllo et al., 2007: Antianginal efficacy and
safety of ivabradinecompared with amlodipine in
patients with stable effort angina pectoris6.
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, πολυκεντρικὴ
μελέτη.
Διενεργήθηκε σὲ 1.195 ἀσθενεῖς με χρόνια
σταθερὴ στηθάγχη. Διάρκεια: 3 μῆνες.
Σύγκριση ἰβαμπραδίνης 7.5 ἢ 10 mg x 2 μὲ
ἀμλοδιπίνη 10 mg x 1. Ἔλεγχος τοῦ συνολικοῦ
χρόνου ἄσκησης σὲ δοκιμασία κόπωσης καὶ τῶν
ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων ἀνὰ ἑβδομάδα.
Ἀποτελέσματα:
Αὔξηση τοῦ συνολικοῦ χρόνου ἄσκησης σὲ
δοκιμασία κόπωσης μὲ ἰβαμπραδίνη καὶ ἀμλοδιπίνη μὲ μὴ κατωτερότητα τῆς ἰβαμπραδίνης (+27.6
καὶ +21.7 s μὲ ἰβαμπραδίνη 7.5 καὶ 10 mg x 2, ἔναντι 31.2 s μὲ ἀμλοδιπίνη 10 mg x 1, μέση διαφορὰ
1.8 καὶ 6.6 s, p <0.001 γιὰ μὴ κατωτερότητα τῆς
ἰβαμπραδίνης). Ἐπίσης, ἡ ἰβαμπραδίνη δὲν ἦταν
κατώτερη της ἀμλοδιπίνης στὴ βελτίωση τῆς ἀνοχῆς στὴν ἄσκηση, στὴν αὔξηση τοῦ χρόνου γιὰ
ἔναρξη τῆς στηθάγχης, στὸ χρόνο ὑποχώρησης
τῆς στηθάγχης καὶ στὸ χρόνο ἐμφάνισης πτώσης
τοῦ διαστήματος ST 1 mm, ἐνῶ ἐμφάνισε μιὰ μεγαλύτερη μείωση τοῦ διπλοῦ γινομένου.
Παρόμοια μείωση τῶν ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων ἀνὰ ἑβδομάδα μὲ τὶς δύο θεραπεῖες (-3.0 καὶ
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-3.2 μὲ ἰβαμπραδίνη 7.5 καὶ 10 mg x 2 ἔναντι -3.0
μὲ ἀμλοδιπίνη).
Συνδυαστικὴ θεραπεία ἰβαμπραδίνης μὲ β-ἀναστολέα σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη.
1. Tardif JC et al, 2012: ASSOCIATE (evaluation
of the Antianginal efficacy and Safety of the
aSsociation OF the If Current Inhibitor ivAbradine
with a beta-blocker)7.
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, πολυκεντρικὴ
μελέτη, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο.
Σὲ 889 ἀσθενεῖς μὲ χρόνια σταθερὴ στηθάγχη,
ποὺ λάμβαναν ἀτενολόλη, προστέθηκε ἰβαμπραδίνη 5 mg x 2 γιὰ 2 μῆνες ποὺ αὐξήθηκε σὲ 7.5 mg
x 2 τοὺς ἑπόμενους 2 μῆνες ἢ προστέθηκε placebo
στὸ ἴδιο διάστημα. Διάρκεια: 4 μῆνες.
Ἔγινε ἔλεγχος παραμέτρων δοκιμασίας κόπωσης μετὰ ἀπὸ 2 μῆνες ἐπιπρόσθετης χορήγησης
ἰβαμπραδίνης 5 mg x 2 ἢ placebo σὲ ἀτενολόλη 50
mg x 1 καὶ μετὰ 4 μῆνες ἐπιπρόσθετης χορήγησης
ἰβαμπραδίνης 7.5 mg x 2 ἢ placebo στὸν ἴδιο β-ἀναστολέα.
Ἀποτελέσματα:
Βελτίωση παραμέτρων δοκιμασίας κόπωσης.
Αὔξηση τοῦ συνολικοῦ χρόνου ἄσκησης, τοῦ χρόνου γιὰ ἔναρξη τῆς στηθάγχης, τοῦ χρόνου ὑποχώρησης τῆς στηθάγχης καὶ τοῦ χρόνου ἐμφάνισης
πτώσης τοῦ διαστήματος ST 1 mm στὴν ὁμάδα τῆς
ἰβαμπραδίνης ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου (p
<0.001) στοὺς 2 καί, ἰδιαίτερα, στοὺς 4 μῆνες θεραπείας.
2. Werdan K et al, 2012: ΑDDITIONS (practical
Daily efficacy and safety of procoralan In
combination with beta blockerS)8.
Πολυκεντρική, open-label μελέτη παρατήρησης.
Σὲ 2.330 ἀσθενεῖς με χρόνια σταθερὴ στηθάγχη, ποὺ λάμβαναν β-ἀναστολέα, προστέθηκε ἰβαμπραδίνη 2.5 – 7.5 mg x 2. Διάρκεια: 4 μῆνες.
Ἀποτελέσματα:
Σημαντικὴ μείωση μὲ προσθήκη ἰβαμπραδίνης στὴ κλασικὴ ἀγωγὴ τῆς καρδιακῆς συχνότητας (ἀπὸ 85 σὲ 65.5 bpm, p <0.0001), τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν στηθαγχικῶν ἐπεισοδίων τὴν ἑβδομάδα (ἀπὸ
1.7 σὲ 0.3, p <0.0001) καὶ τῆς κατανάλωσης νιτρω-
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δῶν τὴν ἑβδομάδα (ἀπὸ 2.3 σὲ 0.4, p <0.0001).
Ἐπίσης βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς, ὅπως
ἐκτιμήθηκε μὲ scores ἐρωτηματολογίων.
3. Κοster R et al, 2009: REDUCTION (Re
duction of ischaemic Events by reduction of hearT
rate In the treatment OF stable aNgina with iva
bradine)9.
Πολυκεντρική, open-label μελέτη παρατήρησης.
Σὲ 4.954 ἀσθενεῖς με σταθερὴ στηθάγχη, ποὺ
λάμβαναν β-ἀναστολέα προστέθηκε ἰβαμπραδίνη
2.5 – 7.5 mg x 2. Διάρκεια: 4 μῆνες.
Ἀποτελέσματα:
Σημαντικὴ μείωση μὲ προσθήκη ἰβαμπραδίνης στὴ κλασικὴ ἀγωγὴ τῆς καρδιακῆς συχνότητας ἠρεμίας (-12.4 bpm, p <0.0001 vs baseline), τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν στηθαγχικῶν ἐπεισοδίων τὴν ἑβδομάδα (ἀπὸ 2.8 σὲ 0.5, p <0.0001 vs baseline) καὶ
τῆς κατανάλωσης νιτρωδῶν τὴν ἑβδομάδα (ἀπὸ
3.7 σὲ 0.7, p <0.0001 vs baseline).
Σὲ ὑπομελέτη τῆς REDUCTION σὲ 382 ἀσθενεῖς ἡλικίας μεγαλύτερης τῶν 80 ἐτῶν καταγράφηκε ἀνάλογη σημαντικὴ μείωση τῆς καρδιακῆς
συχνότητας, τῶν στηθαγχικῶν ἐπεισοδίων καὶ
τῆς κατανάλωσης νιτρωδῶν βραχείας δράσης
μὲ τὴν προσθήκη ἰβαμπραδίνης (all p <0.0001 vs
baseline). Ἡ ἰβαμπραδίνη βρέθηκε ἀποτελεσματικὴ στοὺς ἡλικιωμένους.
Ἡ ἰβαμπραδίνη σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο
καὶ συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
1. Fox K et al, 2008: BEAUTIFUL (morbiditymortality EvALUaTion of the If inhibitor iva
bradine in patients with coronary disease and leftventricULar dysfunction)10.
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, πολυκεντρικὴ
μελέτη, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο.
Σὲ 10.917 ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο καὶ
κλάσμα ἐξώθησης <40%, ποὺ λάμβαναν συμβατικὴ ἀγωγή, ὅπως συνιστᾶται ἀπὸ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, προστέθηκε ἰβαμπραδίνη 5-7.5 mg x
2 ἢ placebo. Διάρκεια: 19 μῆνες.
Σύνθετα πρωτογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα:
καρδιαγγειακὸς θάνατος – εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκο-
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μεῖο γιὰ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου – εἰσαγωγὴ γιὰ πρωτοεμφανιζόμενη ἢ ἐπιδεινούμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἀποτελέσματα:
Πρωτογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα παρόμοια
στὴν ὁμάδα τῆς ἰβαμπραδίνης καὶ στὴν ὁμάδα
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου (15.4% ἔναντι 15.3%,
p=0.94). Πιθανὴ ἑρμηνεία: ἡ χαμηλὴ baseline καρδιακὴ συχνότητα καὶ ἡ ἀνεπαρκὴς μείωση τῆς
καρδιακῆς συχνότητας μὲ τὴν ἰβαμπραδίνη (5.6
bpm).
Ὅμως:
Στὴν ὑποομάδα 5.392 ἀσθενῶν με καρδιακὴ
συχνότητα ≥70 bpm ἡ ἰβαμπραδίνη μείωσε τὴν
εἰσαγωγὴ γιὰ ΜΙ κατὰ 36% (p=0.001) καὶ τὴ
στεφανιαία ἐπαναγγείωση κατὰ 30% (p=0.016).
Στὴν ὑποομάδα 1.507 ἀσθενῶν με σταθερὴ στηθάγχη τὰ πρωτογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα μειώθηκαν κατὰ 24% (p=0.05) καὶ οἱ εἰσαγωγὲς γιὰ
ΜΙ κατὰ 42% (p=0.021). Στὴν ἠχοκαρδιογραφικὴ
ὑπομελέτη 590 ἀσθενῶν σε 12 μῆνες καταγράφηκε
σημαντικὴ βελτίωση τοῦ δείκτη τελοσυστολικοῦ
ὄγκου καὶ τοῦ κλάσματος ἐξώθησης.
Ἡ ἰβαμπραδίνη σὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο,
χωρὶς κλινικὰ ἔκδηλη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
1. Fox K. et al, 2014: SIGNIFY (Study assessInG
the morbidity-mortality beNefits of the If inhi
bitor ivabradine in patients with coronarY artery
disease).11-12
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, πολυκεντρικὴ
μελέτη, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο.
Ἐντάχθηκαν 19.102 ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο, χωρὶς κλινικὰ ἔκδηλη καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια (μέσο EF:56,4%) καὶ HR ≥70 bpm
(12.049 παρουσίαζαν στηθάγχη κλάσης ≥ΙΙ κατὰ
τὴν ταξινόμηση τῆς Καναδικῆς Καρδιαγγειακῆς
Ἑταιρείας, CCS). Στὴ συμβατική, βασισμένη στὶς
κατευθυντήριες ὁδηγίες, θεραπεία προστέθηκε
ἰβαμπραδίνη σὲ μέση δόση 8,2±1,7 mg x 2 στοὺς
9.550 ἀσθενεῖς καὶ εἰκονικὸ φάρμακο στοὺς 9.552.
Διάρκεια: 27.8 μῆνες.
Σύνθετα πρωτογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα:
καρδιαγγειακὴ θνητότητα ἢ μὴ θανατηφόρο ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Δευτερογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα: καρδιαγγειακὴ θνητότητα, μὴ θα-
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νατηφόρο ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, συνολικὴ
θνητότητα.
Ἀποτελέσματα:
Δὲν ὑπῆρξε διαφορὰ στὰ πρωτογενῆ (6,8%
ἔναντι 6,4%, p=0.20) καὶ στὰ δευτερογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων. Ὑπῆρξε ὅμως μιὰ μικρή, ἀλλὰ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ
πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ σημείου (αὐξημένος
κίνδυνος καρδιαγγειακοῦ θανάτου καὶ μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος) στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν ἰβαμπραδίνη καὶ παρουσίαζαν στὴν ἀρχὴ τῆς
μελέτης στηθάγχη κλάσης ≥ΙΙ κατὰ CCS (7,6%
ἔναντι 6,5%, p=0.02).
Ἐπιπλέον ἡ ἰβαμπραδίνη αὔξησε σημαντικὰ
τὴν ἐπίπτωση βραδυκαρδίας ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου (18,0% ἔναντι 2,3%, p <0.001).

Β. Ἡ ἰβαμπραδίνη στὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου μὲ ἀνάσπαση τοῦ διαστήματος ST
(STEMI).
Ἠ ἰβαμπραδίνη στὸ STEMI ὡς μονοθεραπεία.
1. PG Steg et al, 2013: VIVIFY(eValuation of the
IntraVenous If inhibitor ivabradine after STsegment elevation mYocardial infarction).13
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή,
ἐλεγχόμενη μὲ placebo, πιλοτικὴ μελέτη.
Σὲ 121 ἀσθενεῖς μὲ STEMI, μέσης ἡλικίας
59.4±11.0 ἔτη, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ πρωτογενῆ
ἀγγειοπλαστικὴ (PPCI) καὶ εἶχαν φλεβοκομβικὸ
ρυθμὸ μὲ μέση καρδιακὴ συχνότητα 87±9.3 bpm
καὶ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση >90 mmHg, χορηγήθηκαν iv ἰβαμπραδίνη (σὲ 82 ἀσθενεῖς, 5 mg
ἐφ’ ἅπαξ σὲ 30 sec καὶ ἀκολούθως 5 mg σὲ συνεχῆ
ἔγχυση γιὰ 8 ὧρες) ἢ placebo (σὲ 42 ἀσθενεῖς).
Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν ἡ
καρδιακὴ συχνότητα καὶ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση.
Ἀποτελέσματα:
Σημαντικὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας
καταγράφηκε μὲ προσθήκη ἰβαμπραδίνης ἔναντι
placebo στὶς 8 ὧρες (22.2±1.3 ἔναντι 8.9±1.8 bpm,
p <0.001), χωρὶς διαφορὰ στὴν ἀρτηριακὴ πίεση
μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων. Οἱ διαφορὲς ἐξομοιώθηκαν μετὰ τὶς 48 ὧρες. Δὲν καταγράφηκε διαφορὰ
στὶς τιμὲς τῶν δεικτῶν μυοκαρδιακῆς νέκρωσης,
οὔτε στὸ κλάσμα ἐξώθησης, ἐνῶ οἱ τελοδιαστο-
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λικοὶ καὶ οἱ τελοσυστολικοὶ ὄγκοι τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας ἦσαν σημαντικὰ μικρότεροι μὲ τὴν ἰβαμπραδίνη στὶς 1.16±0.98 μέρες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς
θεραπείας.
Φάνηκε ὅτι ἡ χορήγηση iv ἰβαμπραδίνης στὸ
STEMI προκαλεῖ μιὰ ταχεῖα καὶ ἀναστρέψιμη
ἐπιβράδυνση τῆς καρδιακῆς συχνότητας, ποὺ βρέθηκε ἀσφαλὴς καὶ καλὰ ἀνεκτή. Μὲ ΜRI καρδιᾶς
δὲν ὑπῆρξε διαφορὰ στὸ μέγεθος τοῦ ἐμφράγματος, ἂν καὶ τὸ δεῖγμα ἦταν μικρὸ γιὰ συμπεράσματα κλινικῆς ἔκβασης.
Ἡ ἰβαμπραδίνη ἔναντι β-ἀναστολέα στὴν πρώιμη φάση προσθίου STEMI μετά ἀπὸ ἐπιτυχῆ
PPCI.
1. Sergio Fasullo et al, Palermo Italy 2009:
Comparison of Ivabradine Versus Metoprolol in
Early Phases of Reperfused Anterior Myocardial
Infarction With Impaired Left Ventricular Function:
Preliminary Findings.14
Τυχαιοποιημένη μελέτη.
Διενεργήθηκε σὲ 155 ἀσθενεῖς (105 ἄντρες,
50 γυναῖκες), ἡλικίας 18 ἕως 75 ἐτῶν μὲ πρῶτο
πρόσθιο STEMI, κλάση κατὰ KillipI-II, ἀποδεκτὸ
ἠχοκαρδιογραφικὸ παράθυρο, εἰσαγωγὴ ἐντὸς 4
ὡρῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων, LVEF
<50%, φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ καὶ μέση καρδιακὴ
συχνότητα >80 bpm. 76 ἀσθενεῖς ἔλαβαν μετοπρολόλη (ἀρχικὰ 25 mg x 2, μὲ τιτλοποίηση σὲ 100 mg
x 2) καὶ 79 ἰβαμπραδίνη (ἀρχικὰ 2,5 mg x 2, ποὺ
τιτλοποιήθηκε σὲ 7,5 mg x 2) 12 ὧρες μετὰ ἐπιτυχῆ
PPCI. Διερευνήθηκαν οἱ δράσεις τῆς ἰβαμπραδίνης
στὶς 30 μέρες παρακολούθησης. Παρακολουθήθηκαν ἀρτηριακὴ πίεση (BP), HR, ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) καὶ ἐργαστηριακὲς παράμετροι.
Μὲ ὑπερηχοκαρδιογράφημα μετρήθηκαν LVΕF,
τελοσυστολικὸς ὄγκος ἀριστερῆς κοιλίας, τελοδιαστολικὸς ὄγκος ἀριστερῆς κοιλίας καὶ δεῖκτες
διαστολικῆς λειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
(Ε/Α, DT, IVRT).
Ἀποτελέσματα:
Καταγράφηκαν σημαντικὲς μειώσεις τῆς BP
καὶ τῆς HR (παρόμοια) καὶ στὶς δύο ὁμάδες. Ἡ
ἰβαμπραδίνη ἔδειξε σημαντικὴ αὔξηση τοῦ EF
καὶ μείωση τοῦ τελοσυστολικοῦ καὶ τελοδιαστολικοῦ ὄγκου στοὺς 2 μῆνες θεραπείας, ἐνῶ ἡ μετο-
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προλόλη μόνο αὔξηση τοῦ EF.
Οἱ δυὸ ὁμάδες δὲν παρουσίασαν σημαντικὲς
διαφορὲς στὰ στεφανιαῖα συμβάματα, στὶς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, στὴ θνητότητα καὶ στὶς ἐπανεισαγωγὲς στὶς 60 μέρες θεραπείας.
Ἐπιπρόσθετη δράση τῆς ἰβαμπραδίνης στὴν
ἀναδιαμόρφωση (Remodeling) ἀσθενῶν μὲ
STEMI, βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ ἐπιτυχῆ PPCI.
1. Edouard Gerbaud et al, 2014: Effect of ivabradine
on left ventricular remodeling after reperfused
myocardial infarction: A pilot study.15
Πιλοτική, μὴ τυχαιοποιημένη μελέτη παρατήρησης.
Σὲ 124 ἀσθενεῖς μὲ STEMI, που λάμβαναν
συμβατικὴ ἀγωγή ὅπως συνιστᾶται ἀπὸ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, προστέθηκε ἰβαμπραδίνη 5
mg x 2 (μὲ βισοπρολόλη ποὺ τιτλοποιήθηκε ἕως 10
mg μὲ στόχο HR <60 bpm) ἢ placebo, 1 ἕως 3 ὧρες
μετὰ ἐπιτυχῆ PPCI καὶ ὅταν HR >70 bpm. Μὲ MRI
καρδιᾶς μετρήθηκαν ὄγκοι, μᾶζα, κλάσμα ἐξώθησης, πάχος τοιχωμάτων ἐμφραγματικῆς καὶ μὴ ἐμφραγματικῆς περιοχῆς τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, στὶς
6 μέρες καὶ στοὺς 3 μῆνες. Διάρκεια: 3 μῆνες.
Ἀποτελέσματα:
Μεγαλύτερη μείωση τῆς HR καταγράφηκε
στὴν ὁμάδα τῆς ἰβαμπραδίνης στὶς 6 μέρες καὶ
στοὺς 3 μῆνες. Ἐπίσης, μικρότερη αὔξηση τοῦ
τελοδιαστολικοῦ ὄγκου καὶ μεγαλύτερη αὔξηση
τοῦ EF καταγράφηκαν στοὺς 3 μῆνες. Φάνηκε ὅτι
ἡ πρώιμη χορήγηση τῆς ἰβαμπραδίνης σὲ STEMI
μὲ ἐπιτυχῆ ἐπαναιμάτωση (ροὴ ΤΙΜΙ 3) μπορεῖ νὰ
βελτιώσει τὴν ἀναδιαμόρφωση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ὅταν προστίθεται στὴ σύγχρονη θεραπεία
ποὺ περιλαμβάνει β-ἀναστολεῖς.

Μελέτες μὲ τὴν ἰβαμπραδίνη στὴν καρδιακή
ἀνεπάρκεια
Ἰβαμπραδίνη, Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια καὶ πρόληψη καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων.
1. Swedberg K et al, 2010: SHIFT (Systolic Heart
failure treatment with If inhibitor ivabradine
Trial).16
Τυχαιοποιημένη, διπλὴ τυφλή, πολυκεντρικὴ
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μελέτη, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο.
Σὲ 6.558 ἀσθενεῖς μὲ συμπτωματικὴ χρόνια
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (EF <35%) καὶ HR >70
bpm, ποὺ λάμβαναν συμβατική, βασισμένη στὶς
κατευθυντήριες ὁδηγίες, θεραπεία προστέθηκε
ἰβαμπραδίνη 5 mg x 2 ἀρχικά, ποὺ τιτλοποιήθηκε
ἕως 7.5 mg x 2. Διάρκεια: 22.9 μῆνες.
Σύνθετα πρωτογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα:
καρδιαγγειακὴ θνητότητα ἢ εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο γιὰ ἐπιδεινούμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἀποτελέσματα:
Ἡ ἰβαμπραδίνη μείωσε σημαντικὰ τὸν κίνδυνο τοῦ καρδιαγγειακοῦ θανάτου καὶ τῆς εἰσαγωγῆς γιὰ ἐπιδείνωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
κατὰ 18%, συγκριτικὰ μὲ εἰκονικὸ φάρμακο (p
<0.0001). Χρειάζεται νὰ θεραπευτοῦν 26 ἀσθενεῖς γιὰ ἕνα χρόνο, γιὰ νὰ προληφθεῖ ἕνα πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο.
Ἡ ἰβαμπραδίνη μείωσε σημαντικὰ τὸν κίνδυνο τῆς εἰσαγωγῆς γιὰ ἐπιδείνωση τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας κατὰ 26%, συγκριτικὰ μὲ εἰκονικὸ
φάρμακο (p <0.001) καὶ τὸν κίνδυνο τοῦ θανάτου ἀπὸ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κατὰ 26%, συγ
κριτικὰ μὲ εἰκονικὸ φάρμακο (p <0.014).
Σὲ ἀρχικὴ καρδιακὴ συχνότητα ≥75 bpm ἡ
ἰβαμπραδίνη μείωσε σημαντικά το πρωτογενὲς
καταληκτικὸ σημεῖο, τὴν καρδιαγγειακὴ θνητότητα, τὴν ὁλικὴ θνητότητα, τὸ θάνατο ἀπὸ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ τὴν εἰσαγωγὴ γιὰ ἀπορρύθμιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
Ἰβαμπραδίνη, Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια καὶ βελτίωση στὴν ἀνοχὴ στὴν ἄσκηση καὶ στὴ λειτουργικὴ κλάση.
1. Volterrani M et al, 2011: CARVIVA (effect of
CARVedilol, IVAbradine or their combination on
exercise capacity in patients with Heart Failure).17
Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη.
Σὲ 121 ἀσθενεῖς με καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
ποὺ λάμβαναν μέγιστη δόση ἀναστολέα τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης, ἐκτιμήθηκε
ἡ δράση τῆς ἰβαμπραδίνης (>7.5 mg x 2) μόνης ἢ
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν καρβεδιλόλη (5/12,5 mg x 2)
ἔναντι μόνης τῆς καρβεδιλόλης (>25 mg x 2) στὴν
ἀνοχὴ στὴν ἄσκηση. Διάρκεια: 12 μῆνες.
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Ἀποτελέσματα:
Σημαντικὴ βελτίωση μὲ ἰβαμπραδίνη ἢ τὸ
συνδυασμὸ μὲ β-ἀναστολέα ἔναντι μόνο τοῦ β-ἀναστολέα στὴ διάρκεια 6λεπτης βάδισης, στὶς παραμέτρους τῆς καρδιοαναπνευστικῆς δοκιμασίας
κόπωσης (MVO2, VO2, VAT) καὶ στὴ λειτουργικὴ
κλάση κατὰ NYHA.
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