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Εἰσαγωγὴ

Π

αρὰ τὶς σύγχρονες τεχνικὲς τῆς διαδερμικῆς στεφανιαίας παρέμβασης (PCI)
καὶ τῆς ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης
(CABG), σημαντικὸ ποσοστὸ ἀσθενῶν μὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο (SCAD) θὰ συνεχίσει νὰ
ἐμφανίζει ἢ θὰ ἐμφανίσει ὑποτροπιάζοντα συμ
πτώματα στηθάγχης. Ἀρκετὲς τυχαιοποιημένες
μελέτες καὶ μετα-αναλύσεις1-3 ἔδειξαν ὅτι περίπου
τὸ 30% τῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ
ἐπαναγγείωση λόγῳ σταθερῆς στεφανιαίας νόσου
(ΣΣΝ) καὶ στηθάγχης, συνεχίζουν νὰ ἐμφανίζουν
συμπτώματα στηθάγχης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν
τεχνική ἐπαναγγείωσης (PCI ἢ CABG).Ἔτσι, ἡ
χρήση ἀντι-στηθαγχικῶν φαρμάκων ἀποτελεῖ μιὰ
ἀναγκαία θεραπεία σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς. Οἱ
τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC προτείνουν τὴ χρήση φαρμάκων πρώτης καὶ δεύτερης
γραμμῆς γιὰ τὴ διαχείριση τῆς σταθερῆς στηθάγχης.4 Ὡστόσο, αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς συχνά, παρουσιάζουν καὶ ἀρκετοὺς συνυπάρχοντες παράγοντες
κινδύνου ἢ συννοσηρότητες, οἱ ὁποῖοι, ἀφενός,
μεταβάλλουν τὴ θεραπευτικὴ προσέγγιση καί,
ἀφετέρου, μπορεῖ στὴν πράξη νὰ ἔχουν ὁδηγήσει στὴν ἀνάπτυξη στεφανιαίας νόσου. Σὲ αὐτὸ

τὸ ἄρθρο, πρόκειται νὰ συνοψίσουμε τὰ στοιχεῖα στὶς συστάσεις γιὰ τὴ θεραπεία τῆς σταθερῆς
στηθάγχης, προκειμένου νὰ ἐξατομικεύσουμε τὴ
θεραπεία τῶν ἀσθενῶν σύμφωνα μὲ τὰ ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικὰ καὶ τὶς συννοσηρότητές τους.
Θεραπεία σταθερῆς στηθάγχης σὲ εἰδικὲς συνθῆκες
Σταθερὴ στηθάγχη καὶ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης
Οἱ τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς
ESC γιὰ τὴ θεραπεία τῆς σταθερῆς στηθάγχης4
συνιστοῦν τὴ χρήση ἀναστολέων τοῦ συστήματος
ρενίνης-ἀγγειοτασίνης (RAS), καθὼς μπορεῖ νὰ
μεταβάλλουν εὐνοϊκὰ τὴν πρόγνωση, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴ χρήση ἀποκλειστῶν διαύλων ἀσβεστίου (CCBs) - β-ἀναστολέων καὶ νιτρωδῶν μακρᾶς
δράσης γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων.
Ὡστόσο, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι οἱ ἀναστολεῖς τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης
(RAS), οἱ ἀποκλειστὲς διαύλων ἀσβεστίου (CCBs)
καὶ οἱ β-ἀναστολεῖς ἀντιπροσωπεύουν παράγοντες μὲ σημαντικὴ ἀντι-υπερτασικὴ δράση. Οὐσιαστικά, αὐτοὶ οἱ παράγοντες ἀνήκουν στὶς τέσσερις ἀπὸ τὶς πέντε κατηγορίες ἀντι-υπερτασικῶν
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φαρμάκων, ποὺ προτείνονται ἀπὸ τὶς τρέχουσες
κατευθυντήριες ὁδηγίες ESH/ESC γιὰ τὴ διαχείριση τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης.5 Ἔτσι, σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σταθερὴ στηθάγχη, ποὺ χρήζουν ἀντι-υπερτασικῆς ἀγωγῆς, οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες ESH/
ESC ὑποδεικνύουν τὴ χρήση αὐτῶν τῶν παραγόντων ἀφοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης (ΑΠ), παρουσιάζουν καὶ ἄλλες πλειοτροπικές ἱδιότητες (ὅσον ἀφορᾶ στὴν πρόγνωση ἢ
στὴν ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων).
Τὸ ζήτημα τῆς χορήγησης αὐτῶν τῶν φαρμάκων ἀνακύπτει ὡστόσο σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὰ
ἐπίπεδα ΑΠ. Εἶναι πιθανό, τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα
ΑΠ νὰ μποροῦν νὰ προκαλέσουν καρδιαγγειακὰ
συμβάντα σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη, ὅπως
ἐξηγεῖται κυρίως ἀπὸ τὸ φαινόμενο τῆς καμπύλης
J (δηλαδὴ αὐξημένη συχνότητα ἐμφάνισης συμβάντων, ὅταν ἡ ΑΠ μειώνεται σημαντικά). Παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐπικυρωμένο κατώτατο
ὅριο ΑΠ κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στεφανιαία καρδιακὴ νόσο (ΣΣΝ) μποροῦν
νὰ παρουσιάσουν ἀνεπιθύμητα συμβάντα, μπορεῖ
νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς ἕνα κατώτατο ὅριο 120 mmHg στὴ συστολικὴ ΑΠ. Πρόσφατα, δεδομένα ἀπὸ 22.672 ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ
στεφανιαία ἀρτηριακὴ νόσο (ΣΣΝ) στὸ μητρῶο
CLARIFY6 ἀποκάλυψαν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΣΑΠ /
ΔΑΠ μικρότερη ἀπὸ 120/70 mmHg εἶχαν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάντα.
Ἐπιπλέον, ἔχει ἀναφερθεῖ ἐπανειλημμένα αὐξημένη συχνότητα ἐμφάνισης ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ καρδιακῆς
νόσου καὶ ΣΑΠ μικρότερη ἀπὸ 120-130 mmHg.7
Στὴ μελέτη SPRINT,8 ἡ μείωση τῆς ΑΠ λιγότερο
ἀπὸ 120 mmHg σχετίστηκε μὲ αὔξηση τῶν ἀνεπιθύμητων συμβάντων ὅπως ὑπόταση, συγκοπή,
ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχὲς καὶ ὀξεῖα νεφρικὴ
βλάβη, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε ὄφελος ὅσον ἀφορᾶ στὸ
τελικὸ σημεῖο: ἔμφραγμα μυοκαρδίου - καρδιακὰ
συμβάντα. Πρόσφατα, προτάθηκε ἕνας ἀλγόριθμος,9 σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ ΣΑΠ 120 mmHg θὰ πρέπει
νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα μὲ
ἀντιυπερτασικὴ δράση, προκειμένου νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ὑπερβολικὲς μειώσεις τῆς ΑΠ (Σχῆμα1).
Οἱ συγγραφεῖς πρότειναν ἀντ᾽ αὐτοῦ, τὴ χρήση
φαρμάκων ποὺ δὲν ἐπηρεάζουν (ἢ ἐπηρεάζουν
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ἐλάχιστα) τὰ ἐπίπεδα τῆς ΑΠ σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα ΣΑΠ (<120 mmHg).
Σταθερὴ στηθάγχη καὶ ἐπίπεδα καρδιακῆς συχνότητας
Ὑπάρχει ἕνα ἰσχυρὸ σύνολο ἀποδεικτικῶν
στοιχείων, ποὺ ὑποδηλώνουν ὅτι ἡ αὐξημένη καρδιακὴ συχνότητα (ΚΣ) σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία
νόσο εἶναι ἐπιβλαβής, καθὼς αὐξάνει τὴν κατανάλωση ὀξυγόνου ἀπὸ τὸ μυοκάρδιο, ὁδηγώντας σὲ
ἰσχαιμία καὶ στηθάγχη. Οἱ τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC4 συνιστοῦν τὴ χρήση παραγόντων μείωσης τῆς καρδιακῆς συχνότητας, ὅπως
β-ἀναστολεῖς, ἰβαβραδίνης καὶ μὴ-διυδροπυριδινικοὶ (non-DHP) ἀποκλειστὲς διαύλων ἀσβεστίου, προκειμένου νὰ μειωθεῖ ἡ ΚΣ. Ὡστόσο, πρέπει
νὰ λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ μείωση
τῆς ΚΣ μπορεῖ ὄχι μόνο νὰ εἶναι ἐπιβλαβής, λόγῳ
τῶν συμπτωμάτων σχετιζόμενων μὲ τὴν μὴ ἐπαρκῆ χρονότροπη δράση, ἀλλὰ μπορεῖ ἀκόμη καὶ
νὰ αὐξήσει τὴν συχνότητα ἐμφάνισης κολπικῆς
μαρμαρυγῆς. Μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
SIGNIFY,10 ἡ ὁποία ἔδειξε αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα καὶ κολπικὴ μαρμαρυγὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερβολικὴ μείωση τῆς ΚΣ, ἦρθε
στὸ προσκήνιο συζήτηση γιὰ τὸ κατώτατο ὅριο
ΚΣ, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται οἱ παράγοντες μείωσης τοῦ καρδιακοῦ
ρυθμοῦ. Πρόσφατα, προτάθηκε ἕνα ἐπίπεδο κατώτατου ὁρίου 60 bpm (ἐκτὸς τῆς ἱβαβραδίνης, ἡ
χορήγηση τῆς ὁποίας δὲν πρέπει νὰ ξεκινᾶ σὲ ΚΣ
μικρότερη ἀπὸ 70 bpm, σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα,
τῆς SIGNIFY).9 Σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ συχνότητα κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅριο, συνιστᾶται ἡ χορήγηση φαρμάκων μὲ τὴν ἐλάχιστη ἢ μηδενικὴ ἐπιδραση ἐπὶ τῆς καρδιακῆς συχνότητας. (Σχῆμα 1).
Θεραπεία σταθερῆς στηθάγχης σὲ συγκεκριμένες ἀσθένειες
Οἱ τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC
γιὰ τὴ διαχείριση τῆς σταθερῆς στηθάγχης συστήνουν τὴν χορήγηση ἀρκετῶν φαρμάκων γιὰ τὴν
ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων, ἀναγνωρίζοντας
ὅμως, ὅτι κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ φάρμακα δὲν μπορεῖ νὰ βελτιώσει τὴν πρόγνωση.4 Ἐπιπλέον, φαίνεται ὅτι τὰ ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα πρώτης
καὶ δεύτερης γραμμῆς ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ ἴδιο
ἐπίπεδο τεκμηρίωσης. 4,9, ὁπότε καὶ πρέπει νὰ ἐξε-
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Σχῆμα 1. Ἐξατομικευμένη θεραπεία σύμφωνα μὲ τὶς συννοσηρότητες τῶν ἀσθενῶν καὶ τοὺς παράγοντες κινδύνου.9
ταστεῖ ἡ χρήση τους σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ὅπου οἱ ἀσθενεῖς μποροῦν νὰ ἐπωφεληθοῦν
ἀπὸ τὶς εὐεργετικές τους δράσεις πέρα ἀπὸ τὴν
ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων.
Διαβητικοὶ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη
Περίπου τὸ 33% τῶν ἀσθενῶν μὲ σταθερὴ
στεφανιαία νόσο ὑποφέρουν, ἐπίσης, ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ).6 Ἡ παρουσία τοῦ ΣΔ ὁδηγεῖ σὲ πιὸ ἐκτεταμένη ἀγγειακὴ νόσο καὶ σὲ μεγαλύτερο ἰσχαιμικὸ φορτίο.4,9 Κατὰ τὴ θεραπεία
διαβητικῶν ἀσθενῶν μὲ στηθάγχη, φάρμακα ποὺ
ἔχουν θετικὸ ἢ τουλάχιστον οὐδέτερο μεταβολικὸ προφὶλ πρέπει νὰ προτιμῶνται. Ἡ ρανολαζίνη
εἶναι ἕνα ἀντι-στηθαγχικὸ φάρμακο μὲ εὐνοϊκὴ
ἐπίδραση στὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων HbA1c.11 Σὲ
μιὰ τυχαιοποιημένη ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο μελέτη, ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ παράγοντα συσχετίστηκε μὲ σημαντικὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων
HbA1c, ἐνῶ τὸ ποσοστὸ τῶν ἀτόμων ποὺ παρου-

σίασαν HbA1c <7,0% ἦταν μεγαλύτερο στὸν βραχίονα τῆς ρανολαζίνης, σὲ σύγκριση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (25,6% ἔναντι 41,2% · p = 0,0004).
Ἡ χρήση β-ἀναστολέων σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς
εἶναι ὑπὸ συζήτηση, δεδομένης τῆς ὑψηλότερης
συχνότητας νεοεμφανιζόμενου ΣΔ ἢ ἐπιδείνωσης
τοῦ γλυκαιμικοῦ προφὶλ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς.5 Φαίνεται ὅτι αὐτὲς οἱ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις
εἶναι περιορισμένες στὴν πλειονότητα τῶν μὴ ἀγγειοδιασταλτικῶν β-ἀποκλειστῶν. Πράγματι, οἱ
ἀγγειοδιασταλτικοὶ β-ἀναστολεῖς παρουσιάζουν
ἕνα εὐνοϊκὸ μεταβολικὸ προφίλ, καθὼς βελτιώνουν τὴν εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη καὶ δὲν προκαλοῦν ἐπιβλαβῆ ἀποτελέσματα στὸ λιπιδαιμικὸ
προφὶλ.12 Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν ὁρισμένα στοιχεῖα
ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ χρήση τῆς τριμεταζιδίνης
σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς. Ἡ χορήγηση αὐτοῦ τοῦ
φαρμάκου (20 mg tid γιὰ δύο ἑβδομάδες), σὲ μιὰ
τυχαιοποιημένη ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο
μελέτη, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τῶν ἐπιπέ-
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δων τῆς γλυκόζης νηστείας πλάσματος.13 Ὡστόσο,
αὐτὴ ἡ μελέτη, καθὼς καὶ ἡ πλειονότητα τῶν μελετῶν μὲ τριμεταζιδίνη, εἶχαν μικρὸ μέγεθος δείγματος.
Ἑπομένως, παράγοντες ὅπως ἡ ρανολαζίνη ἢ
οἱ ἀγγειοδιασταλτικοὶ β-ἀναστολεῖς μὲ τὸ εὐνοϊ
κὸ μεταβολικό τους προφὶλ ἢ παράγοντες ὅπως
ἡ ἰβαβραδίνη, ἡ νικορανδίνη, οἱ ἀναστολεῖς διαύλων ἀσβεστίου καὶ πιθανῶς ἡ τριμεταζιδίνη μὲ τὸ
οὐδέτερο προφίλ τους θὰ πρέπει νὰ προτιμοῦνται
σὲ ἀσθενεῖς μὲ στηθάγχη καὶ ΣΔ γιὰ ἀνακούφιση
τῶν συμπτωμάτων.
Σταθερὴ στηθάγχη καὶ ἐπηρεασμένη συστολικὴ
λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
Περίπου τὸ 70% τῶν περιπτώσεων καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (ΚΑ) μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης συνδέονται ἄμεσα μὲ στεφανιαία νόσο
(ΣΝ). Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ καὶ σταθερὴ στηθάγχη
εἶναι προτιμότερο νὰ χορηγοῦνται φάρμακα ποὺ
ὄχι μόνο μειώνουν τὶς κρίσεις στηθάγχης, ἀλλὰ
μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ ἔχουν εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις
στὴν πρόγνωση. Ἡ χορήγηση β-ἀναστολέων σὲ
ἀσθενεῖς ὄχι μόνο μειώνει τὰ συμπτώματα τῆς
στηθάγχης, ἀλλὰ μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ καθυστερήσει
τὴν ἐξέλιξη τῆς ΚΑ, ἐνῶ παράλληλα μειώνει τὸ
ρυθμὸ τῶν νοσηλειῶν γιὰ ΚΑ καὶ βελτιώνει τὴν
πρόγνωση.4,14 Ἐπιπλέον, ἡ χρήση τῆς ἰβαβραδίνης
σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ἐπωφελὴς ὄχι μόνο
ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ἀνακούφισης τῶν συμπτωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς μείωσης τῆς νοσηλείας γιὰ ΚΑ καὶ τὴ βελτίωση τῆς πρόγνωσης
γενικὰ.4,14 Στὴ μελέτη BEAUTIFUL,15 ἡ χορήγηση
τῆς ἰβαβραδίνης, σὲ ἀσθενεῖς μὲ κλάσμα ἐξώθησης
ἀριστερῆς κοιλίας (ΚΕΑΚ)<40%, ὁδήγησε σὲ σημαντικὴ μείωση στὸ σύνθετο τελικὸ σημεῖο τοῦ
θανατηφόρου καὶ τοῦ μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου κατὰ 36% (p = 0,001) καὶ
τὴν ἀνάγκη ἐπαναγγείωσης κατὰ 30% (p = 0,016)
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΚΣ > 70 bpm. Ἑπομένως, ἡ χρήση
β-ἀναστολέων καὶ/ἢ ἰβαβραδίνη σὲ ἀσθενεῖς μὲ
σταθερὴ στηθάγχη καὶ ΚΑ μὲ μειωμένο κλάσμα
ἐξώθησης προτιμᾶται, ἐπειδή, μαζὶ μὲ τὴ μείωση
τῶν συμπτωμάτων, ἔχει εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα
στὴ μείωση τῆς θνητότητας καὶ θνησιμότητας ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα.4,14 Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ χρήση δινιτρικοῦ ἅλατος ὑδραλαζίνης/ἰσοσορβίδης, ἀντὶ τῆς παραδοσιακῆς ἀναστολῆς τοῦ
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συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης, μπορεῖ νὰ εἶναι προβληματική, ἐπειδὴ αὐτὸς
ὁ συνδυασμὸς μπορεῖ νὰ προκαλέσει κρίσεις στηθάγχης. Παρομοίως, ἡ ἀσφάλεια τῆς ρανολαζίνης
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ μὲ μειωμένο ΚΕ (ΚΑΜΚΕ) εἶναι
ἀβέβαιη καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται
μὲ προσοχὴ.14 Τὰ νιτρώδη μπορεῖ νὰ ἔχουν ἕναν
πιθανὸ ρόλο, συνδυάζοντας τὴν ἀγγειοδιασταλτικὴ καὶ ἀντιστηθαγχική τους δράση.14 Ἡ χορήγηση τῆς νικορανδίλης καὶ τῶν διυδροπυριδινικῶν
ἀποκλειστῶν διαύλων ἀσβεστίου (ΔΥΠΑΔΑ)
ἔχει ἐπίσης ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ἀσφαλὴς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ καὶ ἐπηρεασμένη συστολικὴ λειτουργία ἀριστερῆς κοιλίας.14 Δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχουν
σημαντικὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ
ΚΑ καὶ μετρίως ἐπηρεασμένο ἢ διατηρημένο ΚΕ
(40-49% καὶ 50%). Καμία θεραπεία δὲν ἔχει ἀποδείξει ἀκόμη πειστικά, ὅτι μειώνει τὴ θνητότητα
ἢ τὴ θνησιμότητα. Ἔτσι, σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς
μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ἀντι-στηθαγχικὰ
φάρμακα, ποὺ ἔχουν ἐπίσης εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα στὶς συννοσηρότητές τους.
Σταθερὴ στηθάγχη καὶ κολπικὴ μαρμαρυγὴ
Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσει
τὰ συμπτώματα τῆς στηθάγχης, καθὼς αὐξάνει
τὴν καρδιακὴ συχνότητα καὶ συνεπῶς τὴν κατανάλωση ὀξυγόνου στὸ μυοκάρδιο. Ἑπομένως, σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ κολπικὴ μαρμαρυγή, θὰ πρέπει νὰ προτιμῶνται τα ἀντι-στηθαγχικὰ φάρμακα ποὺ μειώνουν τὴν καρδιακὴ
συχνότητα, ὅπως οἱ β-ἀναστολεῖς καὶ οἱ μὴ ΔΥΠΑΔΑ. Αὐτὰ τὰ φάρμακα εἶναι χρήσιμα ὄχι μόνο
γιὰ τὴν ἄμεση ρύθμιση τῆς ΚΣ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν
μακροπρόθεσμο ἔλεγχό της. Οἱ παράγοντες μείωσης τῆς ΚΣ μὲ ἀντι-στηθαγχικὴ δράση ὅπως ἡ
ἰβαβραδίνη δὲν προτείνονται, δεδομένου ὅτι αὐτὸ
τὸ φάρμακο εἶναι ἀναποτελεσματικὸ στὴν ΚΜ.4,14
Ἐπιπλέον, ἡ ἰβαβραδίνη στὴ μελέτη SIGNIFY αὔξησε τὴ συχνότητα ἐμφάνισης κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ σύγκριση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (5,3%
ἔναντι 3,8%, p=0,001),10 ἐνῶ μιὰ μετα-ανάλυση
21.571 ἀσθενῶν, ποὺ ἀξιολόγησε δεδομένα ἀπὸ
11 μελέτες μὲ ἰβαβραδίνη, ἔδειξε ὅτι ἡ θεραπεία
μὲ αὐτὸν τὸν παράγοντα σχετίστηκε μὲ αὐξημένο
σχετικὸ κίνδυνο ΚΜ.16 Ἡ ρανολαζίνη φαίνεται νὰ
καταστέλει τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ τὶς ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες ἐν γένει.17,18 Σὲ μιὰ ἀναδρο-
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μικὴ μελέτη, ποὺ περιελάμβανε 393 ἀσθενεῖς ποὺ
ὑποβλήθηκαν σὲ CABG, ἡ ρανολαζίνη (1.500 mg
προεγχειρητικά, ἀκολουθούμενη ἀπὸ 1.000 mg
δύο φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ 10 ἕως 14 ἡμέρες) ἦταν
ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἀμιωδαρόνη (400 mg προεγχειρητικά, ἀκολουθούμενη ἀπὸ 200 mg δύο φορὲς
τὴν ἡμέρα γιὰ 10 ἕως 14 ἡμέρες) στὴν πρόληψη
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς μετὰ ἀπὸ CABG (17,5%
ἔναντι 26,5%, p = 0,035). 17 Ἐπιπλέον, σὲ μιὰ μελέτη φάσης 2, ποὺ ἀξιολόγησε τὶς ἐπιδράσεις τῆς
ρανολαζίνης καὶ τῆς δρονεδαρόνης μόνη ἢ σὲ
συνδυασμὸ σὲ ἀσθενεῖς μὲ παροξυσμικὴ κολπικὴ
μαρμαρυγή, ὁ συνδυασμὸς ρανολαζίνης 750 mg
καὶ χαμηλῶν δόσεων δρονεδαρόνης 225 mg δύο
φορὲς ἡμερησίως ὁδήγησε σὲ σημαντικὴ μείωση
τῶν συμβάντων κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ σύγκριση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο.18
Πιθανοὶ συνδυασμοὶ ἀντι-στηθαγχικῶν φαρμάκων
Συνήθως, οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη
χρειάζονται περισσότερα ἀπὸ ἕνα φάρμακα γιὰ
τὴν καταστολὴ τῶν συμπτωμάτων στηθάγχης.
Ἔτσι, στὴν πλειονότητα τῶν μελετῶν χορηγήθηκαν διάφορα ἀντι-στηθαγχικὰ φάρμακα ἐπιπλέον
ἄλλων ἀντι-στηθαγχικῶν φαρμάκων.4,10 Ὡστόσο,
δὲν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν ὅλα τὰ ἀντι-στηθαγχικὰ φάρμακα.Ὁ συνδυασμὸς τῆς ἰβαμπραδίνης, τῆς ρανολαζίνης καὶ τῆς νικορανδίλης δὲν
συνιστᾶται λόγῳ τοῦ ἄγνωστου προφὶλ ἀσφάλειας.14 Στὴν πραγματικότητα, δὲν ὑπάρχουν μελέτες
ἢ ὑπάρχουν πολὺ λίγες μελέτες μὲ μικρὰ μεγέθη
δειγμάτων, ποὺ νὰ πραγματεύονται αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ἐπιπλέον, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
SIGNIFY,10 ἡ συγχορήγηση τῆς ἰβαμπραδίνης μὲ
μὴ ΔΥΠΑΔΑ ἀντενδείκνυται, καθὼς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα σημαντικὴ μείωση τῆς ΚΣ. Πράγματι, ἡ
βεραπαμίλη ἢ ἡ διλτιαζέμη εἶναι μέτριοι ἀναστολεῖς τοῦ CYP3A4 καὶ ἡ ἰβαβραδίνη μεταβολίζεται
ἀπὸ τὸ CYP3A4. Οἱ ἀναστολεῖς καὶ οἱ ἐπαγωγεῖς
τοῦ CYP3A4 εἶναι ἐπιρρεπεῖς σὲ ἀλληλεπιδράσεις
μὲ τὴν ἰβαβραδίνη καὶ ἐπηρεάζουν τὸν μεταβολισμό της καὶ τὴ φαρμακοκινητική της σὲ κλινικὰ
σημαντικὴ ἔκταση.19
Συμπεράσματα
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη συνήθως
ἔχουν πολλὲς συννοσηρότητες. Θὰ πρέπει νὰ
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προταθεῖ μιὰ ἐξατομικευμένη θεραπευτικὴ προσέγγιση, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὶς ἰδιαιτερότητες
καὶ τὶς συννοσηρότητες, καθὼς ὅλα τὰ ἀντι-στηθαγχικὰ φάρμακα ἔχουν περίπου τὸ ἴδιο ἐπίπεδο
ἀποτελεσματικότητας καὶ δὲν ὑπάρχει μετρήσιμο
ὄφελος στὴν ἐπιβίωση.
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