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Εἰσαγωγή
Παρὰ τὶς σύγχρονες τεχνικὲς ἐπαναιμάτωσης
(διαδερμικὴ ἀγγειοπλαστικὴ (PCI) καὶ ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG)), μεγάλο ποσοστὸ
ἀσθενῶν, μὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμφανίζει ἤ θὰ ἐμφανίσει συμπτώματα
στηθάγχης.
Ἀρκετὲς τυχαιοποιημένες μελέτες καὶ μετααναλύσεις1,3 ἔδειξαν ὅτι περίπου τὸ 30% τῶν ἀσθενῶν,
ποὺ ὑποβλήθηκε σὲ ἐπαναιμάτωση, λόγῳ σταθερῆς
στεφανιαίας νόσου καὶ στηθάγχης, συνεχίζει νὰ
ἐμφανίζει συμπτώματα, ἀνεξάρτητα τῆς τεχνικῆς
(PCI ἤ CABG). Συνεπῶς, ἡ χρήση τῶν ἀντιστηθαγχικῶν φαρμάκων εἶναι συνήθης σὲ αὐτοὺς τοὺς
ἀσθενεῖς. Οἱ παροῦσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς
ESC συστήνουν τὴ χρήση τῆς πρώτης καὶ δεύτερης
γραμμῆς φάρμακα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς σταθερῆς στηθάγχης4, ὅμως αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς συχνά,
ἂν ὄχι πάντα, ἔχουν ἀρκετοὺς παράγοντες κινδύνου
ἤ συννοσηρότητες, οἱ ὁποῖοι ἀφενὸς μεταβάλλουν
τὴ θεραπευτικὴ προσέγγιση καὶ ἀφετέρου ὁδήγησαν στὴ στεφανιαία νόσο. Στὸ ἄρθρο αὐτό, θὰ
συνοψίσουμε τὰ στοιχεῖα τῆς θεραπείας τῆς σταθερῆς στηθάγχης, ὥστε νὰ τήν ἐξατομικεύσουμε

στὴ βάση τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν καὶ τῶν
συννοσηροτήτων τῶν ἀσθενῶν.

Θεραπεία σταθερῆς στηθάγχης κάτω ἀπὸ
συγκεκριμένες συνθῆκες

Σταθερὴ στηθάγχη καὶ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης
Οἱ πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς
ESC, γιὰ τὴ θεραπεία τῆς σταθερῆς στηθάγχης4,
συνιστοῦν τὴ χορήγηση ἀναστολέων τοῦ ἄξονα
ρενίνης – ἀγγειοτασίνης – ἀλδοστερόνης (ΣΡΑΑ),
διότι βελτιώνουν τὴν πρόγνωση, καθώς, ἐπίσης,
τὴ χρήση ἀναστολέων τῶν διαύλων ἀσβεστίου
(ΑΔΑ), τῶν βῆτα ἀποκλειστῶν (ΒΒ), μακρᾶς δράσης
νιτρωδῶν γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων.
Πρέπει, ὡστόσο, νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν, ὅτι οἱ ΣΡΑΑ
ἀποκλειστές, οἱ ΑΔΑ καὶ οἱ βῆτα ἀποκλειστὲς εἶναι
σημαντικοὶ ἀντιυπερτασικοὶ παράγοντες. Βασικά,
ἀποτελοῦν τὶς τέσσερις ἀπὸ τὶς πέντε κατηγορίες
φαρμάκων ποὺ προτείνονται ἀπὸ τὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες τῆς ESH, γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης5.
Συνεπῶς, στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στεφανιαία
νόσο, ποὺ χρήζουν ἀντιυπερτασικῆς θεραπείας, οἱ
κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESH/ESC προτείνουν τὴ
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χρήση τῶν παραπάνω φαρμάκων, διότι, ἐκτὸς ἀπὸ
τὴ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἐμφανίζουν καὶ
ἄλλες εὐεργετικὲς ἰδιότητες (μὲ βάση τὴν πρόγνωση
ἤ τὴν ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων).
Τὸ πρόβλημα τῆς χορήγησης αὐτῶν τῶν φαρμάκων συναντᾶται, ὡστόσο, στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
χαμηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση. Εἶναι πιθανό, ὅτι χαμηλὰ
ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης προκαλοῦν καρδιαγγειακὰ
ἐπεισόδια στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη,
ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ φαινόμενο τῆς καμπύλης
J (αὐξημένη ἐπίπτωση τῶν συμβαμάτων, ὅταν ἡ
ἀρτηριακὴ πίεση μειωθεῖ σημαντικά). Παρ’ ὅλο ποὺ
δὲν ὑπάρχει, ἀποδεδειγμένα, κάποιο ὅριο τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο οἱ ἀσθενεῖς
μὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο νὰ παρουσιάζουν
ἀνεπιθύμητα συμβάντα, τὸ ὅριο τῶν 120 mmHg
τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης θὰ μποροῦσε
νὰ ἀποτελέσει τιμὴ ἀναφορᾶς.
Πρόσφατα δεδομένα, ἀπὸ 22.672 ἀσθενεῖς μὲ
σταθερὴ στεφανιαία νόσο στὴν καταγραφὴ τῆς
CLARIFY6, ἀποκάλυψαν ὅτι ἀσθενεῖς μὲ συστολικὴ
ΑΠ/διαστολικὴ ΑΠ μικρότερη ἀπὸ 120/70 mmHg
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εἶχαν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάντα (προσαρμοσμένος κίνδυνος 1,56, 95% CI:
1,36-1,81 προσαρμοσμένος κίνδυνος 1,41, 95% CI:
1,24-1.16, ἀντίστοιχα). Ἐπιπλέον, ἐπανειλημμένως ἔχει
καταγραφεῖ αὐξημένη ἐπίπτωση ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ καρδιακῆς
νόσου, ὅταν ἡ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση μειώθηκε
κάτω ἀπὸ 120-130 mmHg7. Στὴ μελέτη SRINT8, ἡ μείωση τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης <120 mmHg,
σχετίστηκε μὲ αὔξηση τῶν παρενεργειῶν, ὅπως ἡ
ὑπόταση, ἡ συγκοπή, οἱ ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχὲς
καὶ ὀξεῖα νεφρικὴ βλάβη, ἐνῶ δὲν παρατηρήθηκε
ὄφελος ποὺ νὰ ἀφοροῦσε στὰ ἐμφράγματα τοῦ
μυοκαρδίου ἤ στὰ καρδιαγγειακὰ συμβάντα. Πρόσφατα, προτάθηκε ἕνας ἀλγόριθμος9, σύμφωνα
μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ
συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση <120 mmHg θὰ πρέπει
νὰ ἀποφεύγουν ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα μὲ ἀντιυπερτασικὴ δράση, προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν
περαιτέρω μείωσή της. Οἱ συγγραφεῖς προτείνουν,
ἔναντι αὐτῶν, τὴ χρήση φαρμάκων ποὺ δὲν ἐπηρεάζουν ἤ ἐπηρεάζουν ἐλάχιστα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀρτηρι-
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ακῆς πίεσης στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐπίπεδα συστολικῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης <120 mmHg.

Σταθερὴ στηθάγχη καὶ ἐπίπεδα καρδιακῆς
συχνότητας
Εἶναι καλὰ τεκμηριωμένη ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ αὐξημένη καρδιακὴ συχνότητα εἶναι ἐπιβλαβής, διότι
αὐξάνει τὴν κατανάλωση τοῦ μυοκαρδίου σὲ ὀξυγόνο, ὁδηγώντας στὴν ἰσχαιμία καὶ στὰ συμπτώματα τῆς στηθάγχης. Οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες
τῆς ESC4 συνιστοῦν τὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας μὲ φάρμακα ὅπως οἱ βῆτα ἀποκλειστές,
ἡ ἰβαμπραδίνη καὶ οἱ μὴ διυδροπυριδινικοὶ ΑΔΑ.
Ὅμως, πρέπει νὰ θυμόμαστε συνεχῶς, ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας εἶναι
ἐξίσου ἐπιβλαβής, ὄχι μόνο γιὰ τὰ συμπτώματα
καὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ὀφείλονται στὴν ἀρνητικὴ
χρονότροπη δράση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν αὐξημένη
ἐπίπτωση κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
SIGNIFY10, τὰ ὁποῖα ἔδειξαν αὐξημένη ἐπίπτωση
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων καὶ κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐκσεσημασμένη μείωση
τῆς καρδιακῆς συχνότητας, ξεκίνησε διάλογος γιὰ
ἐκεῖνο τὸ ὅριο, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν πρέπει νὰ
χρησιμοποιοῦνται τὰ βραδυκαρδιακὰ φάρμακα.
Πρόσφατα, προτάθηκε τὸ ὅριο τῶν 60 παλμῶν
ἀνὰ λεπτὸ (μὲ ἐξαίρεση τὴν ἰβαμπραδίνη, ἡ ὁποία
δὲν πρέπει νὰ χορηγεῖται σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
συχνότητα μικρότερη τῶν 70 παλμῶν ἀνὰ λεπτό,
σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα τῆς μελέτης SIGNIFY)9.
Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ συχνότητα κάτω ἀπὸ τὸ παραπάνω
ὅριο, ἡ χρήση φαρμάκων μὲ ἐλάχιστη ἤ μηδαμινὴ
ἐπίδραση στὴν καρδιακὴ συχνότητα συνιστᾶται.

Θεραπεία σταθερῆς στηθάγχης σὲ συγκεκριμένες νόσους
Οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC, γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς σταθερῆς στηθάγχης, συνιστοῦν
τὴ χρήση ἀρκετῶν φαρμάκων γιὰ τὴν ὕφεση τῶν
συμπτωμάτων, γνωρίζοντας, ὡστόσο, ὅτι κανένα
ἀπὸ αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ βελτιώσουν τὴν πρόγνωση4. Ἐπιπλέον, φαίνεται ὅτι τὰ πρώτης καὶ δεύτερης
γραμμῆς ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα ὑποστηρίζονται
ἀπὸ τὸν ἴδιο βαθμὸ ἔνδειξης4,9. Ἔτσι, ἡ χρήση τους
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σὲ συγκεκριμένες συνθῆκες, ὅπου οἱ ἀσθενεῖς δύναται νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς ἐπιπλέον πλειοτροπικὲς
δράσεις τους, πέρα ἀπὸ τὴν ὕφεση τῶν συμπτωμάτων, πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν.

Διαβητικοὶ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη
Περίπου τὸ 33% τῶν ἀσθενῶν μὲ σταθερὴ
στεφανιαία νόσο πάσχει ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη. Ἡ παρουσία τοῦ σακχαρώδους διαβήτη ὁδηγεῖ
σὲ πιὸ ἐκτεταμένη ἀγγειακὴ νόσο καὶ μεγαλύτερο
ἰσχαιμικὸ φορτίο (στηθαγχικὸ ἤ σιωπηλό)4,9. Ὅταν
θεραπεύουμε διαβητικοὺς ἀσθενεῖς μὲ στηθάγχη,
πρέπει νὰ προτείνουμε φάρμακα μὲ εὐνοϊκὴ ἤ τοὐλάχιστον οὐδέτερη ἐπίδραση στὸ μεταβολικὸ προφίλ.
Ἡ ρανολαζίνη εἶναι ἕνα ἀντιστηθαγχικὸ φάρμακο
μὲ εὐνοϊκὴ ἐπίδραση στὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς
HbAc111. Σὲ τυχαιοποιημένη μελέτη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο, ἡ χρήση της σχετίστηκε μὲ σημαντικὴ μείωση
τῶν ἐπιπέδων τῆς HbA1c, καθὼς τὸ ποσοστὸ τῶν
ἀσθενῶν, ποὺ μείωσαν τὰ ἐπίπεδα HbA1c <7%, ἦταν
μεγαλύτερο στὸ σκέλος τῆς ρανολαζίνης, σὲ σύγκριση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (25,6% ἔναντι 41,2%;
p=0,0004). Ἡ χρήση τῶν βῆτα ἀποκλειστῶν στοὺς
διαβητικοὺς ἔχει συζητηθεῖ, δεδομένου τῆς μεγάλης
ἐπίπτωσης σακχαρώδη διαβήτη ἤ ἐπιδείνωσης τοῦ
γλυκαιμικοῦ προφίλ. Φαίνεται ὅτι αὐτὲς οἱ ἀνεπιθύμητες ἐπιδράσεις ἀφοροῦν κυρίως στοὺς μὴ ἀγγειοδιασταλτικοὺς βῆτα ἀποκλειστές. Ἀπεναντίας, οἱ
ἀγγειοδιασταλτικοὶ βῆτα ἀποκλειστὲς ἐμφανίζουν
εὐνοϊκὲς ἐπιδράσεις στὸ μεταβολικὸ προφίλ, διότι
βελτιώνουν τὴν εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη καὶ δὲν
προκαλοῦν βλαβερὲς ἐπιδράσεις στὸ λιπιδαιμικὸ
προφίλ. Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν κάποια δεδομένα, ποὺ
ὑποστηρίζουν τὴ χρήση τῆς τριμεταζιδίνης στοὺς
διαβητικοὺς ἀσθενεῖς. Ἡ χορήγησή της (20 mg κάθε
8 ὧρες, γιὰ δύο ἑβδομάδες), σὲ τυχαιοποιημένη δοκιμὴ μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο κατέληξε σὲ μείωση τῶν
ἐπιπέδων γλυκόζης νηστείας στὸ πλάσμα13. Ὅμως,
αὐτὴ ἡ μελέτη, ὅπως καὶ ἡ πλειονότητα τῶν μελετῶν
μὲ τριμεταζιδίνη, εἶχαν μικρὸ δεῖγμα.
Συνεπῶς, φάρμακα ὅπως ἡ ρανολαζίνη ἤ οἱ
ἀγγειοδιασταλτικοὶ βῆτα ἀποκλειστὲς μὲ εὐνοϊκὸ
μεταβολικὸ προφὶλ ἤ φάρμακα ὅπως ἡ ἰβαμπραδίνη, νικοραντδίλη, ΑΔΑ καὶ πιθανῶς ἡ τριμεταζιδίνη
μὲ οὐδέτερο προφίλ, θὰ πρέπει νὰ προτιμῶνται σὲ
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ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ σακχαρώδη
διαβήτη, γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν συμπτωμάτων.

Σταθερὴ στηθάγχη καὶ συστολικὴ δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
Περίπου τὸ 79% τῶν περιπτώσεων καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης,
ἀποδίδονται στὴ στεφανιαία νόσο. Στούς ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ σταθερὴ στηθάγχη
προτιμῶνται φάρμακα, ποὺ ταυτόχρονα μειώνουν
τὰ ἐπεισόδια στηθάγχης καὶ βελτιώνουν τὴν πρόγνωση. Ἡ χορήγηση τῶν βῆτα ἀποκλειστῶν, ὄχι
μόνο μειώνει τὰ συμπτώματα τῆς στηθάγχης, ἀλλὰ
μπορεῖ νὰ καθυστερήσει τὴν ἐξέλιξη τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ μειώνει τὴ συχνότητα τῶν νοσηλειῶν καὶ βελτιώνει τὴν πρόγνωση4,14.
Ἐπιπλέον, ἡ χρήση τῆς ἰβαμπραδίνης σὲ αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι εὐεργετική, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς ὕφεσης τῶν συμπτωμάτων ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μείωσης τῶν νοσηλειῶν γιὰ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ τῆς πρόγνωσης γενικότερα. Στὴ μελέτη BEAUTIFUL15, ἡ χορήγηση τῆς
ἰβαμπραδίνης σὲ ἀσθενεῖς μὲ κλάσμα ἐξώθησης
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας <40% εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ
σημαντικὴ μείωση στὸ σύνθετο καταληκτικὸ σημεῖο τοῦ θανατηφόρου καὶ τοῦ μὴ θανατηφόρου
ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου κατὰ 36% (p=0,001)
καὶ τῆς ἀνάγκης ἐπαναιμάτωσης μὲ ἀγγειοπλαστικὴ
κατὰ 30%, σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ συχνότητα >70
p/min. Συνεπῶς, προτιμᾶται ἡ χορήγηση τῶν βῆτα
ἀναστολέων καὶ/ἤ τῆς ἰβαμπραδίνης σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης, διότι μαζὶ μὲ τὴ
μείωση τῶν συμπτωμάτων, ἔχουν εὐνοϊκὴ ἐπίπτωση
στὴ μείωση τῆς καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ
θνησιμότητας4,14. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ χρήση
τῆς ὑδραλαζίνης/δινιτρικοῦ ἰσοσορβίτη, ἀντὶ τῆς
παραδοσιακῆς χρήσης τῶν ἀναστολέων τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης,
μπορεῖ νὰ εἶναι προβληματικὴ διότι αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς δύναται νὰ προκαλέσει στηθάγχη. Παρομοίως, ἀσφάλεια τῆς ρανολαζόνης, στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης, εἶναι ἀβέβαιη καί,
ἑπομένως, θὰ πρέπει νὰ χορηγεῖται μὲ προσοχή14.
Τὰ νιτρώδη μποροῦν νὰ ἔχουν ἕνα πιθανὸ ρόλο,
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συνδυάζοντας ἀγγειοδιασταλτικὴ καὶ ἀντιστηθαγχικὴ δράση14. Ἡ χορήγηση τῆς νικορανδίλης καὶ
διυδροπυριδινικῶν ΑΔΑ φάνηκε νὰ εἶναι ἀσφαλὴς
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχουν ἀρκετὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ
τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ διατηρημένο κλάσμα
ἐξώθησης ἤ μὲ τὸ ἐνδιάμεσο κλάσμα ἐξώθησης
(ΚΕ>50% ἤ 40-49%, ἀντίστοιχα). Καμία θεραπεία δὲν
φάνηκε πειστική, νὰ μειώνει τὴν καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα ἤ θνησιμότητα. Ἑπομένως, σὲ αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε
ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα, ποὺ ἔχουν παράλληλα
εὐνοϊκὲς ἐπιδράσεις στὶς συννοσηρότητές τους.

Σταθερὴ στηθάγχη καὶ κολπικὴ μαρμαρυγή
Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μπορεῖ νὰ ἐνισχύσει τὰ
συμπτώματα τῆς στηθάγχης, ἐπειδὴ αὐξάνει τὴν
καρδιακὴ συχνότητα καὶ κατὰ συνέπεια τὴν κατανάλωση τοῦ ὀξυγόνου ἀπὸ τὸ μυοκάρδιο. Ἑπομένως,
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη καὶ κολπικὴ
μαρμαρυγή, ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα, ποὺ μειώνουν τὴν καρδιακὴ συχνότητα, ὅπως οἱ βῆτα αποκλειστὲς καὶ οἱ μὴ διυδροπυριδινικοὶ ΑΔΑ, θὰ πρέπει
νὰ προτιμῶνται. Αὐτὰ τὰ φάρμακα εἶναι χρήσιμα ὄχι
μόνο στὴν ταχεῖα μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας, ἀλλὰ καὶ στὸ μακροχρόνιο ἔλεγχό της. Βραδυκαρδιακοὶ παράγοντες μὲ ἀντιστηθαγχικὴ δράση,
ὅπως ἡ ἰβαμπραδίνη, δὲν συστήνονται, διότι εἶναι
ἀναποτελεσματικοὶ στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή4,14. Ἐπιπλέον, ἡ ἰβαμπραδίνη, στὴν SIGNIFY μελέτη, αὔξησε
τὴν ἐπίπτωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, συγκρινόμενη μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (5,3% ἔναντι 3,8%,
p=0.001)10, ἐνῶ σὲ μεταανάλυση 21.571 ἀσθενῶν
ἀπὸ 11 μελέτες μὲ ἰβαμπραδίνη, σχετίστηκε μὲ ἕναν
αὐξημένο σχετικὸ κίνδυνο γιὰ κολπικὴ μαρμαρυγὴ
κατὰ 1,15 (95% CI:1,07 – 1,24, p=0,0027)16. Ἡ ρανολαζίνη φαίνεται νὰ καταστέλει τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ
καὶ γενικότερα τὶς ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες17,18. Σὲ
μία ἀναδρομικὴ μελέτη, ποὺ ἐνέταξε 393 ἀσθενεῖς
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἀορτοστεφανιαία
παράκαμψη, ἡ ρανολαζίνη (1.500 mg προεγχειρητικά,
ἀκολουθούμενη ἀπὸ 1.000 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ 10 μὲ 14 ἡμέρες), ὑπερεῖχε τῆς ἀμιωδαρόνης
(400 mg προεγχειρητικά, ἀκολουθούμενη ἀπὸ 200
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mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ 10 μὲ 14 ἡμέρες) γιὰ
τὴν πρόληψη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς μετὰ ἀπὸ
ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη (17,5% ἔναντι 26,5%,
p=0,035)17. Ἐπίσης, στὴ φάση δύο τῆς μελέτης, ποὺ
ἐκτιμοῦσε τὶς ἐπιπτώσεις τῆς συγχορήγησης τῆς
ρανολαζίνης (750 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα) μὲ
χαμηλὲς δόσεις δρονεδαρόνης (225 mg δύο φορὲς
τὴν ἡμέρα), εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα σημαντικὴ μείωση
τῶν ἐπεισοδίων κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ὅταν συγκρίθηκε μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο18.

Πιθανὸς συνδυασμὸς ἀντιστηθαγχικῶν
φαρμάκων
Συνήθως, οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη
χρειάζονται περισσότερα ἀπὸ ἕνα φάρμακο, γιὰ
νὰ καταστείλουν τὰ συμπτώματα τῆς στηθάγχης.
Ἔτσι, στὴν πλειοψηφία τῶν μελετῶν, ποικίλα ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα χορηγήθηκαν σὲ συνδυασμὸ
μὲ ἄλλα ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα4,10. Ὡστόσο,
ὅλα τὰ ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα δὲν μποροῦν
νὰ συνδυαστοῦν. Ὁ συνδυασμὸς ἰβαμπραδίνης,
ρανολαζίνης καὶ νικορανδίλης δὲν συνιστᾶται, ἐξαιτίας τοῦ ἄγνωστου προφὶλ ἀσφαλείας14. Γιὰ τὴν
ἀκρίβεια, δὲν ὑπάρχουν μελέτες ἤ λίγες μελέτες μὲ
μικρὸ δεῖγμα ἀσθενῶν, ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ

τὸ ζήτημα. Ἐπιπλέον, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς
SIGNIFY μελέτης, ἡ συγχορήγηση ἰβαμπραδίνης
μὲ μὴ διυδροπυριδινικοὺς ΑΔΑ ἀντενδείκνυται,
διότι κατέληξε σὲ σημαντικὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας, Συγκεκριμένα, ἡ βεραπαμίλη ἤ
ἡ διλτιαζέμη ἀναστέλλουν τὸ σύμπλεγμα CYP3A4
καὶ ἡ ἰβαμπραδίνη μεταβολίζεται ἀπὸ τὸ CYP3A4.
Οἱ ἀναστολεῖς καὶ οἱ ἐνεργοποιητὲς τοῦ CYP3A4
τείνουν νὰ ἁλληλεπιδροῦν μὲ τὴν ἰβαμπραδίνη καὶ
νὰ ἐπηρεάζουν τὸ μεταβολισμὸ καὶ τὴ φαρμακοκινητικὴ σὲ κλινικὰ σημαντικὸ βαθμό. z

Συμπεράσματα
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη, συνήθως, ἔχουν ἀρκετὲς συννοσηρότητες. Ἡ ἐξατομικευμένη θεραπεία, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν
τὶς ποικίλες καταστάσεις καὶ συννοσηρότητες,
θὰ πρέπει νὰ συστήνεται, γιατὶ ὅλα τὰ ἀντιστηθαγχικὰ φάρμακα ἔχουν ἀδρῶς τὸν ἴδιο βαθμὸ
ἀποτελεσματικότητας καὶ δὲν ὑπάρχει μετρήσιμο
ὄφελος στὴν ἐπιβίωση.
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