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PREDGOVOR
Med boleznimi srca in ožilja, ki ostajajo pri nas in v svetu vodilni vzrok umrljivosti, je
najbolj dramatičen akutni zaplet kronične koronarne bolezni - miokardni infarkt. V zadnjih
letih smo priče neslutenemu razvoju intervencijske kardiologije in uporabi novih zdravil v
zdravljenju bolnikov z akutnim miokardnim infarktom, kar je močno zmanjšalo njihovo
umrljivost in posledice zaradi njega. Vsi bolniki, ki preživijo miokardni infarkt, so posamezno
popolnoma različni in jih ne moremo obravnavati v nadaljnjem zdravljenju kot enotno in
medsebojno primerljivo skupino bolnikov.
Uveljavila so se nova spoznanja o poteku bolezni. Ugotovili so različne patoﬁziološke
mehanizme, ki pri posamezniku povzročijo določene spremembe in njemu lasten potek
bolezni, kar vse na koncu privede do srčnega popuščanja in smrti.
V zborniku zbrani prispevki poročajo o poteku bolezni in zdravljenju bolnikov po prebolelem
miokardnem infarktu.
Člani organizacijskega odbora smo bili enotnega mnenja, da mora biti obravnava kronične
koronarne bolezni na posvetu klinično usmerjena. Interaktivni prikaz primerov je korak
naprej v našem prizadevanju, da bi zdravniki laže osvojili nova spoznanja in pridobili
znanje za vsakodnevno delo s temi bolniki.
Cilj posveta je izboljšana in poenotena obravnava bolnikov v skladu z načeli dobre klinične
prakse v Sloveniji. Poleg tega se bomo posvetili tudi načinu za dosego tega cilja oziroma
oblikovanju priporočil za obravnavo bolnikov po prebolelem miokardnem infarktu, ki
bodo sprejeta plenarno na koncu posveta.
V imenu organizacijskega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov
in sodelovanje na posvetu, profesorjema Petru Rakovcu in Igorju Kranjcu pa za njegovo
vodenje.
Zahvaljujeva se za skrbno opravljeno delo recenzentoma Bojanu Vrtovcu in Marku Gričarju.
Podružnici mednarodnega podjetja Novartis v Sloveniji se zahvaljujeva za vsestransko
pomoč pri izvedbi posveta.

Iztok Gradecki
Matjaž Bunc

V Novem mestu, 8. aprila 2006
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OD MIOKARDNEGA INFARKTA DO SRČNEGA POPUŠČANJA
Iztok Gradecki
Odsek za bolezni srca in ožilja, Interni oddelek, Splošna bolnišnica Novo mesto

Ishemična bolezen srca je posledica medsebojnega delovanja dejavnikov tveganja, ki
sodelujejo pri razvoju ateroskleroze žilja in genetske predispozicije za nastanek kronične
aterosklerotične bolezni koronarnih arterij pri posameznem bolniku. Trombotična
okluzija svetline koronarne arterije nastane zaradi nestabilne intramuralne lehe in
povzroči akuten in dramatičen zaplet, miokardni infarkt z elevacijo spojnice ST (MI).
Naraven potek akutnega miokardnega infarkta je odvisen od: začetne velikosti infarciranega dela miokarda, v kolikšni meri je zajeta debelina stene levega prekata (LP), lokacije
miokardnega infarkta, razvitosti kolateralnega žilja v ogroženem delu miokarda že pred
infarktom, in od števila prizadetih koronarnih arterij oziroma števila stenoz posamezne
koronarne arterije. Takojšnja reperfuzija z odprtjem svetline arterije, v kateri je nastala
trombotična okluzija, s perkutano koronarno intervencijo ali trombolitičnim zdravljenjem,
znatno poveča odstotek preživelih z miokardnim infarktom v akutnem in srednjeročnem
obdobju. Zdravljenje življenje ogrožujočih ventrikularnih aritmij v akutni fazi miokardnega
infarkta in zmanjšanje nevrohormonalne aktivacije z zaviralci: angiotenzinske konvertaze,
receptorjev angiotenzina in receptorjev beta zmanjša smrtnost in zbolevnost bolnikov po
prebolelem miokardnem infarktu.
Preživetje bolnikov, ki doživijo akutni miokardni infarkt in poiščejo zdravniško pomoč,
je v Sloveniji več kot 90 %. Bolniki se po prebolelem miokardnem infarktu soočajo z
velikimi spremembami v svojem življenju: spremeniti morajo navade, sprejeti zdrav način
življenja, zdravila, dietno prehrano in pogosto se morajo spoprijeti še s psihičnimi težavami.
Zdravljenje po prebolelem miokardnem infarktu naj bi preprečilo nenadno srčno smrt,
ponovni infarkt, preprečilo pojav aritmij in zmanjšalo preoblikovanje levega prekata, ki
vodi v srčno popuščanje. Bolnike pred odpustom iz bolnišnice razvrstimo glede na izvide
preiskav in stopnjo tveganja za nadaljnje zaplete kronične koronarne bolezni.
Preživetje po prebolelem miokardnem infarktu določajo :
1. sistolična funkcija levega prekata, izmerjena v mirovanju;,
2. zmožnost, da lahko izzovemo ishemijo v miokardu, ki ga ni prizadel infarkt;
3. večja dovzetnost za nastanek hudih ventrikularnih aritmij.
Najpomembnejša je zmogljivost sistolične funkcije levega prekata po prebolelem miokardnem infarktu. Ta je eden najnatančnejših napovednikov nadaljnjih kliničnih dogodkov v poteku ishemične bolezni srca tako pri bolnikih, pri katerih nam je z zdravljenjem
uspelo odpreti zaprto arterijo, kot pri tistih, pri katerih je koronarna arterija ostala zaprta.
Delovanje levega prekata ni statično niti enako v času nastanka miokardnega infarkta
v primerjavi s funkcijo v naslednjih dneh ali mesecih. Iztisni delež levega prekata, ki je
merilo sistolične funkcije, je odvisen od:
1. velikosti nekroze in nastanka brazgotine v predelu miokardnega infarkta,
2. velikosti hibernirajočega miokarda,
3. velikosti miokarda v fazi ‘stunninga‘.
Ishemija miokarda, ki traja več kot 15 do 20 minut, povzroči v njem nekrotične spremembe. Če ishemija ne traja tako dolgo in je reverzibilna, ne povzroči nekrotičnih
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sprememb, temveč motnjo krčljivosti. Motnja traja nekaj ur, dni, celo tednov po
vzpostavitvi normalnega pretoka krvi v koronarni arteriji, ki prehranjuje prizadeti miokard
v fazi ‘stunninga‘. Kronično zmanjšana prekrvitev miokarda (traja mesece ali leta), ki je tako
majhna, da zadošča le za preživetje miocitov, je vzrok za nastanek hibernirajočega
miokarda. Hibernirajoči miocit se prilagodi kronično zmanjšani energijski oskrbi in si svoje
preživetje zagotovi z zmanjšanjem ali opustitvijo funkcije krčljivosti. Miokardni miocit sicer
živi, a ne opravlja svojega dela. Za miocite miokarda v fazi ‘stunninga‘ je značilno, da se
ne krčijo kljub dobri prekrvitvi oziroma energijski oskrbi. Vzrok so spremembe v njihovem
metabolizmu, ki so posledica kratkotrajne ishemije. Povzročijo neravnovesje med dobro
energijsko oskrbo in slabim miocitovim izkoristkom te oskrbe.
Pri nekaterih bolnikih, ki so preboleli miokardni infarkt, je slabše sistolično delovanje levega
prekata posledica nekroze miokarda, pri drugih pa ga poslabša viabilni miokard, ker se
ne krči. Preostali, nezajeti predel ob miokardnem infarktu se lahko normalno krči, lahko
je celo močno krčljiv ali pa se ta mišica zaradi kronično majhne prekrvitve (hibernirajoči
miokard) oziroma poslabšanja krčljivosti po akutni ishemiji kljub vzpostavljeni normalni
prekrvitvi, ne krči.
Običajno so pri posameznem bolniku po prebolelem miokardnem infarktu prisotni vsi
trije vzroki zmanjšane sistolične funkcije levega prekata, le razmerje njihovega obsega in
pomembnosti je različno.
Sistolično funkcijo levega prekata običajno ocenimo z ehokardiografsko preiskavo, lahko
tudi z nuklearno radioizotopsko ventrikulograﬁjo, obe sta neinvazivni slikovni preiskavi.
Pri približno tretjini bolnikov s pomembno oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata
lahko z revaskularizacijo povečamo iztisni delež, če je njegovo slabše delovanje vsaj
deloma posledica dovolj velikega območja bodisi viabilnega hibernirajočega bodisi miokarda
v fazi ‘stunninga‘ ali obeh, ki pa se ne krči.
V vsakodnevni klinični praksi lahko uporabimo različne preiskavne tehnike in metode za
ugotovitev viabilnosti miokarda: izotopske perfuzijske scintigrafske preiskave s pomočjo
radionuklida Tl-201 ali Tc-99m za oceno perfuzije miokarda in oceno okrnjenosti celičnih
membran, pozitronsko emisijsko tomograﬁjo za sočasno oceno perfuzije miokarda in
njegove metabolične aktivnosti, obremenitveno ehokardiograﬁjo z uporabo majhnega
odmerka dobutamina za oceno kontraktilne rezerve prizadetega miokarda, kontrastno
ehokardiograﬁjo za oceno okrnjenosti mikrovaskularne mreže miokarda.
Ocena viabilnosti lahko pri bolnikih s hudo okvarjeno sistolično funkcijo miokarda po
prebolelem miokardnem infarktu (iztisni delež manjši od 30 %) odkrije bolnike, ki so
zelo ogroženi in pri katerih bi revaskularizacija levega prekata bistveno vplivala na potek
zdravljenja in bolezni.
Najpomembnejši dejavnik preživetja je sistolična funkcija levega prekata, izmerjena med
mirovanjem, ki jo izmerimo najmanj 1 mesec po prebolelem infarktu. Druga najpomembnejša dejavnika sta stopnja in obseg obstruktivnih lezij koronarnih arterij,
ki prekrvijo preostali viabilni miokard. Bolnikovo preživetje je odvisno od velikosti
miokarda levega prekata, ki je postal nekrozen, in od velikosti preostalega viabilnega
miokarda. Viabilni miokard lahko prizadene miokardni infarkt. Zaradi ishemične
prizadetosti z nastankom hibernirajočega in miokarda v fazi ‘stunninga‘ s posledično
slabšo krčljivostjo se poslabša sistolično delovanje levega prekata, zato postane ishemičeni
viabileni miokard dovzetnejši za pojav hudih ventrikularnih aritmij.
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Tretji pomemben dejavnik za preživetje bolnika po prebolelem miokardnem infarktu je
večja dovzetnost za nastanek hudih ventrikularnih aritmij. Večja dovzetnost se kaže z
ventrikularno ektopično aktivnostjo, ki jo običajno ugotovimo s 24-urno holtersko EKG
preiskavo in z drugimi preiskavami. Z njimi ugotovimo znake električne nestabilnosti
miokarda oziroma dovzetnost za nastanek hudih ventrikularnih aritmij, kot so: zmanjšana
variabilnost srčne frekvence, variabilnost vala T, EKG s povprečnim signalom, pozni potenciali po kompleksu QRS in drugimi, ki pa še niso uveljavljeni v vsakdanji klinični praksi.
Te preiskave so nam lahko le v pomoč pri rutinskem zdravljenju in oceni ogroženosti
bolnikov, da laže odkrijemo tiste, pri katerih je tveganje za smrt večje. Najpomembnejši
dejavnik preživetja je sistolična funkcija levega prekata. Izmerimo jo najmanj 1 mesec
po prebolelem infarktu, zato določeni bolniki s pomembno oslabljeno funkcijo levega
prekata potrebujejo zdravljenje z vsaditvijo kardioverterja - deﬁbrilatorja.
Za bolnike s prebolelim miokardnim infarktom in opravljeno primarno perkutano koronarno intervencijo je indicirana revaskularizacija glede na izvid koronarograﬁje. Če poleg
odgovorne okvare za nastanek miokardnega infarkta nimajo pomembnejše stenoze in
imajo dobro sistolično delovanje levega prekata (iztisni delež večji od 40 %), zmorejo
napor, velik vsaj 5 MET brez denivelacije spojnice ST. Ko dosežejo porast sistoličnega
krvnega tlaka ob obremenitvi, imajo dobro prognozo.
Za bolnike s prebolelim miokardnim infarktom, ki so jim po ﬁbrinolitičnem zdravljenju
opravili koronarograﬁjo, je indicirana revaskularizacija glede na ugotovljeno anatomijo
koronarnega žilja. Če koronarograﬁja ni bila opravljena in imajo slabšo sistolično funkcijo
(iztisni delež manjši od 40 %), je treba opraviti koronarograﬁjo in glede na njen izvid
narediti revaskularizacijo. Kadar koronarograﬁja ni bila opravljena in je sistolična funkcija dobra (iztisni delež večji od 40 %), je treba oceniti morebitno prisotnost ogrožajočih
dejavnikov, ki za bolnika pomenijo veliko tveganje v nadaljnjem poteku bolezni. Taki so:
stanje KIllip 3 ali več, ponovna prsna bolečina, perzistirajoči znaki miokardnega infarkta
v EKG izvidu, znaki mehaničnega zapleta miokardnega infarkta (nenaden pojav srčnega
popuščanja, nov šum na srcu …). Kadar so prisotni, je treba opraviti koronarograﬁjo in
glede na njen izvid narediti revaskularizacijo. Če niso prisotni, je potrebno obremenitveno
testiranje. Pri bolnikih, pri katerih lahko odčitamo znake ishemije v EKG in so sposobni telesnega napora, lahko opravimo obremenitveno elektrokardiografsko testiranje.
Rezultat preiskave določi potek nadaljnjega zdravljenja. Če smo pri bolniku izzvali klinično
pomembno ishemijo miokarda, moramo opraviti koronarograﬁjo in glede na njen izvid še
revaskularizacijo. Če ishemije miokarda nismo sprožili, nadaljujemo zdravljenje z zdravili
in nefarmakološkimi ukrepi.
Za bolnike, pri katerih ne moremo razbrati znakov ishemije v EKG ali niso sposobni telesnega napora oziroma sta prisotni obe težavi, je indicirano obremenitveno testiranje.
Zanj uporabimo farmakološki agens, ki je bodisi dipiridamol ali adenozin za radioizotopske
slikovne preiskave ali dobutamin za obremenitveno ehokardiograﬁjo. Bolnikom, pri
katerih ne moremo odčitati znakov ishemije v EKG in so sposobni telesnega napora, lahko
opravimo obremenitveno ehokardiograﬁjo s telesnim naporom ali radioizotopsko slikovno
preiskavo ob telesnem naporu.
Rezultat preiskave določi potek nadaljnjega zdravljenja. Če smo pri bolniku izzvali klinično
pomembno ishemijo miokarda, je treba pri bolniku opraviti koronarograﬁjo in glede
na njen rezultat narediti revaskularizacijo. Kadar pa ishemije miokarda nismo izzvali,
nadaljujemo zdravljenje z zdravili in nefarmakološkimi ukrepi.
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Pri bolnikih s prebolelim miokardnim infarktom, pri katerih ni bila narejena primarna
perkutana intervencija ali niso bili zdravljeni ﬁbrinolitično, ocenimo najprej sistolično
zmogljivost. Če je sistolična funkcija slabša (iztisni delež manjši od 40 %), je treba opraviti
koronarograﬁjo in glede na njen izvid še revaskularizacijo. Če je sistolična funkcija dobra
(iztisni delež večji od 40 %), moramo oceniti še morebitno prisotnost dejavnikov, ki za
bolnika pomenijo veliko tveganje v nadaljnjem poteku bolezni. Če so prisotni, je treba
opraviti koronarograﬁjo in glede na njen izvid narediti revaskularizacijo, v nasprotnem
primeru pa opraviti obremenitveno testiranje z eno od zgoraj navedenih preiskavnih
metod, ki jo izberemo glede na bolnikove zmožnosti in odčitanje EKG zapisa. (Slika 1)
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Fibrinolitično
zdravljenje

Opravljena
koronarografija

Revaskularizacija

Brez opravljene
koronarografije

EF več kot 40%

Brez soobstoječih
dejavnikov velikega
tveganja

EF več kot 40%

EF manj kot 40%

Soobstoječi
dejavniki
velikega tveganja

EF manj kot 40%

Koronarografija in
revaskularizacija

Soobstoječi
dejavniki
velikega tveganja

Brez soobstoječih
dejavnikov velikega
tveganja

Obremenitveno
testiranje

Možna
interpretacija
EKG

Zmožen
telesnega napora

Ni možna
interpretacija
EKG

Ni zmožen
telesnega napora

Zmožen
telesnega napora

Obremenitvena
ehokardiografija
s telesnim naporom

Obremenitev s
farmakološkim
agensom

Testiranje s submaksimalnim
naporom
pred odpustom
Testiranje
z naporom, katerega
velikost omeji
pojav simptomov

Klinično pomembna ishemija
↓
Koronarografija in revaskularizacija

Nuklearne izotopske
preiskave
z dipiridamolom

Obremenitvena
ehokardiografija
z dobutaminom

Nuklearne
izotopske preiskave
ob naporu

Brez klinično pomembne ishemije
↓
Zdravljenje z zdravili

Slika 1. Obravnava bolnika po prebolelem miokardnem infarktu

Pri približno 30 % bolnikov po prebolelem miokardnem infarktu se kljub zdravljenju
s primarno perkutano koronarno intervencijo, z zdravili in nefarmakološkimi ukrepi
preoblikuje levi prekat (slika 1), kar se kaže s spremembo velikosti, oblike in poslabšanjem
njegove črpalne zmogljivosti. Preoblikovanje levega prekata povzročijo mehanične
in hemodinamične spremembe, aktivacija nevrohormonalnih mehanizmov in druge
biokemične spremembe v miokardu, ki nastanejo po prebolelem infarktu.
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Sistolično delovanje se postopno slabša zaradi dinamičnega preoblikovanja v nadaljnjem
poteku bolezni. Ko doseže iztisni delež levega prekata manj kot 40 % zmogljivost, opredelimo nastalo stanje kot ishemično kardiomiopatijo. Nadaljnje preoblikovanje povzroči
povečuje srčna volumna na koncu sistole in diastole in zmanjšuje iztisni delež levega
prekata. Klinični pomen preoblikovanega levega prekata je vpliven dejavnik v napredovanju ishemične kardiomiopatije, ki vodi bolnika v klinično sliko napredovalega srčnega
popuščanja. To je vodilo v spoznanje, da ne smemo zdraviti le bolnikovih simptomov, ko
se pojavijo. Cilj zdravljenja je upočasnitev, zaustavitev in spreobrnitev preoblikovanja
v nasprotno smer v zmanjšanje srčnih volumnov na koncu sistole in diastole in povečanje
iztisnega deleža levega prekata. Preoblikovanje levega prekata je postalo zaradi svoje
pomembnosti ciljna naloga zdravljenja po prebolelem miokardnem infarktu ne glede na
znake in simptome bolezni, ki so ali pa niso prisotni pri posameznem bolniku.
Letna umrljivost bolnikov z napredovalo ishemično kardiomiopatijo je večja od 10 % kljub
zdravljenju z zaviralci: beta receptorjev, angiotenzinske konvertaze ali aldosterona.

1.

2.

3.

Slika 2. Preoblikovanje levega prekata po miokardnem infarktu:
1. miokardni infarkt apikalnega področja, 2. ekstenzija in ekspanzija infarkta, 3. remodelacija
levega prekata po infarktu (prirejeno po Pfeffer M. V: Colucci W, ur. Atlas of heart failure, 1999.)

Za napoved, pri katerih bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu se bo začelo
preoblikovanje levega prekata, uporabljamo različne preiskave, ki z veliko natančnostjo
določijo bolnike z velikim tovrstnim tveganjem. Najpomembnejše preiskave za napovedovanje tega procesa so ultrazvočne preiskave srca, zlasti kontrastna ehokardiograﬁja
s prikazom perfuzije miokarda, in nuklearne preiskave SPECT. Preoblikovanje napove
z veliko natančnostjo prikaz srca z magnetno resonanco, uporabno pa je tudi tehnološko nezahtevno opazovanje resolucije segmenta ST v EKG zapisu, ki napove,
katere bolnike spremlja večje tveganje za razvoj preoblikovanja, srčnega popuščanja
in smrti. Prognoza je slabša za bolnike z večjim tveganjem za razvoj preoblikovanja in
poznejšega srčnega popuščanja kot za tiste z manjšim tveganjem. Vse bolnike začnemo
zgodaj po prebolelem infarktu zdraviti z zaviralci: receptorjev beta ali angiotenzinske
konvertaze. Če zaradi različnih vzrokov zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze ni možno, jim predpišemo zaviralce angiotenzinskih receptorjev. Pri bolnikih
z znaki srčnega popuščanja, sočasno sladkorno boleznijo in s slabšo sistolično funkcijo
po prebolelem miokardnem infarktu (EF manj kot 40 %) zdravilom dodamo še zaviralec aldosterona. Zdravljenje s temi zdravili lahko upočasni ali zaustavi preoblikovanje pri vseh bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu. Pri nekaterih bolnikih
je lahko zelo uspešno kirurško zdravljenje. Če imajo slabo sistolično funkcijo in obsežno
območje viabilnega miokarda levega prekata, lahko kirurška revaskularizacija
miokarda izboljša sistolično delovanje, zmanjša preoblikovanje levega prekata in električno
nestabilnost, izboljša telesno zmogljivost in zmanjša simptome srčnega popuščanja ter
izboljša preživetje teh bolnikov v primerjavi s tistimi, ki so zdravljeni z zdravili. Pri vseh z
več kot 30 % viabilnim miokardom lahko po revaskularizaciji pričakujemo večji porast EF
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od 5 % pri več kot 80 % operiranih bolnikov, kar dolgoročno pomeni manjšo zbolevnost in
smrtnost. Viabilen hibernirajoči miokard pomeni za bolnika, ki ni bil revaskulariziran, slabo
prognozo.
Operirane bolnike s srčnim popuščanjem, napredovalim preoblikovanjem levega prekata
in posledično slabim sistoličnim delovanjem ter obsežnim območjem neviabilnega miokarda
spremlja visoka stopnja zgodnje in pozne pooperativne umrljivosti. Tudi prognoza neoperiranih je slaba, saj imajo več kot 10 % letno umrljivost.
Pri določenih bolnikih, ki izpolnjujejo potrebne pogoje za uspeh, lahko z elektrostimulacijo srca dosežemo resinhronizacijo krčenja miokarda v sistoli, zato je to uspešen
način zdravljenja preoblikovanja levega prekata in srčnega popuščanja.
Bolniki po prebolelem miokardnem infarktu se zelo razlikujejo in tudi potek zdravljenja
vsakega posameznika je vselej njemu lasten. Ves čas bolezni ga je treba prerazvrščati glede
na stopnjo tveganja nadaljnjih zapletov kronične koronarne bolezni in obenem upoštevati
možnosti zdravljenja. Zdravniki bomo pri zdravljenju teh bolnikov uspešni le, če bomo
pre/poznali potek in procese bolezni, predvideli možne zaplete in preprečili poslabšanje
bolezni z ustreznim ukrepanjem.
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MEHANIZMI IN POSLEDICE KRONIČNE KORONARNE BOLEZNI
Matjaž Bunc
KO za kardiologijo KC v Ljubljani

Pretok skozi koronarno žilje uravnavajo potrebe srčne mišice po kisiku. Porušeno ravnovesje
med ponudbo in porabo kisika, bodisi zaradi zmanjšane ponudbe ali povečane potrebe,
vodi v ishemijo srčne mišice. Ishemija je stanje nezadostne prekrvljenosti tkiva. Če celicam
v ishemičnem tkivu primanjkuje kisika in hranil, pride do okvare tkiv in funkcije organa.
Etiopatogeneza ishemične bolezni srca
Pri večini bolnikov je vzrok za ishemično bolezen srca koronarna ateroskleroza, za katero
natančnega vzroka sicer ne vemo, poznamo pa nekatere dejavnike tveganja, ki vplivajo na
razvoj aterosklerotičnega procesa. Na podlagi obdukcij mladih ponesrečencev so ugotovili, da
se koronarna ateroskleroza začne že v zgodnji mladosti. Značilna sprememba v žilni steni
je aterosklerotična obloga, ki oži svetlino koronarne arterije in odvisno od stopnje zožitve
ovira pretok krvi po žili. Če postane zožitev pomembna (nad 75 % preseka žile), pride do
ishemije srčne mišice, sprva le pri večji porabi kisika v srcu, npr. med telesnim naporom ali
med razburjenjem. Kadar postane zožitev srčne žile z napredovanjem aterosklerotičnega
procesa kritična (90 % ali več), se ishemija lahko pojavi že med mirovanjem (npr. nestabilna
angina pektoris).
Kronična stabilna angina pektoris je klinično stanje obstruktivne koronarne ateroskleroze
z značilnimi epizodami miokardne ishemije. Ishemične epizode se lahko pojavljajo z
značilnimi (s prsno bolečino) ali neznačilnimi simptomi (dušenjem), pogosto pa so klinično
neme (nema miokardna ishemija).
Če poteka proces oženja koronarnega žilja postopno, lahko brstenje novih malih žil in
okrepitve anastomoz (prečnih povezav med žilami) stanje sproti nekoliko popravljajo.
Tako običajno med mirovanjem ali manjšimi napori mnogi bolniki z obolelim koronarnim
žiljem nimajo večjih težav.
Znane so tudi posebne oblike ishemične bolezni srca, kot so:
• angina pektoris z angiografsko normalnimi koronarnimi arterijami,
• ishemična bolezen srca brez koronarne ateroskleroze,
• ishemične motnje srčnega ritma.

Angina pektoris z angiografsko normalnimi koronarnimi arterijami se imenuje sindrom X.
Pri njem lahko dokažemo pojav miokardne ishemije (ki je mikrovaskularna disfunkcija),
z zanesljivostjo pa ne moremo izključiti niti občasnega spazma koronarnih arterij (spastična
angina pektoris).
V skupini ishemičnih srčnih bolezni brez koronarne ateroskleroze najdemo razne
patogenetične dejavnike, kot so anomalni izvir koronarnih arterij (npr. iz pljučne arterije,
Valsalvovega sinusa, koronarne arteriovenske ﬁstule), spontane koronarne disekcije, vnetja
koronarnih arterij, spremembe po obsevanju z rentgenskimi žarki, embolizmi pri infekcijskem endokarditisu ali zastrupitev s kokainom.
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Različne prekatne motnje srčnega ritma so lahko prevladujoča pojavna oblika pri nekaterih
bolnikih s kronično koronarno aterosklerozo.
Ishemična kardiomiopatija
Pri ishemični kardiomiopatiji prihaja zaradi hude miokardne ishemije ob pomembni
koronarni aterosklerozi do globalne motnje srčne krčljivosti (miokardnega stunninga in
hibernacije, ﬁbroze) ter posledičnih kliničnih simptomov srčnega popuščanja.
Kadar del srčne mišice ni ustrezno prekrvljen, je lahko funkcija miokarda le oslabljena,
v skrajnem primeru pa srčna mišica odmre. Pri ponavljajočih se epizodah ishemije miokarda
se krčljivost srčne mišice zaradi učinkov prostih radikalov ter znotrajceličnega kopičenja
kalcijevih ionov popravi šele čez čas (stunning). Pri ponavljajočih se ishemičnih epizodah
preide srčna mišica v reverzibilno fazo zmanjšane metabolne in funkcijske aktivnosti
(hibernacija). Poglavitna posledica propada ali slabe prekrvitve srčne mišice je zmanjšana
črpalna sposobnost srca ter razvoj kliničnega sindroma srčnega popuščanja.
Mehanizmi kompenzacije pri srčnem popuščanju
Načelno se srčno popuščanje kompenzira na dva načina:
• s povečanjem kontraktilnosti zdravega dela miokarda in
• s povečanjem diastolične polnitve srca, kar spodbudi črpalno funkcijo srca.
Pri akutnem srčnem popuščanju je poglavitni kompenzacijski mehanizem simpatična
stimulacija, ki deluje tako na kontraktilnost miokarda kot tudi na polnitev srca: moč iztisa
se poveča ne glede na diastolično polnitev (pozitivni inotropni mehanizem), poveča pa se
tudi diastolična polnitev zaradi povečanega venskega priliva. Zaradi zmanjšane črpalne
sposobnosti levega prekata kri zastaja v pljučnih žilah. Povečana napolnjenost pljuč s krvjo
(kongestija) močno zmanjša njihovo podajnost, kar oteži dihanje (nastane dispneja) in
nadalje vodi v nastanek pljučnega edema.
Tabela*. Nevrohumoralne spremembe med srčnim popuščanjem
Pato-biokemične spremembe

Patoﬁziološki učinki
moteno uravnavanje
znotrajceličnega kalcija, okrepljena
aktivnost RAA, aritmije
zastoj tekočin in soli, povečan periferni upor, proliferacija ﬁbroblastov
in depozicija kolagena

β-receptorji

zmanjšana aktivnost receptorjev
β 1 in 2

Renin-angiotenzinaldosteron

povečana plazemska aktivnost
sistema RAA

Endotelin I

povečana plazemska aktivnost
endotelina I

proliferacija GMC v žilni steni, preoblikovanje srčne mišice

NO

zmanjšana aktivnost konstitucijske sintetaze, povečana aktivnost
inducibilne sintetaze NO

apoptoza, oslabljena funkcija LV,
proliferacija GMC in ﬁbroblastov

Oksidativni stres

zmanjšana antioksidativna aktivnost

hipertroﬁja miokarda, apoptoza,
ateroskleroza

Vnetni citokini
TNF-β, IL-1β, IL-6

povečana aktivnost citokinov

hipertroﬁja, moteno sproščanje
miocitov, apoptoza

ANP/BNP

povečana plazemska aktivnost
ANP/BNP

natriureza

* Braunwald E, Zipes PD, Libby P. Heart Disease. 6th ed. Philadelphia, London. 2005.
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Pri bolnikih s kronično ishemijo ali v kronični fazi po prebolelem miokardnem infarktu
se lahko razvije bolj ali manj izrazito kronično srčno popuščanje. Okvara črpalne funkcije
srca vodi v aktivacijo kroničnih kompenzacijskih mehanizmov, ki v skladu s Frank-Starlingovim zakonom vzdržuje ustrezen minutni srčni iztis na račun povišanega polnilnega
srčnega tlaka. Pri napredovanju kroničnega srčnega popuščanja ima pomembno vlogo
nevrohormonska aktivacija in z njo povezano preoblikovanje levega prekata (tabela,
slika). Posledica nevrohormonske aktivacije je dolgoročna dodatna obremenitev za
srce, ki dodatno poslabšuje črpalno funkcijo. Povečana obremenitev ter vpliv hormonov
in citokinov povzročita spremembe miocitov in razrast veziva v srčni mišici, prekat pa
se postopno preoblikuje in razširi. Srčna mišica dodatno oslabi, posledično se še močneje
aktivira nevrohormonski sistem in pozitivna povratna zanka je tako sklenjena.
Zač
etn
ap
ošk

odb
a

Kompezatorni
mehanizmi
(terapija)

60 %
Izstisni
delež
LV

Dodatne
poškodbe
miokarda

20 %
Asimptomatski

Leta

Simptomatski

Slika. Časovni potek remodeliranja prekata med razvojem srčnega popuščanja.
Vpliv koronarne revaskularizacije na potek kronične ishemične bolezni srca
Koronarna revaskularizacija je standardna, nekirurška metoda agresivnega zdravljenja
obstruktivne koronarne ateroskleroze. Poglavitni problem perkutane revaskularizacije je
ponovno zoževanje zdravljenega segmenta v prvih 6 mesecih: pri balonski dilataciji pride
do restenoze v 30 do 40 %, pri stentiranju pa v 10 do 20 %. Kirurška koronarna revaskularizacija premosti obstruktivne koronarne lezije, pri čemer uporabi venske (veno sapheno)
ali arterijske presadke (radialna arterija), je preizkušena in učinkovita metoda. Poglavitni
problem uporabe venskih obvodov so pogoste zapore, saj se že prvi teden po operaciji 10
do 20 % obvodov zapre, 3 do 5 let po njej pa je obolelih ali zaprtih 60 do 70 % obvodov.
Nasprotno pa je učinkovitost arterijskih obvodov izvrstna, saj je 10 let po operaciji zaprtih
le 10 % notranjih prsnih arterij.
Pri bolnikih z ishemično boleznijo srca občasno ni možna popolna revaskularizacija.
Če upoštevamo tudi možnosti ponovnih poslabšanj pretoka po revaskulariziranih žilah,
lahko pričakujemo pri bolnikih z ishemično boleznijo srca prisotne različne stopnje motenj
prekrvitve srčne mišice.
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KLINIČNA SLIKA, ZNAKI IN SIMPTOMI TER TELESNI PREGLEDI
PRI SPREMLJANJU ZDRAVLJENJA BOLNIKA PO PREBOLELEM
MIOKARDNEM INFARKTU
Janez Resman
Splošna bolnišnica Jesenice

Pri spremljanju bolnika po prebolelem miokardnem infarktu (MI) oziroma ugotavljanju
pojavljanja srčnega popuščanja so navadno simptomi pomembnejši od znakov. Ali drugače
povedano: če so prisotni jasni znaki popuščanja srca po miokardnem infarktu, pomeni, da
je bolezen bolj napredovala in prognoza manj ugodna.
Žal smo pri ugotavljanju simptomov močno odvisni od bolnikove sposobnosti samoopazovanja, seveda tudi od presoje in sposobnosti komuniciranja. Nujno potrebna je
čim boljša anamneza. Pri bolnikovem opisovanju stanja po miokardnem infarktu lahko
pričakujemo vse: od »popolnoma v redu« (kar bo izjavila večina) pa do hude omejenosti
dnevnih aktivnosti zaradi zasoplosti ob naporu ali zadihanosti celo med mirovanjem.
Ne pozabimo bolnika povprašati o: možnih vmesnih dogodkih in zapletih po infarktu,
pogostnosti kontrol in samokontrol ter vrednosti RR (več so vredne zapisane številke!),
tiščanju v prsih, palpitacijah oz. posnetih motnjah srčnega ritma, poliuriji, nikturiji (tudi
morebitni polidipsiji) in celo o opustitvi ali ‘prilagoditvi’ predpisanega zdravljenja.
Pomembna simptoma, o katerih bolnika moramo povprašati, sta dispneja in angina
pektoris (AP). Pri ocenjevanju dispneje oz. zasoplosti si lahko vsaj nekoliko pomagamo
z napol kvantitativno lestvico: najblažja je dispneja ob naporu, naslednja stopnja je ortopneja
(ki hitro mine, če bolnik sede), sledi paroksizmalna nočna dispneja (napadi so hujši kot
pri ortopneji, trajajo dlje in ne minejo takoj, ko bolnik sede), še hujša je dispneja med
mirovanjem, ki lahko hitro preide v jasen pljučni edem.
V zvezi z angino pektoris pri večini bolnikov kmalu po miokardnem infarktu pričakujemo
prazno anamnezo. Le manjši del jih navaja vse od klasične angine pektoris (globoko, ne
povsem jasno lokalizirano nelagodje ali pečenje v prsih in levi nadlehti, ki ga navadno
sproži ﬁzični napor ali psihična obremenitev, ob počitku ali uporabi nitroglicerina pod
jezik se poleže v nekaj minutah) do raznih netipičnih, celo bizarnih opisov. Pri starejših,
že mentalno zoženih osebah, bolečino pogosto nadomesti zadihanost, nenadna nemoč in
izrazito potenje.
Telesni pregled bolnika z blagim do zmernim srčnim popuščanjem po miokardnem infarktu
nam v stanju mirovanja mogoče ne bo pokazal posebne patologije. Opazili pa bomo zasoplost
že, ko bo moral sezuti čevlje in se povzpeti na preiskovalno mizo; lahko postane tudi
nemiren in zadihan po nekaj minutah leže z ravnim zglavjem.
Bolnik s srčnim popuščanjem bo kmalu po koronarnem dogodku mogoče videti bolan,
vendar navadno ne pričakujemo ravno kardialne kaheksije. Večinoma, vsaj sprva ne bomo
odkrili ne polnih vratnih ven, oteklih jeter ali celo ascitesa, niti perifernih edemov, kar vse
so lahko znaki desne, napredovale srčne odpovedi. Včasih tudi ni slišati niti poznih inspiratornih pokov kot znaka levostranskega srčnega popuščanja. Lahko pa ugotovimo kakšen
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izrazito povišan krvni tlak ali še prej nizek pulzni tlak, pri samem pregledu srca zasledimo
morebitni diskinetični apeks ali še pogosteje tretji ton (redkeje četrti, pri hipertonikih),
vendar le, če imamo res dober sluh. Bolj se bomo v tem primeru morali zanesti na bolnikov
podatek o tem, da ničesar več ne zmore, da takoj zasope in se utrudi.
Ko srčno popuščanje napreduje, bo v klinični sliki poleg zastojnih ven vratu zaznavna
tudi hepatomegalija, lahko celo hepatojugularni reﬂuks in, periferni edemi. Nad pljuči se
bodo pojavili zastojni poki in zastojni plevralni izliv (desno), redkeje oz. pozneje še ascites.
Kardialni izvid: hitrejši, reden utrip ali atrijska ﬁbrilacija; tih, zamolkel prvi ton, galopni ritem
(tretji ton), sistolni šum funkcionalne mitralne ali trikuspidalne regurgitacije tako zaradi
raztegnitve valvularnega obroča kot zaradi možne infarktne prizadetosti in posledične
ﬁbroze papilarne mišice (spodnjestenski miokardni infarkt).
Če bolnika pripeljejo v stanju kardiogenega pljučnega edema, bomo vedno skušali
odkriti dejavnik poslabšanja, ki je bodisi okužba, atrijska ﬁbrilacija ali druga motnja ritma,
dodatna ishemija ob napredovanju koronarne bolezni, opustitev antihipertenziva ali kaj
drugega.
Žal nam kljub skrbni anamnezi in kliničnemu pregledu pri bivšem kadilcu z bronhitisom,
ki je pred leti prebolel miokardni infarkt, komajda pri slabi polovici teh bolnikov uspe
klinično ugotoviti, ali je zasoplost posledica odpovedi srca ali zaradi drugega vzroka. Zanje
so potrebni dodatni pregledi (laboratorijski, rentgenski, ehokardiograﬁja).
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PREISKAVE PRI SPREMLJANJU ZDRAVLJENJA BOLNIKA PO
PREBOLELEM MIOKARDNEM INFARKTU
Matjaž Klemenc
Oddelek za intenzivno interno medicino, SB Nova Gorica

Uvod
Po uvodnem zdravljenju akutnega miokardnega infarkta se zdravnik sooči z vprašanjem
o kratkoročnem in dolgoročnem preživetju. Ocena preživetja temelji na opredelitvi
delovanja levega prekata, določitvi morebitnega ishemičnega miokarda in možnostih
razvoja pomembnih prekatnih motenj srčnega ritma (1). Preživetje je odvisno od velikosti miokarda, ki je postal nekrotičen, ali za katerega obstaja določeno tveganje, da bo
v prihodnje postal nekrotičen.
Bolnikova dovzetnost za pomembne motnje srčnega ritma se kaže v prekatni ektopični
aktivnosti in drugih kazalcih električne nestabilnosti, kot so zmanjšana variabilnost srčne
frekvence in zmanjšana občutljivost baroreceptorskega reﬂeksa.
Že prve ure po začetku miokardnega infarkta se začno procesi, katerih posledica je preoblikovanje srca. Med tovrstne procese uvrščamo podaljšanje srčnomišičnih celic, stanjšanje
sten prekatov, širjenje infarktnega območja, vnetje in reabsorpcijo nekrotičnega tkiva,
brazgotinjenje, dilatacijo prekata, hipertroﬁjo miocitov in čezmerno kopičenje kolagena
v srčnem intersticiju (2). Na hitrost sprememb vplivajo obseg koronarne bolezni, sekundarni dogodki, kot je na primer ponovni miokardni infarkt, in drugi dejavniki: ishemija,
nevroendokrina aktivacija in zdravila. Začetna faza preoblikovanja srca, ki je usmerjena v
‘popravilo’ nekrotičnega območja in brazgotinjenje, je do določene mere še koristna, saj
omogoča vzdrževanje oz. povečanje utripnega volumna srca, vendar na račun povečane
prostornine levega prekata. Obseg preoblikovanja je sorazmeren z velikostjo infarktnega
območja. Ob postinfarktnem razširjanju se povečuje indeks končnega sistoličnega volumna,
medtem ko se iztisni delež zmanjšuje, oba pa sta pomembna napovednika smrtnosti.
Proces preoblikovanja srca povzroči spremembo geometrije levega prekata, ki postaja vse
manj podoben elipsi in prevladujoče prevzema kroglasto obliko.
Določitev funkcije levega prekata
Iztisni delež levega prekata lahko razmeroma enostavno izmerimo; pomembno pripomore
določiti stopnjo tveganja za srčno smrt. Vendar prikaz delovanja levega prekata med
mirovanjem ne more primerno razločevati med ireverzibilno poškodovanim miokardom in
hiberniranim ali omamljenim miokardom. V zadnjih letih se je razvilo več slikovnih tehnik,
ki lahko zaobidejo navedeno pomanjkljivost. Sem prištevamo stresno ehokardiograﬁjo,
stresno radioizotopsko ventrikulograﬁjo, prikaz perfuzije v povezavi s farmakološkim
stresom in pozitronsko izsevno tomograﬁjo (3). Doslej opravljene raziskave niso pokazale prevladujoče prednosti katere izmed navedenih tehnik, zato je izbira prepuščena
zdravniku, ki pa je odvisna predvsem od dostopnosti posamezne tehnike v določeni
ustanovi in uporabnikovega znanja (4, 5, 6).
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Obremenitveno testiranje
Z obremenitvenim testom lahko pri bolnikih z majhnim iztisnim deležem še natančneje
določimo visoko ogroženo skupino. Obenem bolnikom svetujemo varno stopnjo telesne
obremenitve po odhodu iz bolnišnice. Bolniki z majhnim iztisnim deležem in sorazmerno
visoko stopnjo dosežene obremenitve imajo daljše preživetje v primerjavi s tistimi, ki
dosežejo nižjo stopnjo obremenitve na tekočem traku ali cikloergometru. Med kazalce, ki
kažejo na slabšo prognozo pri bolniku po infarktu uvrščamo ishemično denivelacijo veznice
ST z > 1 mm, zlasti če ima pridružene simptome, nizko stopnjo obremenitve, funkcionalno kapaciteto < 5 MET, neustrezen porast krvnega tlaka (najvišji sistolični tlak < 110
mm Hg ali porast < 30 mm Hg).
Priporočila: (AHA/ACC 2002 guideline update for exercise testing):
Razred I:
• Bolniku pred odpustom iz bolnišnice ocenimo prognozo, damo nasvet o telesni
dejavnosti in preverimo učinkovitost zdravljenja (submaksimalna obremenitev je 4 do 6
dni po infarktu).
• Po odpustu iz bolnišnice znova ocenimo prognozo, damo nasvet o telesni dejavnosti
ter preverimo učinkovitost zdravljenja in srčne rehabilitacije, zlasti če test ni bil opravljen
pred odpustom (obremenitev do pojava simptomov, 14 do 21 dni po odpustu).
• Pozno po odpustu iz bolnišnice ponovno ocenimo prognozo, svetujemo glede telesne
dejavnosti ter preverimo učinkovitost zdravljenja in srčne rehabilitacije, če je bil zgodnji
obremenitveni test submaksimalen (obremenitev do pojava simptomov, 3 do 6 mesecev
po odpustu).
Razred III:
• Prisotne so hude pridružene bolezni, ki bistveno skrajšujejo pričakovano življenjsko
dobo ali onemogočajo revaskularizacijo.
• Bolniki po miokardnem infarktu z dekompenzirano zastojnim srčnim popuščanjem,
motnjami srčnega ritma ali stanji, ki bistveno zmanjšujejo njegovo sposobnost za
obremenitveni test.
• Bolniki pred odpustom, ki so že opravili srčno kateterizacijo ali pa čakajo nanjo.
Obremenitveno testiranje je lahko po kateterizaciji koristno za oceno ishemije
v območju, ki ga prehranjuje prizadeta arterija – priporočljive so druge metode za
prikaz delovanja srca pod obremenitvijo (stopnja dokazov: C).
Holterski monitoring
To je 24-urno snemanje EKG. Holterski monitoring je koristna metoda za oceno verjetnosti
nenadne srčne smrti pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu, ki imajo iztisni delež
levega prekata ≥ 35 %. Med neodvisne parametre, ki napovedujejo možnost nenadne
srčne smrti, uvrščamo poleg števila motenj srčnega ritma (npr. neobstojne prekatne
tahikardije, prekatne ekstrasistole) tudi različne indekse variabilnosti srčne frekvence,
katero lahko analiziramo v časovni in frekvenčni domeni. Pri napovedovanju nenadne
srčne smrti so pomembni predvsem zelo nizko frekvenčni indeksi (very low frequency
– VLF) < 0,04 Hz in nizkofrekvenčni (low frequency – LF) 0,04 do 0,15 Hz kot del jakostnega spektra, ki ga ugotovimo s hitro Fourierovo transformacijo ali z avtoregresivnim
oblikovanjem. Med novejše kazalce sodi turbulenčni naklon variabilnosti srčne frekvence.
Turbulenčni naklon je največji naklon regresijske krivulje v segmentu petih zaporednih
sinusnih udarcev med prvimi petnajstimi po prekatni ekstrasistoli.
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Ultrazvočna preiskava srca
Od vseh neinvazivnih tehnik za opredelitev regionalne in globalne funkcije levega
prekata med mirovanjem je ehokardiograﬁja najbolj vsestranska, ker daje največ dodatnih podatkov, in je tudi najcenejša. Dvodimenzionalna ehokardiograﬁja omogoča
dober prikaz srca in velikih žil, vendar je za njeno izvajanje potrebno zadovoljivo ‘okno’
med površino prsnega koša in predelom srca, ki ga prikazujemo. Pri dobrem oknu je
ehokardiografska preiskava primerna za prikaz regionalne in globalne sistolične funkcije
levega prekata, in sicer zaradi visoke prostorske in časovne ločljivosti, lahko pa primerno
natančno pokaže tudi regionalno zadebelitev sten in pomik endokarda. V primerjavi z
drugimi metodami jo uporabljamo kot začetni test za diagnostiko obolenj miokarda: na
primer ishemične miokardiopatije, neishemične dilatatorne miokardiopatije, hipertroﬁčne
miokardiopatije. Ultrazvočna preiskava srca poleg opredelitve morfoloških in funkcionalnih
sprememb na srcu omogoča tudi sočasni pregled zaklopk, perikarda ter intramiokardnih
in zunajsrčnih sprememb. Regionalna zadebelitev miokarda je boljši kazalec regionalne
funkcije kot pa gibanje sten, saj je neodvisna od premikanja srca oz. izbire referenčne
točke. Pražno magnetnoresonančno slikanje (MRI) zaenkrat edino omogoča natančnejše
določanje regionalne zadebelitve miokarda v primerjavi z ultrazvočno preiskavo. Žal pa je
neprimerno dražje in ga ni moč izvesti ob bolniški postelji, pri kritično bolnem. Pomanjkljivost ultrazvočne preiskave med mirovanjem pa je predvsem pomanjkanje, da ni ponovljiva kvantitativna metoda za oceno iztisnega deleža levega prekata. Kvantitativno oceno
iztisnega deleža levega prekata omogočajo kontrastna ventrikulograﬁja, radioizotopska
angiograﬁja, MRI in kvantitativna pražna enofotonska izsevna računalniška tonograﬁja
(SPECT). Ehokardiograﬁja odločilno pripomore pri odkrivanju miokardnega infarkta in
spremljajočih zapletov, kot so infarkt desnega prekata, akutna mitralna regurgitacija zaradi
nepravilnega krčenja ali rupture papilarne mišice, okvara pretina, anevrizme in perikardialni izliv. S transezofagealno ehokardiograﬁjo (TEE) lahko pri šokiranem bolniku na intenzivnem oddelku opredelimo vzrok hemodinamične motnje. Ultrazvočna preiskava v
primerjavi z elektrokardiogramom (EKG) natančneje določi maso levega prekata, ki je neodvisni dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni in smrt. Tridimenzionalno ehokardiograﬁjo
odlikuje samodejno odkrivanje endokardialne meje, kar omogoča meritev volumna levega
prekata in izračun iztisnega deleža. Meritev hitrosti premika miokarda z dopplerskim prikazom tkiva dodatno izboljša oceno regionalne funkcije levega prekata.
Priporočila za ultrazvočno preiskavo srca po prebolelem miokardnem infarktu po lestvici:
AHA/ACC (guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction 2004)
Razred I:
• Pri bolnikih s STEMI za opredelitev funkcije levega prekata, pri katerih ni bila opravljena
angiograﬁja levega prekata, še posebej, če so bolniki hemodinamično nestabilni (raven
dokazov: C).
• Pri bolnikih s spodnjestenskim miokardnim infarktom ob sumu na prizadetost
desnega prekata in hemodinamični nestabilnosti (raven dokazov: C).
• Pri bolnikih s STEMI za ocenitev možnih zapletov, na primer akutne mitralne
regurgitacije, širitve infarktnega območja, perikardialnega izliva (raven dokazov: C).
Rrazred III:
• Zgodnja ponovna ocenitev delovanja levega prekata ob odsotnosti sprememb
v kliničnem statusu ali revaskularizacije (raven dokazov: C).
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Magnetnoresonančno slikanje (MRI)
Magnetnoresonančno slikanje (MRI) srca je postala referenčna metoda za opredeljevanje funkcije levega in desnega prekata. Njuno regionalno in globalno delovanje lahko
ocenimo med mirovanjem ali po izzvanem farmakološkem stresu, saj nekatere oblike te
preiskave omogočajo ob uporabi kontrastnih sredstev oceno prekrvitve miokarda. MRI
odlikuje visoka ločljivost prikaza anatomskih detajlov. Prav tako omogoča tridimenzionalno predstavitev anatomije, funkcije prekatov in pretoka krvi. Z MRI srca lahko natančno
izmerimo debelino sten in kvantitativno določimo maso prekatov. Z določitvijo mreže,
ki se razteza prek celotne debeline miokarda lahko izmerimo spreminjanje debeline
endokarda, epikarda in vmesnega dela med celotnim srčnim ciklom. Tehnika omogoča
vpogled v intramiokardno delovanje, kar še izboljša ocenitev regionalne disfunkcije
miokarda. MRI srca je odlična metoda za razlikovanje med ishemično in neishemično
miokardiopatijo ter za ocenitev bolnikov s srčnim popuščanjem. Serijske meritve mase
in volumna levega prekata so pomembne pri spremljanju preoblikovanja levega prekata
po prebolelem miokardnem infarktu.
Priporočila za uporabo magnetnoresonančnega slikanja:
Razred I:
• ocena globalne funkcije levega in desnega prekata, meritev mase
• prikaz abnomalnega poteka koronarnega žilja
• ocena viabilnosti miokarda po infarktu
Razred II:
• ocena regionalne funkcije levega prekata med mirovanjem in farmakološko obremenitvijo
• ocena prekrvitve miokarda
• prikaz odprtosti aortokoronarnih premostitev
• prikaz trombov v prekatih
Razred III:
• ocena koronarne bolezni
• prikaz okvare prekatnega pretina
• ocena akutne mitralne insuﬁcience
Za raziskovalne namene:
• meritev pretoka v koronarnih arterijah
• prikaz stene arterij
• akutni koronarni sindrom
Pražna enofotonska izsevna računalniška tomograﬁja
Pojav kontrastnih sredstev označenih s tehnecijem (99mTc) je vodil v razvoj t. i. pražne
enofotonske izsevne računalniške tomograﬁje (gated 99mTc - SPECT). Ta tehnika omogoča
sočasno oceno regionalne zadebelitve sten, volumna levega prekata, globalne funkcije
levega prekata in prekrvitve miokarda. Uvedba metode 99mTc-SPECT je pomembno
izboljšala odkrivanje koronarne bolezni pri bolnikih z bolečino v prsnem košu in, omamljenega miokarda ter izboljšala razvrščanje bolnikov po tveganju glede na vrednost iztisnega deleža levega prekata. Večje prekrvitvene motnje omejujejo meritev iztisnega
deleža levega prekata zaradi nepravilne določitve meje endokarda v celotnem lumnu
levega prekata. Pražna 99mTc-tetrofosmin SPECT je primerljiva z MRI na ravni vrednotenja
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regionalnih motenj krčljivosti pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom. Hipertroﬁjo in
maso levega prekata bolje ocenimo z ultrazvočno preiskavo ali MRI.
V primerjavi s klasično stresno ehokardiograﬁjo ima stresna perfuzijska scintigraﬁja
(exercise myocardial perfusion imaging – MPI), na primer s stresnim 99mTc-SPECT, nekatere
prednosti pri zaznavi koronarne bolezni: [1] stresni MPI odkrije nenormalno rezervo
pretoka in pri tem ne potrebuje ishemičnega odgovora za pozitiven rezultat; [2] podatki,
ki kažejo na slabšo prekrvljenost miokarda so zajeti ob maksimalni obremenitvi, ne pa
po obremenitvi kot pri stresni ehokardiograﬁji; [3] občutljivost MPI je nekoliko večja (8
do 10 %) predvsem zaradi boljšega odkrivanja enožilne bolezni in blagih stenoz; [4] ishemijo v infarktnem območju je laže prikazati z MPI na podlagi delne reverzibilne okvare
v območju brazgotin in viabilnega miokarda; [5] MPI je bistveno manj odvisna od izvajalca
v primerjavi s stresno ehokardiograﬁjo;, [6] praktično vsem bolnikom je mogoče opraviti
primerno MPI, ki prikaže vse predele miokarda; z 99mTc-sestamibijem ali 99mTc-tetrofosminom je mogoče istočasno prikazati prekrvitev in delovanje levega prekata; stresna SPECT
z vazodilatatorji ima signiﬁkantno večjo občutljivost za odkrivanje koronarne bolezni
v primerjavi s stresno ehokardiograﬁjo z vazodilatatorji.
Priporočila za prikaz prekrvitve miokarda ob naporu s stresno perfuzijsko scintigraﬁjo (1):
Razred I:
• Stresna perfuzijska nuklearna scintigraﬁja (MPI) z dobutaminom ali adenozinom pred
odpustom iz bolnišnice ali hitro po njem pri bolnikih s STEMI, pri katerih ni načrtovana
srčna kateterizacija za prikaz ishemije, in pri vseh, za katere menimo, da ne morejo
opraviti obremenitvenega testiranja.
Razred IIa:
• Prikaz prekrvitve miokarda pri hemodinamično in električno stabilnih bolnikih 4 do 10
dni po STEMI za določitev viabilnosti miokarda pred morebitno revaskularizacijo.
Kontrastna ventrikulograﬁja
Kontrastno ventrikulograﬁjo že dlje časa uporabljamo za oceno delovanja levega prekata
pri številnih patoloških spremembah. Služila je za zlati standard, s katerim smo primerjali
natančnost neinvazivnih metod. S kontrastno ventrikulograﬁjo lahko prikažemo nepravilno
premikanje sten, ne pa sprememb njihove zadebelitve. Omogoča kvantitativno oceno
iztisnega deleža in volumna levega prekata. Med omejitvami te metode je treba
poudariti predvsem njene invazivne lastnosti, visoko ceno, nefrotoksičnost zaradi uporabe
kontrasta in premalo jasnega določanja meje endokarda pri meritvi iztisnega deleža
in volumna levega prekata. Prednost kontrastne ventrikulograﬁje sta sočasna možnost
meritve pritiskov v srčnih votlinah in prikaza koronarnega žilja med preiskavo. Z njo lahko
dokaj enostavno ločimo dilatativno od ishemične kardiomiopatije. Natančno lahko izmerimo
levo-desne spoje na ravni preddvorov ali prekatov, čeprav ultrazvočna preiskava in MRI
lahko natančneje določita mesti okvar preddvornega in prekatnega pretina.
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Tabela 1. Prikaz prednosti in omejitev posameznih metod
Metoda

Prednosti

Omejitve

ultrazvočna
preiskava srca

• prenosnost, takojšnja dostopnost,
mnogostranost, ponovljivost
• daje podatke o strukturi in ﬁziologiji
• visoka prostorska in časovna ločljivost
• natančna meritev regionalne zadebelitve sten
• občutljiva metoda za določanje hipertroﬁje in
merjenje mase levega prekata
• primerna za oceno delovanja desnega prekata
• izvrstna za odkrivanje diastoličnega delovanja
levega prekata
• prikaz oblike in izračun volumna levega prekata
s tridimenzionalno tehniko
• ni sevanja
• nizka cena

• slabo akustično
okno nekaterih
bolnikov
• velika odvisnost od
preiskovalca

pražna 99mTc
SPECT

• ocena sistolične zadebelitve in gibanja sten
• natančna meritev iztisnega deleža in volumnov
levega prekata
• sočasna ocena prekrvitve in delovanja
• ocena viabilnosti miokarda
• prikaz postishemičnega omamljenega miokarda

• manjša natančnost
meritve iztisnega
deleža pri velikih
okvarah
• aparat ni prenosljiv
• nezmožnost
meritve hipertroﬁje
in mase levega
prekata
• ni dodatnih podatkov
o strukturi miokarda
• manjša prostorska
resolucija v primerjavi
z UZ ali MRI

magnetna
resonanca

• ni ionizirajočega sevanja
• kontrastna sredstva niso nefrotoksična
• najprimernejša tehnika za diagnostiko prirojenih
anomalij
• anatomski detajli z visoko resolucijo
• natančna meritev debeline sten in mase levega
prekata
• omogoča prikaz presekov v katerikoli ravnini
• natančna določitev regionalne in globalne funkcije
levega prekata
• tridimenzionalni prikaz
• prikaz proksimalnih segmentov koronarnih arterij
• z določitvijo miokardne mreže je možna analiza
subendokardne, vmesne in subepikardne funkcije
• hitra s kontrastom ojačena MRI omogoča
prikaz prekrvitve in viabilnosti

• aparat ni prenosljiv
• pri nekaterih bolnikih
povzroča klavstrofobijo

• potreba po korekciji
premikanja srca in
prsnega koša
• nezmožnost preiskave
pri bolnikih s
kovinskimi vsadki
(srčnimi spodbujevalniki, endoprotezami
sklepov...)
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Uvod
Ateroskleroza je kroničen, vendar progresiven proces, kar zlasti za bolnike z znano koronarno boleznijo pomeni, da potrebujejo skrbnejše nadaljnje spremljanje in zdravljenje.
Cilj zdravljenja je zmanjšanje tveganja za ponovni srčnožilni dogodek (kardiovaskularni
incident - KVI) in upočasnitev napredovanja bolezni. Izogniti se želimo razvoju srčnega
popuščanja, ki močno poslabšuje bolnikovo prognozo in kakovost življenja, za družbo
pa pomeni veliko ekonomsko breme.
Bolnika po prebolelem miokardnem infarktu (MI) moramo zato obravnavati celovito,
in ne le kot bolnika s koronarno boleznijo, ker je ateroskleroza generaliziran proces
v njegovem žilju.
Z neinvazivnimi preiskavami (obremenitveno testiranje, holterski EKG, ultrazvočna preiskava
srca, obremenitvena ehokardiograﬁja, ultrazvočna preiskava vratnih arterij, nuklearne
preiskave srca) opredelimo ali odkrijemo pridružene bolezni, ki so posledica ateroskleroze arterij, ki prekrvijo prizadete organe. Njihovi rezultati so podlaga za izbiro
optimalnega zdravljenja z zdravili in nepogrešljivi pri odločitvah o načinu invazivnega
zdravljenja.
Ultrazvočna preiskava vratnih arterij
To je preiskava karotidnih (KA) in vertebralnih arterij (VA) z ultrazvočnim aparatom.
Z različnimi ultrazvočnimi tehnikami, kot sta barvni dopplerski prikaz in pulzna dopplerska
krivulja, omogoča dvojno sliko, ki hkrati morfološko dvodimenzionalno prikaže žile
v različnih ravninah in pretok krvi v žili.
Primarni cilj preiskave je odkrivanje bolnikov z velikim tveganjem za srčnožilni dogodek
(kardiovaskularni incident - KVI), predvsem za možganskožilni dogodek (ishemični cerebrovaskularni insult), omogoča pa tudi spremljanje poteka ateroskleroze in s tem oceno
učinkovitosti zdravljenja.
Tveganje za možganskožilne dogodke se namreč močno poveča pri zožitvah notranje
karotidne arterije (artetia carotis interna - ACI) nad 70 %, zato je za to stopnjo zožitve
indicirano kirurško zdravljenje oz. perkutana angioplastika. Pred tem je potrebno še
magnetnoresonančno slikanje ali računalniška tomograﬁja zaradi izključitve distalnejših
zožitev in intrakranialnih procesov (krvavitev, tumorjev, infarktov, anevrizem).
Pred operacijo je tveganje za možgansko kap manjše od 2 % pri stenozah karotidnih
arterij pod 50 %, pri 50 do 80 % je 10-odstotno; če so zožene nad 80 %, je verjetnost
možganske kapi 11- do 19-odstotna (1).
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Poleg odkrivanja bolnikov z velikim tveganjem za možganskožilni dogodek pa ultrazvočni dokaz aterosklerotičnih sprememb na karotidni arteriji nakazuje tudi prisotnost
aterosklerotičnih sprememb na drugih arterijah, predvsem koronarnih in v spodnjih
okončinah, ki so običajno spremenjene še prej kot karotidna arterija. Glede na to je
potrebno agresivnejše zdravljenje oziroma strog nadzor dejavnikov tveganja za razvoj
ateroskleroze.
Pojavnost pomembne karotidne bolezni (>70-% stenoza*) narašča od 5 % pri bolnikih
z eno-žilno koronarno boleznijo do 25 % pri tistih s trožilno koronarno boleznijo in celo
do 40 % pri onih s stenozo debla (1).
Incidenca pomembne karotidne bolezni pri revaskulariziranih bolnikih znaša 8 do 14 %,
pri tistih z opravljeno karotidno endarterektomijo pa je bila koronarna bolezen prisotna
v več kot 40 % (1).
* Deﬁnicija NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial):
Huda stenoza pomeni zmanjšanje premera arterije za 70 % ali več.
Subtotalna stenoza (preokluzija) pomeni zmanjšanje premera arterije za 90 % ali več (2).
Indikacije za preiskavo (3)
• Ob kliničnem sumu na stenozo karotidne ali vertebralne arterije:
1. stanje po prebolelem možganskožilnem dogodku,
2. stanje po prehodni ishemični ataki (tranzitorni ishemični ataki - TIA),
3. amaurosis fugax v anamnezi,
4. simptomi karotidne ali vertebrobazilarne insuﬁcience,
5. avskultatorni šum nad karotidno arterijo.
• Embolija v mrežnične arterije
• Odkrivanje zgodnjih oblik ateroskleroze
• Za oceno uspešnosti invazivnega zdravljenja:
1. karotidna angioplastika s stentiranjem (PTA), kirurško trombendarteriektomijo (TEA)
2. po vstavitvi žilne opornice (PTA s stentiranjem) – 1, 3, 12 mesecev po posegu
3. za oceno prehodnosti žilne opornice (stenta) (rezidualna stenoza, ‘in stent’ tromboza)
• Nepojasnjene sinkope, kolapsi
- obdobne kontrole; časovni interval je odvisen od stopnje stenoze prizadete arterije,
- pred operacijami na srcu (predoperativna priprava/ocena ogroženosti).
Indikacije za karotidno angioplastiko s stentiranjem (PTA) ali kirurško trombendarteriektomijo (TEA):
1. stenoza karotidnih arterij > 70 %
2. simptomatski bolnik s stenozo karotidnih arterij > 60 %
3. asimptomatski bolnik s stenozo karotidnih arterij > 70 %
Kdaj PTA in kdaj TEA?
V obravnavi asimptomatičnih bolnikov so mnenja o kirurškem posegu ali perkutanem
načinu glede na zdravljenje izključno z zdravili še vedno deljena.
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Na splošno so krajše stenoze, distalneje ležeče stenoze in mehkejše obloge so primernejši
za PTA, medtem ko so daljše, proksimalnejše stenoze s kalciniranimi plaki primernejši za
kirurško tehniko TEA, ki jo večinoma že izvajamo v lokalni anesteziji.
Indikacije za PTA (4):
1. Simptomatska, huda stenoza, ki je kirurško teže izvedljiva (visoko ležeča bifurkacija,
anatomsko krajši vrat).
2. Simptomatska huda stenoza in pridružene bolezni, pri katerih kirurški poseg pomeni
veliko tveganje.
3. Simptomatska huda stenoza in eno od pridruženih stanj:
• pomembna dvojna lezija - zaporedna stenoza,
• radiacijsko pogojena stenoza,
• restenoza po TEA,
• bolnik ne pristaja na TEA,
• sekundarna stenoza zaradi disekcije arterije,
• sekundarna stenoza zaradi ﬁbromuskularne displazije,
• sekundarna stenoza ob Takayasujevem arteriitisu.
4. Huda stenoza in pridružena okluzija kontralateralne arterije
5. Psevdoanevrizma
6. Asimptomatska subtotalna stenoza (preokluzija)
Verjetnost možganske kapi pri nezdravljeni obojestranski hudi karotidni stenozi znaša
20 % (1).
Po smernicah ACC in AHA za revaskularizacijo miokarda je asimptomatska, huda stenoza
karotidne arterije indikacija za TEA , ki jo naredimo 1 do 5 dni pred revaskularizacijo
miokarda oz. 4 do 6 tednov, če je indicirana PTA. Namreč, v isti seansi anestezije je perioperativna smrtnost pomembno večja, zamik PTA in revaskularizacijskega posega pa
pomeni, da bolnika ne bomo izpostavili večjim odmerkom kontrastnega sredstva in
nepričakovanim hemodinamskim nihanjem med PTA (bradikardiji, hipotenziji) (1).
Ultrazvočna preiskava je varna in za bolnika neškodljiva, vendar je smiselna ob upoštevanju
navedenih indikacij v prispevku. Zmogljivosti za tovrstno diagnostiko so namreč omejene,
zato je potreben razmislek, preden napotimo bolnika na preiskavo, zlasti če gre za mlajšo
osebo z nespeciﬁčno ‘centralno’ simptomatiko in brez dejavnikov tveganja za prezgodnjo
aterosklerozo.
Druge neinvazivne preiskave, ki jih uporabljamo pri obravnavi bolezni srca, so opisane
v uvodnem prispevku poglavja.
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Uvod
Scintigraﬁjo prekrvitve srčne mišice (perfuzijska scintigraﬁja miokarda - PSM) opravljamo
v mirovanju in ob obremenitvi, ki je lahko telesna ali farmakološka. EKG signal uporabimo
kot ﬁziološki označevalec dogodkov srčnega ciklusa. Planarno tehniko snemanja je v
zadnjih letih nadomestila tomograﬁja (SPECT). Na ta način pridobimo poleg podatkov o
prekrvitvi srčne mišice tudi vpogled v globalno in področno krčljivost levega prekata (LP).
Uporaba s tehnecijem označenih radiofarmakov (99mTc-Sestamibi ali tetrofosmin) in sočasna
ocena krčljivosti sten LP sta izboljšali občutljivost PSM za odkrivanje pomembne koronarne
bolezni; ta je ob najmanj submaksimalni ali s simptomi omejeni obremenitvi okoli 90 %,
diagnostična zanesljivost pa do 93 % (1).
Bolniki po prebolelem koronarnem dogodku
Po akutnem koronarnem dogodku je možnih več scintigrafskih vzorcev:
• popolnoma normalna prekrvitev srčne mišice, če je prišlo do zgodnje vzpostavitve pretoka
skozi koronarne arterije,
• obremenitvena ishemija v istem ali več prekrvitvenih področjih,
• transmuralna ali netransmuralna brazgotina.
Iztisni delež LP je lahko normalen ali različno močno znižan.
PSM ima pomembno prognostično vrednost za nadaljnji potek bolezni: najmočnejši
napovedni dejavnik za nadaljnje koronarne dogodke je obseg ishemije (več kot 20 % LP),
brazgotina ali ishemija v povirju več kot 1 koronarne arterije, iztisni delež v mirovanju pod
45 %, prehodna poobremenitvena dilatacija votline LP (1, 2).
Bolniki s srčnim popuščanjem
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem moramo izključiti ishemično etiologijo srčne bolezni.
Pri neishemični etiologiji dilatativne kardiomiopatije bomo pri PSM videli pretežno
enakomerno stanjšano steno LP. Pri enakem znižanju iztisnega deleža LP ali povečanju
končnega diastoličnega volumna je ogroženost teh bolnikov manjša kot ogroženost bolnikov,
ki imajo motnjo prekrvitve srčne mišice (2).
Ob PSM bolnikov z ishemičnim vzrokom popuščanja lahko ugotovimo obremenitveno
ishemijo, nizek iztisni delež LP in/ali področne motnje krčljivosti z zelo znižanim kopičenjem
radiofarmaka že v mirovanju. Za nadaljnje zdravljenje je pomembno razlikovati med ﬁbroznim tkivom brazgotino in hiberniranim - še viabilnim miokardom, katerega krčljivost
se po ustrezni revaskularizaciji izboljša.
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Ocena hiberniranega, viabilnega miokarda
Za odkrivanje ogroženega hiberniranega miokarda imata PSM in stresna ehokardiograﬁja
z dobutaminom podobno diagnostično in napovedno vrednost (3).
V področjih, kjer se med PSM radiofarmak ne kopiči, je prisotnost viabilnega miokarda
malo verjetna, prevladuje brazgotinsko tkivo. V področjih, kjer ugotovimo najmanj 55 %
kopičenja radiofarmaka in prisotno zadebelitev stene srčne mišice v času sistole, pa je
ohranjenega dovolj viabilnega miokarda, da je verjetnost povrnitve funkcije po revaskularizaciji velika (4). Za zanesljivo oceno viabilnosti priporočajo uporabo nitroglicerina
pred aplikacijo radiofarmaka v mirovanju, ker tako dosežemo najboljšo možno prekrvitev
miokarda. Metoda odkrivanja viabilnega miokarda z nitroglicerin- EKG- SPECT-om ima
primerljivo občutljivost in zanesljivost kot bolj zapletena in težje dostopna metoda s pozitronsko tomograﬁjo (z 18F-FDG-PET) (3,4).
Prepoznavanje hiberniranega miokarda in njegovega obsega je pomembno za nadaljnje
ukrepanje. Revaskularizacijski posegi v neviabilnih področjih ne izboljšajo funkcije. Bolniki
s hiberniranim miokardom pa imajo pomembno višjo umrljivost, če jih ne revaskulariziramo
(4,5).
Ocena tveganja za nadaljnje dogodke
Normalen izvid PSM ob zadostni ﬁzični ali farmakološki obremenitvi ima visoko negativno
napovedno vrednost za oceno tveganja za koronarne dogodke in napoveduje manj kot 1 %
letno ogroženost zaradi srčnomišičnega infarkta ali smrti kardialnega vzroka ne glede na
pretestno verjetnost koronarne bolezni.
Pori prebolelem srčnem infarktu je ogroženost bolnikov brez scintigrafskih znakov ishemije
pomembno nižja (1,6 %) kot onih z ishemijo (7,1 %). Prav tako so manj ogroženi bolniki z
ishemijo v področju ene arterije (2 %) kot oni z ishemijo v več področjih (16,7 %) (1). Posebej
ogroženi so bolniki s sladkorno boleznijo, ki morajo biti pogosteje preiskovani.
Zaključek
PSM je pomembna preiskavna metoda za ugotavljanje miokardne ishemije, viabilnega
miokarda in ﬁbroze ter načrtovanje zdravljenja. Pri bolnikih s prsno bolečino omogoča
izključitev koronarne bolezni kot vzroka težav. Pri bolnikih po prebolelem srčnem infarktu
ima pomembno prognostično vrednost. Negativni napovedni kazalci ponovnih koronarnih
dogodkov in umrljivosti so vrsta, obseg in lokalizacija perfuzijskih motenj ter znižanje iztisnega deleža LP. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem je poleg ugotavljanja ishemije pomembno
ugotavljanje prisotnosti hiberniranega miokarda.
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Uvod
Socialnoekonomski pomen srčnožilnih bolezni ima velik vpliv na hiter razvoj radioloških
orodij in tehnologije, ki omogoča izvajanje neinvazivne slikovne diagnostike koronarnih
arterij. Sedanja računalniškotomografska (CT) tehnologija omogoča hitro skeniranje z
visoko časovno resolucijo z EKG sinhronizacijo in stabilno izvedbo preiskave.
Računalniškotomografska preiskava srca je večplastna, običajno jo sestavljata CT prikaz
srca (ugotavljanje kalcinacij) in CT koronarna arteriograﬁja (CTKA). Dodatni možnosti
sta tudi ocena funkcije in CT prikaz perfuzije miokarda.
CT srca za prikaz kalcinacij (slika 1) je metoda, s katero dokazujemo kalcinirane obloge
v koronarnih arterijah in določamo razporeditev in obsežnost sprememb.
Slika 1.

Cilj preiskave je bil ugotoviti možnost napovedi srčnožilnih zapletov za obdobje 2 do 5
let glede na količino kalcija (čim več ga je v koronarnih arterijah, tem večja naj bi bila
možnost zapletov). Izdelali so posebne protokole, s katerimi so ocenjevali količino kalcija v
koronarnih arterijah. Po posebni formuli so izračunali tako imenovani Agatstonov
rezultat, ki deli bolnike v 5 skupin (tabela 1), v prvi so tisti z zelo majhnim, v peti skupini
pa z velikim tveganjem.
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Tabela 1. Vrednosti kalcija (Calcium score)
V večini protokolov je preiskava sestavni del priprave bolnika na izvedbo CTKA. Kadar
Agatstonov rezultat presega 1500 enot, je nadaljevanje preiskave s CTKA pogosto
kontraindicirano, saj tako velika količina kalcija v koronarnih arterijah močno zmanjša
možnost ocene prehodnosti svetline.
Računalniškotomografsko koronarno arteriograﬁjo (CTKA) so začeli izvajati leta 1998
z uvedbo prvih večrezinskih CT aparatov (MSCT), potem ko so tega leta razvili 4-rezinski
prototip. Rezultati ocene koronarnih arterij so bili slabi, vendar se je tehnologija naglo
razvijala, število detektorjev se je večalo in dobili smo 6-, 8-, 16-, 32-, 40- in končno 64rezinske MSCT.
Šele pri slednjih je tehnologija omogočila hiter in kakovosten prikaz koronarnega žilja
ob sprejemljivi količini sevanja (v naši bolnišnici uporabljamo 64-rezinski MSCT Siemens
Somatom Sensation64)
Koronarna arterijska bolezen (CAD) ostaja vodilni vzrok smrtnosti v zahodni populaciji.
Referenca ali zlati standard za njeno diagnozo je še vedno konvencionalna koronarna
arterijograﬁja (KKA). Največja prednost KKA je zelo dobra temporalna resolucija (20 ms) in
možnost, da ob ugotovljeni patologiji lahko takoj opravimo koronarno intervencijo (PCI).
Po podatkih iz literature (1) so v ZDA naredili leta 1999 okrog 1,8 milijona KKA, ki so jih
samo 1/3 nadaljevali s PCI, medtem ko sta 2/3 ostali le diagnostični. Analiza KKA v Splošni
bolnišnici Izola (2005, 2006) je pokazala obratno razmerje, pri 2/3 bolnikov so naredili še
PCI, 1/3 pa je bila samo za diagnostiko.
Relativno neugodno razmerje med KKA brez PCI in KKA s PCI je spodbudilo nadaljnje
iskanje neinvazivne diagnostične metode, ki bi omogočila dober prikaz koronarnih arterij
ob čim manjšem odmerku sevanja. Tako naravnana neinvazivna diagnostika bi omogočila
za bolnika prijaznejšo in za zdravstveni sistem cenejšo diagnostično obravnavo, ki bi ji
sledilo ciljno zdravljenje (PCI ali operativno). Problemi za preiskave z aparati MSCT so bili
anatomske (drobne žile, razvejitve, gibanje srca, dihalni artefakti, tveganje s kontrastom) in
tehnične narave (v glavnem temporalna resolucija, ki pri najhitrejšem MSCT znaša 165 ms
in je v primerjavi s temporalno resolucijo pri KKA 8-krat večja). Teoretično naj bi temporalna resolucija pod 19 ms popolnoma upočasnila gibanje srca, vendar so zadnje raziskave
dokazale, da že temporalna resolucija pod 100 ms odpravi gibalne artefakte. Večja temporalna resolucija pomeni manj gibalnih artefaktov, večja prostorska resolucija pa boljšo
ločljivost drobnih koronarnih vejic in boljši prikaz same stene.
Ravno ta dejstva so spodbudila razvoj nove tehnologije (Dual Source CT aparat – DSCT).
Aparat DSCT je razvilo podjeteje Siemens in ga poimenovalo Siemens Somatom Deﬁnition.
Drugačno razvojno smer je ubralo podjetje Toshiba, ki je razvilo nov detektor in
računalniškotomografski aparat – 256- rezinski MSCT, katerega prednost je, da lahko
bistveno skrajša čas skeniranja, vendar po ﬁzikalnih lastnostih ta tehnologija ne bo
pomembno vplivala na temporalno in prostorsko resolucijo.
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Edinstvena posebnost Siemensove tehnologije DSCT je, da sta v CT aparat vgrajeni dve
cevi CT-RTG. To omogoča izredno hitro akvizicijo in med rotacijo 330 ms za tovrstne aparate
še nedoseženo temporalno resolucijo – 83 ms
Trenutno v svetu deluje približno 150 takih aparatov in prvi rezultati so izredni. Druga
pomembna diagnostična možnost tega aparata je uporaba tehnologije Dual Energy, kjer
je na eni CT-RTG cevi uporabljena napetost 120 kV, na drugi pa 80 kV. Posebej za to razvita
programska oprema nato omogoča karakterizacijo vrste tkiv, subtrakcijo: kalcija iz žil,
vseh kosti in kontrasta iz tkiv. Žal se s to tehnologijo odpovemo veliki temporalni resoluciji,
ki s to opcijo zopet znaša 165 ms.
Združenje ameriških kardiologov pripravlja nove smernice, kjer naj bi vlogo diagnostične
koronarograﬁje prevzel aparat DSCT, na podlagi slikovnega dokumentacije pa bi sledil
načrtovani in ciljni poseg na koronarnih arterijah (PCI) – ta protokol so poimenovali
(The CathLab of the Future). Tehnologija DSCT omogoča hitro akvizicijo, kvalitetne slike,
majhen odmerek sevanja (raziskave so namreč pokazale, da je možno zmanjšati odmerek
sevanja od 30 do 50 % v primerjavi s standardnimi 64-rezinskimi MSCT), pri pripravi
bolnikov pa ni potrebno dajati blokatorjev beta. Še več, ugotovili so, da so zaželeni
srčni ritmi nad 90 utripov na minuto, ker so z višjim srčnim utripom bolniki manj sevalno
obremenjeni (zaradi krajše preiskave).
Sevalne obremenitve bolnikov pri standarnih protokolih CTKA s 64-MSCT so okrog 10 mSv
na preiskavo, ki se ob uporabi posebne tehnike za spreminjanje odmerka lahko zmanjšajo
na (5 do 7 mSv); zaradi sevanja naravnega ozadja prejmemo letno 2 do 3 mSv efektivnega
ekvivalentnega odmerka sevanja.
Indikacije za CTKA
Ko se kardiolog odloča za CTKA, mora najprej oceniti, kolikšna je verjetnost, da gre za
ishemično bolezen srca. Poznati mora razpoložljivost in učinkovitost drugih alternativnih
preiskav, ki bi jih lahko uporabil pri določenem bolniku.
Upoštevati moramo naslednja dejstva:
• CTKA naj bi zmanjšal število diagnostičnih koronarograﬁj.
• Bolnika ne smemo brez potrebe izpostavljati rentgenskemu sevanju (zato CTKA ne
moremo uporabljati za skrining).
• CTKA ne sme podaljšati časa do revaskularizacije.
• CTKA ne sme podražiti obravnave.
Pri katerih bolnikih ne izvajamo CTKA?
• Pri bolnikih z veliko verjetnostjo za ponovno ishemijo miokarda (verjetno bomo ugotovili
pomembno koronarno bolezen in bo potrebna intervencija).
• Pri bolnikih z zelo majhno verjetnostjo, da gre za koronarno bolezen (ni potrebe po
CTKA).
• Kadar preiskava ni smiselna, ker ne bo ničesar razkrila:
• Pri bolnikih z veliko količino kalcija v koronarkah.
• Pri bolnikih s ﬁbrilacijo atrijev ali s pogostnimi prezgodnjimi prekatnimi utripi.
• Bolniki morajo biti sposobni mirno ležati, zadržati dih za 10 do 20 sekund, držati
obe roki nad glavo. Pri zelo debelih (BMI > 40 kg/m²) je preiskava manj
kvalitetna.
• Pri sladkornih bolnikih z okvarjenim ledvičnim delovanjem se bomo raje odločili za
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alternativne preiskave, ki so manj nefrotoksične (perfuzijska scintigraﬁja), pri mladih
bolnikih bomo raje izbrali tako, ki nima rentgenskega sevanja (magnetic resonance
perfusion imaging).
Kdaj se odločimo za CTKA?
• Pri bolnikih s srednjo predtestno verjetnostjo za koronarno bolezen in kronično bolečino
v prsih, če je bila cikloergometrija nepovedni dejavnik ali pa bolnik ne more opraviti
obremenitvenega testa.
• Srednja predtestna verjetnost za koronarno bolezen pri akutni bolečini v prsih brez EKG
sprememb in brez povišanja biokemičnih označevalcev miokardne nekroze.
• Sum na anomalijo koronarne arterije (sliki 2, 3)
• Nejasen stresni test
• Dilatativna kardiomiopatija, kjer predvidevamo, da ne gre za ishemično etiologijo.
Slika 2. Anomalno iztopišče RCA

Slika 3: Anomalno izstopične LM

Kdaj je CTKA lahko koristen?
• Bolečina v prsih na urgentnem oddelku (po prilagojenem protokolu za izključevanje
pljučne embolije, disekcije aorte in koronarne bolezni t. i. Triple Rule Out).
• Za preoperativno načrtovanje prve ali ponovne kirurške revaskularizacije srca. Omogoča
natančno oceno koronarnih stenoz, potek nativnih koronarnih arterij, obvodov in
notranje arterije mamarije.
• Ocena prehodnosti koronarnih obvodov pri asimptomatskih bolnikih.
• Ocena prehodnosti žičnih opornic (sliki 4, 5).
• Ocena delovanja levega prekata.
• Pri bolnikih, kjer s klasično koronarograﬁjo ni bilo možno najti večje koronarne arterije
ali obvoda.
• Asimptomatski močno ogroženi bolniki ali s stabilno angino pektoris ali atipično prsno
bolečino, pri katerih načrtujemo večjo nesrčno operacijo.
Sliki 4 in 5. Prikaz prehodnosti žične opornice v deblu LCA
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Še nekaj misli o novih slikovnih preiskavah v kardiologiji
• Prednost ima izbira ene preiskavne metode za določenega bolnika, ki naj ima klinično
vrednost, in ne zaporedje več preiskav, posamezno ne dajo dokončnega odgovora.
• Nove slikovne metode v kardiologiji zahtevajo skupinsko delo kardiologa, radiologa in
specialista nuklearne medicine, ki morajo medsebojno sodelovati, in ne tekmovati.
• Bodoči kardiologi bodo morali osvojiti znanje o novih slikovnih metodah.
Izvedba preiskave CTKA
Bolnike na dan preiskave naročimo v kardiološko ambulanto. Kardiolog pregleda dokumentacijo in preveri indikacije, nato je treba posneti EKG. Glede na stalno bolnikovo terapijo
in ugotovljeno srčno frekvenco mu je treba oralno dati blokatorje beta (100 mg).
Ko je srčni utrip stabilen in pod 65 utripov na minuto ga napotimo v CT kabinet na
CTKA. Bolnik v kardiološki ambulanti dobi tudi intravenski kanal v kubitalno veno, saj bo
kontrastno sredstvo prejel z avtomatskim injektorjem z visokim pretokom.
Ko radiološki inženir namesti bolnika na preiskovalno mizo CT aparata, mu razloži potek
preiskave, nato priključi EKG elektrode in vklopi avtomatski injektor kontrasta.
Celotna izvedba preiskave traja 10 do 15 minut. V tem času najprej naredimo maloodmerno slikanje po protokolu za prikaz kalcija; skenirane slike uporabimo za načrtovanje
obsega CTKA – slikamo od karine do prepone (slika 18).
Poznamo dva načina slikanja po intravenskem vnosu kontrastnega sredstva,
prvi način je ‘Test bolus‘, drugi pa ‘Bolus Triggering‘. Pri nas v Splošni bolnišnici
Izola uporabljamo slednjega. Pri izvedbi ga postavimo v ascendentno aorto merilno
območje, kjer nato CT aparat meri denziteto. Ko po vnosu kontrastnega sredstva doseže
denziteta krvi v ascendentni aorti 100 HU (Hounsfeld Units - Hounsfedove enote), se sproži
slikovni niz, 8 sekund po proženju pa začne CT aparat skenirati.
Slika 6. Protokol CTKA v Splošni bolnišnici Izola
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Po običajnem protokolu (slika 18) damo intravensko 100 ml kontrastnega sredstva
Ultravist 370 (Bayer-Schering), kateremu sledi 50 ml ﬁziološke raztopine (uporabljamo
avtomatski injektor z dvema posodama – Medrad Stellant), tako odpravimo artefakte
zaradi visokodenznega kontrasta v zgornji veni kavi.
Po opravljeni akviziciji naredimo osnovne rekonstrukcije slik, ki jih postprocesiramo na
delovni postaji s posebno programsko opremo Siemens Syngo Circulation.
Dolžina postprocesiranja in evaluacija CTKA poteka običajno med 15 in 45 minutami,
odvisno od obsežnosti lezij na koronarnih arterijah, količine kalcija in rednega srčnega
utripa.
Koronarne arterije analiziramo po segmentih, najtežavnejša je desna koronarna arterija
(RCA). Vzorci gibanja koronarnih arterij so namreč različni (desna se giblje z desnim atrijem – ekskurzije so lahko zelo velike, LAD in LCX se gibljejo v smeri kontrakcije levega
ventrikla, zato so gibi manjši. Različen vzorec gibanja včasih zahteva tudi različno fazo
rekonstrukcije.
Orodja računalniškotomografske koronarne arteriograﬁje za postprocesiranje omogočajo
tudi analizo oblog, kar je pomembno pri načrtovanju zdravljenja, ko še ni potrebna invazivna
diagnostika niti zdravila.
Sklep
Tudi CT angiograﬁja koronarnega žilja ima pri zdravljenju bolnika po prebolelem
miokardnem infarktu svojo vlogo, ki je razvidna iz navedenih priporočil. Menimo, da bo
nova tehnologija (Dual Source) v precejšnji meri spremenila način obravnave koronarnih
bolnikov (The CathLab of the Future), predvsem v smeri hitrejšega, boljšega in cenejšega
zdravljenja in manjše sevalne obremenitve (načrtovani posegi s PCI ).
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KDAJ IN ZAKAJ JE INDICIRANA KORONAROGRAFIJA
V ZDRAVLJENJU BOLNIKA PO PREBOLELEM
MIOKARDNEM INFARKTU
Darko Zorman
Klinični oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Klinični center Ljubljana

Usodo bolnika z miokardnim infarktom v veliki meri odloča čim hitrejše in čim popolnejše
reperfuzijsko zdravljenje v akutni fazi bolezni. Reperfuzijo dosežemo s ﬁbrinolitičnim
zdravljenjem ali z angioplastiko (perkutana koronarna intervencija - PCI). Odločitev za
eno ali drugo metodo je odvisna od dosegljivosti in izkušenosti katetrskega laboratorija in
predvidenega časa do reperfuzije (1), V Sloveniji bolnike z miokardnim infarktom z elevacijo spojnice ST (STEMI) v zadnjh letih skoraj praviloma zdravimo s takojšnjo angioplastiko
(primarna PCI). Le redko se še odločimo za sistemsko ﬁbrinolitično zdravljenje. Razlog za
trombolitično zdravljenje je nedosegljivost centra za perkutano koronarno intervencijo ali
predolg odmik od predvidenega časa, ki bi bil potreben za izvedbo primarne PCI. Kadar
jo opravimo takoj po diagnozi oz. sumu na neuspešnost ﬁbrinolize, govorimo o reševalni
angioplastiki (reševalna PCI). Če je bila le-ta iz kakršnegakoli razloga izvedena več kot
48 ur po miokardnem infarktu, govorimo o odloženi angioplastiki (odložena PCI). Tudi
bolnikom z infarktom brez elevacije spojnice ST (NSTEMI) ali drugimi oblikami akutnega
koronarnega dogodka moramo čimprej narediti koronarograﬁjo (2).
Nedvomna prednost agresivnejše obravnave je poleg uspešnejše reperfuzije tudi prikaz koronarne morfologije, kar je ključno za oceno tveganja, prognoze in načrtovanja
nadaljnjega zdravljenja. Običajno lahko odkrijemo arterijo, katere zapora ali subtotalna
zožitev je povzročila infarkt (infarktna arterija). V akutni fazi praviloma poseg omejimo
na infarktno arterijo in le izjemoma naredimo PCI pri hudih zožitvah preostalih arterij. PCI
preostalih zožitev izvedemo po drugi skupinski seji ali pa celo odločitev za poseg odložimo
za čas po rehabilitaciji in izvedbi dodatnih funkcijskih testov. Če ne moremo doseči popolne
revaskularizacije s PCI, bolniku predlagamo kirurško zdravljenje.
Bolnika po akutni fazi miokardnega infarkta ogrožajo zapleti, povezani s PCI in napredovanje bolezni. Zapleti zaradi PCI so trombotični ali povezani s ponovno zožitvijo žile.
Tromboza v žilni opornici (stentu) se pojavi v prvih 24 urah po posegu (akutna tromboza),
v prvem mesecu po posegu (subakutna tromboza) ali zelo poredko tudi pozneje (pozna
tromboza). Nevarnost tromboze je največja v prvem mesecu po posegu. Povezana je
z morfologijo lezije in tehniko posega oziroma z doseženim reološkim rezultatom
(3), pri samem bolniku pa s protrombotično diatezo in odpornostjo proti antiagregacijskemu zdravljenju. Pozne tromboze so zelo redke. Nanje smo postali pozorni po uvedbi
žilnih opornic, ki sproščajo citostatična zdravila (DES) in jih povezujemo z upočasnjeno
epitelizacijo ali proinﬂamacijskim delovanjem nosilca zdravila (polimerom). Poleg angiografsko dokazanih tromboz v žilni opornici večina statistik med trombotične zaplete šteje
tudi nepojasnjene nenadne smrti in ponovne infarkte v območju zdravljenih arterij. Ker
statistike navajajo različen čas, v katerem nenadno smrt ali ponovni infarkt štejemo za
zaplet PCI, so različni tudi podatki o incidenci. Trombotični zapleti se pojavijo akutno,
praviloma s ponovnim infarktom, običajno z elevacijo spojnice ST (STEMI) in hudo klinično
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sliko. Nujni sta čimprejšnji ponovni koronarograﬁja in PCI. Kljub zdravljenju je smrtnost
trombotičnih zapletov velika (4).
Restenoza je rezultat počasne izgube svetline žile zaradi čezmerne proliferacije znotraj
vstavljene opornice (neointima). Pojavi se običajno po nekaj mesecih. Pogostnost ponovnih
zožitev je bistveno manjša po vstavitvi DES. Za končno stanje žilne opornice lahko
štejemo rezultat ponovne koronarograﬁje po 6 mesecih. Pozneje se to mesto le redko
znova zoži, možna je celo regresija neointime. Restenoza se klinično kaže s ponovnim
pojavom obremenitvene angine pektoris, ki se lahko stopnjuje in izpričuje kot nestabilna
angina pektoris z bolečino med mirovanjem ali kot infarkt, vendar praviloma poteka brez
elevacije spojnice ST (NSTEMI). Ponovno koronarograﬁjo bomo indicirali glede na klinično
sliko. Če simptomatika ni prehuda ali netipična, jo je dobro objektivizirati s funkcijskimi
preiskavami. Ugodno je, če lahko ponovno koronarograﬁjo odložimo za 6 mesecev. Rezultat
na mestu PCI namreč lahko imamo za trajen, kar je posebej pomembno, če se bomo pri
večžilni prizadetosti odločali o kirurški revaskularizaciji. Kadar gre za zgodnji pojav tipične
hude angine, pa sta potrebni takojšnji ponovni koronarograﬁja in PCI (običajno vstavitev
DES) ali kirurški poseg.
Uvedba DES je zaradi manjše nevarnosti restenoz razširila indikacije za PCI. Indikacije so
se razširile na področja, kjer smo pred tem dajali prednost kirurški revaskularizaciji. Taka
področja so večžilne bolezni, zlasti pri sladkornih bolnikih; dolge stenoze, pri katerih je
treba stentirati dolge segmente; ostialne stenoze, zožitve venskih graftov in tudi debel
leve koronarne arterije (LKA) (5). Za bolnike s hudo tveganim mestom vstavitve opornice,
posebno v levi koronarni arteriji, priporočamo kontrolno angiograﬁjo po 3 do 6 mesecih;
enako velja četudi so asimptomatični (6).
Povzetek
Bolnike z miokardnim infarktom v Sloveniji večinoma zdravimo s primarno PCI. Poznejša
invazivna diagnostika in zdravljenje sta potrebni ob trombotičnih zapletih, simptomatski
restenozi ali napredovali bolezni. Za nekatere ogrožene skupine je potrebno tudi rutinsko
koronarografsko nadzorovanje.
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ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI PO PREBOLELEM MIOKARDNEM
INFARKTU
Mojca Bervar
Oddelek za bolezni srca, pljuč in ožilja, SB Celje

Obravnava bolnika z večjim sistolnim delovanjem od 40 %
Zdravila, ki jih uvedemo po prebolelem miokardnem infarktu (MI), so namenjena
zmanjšanju ponovnih koronarnih dogodkov in nenadne srčne smrti. Bolnikom, ki imajo
poleg tega še manjšo okvaro miokarda, vendar ohranjeno sistolno funkcijo levega prekata,
svetujemo zdravljenje z antiagregacijskimi zdravili, blokatorjem beta, statinom in zaviralcem
ACE ali alternativno z antagonistom AT II.
Antiagregacijska zdravila
Glede na način zdravljenja miokardnega infarkta v akutni fazi, predpišemo Aspirin v
odmerku 75 do 165 mg dnevno, ki naj bi ga bolnik jemal do konca življenja, razen, če ga
ne prenaša.
Zdravljenje s klopidogrelom je smiselno, kadar je Aspirin zaradi stranskih učinkov kontraindiciran.
Kombinirano zdravljenje z Aspirinom in klopidogrelom eno leto po akutnem dogodku
predpišemo bolnikom, ki so bili zdravljeni s primarno perkutano koronarno intervencijo
(PCI). Manjše število ponovnih dogodkov so ugotovili tudi pri konzervativno zdravljenih
bolnikih.
Blokatorji beta adrenergičnih receptorjev
Beta adrenergični receptorji zmanjšajo pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu
za 25 % število ponovnih koronarnih dogodkov. Če obstajajo kontraindikacije (astma,
huda periferna obliterativna bolezen arterij), damo bolnikom z ohranjeno sistolno
funkcijo levega prekata verapamil ali diltiazem, ki enako učinkovito preprečujeta ponovne
dogodke kot blokatorji beta adrenergičnih receptorjev.
Zdravila za zniževanje maščob v krvi – statini
Statini pomembno zmanjšajo srčnožilne zaplete, in sicer za 30 %. V podskupini bolnikov
s sladkorno boleznijo je njihov učinek še izrazitejši, saj zmanjša število ponovnih dogodkov
tudi do 50 %.
Evropsko kardiološko združenje priporoča, da je treba v okviru sekundarne preventive
doseči ciljno vrednost skupnega holesterola pod 4,5 mmol/l in LDL 2,5 mmol/l.
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Zaviralci ACE ali antagonisti AT II
Zaviralci ACE manj izrazito preprečujejo pojav ponovnih koronarnih dogodkov. Po
podatkih iz raziskav HOPE in EUROPA naj bi se relativno tveganje zmanjšalo za 20 %,
česar pa jim ni uspelo potrditi v raziskavi PEACE. Najverjetneje je učinek izražen pri najbolj
ogroženih podskupinah (bolniki s sladkorno boleznijo ali srčnim popuščanjem), medtem
ko pri drugih učinek teh zdravil še ni preverjen.
Antagonisti AT II so lahko alternativa zaviralcem ACE, ker so se v raziskavah izkazali za
enako učinkovite.
Nitrati in druga zdravila, ki vplivajo na simptome koronarne bolezni
To so zdravila, ki nimajo dokazanega učinka na ponovne koronarne dogodke, toda
vplivajo na pojav simptomov koronarne bolezni, ki se občasno pojavljajo kljub optimalnemu zdravljenju.
Mednje sodijo dolgo delujoči nitrati, molsidomin (Preduktal), nikorandil (Stimokal),
ranolazin.
Sklep
Zdravljenje bolnika z zdravili, ki ima ohranjeno sistolno funkcijo po prebolelem miokardnem
infarktu, je namenjeno predvsem preprečevanju ponovnih koronarnih dogodkov. Izbira
zdravil mora biti individualno prilagojena bolnikovemu tveganju za ponovne dogodke
in sočasne bolezni. Zdravila, ki ne vplivajo na preživetje in pojav ponovnih dogodkov,
so namenjena simptomatskemu zdravljenju v primeru ponavljajočih se bolečin v prsnem
košu.
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ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI PO PREBOLELEM MIOKARDNEM
INFARKTU
Bojan Vrtovec
Klinični oddelek za kardiologijo, Klinični center Ljubljana

Obravnava bolnika s sistolično funkcijo manjšo od 40 %
Sistolična funkcija, ocenjena z meritvijo iztisnega deleža levega prekata, je eden izmed
najpomembnejših napovednih dejavnikov za oceno prognoze pri bolnikih po prebolelem
miokarnedm infarktu. Bolniki z oslabljeno sistolično funkcijo imajo do 5-krat slabše 5letno preživetje po infarktu v primerjavi s tistimi z ohranjeno sistolično funckijo (1), zato
je ustrezno in pravočasno zdravljenje z zdravili zanje še posebej pomembno. Temeljno
zdravljenje po miokardnem infarktu obsega antiagregacijska zdravila, zaviralce sistema
renin-angiotenzin- aldosteron, blokatorje beta adrenergičnih receptorjev in statine (2).
Antiagregacijska zdravila
Zdravljenje z Aspirinom je treba uvesti vsem bolnikom po miokardnem infarktu,
razen v primeru, če ga ne prenašajo (2). Pri bolnikih s srčnim popuščanjem v raziskavi WASH
zdravljenje z Aspirinom (300 mg/dan) ni zmanjšalo zbolevnosti niti povečalo preživetja
bolnikov ne glede na etiologijo bolezni; hkrati je bilo povezano tudi z večjim številom
bolnišničnih zdravljenj zaradi dekompenzacije srčnega popuščanja (3). Čeprav je kliničnih
dokazov sorazmerno malo, dolgotrajno zdravljenje z Aspirinom (več kot 6 tednov)
odsvetujejo za bolnike z napredovalim srčnim popuščanjem, hudo oslabljeno sistolično
funckijo levega prekata (< 20 %) in pogostnimi sprejemi v bolnišnico zaradi dekompenzacije
srčnega popuščanja (4).
Zaviralci sistema renin-angiotenzin-aldosteron
Dajanje zaviralcev ACE je eden izmed temeljev zdravljenja bolnikov po miokardnem
infarktu in hkrati najbolj z dokazi podprto tudi pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Zato jih
je potrebno uvesti zgodaj po miokardnem infarktu in dvigovati odmerek do količin, ki so
bile dokazano učinkovite v raziskavah pri bolnikih s srčnim popuščanjem.
Zaviralci angiotenzinskih receptorjev pomenijo ekvivalentno alternativo zaviralcem ACE
pri bolnikih po miokardnem infarktu, ki imajo manjši iztisni delež levega prekata od 40 %
(2). Pri simptomatskih bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem lahko pride v poštev
tudi kombinirano zdravljenje z inhibitorji ACE in angatonisti angiotenzinskih receptorjev.
Zaviralci aldosteronskih receptorjev so priporočljivi le za bolnike po miokardnem infarktu,
ki imajo iztisni delež pod 40 % in že prejemajo ustrezne odmerke zaviralcev ACE in blokatorjev beta, a imajo kljub temu znake in simptome srčnega popuščanja ali pridruženo
sladkorno bolezen (2, 3). Pri uvedbi zdravljenja z zaviralci aldosteronskih receptorjev je
treba nameniti posebno pozornost ledvičnemu delovanju in redno preverjati vrednosti
serumskega kalija zaradi nevarnosti hiperkaliemije.
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Blokatorji beta adrenergičnih receptorjev
Poskus uvajanja zdravljenja z blokatorji beta adrenergičnih receptorjev je indiciran za vse
bolnike po miokardnem infarktu in z oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata. Bolnik
mora pred tem že prejemati zaviralce sistema renin-angiotenzin-aldosteron in ne sme imeti
znakov izrazite hipervolemije (2, 3). Podobno kot pri zaviralcih sistema renin-angiotenzinaldosteron je tudi zdravljenje z blokatorji beta adrenergičnih receptorjev učinkovito le, če
dajemo ustrezno velike odmerke.
Statini
Statini so se uveljavili kot temeljna zdravila po miokardnem infarktu kljub temu, da so
v večini raziskav bolnike s srčnim popuščanjem izključili iz zdravljenja z njimi. Čeprav je
nekaj raziskav kazalo na povezavo med majhnimi vrednostmi holesterola in večjo smrtnostjo bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem, je vse več dokazov, ki izpričujejo
njihov ugoden vpliv na preživetje bolnikov z ishemično in ne-ishemično obliko te bolezni
(5). Zato je zdravljenje s statini priporočljivo za vse bolnike po miokardnem infarktu in
s povečanimi vrednostmi holesterola, in to ne glede na prisotnost oslabljene sistolne
funkcije levega prekata.
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Supraventrikularne ali nadprekatnje motnje ritma pri bolnikih po prebolelem miokardnem
infraktu običajno nimajo posebnega vzročnega pomena, čeprav sta njihov potek in zlasti
zdravljenje lahko bistveno drugačna kot pri bolnikih, ki nimajo koronarne bolezni ali niso
preboleli miokardnega infarkta.
Med supraventrikularne motnje ritma, ki prizadevajo bolnike po prebolelem miokardnem
infarktu, sodijo bradikarne motnje ritma, predvsem prevodne motnje atrioventrikularne
zveze, ter sinusne bradikardije in tahikardne motnje ritma, od katerih je najpomembnejša
atrijska ﬁbrilacija.
Bolniki po prebolelem miokardnem infarktu imajo lahko normalno ali skoraj normalno
delovanje levega prekata in le minimalne ostanke (rezidue) po prebolelem miokardnem
infarktu. Drugi pa imajo srednjo do hudo obliko okvare levega prekata zaradi obsežnejšega
miokardnega infarkta in izpada funkcije velikega predela prekata. Glede na delovanje
miokarda oziroma že prisotno levoventrikularno preoblikovanje ali celo ishemično kardiomiopatijo je treba zdravljenje aritmij prilagajati in izbrati ustrezen tip antiaritmika ali pa
bolnika zdraviti brez zdravil.
Bradikardne motnje ritma po prebolelem miokardnem infarktu je treba ne glede na stopnjo
prizadetosti levega srca obravnavati popolnoma enako kakor pri drugih bolnikih. Hude
bradikardne motnje ritma, kot je sinusna bradikardija s pomembnimi asistolnimi pavzami
in bloki atrioventrikularne zveze druge in tretje stopnje, zdravimo z elektrostimulacijo.
Posebnost so bolniki s hudo prizadetostjo levega prekata in majhnim utripnim volumnom
pod 30 %, ki običajno potrebujejo pred zdravljenjem bradikardnih motenj ritma, kot je
kompletni atrioventrikularni blok, še dodatno elektroﬁziološko diagnostiko. Velika večina
bo potrebovala tudi implantabilni kardioverterski deﬁbrilator z resinhronizacijsko terapijo
ali brez nje oziroma biventrikularno stimulacijo.
Ena najpomembnejših supraventrikularnih motenj ritma je atrijska ﬁbrilacija (AF), ki
tudi najpogosteje prizadeva bolnike po prebolelem miokardnem infarktu. Čeprav nima
ishemičnih vzrokov (razen v zelo redkih osamelih primerih), je daleč najpogostnejša motnja
ritma in vzrok številnih vaskularnih zapletov, znatnega poslabšanja funkcije srca in pri
bolnikih s prebolelim miokardnim infarktom tudi vzrok za nastanek oziroma indukcijo
malignih prekatnih motenj ritma. Atrijska ﬁbrilacija ni maligna motnja ritma, a jo kljub
temu spremljata izrazita zbolevnost in slaba kakovost življenja, ki ju spremljajo številni
bolnišnična zdravljenja zaradi recidivov in ponavljajočih se kardioverzij kljub sicer sorazmerno
uspešnemu zdravljenju z zdravili.
Atrijska ﬁbrilacija je najpogostnejši zaplet tudi pri bolnikih s kronično koronarno boleznijo.
Njihovo zdravljenje je različno, ker je treba upoštevati funkcijo levega prekata. Še zmeraj
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je na prvem mestu zdravljenje z zdravili, zlasti za bolnike z normalno funkcijo srca; zanje sta
izbirni zdravili sotalol in amiodaron. Naloga obeh zdravil je ponovna vzpostavitev srčnega
ritma, predvsem naj bi preprečevali paroksizme atrijske ﬁbrilacije, ali pa ju dajemo kot
medikamentno konverzijo persistentne atrijske ﬁbrilacije ali za vzdrževanje sinusnega ritma
po medikamentni ali elektrokonverziji. Seveda je sotalol potenten blokator receptorjev
beta, ki ob ugodnem vplivu na koronarno bolezen učinkuje tudi potentno negativno
ionotropno pri bolnikih s srednje hudo in hudo okvaro levega prekata, zato je zdravljenje
te skupine bolnikov tvegano, pri katerem moramo biti še dodatno previdni. Amiodaron je
izbirno zdravilo za zdravljenje bolnikov z okvaro funkcije levega prekata in atrijsko ﬁbrilacijo, ker nima opisanih učinkov in tudi zato ker bistveno uspešneje preprečuje in odpravi
atrijsko ﬁbrilacijo kot sotalol.
Pri bolnikih s kronično koronarno boleznijo po prebolelem miokardnem infarktu, kjer
zdravila niso bila uspešna, pride v poštev tudi obravnava te aritmije brez njih. Katetrska
ablacija atrijske ﬁbrilacije je danes v klinični praksi rutinska metoda, ki dosega visok
odstotek ozdravitve in ni le simptomatsko zdravljenje. Glede na velik uspeh ozdravitve je
ponekod že postala primarno zdravljenje za to najpogostnejšo motnjo ritma.
Cilj vseh omenjenih zdravljenj sta namen preprečevanje nastanka in konverzije atrijske
ﬁbrilacije ter vzdrževanje sinusnega ritma. Kljub sicer uspešnemu zdravljenju veliko bolnikov
končno preide v kronično oziroma permanentno obliko atrijske ﬁbrilacije. V tem stadiju se
odločimo samo za nadzor frekvence ob sicer vzdrževanju atrijske ﬁbrilacije. Pri tej skupini
bolnikov pride v poštev predvsem zdravljenje z zdravili, kot so blokatorji receptorjev beta
ali kalcijevi blokatorji (verapamil in diltiazem). Vse je treba dajati previdno, posebej bolnikom s srednje in hudo okvarjeno funkcijo levega srca zaradi negativno ionotropnega
učinka, zato pri zelo hudi okvari levega prekata po prebolelem miokardnem infarktu
pride v poštev tudi obravnava same kontrole frekvence brez zdravil v smislu ablacije atriventrikularne zveze in trajne stimulacije srca.
Posebnost so redkejše oblike supraventrikularnih motenj ritma, kot so atrijska fokalna
in reentrantna tahikardija, atrioventrikularna tahikardija, atrioventrikularna nodalna
tahikardija in običajna oblika atrijske undulacije. Glede na visoko stopnjo ogroženosti je
treba te motnje pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu ali s kronično koronarno
boleznijo zdraviti z radiofrekventno ablacijo tahiaritmije.
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Povzetek
Obstojna prekatna tahikardija in prekatna ﬁbrilacija se pojavita pri okoli 20 % bolnikov
z akutnim miokardnim infarktom in sta povezani s slabo prognozo. Prognoza prekatnih
aritmij pri bolnikih brez elevacije spojnice ST ni jasna. Velja podatek, da nenadna smrt
zaradi odpovedi srca znaša približno 50 % vseh smrti, do katerih pride zaradi srčnožilnih
vzrokov. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem je incidenca nenadne srčne smrti šest- do
devetkrat večja kot pri zdravi populaciji. Klinične raziskave so pokazale, da antiaritmiki
ne zmanjšujejo umrljivosti pri bolnikih, ki jih spremlja veliko tveganje nenadne smrti.
Nasprotno tem zdravilom pa so se vsaditveni kardioverterji deﬁbrilatorji izkazali za koristne.
Elektrostimulacija srca na način resinhronizacije (CRT) izboljšuje simptome in pomembne funkcionalne parametre pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem. Zakasnitev v
intraventrikularnem prevajanju je povezana s klinično nestabilnostjo in povečanim
tveganjem nenadne smrti. Umrljivost se je zmanjšala za 15 % po resinhronizaciji in za
40 % ob kombiniranem zdravljenju (resinhronizacija in deﬁbrilator skupaj).
Ključne besede: prekatna tahikardija, kardioverter/deﬁbrilator
Uvod
Več kot 50 % vseh smrti zaradi bolezni srca je nenadnih in so posledica malignih motenj
srčnega ritma. Kar 35 % se jih zgodi med prebolevanjem akutnega miokardnega infarkta (AMI), 25 % pa pri bolnikih s pomembno zmanjšano iztisno frakcijo levega prekata.
Najpogostnejša patoﬁziološka kaskada malignih aritmij je prehod iz prekatne tahikardije
in prekatne ﬁbrilacije v asistolijo (1, 2). Pri bolnikih z napredovalo boleznijo srca v času
nenadne smrti pogosto zasledimo tudi bradiaritmije ali elektromehanično disociacijo (3, 4).
Maligna aritmija pri bolniku z ishemično boleznijo srca se običajno pojavi v dveh vzorcih: prekatna tahiaritmija se razvije bodisi zaradi akutne ishemije miokarda pri bolniku s
predhodno brazgotino ali brez nje, bodisi nastane zaradi anatomskega substrata. Substrat
je lahko brazgotinsko območje zaradi v preteklosti prebolelega infarkta, lahko pa gre
za sistemske metabolne in hemodinamične spremembe, nevrokemične in nevroﬁziološke
vzroke in eksogene toksične ali farmakološke učinke (5). Akutna ishemija miokarda je
daleč najpogostnejši sprožilec malignih aritmij (6). Pri bolnikih s srčnim popuščanjem je
incidenca nenadne srčne smrti šest- do devetkrat večja kot pri zdravi populaciji (slika 1).

Slika 1.
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Razširjenost simptomatičnega srčnega popuščanja med splošnim prebivalstvom v Evropi
znaša med 0,4 in 2 % in je bistveno večja med starejšimi. Povprečna starost bolnikov
s srčnim popuščanjem je 74 let. Povečevanje deleža starejšega prebivalstva med drugim
prispeva k naraščajoči razširjenosti srčnega popuščanja. Letna umrljivost zaradi srčnega
popuščanja znaša okoli 20 %, incidenca nenadne srčne smrti pa do 50 % (slika 2).
Elektrostimulacija srca na način resinhronizacije (CRT) je glede na dosedanje izkušnje
zelo obetavna možnost za zdravljenje bolnikov s terminalnim srčnim popuščanjem. Pri
bolnikih v visokem funkcijskem razredu (f. r.) (III do IV po NYHA) s širokimi kompleksi QRS in majhnim iztisnim deležem levega prekata CRT izboljša kakovost življenja in
telesno zmogljivost ter omogoči celo prehod v nižji funkcijski razred. Bolnike, ki so že
preboleli srčni infarkt in imajo iztisno frakcijo pod 40 %, spremlja enaka stopnja nenadne
smrti kot tiste s srčnim popuščanjem.
Slika 2.

Dosedanje raziskave
Večina bolnikov, ki so jih zajele raziskave, so bili v f. r. III in IV po NYHA. V raziskavi InSync so
ugotovili, da je bilo po treh mesecih zdravljenja s CRT v f. r. IV le še 5 % bolnikov, medtem
ko je bilo na začetku kar 37 %. Pomembna ugotovitev je bila, da se stanje izboljša tudi
najhuje bolnim. Tudi raziskava The French Pilot Study je pokazala, da je bilo simptomatsko
izboljšanje pri uvrščenih v f. r. IV podobno tistim v f. r. III. V raziskavi Contac CD so razlike
pred zdravljenjem s CRT in po njem ovrednotili z merjenjem maksimalne porabe kisika,
6-minutnim testom hoje, kakovostjo življenja ter po lestvici NYHA. Večje razlike so bile pri
uvrščenih v višjih f. r. (III/IV) kot na primer v razredu II. Raziskava MIRACLE (Multicenter
InSync Randomized Clinical Evaluation) je bila zasnovana kot dvojno slepi preskus, zajela
je 453 bolnikov z zmernim in hudim srčnim popuščanjem. Njeni, pred kratkim objavljeni
rezultati so pokazali značilno klinično izboljšanje v izbrani populaciji na ravni funkcionalnih
parametrov in kakovosti življenja.
Raziskava COMPANION
Raziskavo COMPANION (Comparison of medical therapy, pacing and deﬁbrillation in
heart failure) so začeli leta 2000. Vanjo so vključili bolnike z dilatacijsko kardiomiopatijo,
iztisnim deležem levega prekata < 35 %, končnim diastolnim premerom levega prekata >
60 mm, NYHA III-IV, dolžino kompleksa QRS >120 ms ter intervalom PR >150 ms. Povprečna
starost bolnikov je bila 66 let, 67 % je bilo moških. Vsi bolniki so prejemali optimalno zdravljenje z zdravili oz. triplet zdravil, ki je zajemal zaviralec ACE, blokator receptorjev beta
in spironolakton. Bolnike so randomizirali v 3 skupine: 20 % jih je prejemalo zdravila,
40 % so poleg optimalnega zdravljenja vstavili še resinhronizacijski srčni spodbujevalnik
(CRT-P) in 40 % ICD (CRT-D). V raziskavo so nameravali vključiti 2200 bolnikov v 130 centrih,
toda zaradi ugodnih preliminarnih rezultatov so raziskavo predčasno prekinili, ko je bilo
vključenih 1600 bolnikov.
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Prvi skupni cilj raziskave je bila primerjava umrljivosti in število bolnišničnih zdravljenj.
Ugotovili so 20 % zmanjšanje bolnišničnih zdravljenj v skupinah CRT-P in CRT-D, med
katerima ni bilo statistično pomembnih razlik. ICD v tej skupini ni pokazal dodatne koristi.
Nasprotno tem rezultatom pa je bila celokupna umrljivost pomembno manjša v skupini s CRT-D, kjer se je zaradi kombiniranega učinka ‘mehanične naprave’ (CRT-P + CRT-D)
zmanjšala za 40 %.
Druge pomembne novejše raziskave z deﬁbrilatorji
Vedno je treba ugotoviti, kateri bolniki so ogroženi. Osnova so predvsem raziskave, pri
katerih so preverjali samo učinek ICD, brez dodatne resinhronizacije. Raziskava MADIT
II (Multicenter Automatic Deﬁbrillator Implantation Trial) je pokazala, da je uporaba
ICD pri bolnikih s kronično ishemično boleznijo srca in povprečno iztisno frakcijo levega
prekata zmanjšala umrljivost za kar 31 % v primerjavi z amiodaronom (23 %). To pa ne
velja za bolnike po pravkar prebolelem srčnem infarktu, kar so ugotovili v raziskavi
DINAMIT (Deﬁbrillator in Acute Myocardial Infarction Trial). Ali navedeni izidi teh raziskav
veljajo tudi za bolnike brez ishemične bolezni srca, je bila dolgo časa velika uganka. Raziskavi
DEFINITE (458 bolnikov) in AMIOVIRT (103 bolniki) nista potrdili prednosti ICD pred amiodaronom pri bolnikih z neishemično kardiomiopatijo in iztisno frakcijo levega prekata
pod 35 %. Raziskavama so očitali preblage vstopne kriterije in prenizek razred NYHA.
To je popravila nedavno objavljena raziskava SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart
Failure Trial), ki je zajela 2521 bolnikov z enakomerno incidenco ishemične in neishemične
bolezni srca in iztisnim deležem levega prekata pod 35 %. V tej raziskavi je ICD v primerjavi
z amiodaronom znižal celokupno umrljivost za 23 % (slika 3).
Slika 3.

Smernice za implantacijo ICD ali CRT-D (slika 3)
• Implantacija ICD v kombinaciji z biventrikularno stimulacijo prihaja v poštev pri bolnikih,
ki so v f.r. III-IV po NYHA, imajo EF < 35 % in dolžino kompleksa QRS več kot 120 ms, ker
zmanjšuje zbolevnost in umrljivost (priporočilo IIa, stopnja dokazov B).
• Implantacija ICD je priporočljiva za bolnike po srčnem zastoju ali tiste, ki imajo obstojno
(VT), ki je bolnik hemodinamično ne prenaša. Zdravljenje z ICD izboljša preživetje.
(priporočilo I, stopnja dokazov A).
• Implantacija ICD je smiselna pri izbranih bolnikih, ki so preboleli srčni infarkt (vendar
šele po najmanj 40 dneh), imajo EF < 30 do 35 % in se zdravijo z blokatorji receptorjev
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beta, zaviralcem ACE, ARB, antagonistom aldosterona. Zdravljenje z ICD zmanjšuje
število nenadnih smrti (priporočilo I, stopnja dokazov A).
Sklep
Pomembno je vedeti, da se učinek ICD pri bolnikih s srčnim popuščanjem lahko zelo
razlikuje glede na programiranost naprave. Tudi zdravila učinkujejo različno in tako je
treba razumeti tudi zdravljenje z ICD. Ni namreč vseeno, ali gre za ICD s stimulacijo v eni,
dveh ali celo treh votlinah. Pomembno je, ali uporabljena naprava ščiti bolnika le pred
bradikardijo ali pa uporablja tudi frekvenčno prilagodljivi način stimulacije. Pomembna je
pravilna izbira antitahikardnega algoritma.
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PREVENTIVNI UKREPI IN ZDRAVLJENJE DISLIPIDEMIJ PRI
BOLNIKU PO PREBOLELEM SRČNEM INFARKTU
Zlatko Fras
Klinični oddelek za žilne bolezni, Klinični center Ljubljana

Pomen sekundarne preventive po prebolelem srčnem infarktu
Bolniki z že znano, klinično izraženo boleznijo srca in žilja so ena najbolj življenjsko
ogroženih skupin prebivalstva. Ker učinkovita oskrba srčnega infarkta v njegovi akutni fazi ne
zmore zatreti dolgoročnega razvoja ateroskleroze, so bolniki, ki ga prebolijo, zlasti ogroženi
zaradi morebitnih ponovnih infarktov ali drugih izraženih oblik aterosklerotičnega
obolenja. Pogostnost pojavljanja (oziroma ponavljanja) srčnožilnih dogodkov je pri
teh bolnikih v povprečju 5- do 7-krat večja kot v skupini domnevno zdravih odraslih
posameznikov, saj naj bi jih spremljalo > 40 % absolutno tveganje, da bodo v 10 letih
utrpeli še en infarkt (1-3).
Sekundarna preventiva in rehabilitacija sta v zadnjih desetletjih pridobili ključno vlogo
v preprečevanju zbolevnosti in umrljivosti bolnikov po srčnem infarktu, in to predvsem
na osnovi prepričljivih rezultatov iz obsežnih raziskav o zaščiti z zdravili in ukrepanjih
zoper klasične dejavnike tveganja. Čeprav obe izjemno izboljšata preživetje in življenjsko
kakovost prizadetih bolnikov, udejanjanje spoznanj iz strokovne literature v večini
evropskih držav ni zadovoljivo (4, 5). To velja tudi za Slovenijo, kjer v zvezi z izvajanjem
strokovnih priporočil za sekundarno preventivo v zadnjem desetletju opazujemo hkrati
tudi precejšnje geografske razlike (6).
Slovenska nacionalna smernica za rehabilitacijo in sekundarno preventivo po srčnem
infarktu povzema v svojih priporočilih izsledke znanstvene medicine in je bila pripravljena
po soglasno sprejeti, mednarodno uveljavljeni in preverjeni metodologiji. Ta ne predvideva
oblikovanja priporočil zgolj na osnovi avtoritativnega mnenja uglednih strokovnjakov ali
mnenjskih voditeljev, pač pa upošteva strogo in dosledno vrednotenje vseh raznovrstnih
dokazov iz raziskav. S pripravo smernice se je ukvarjala skupina sodelavcev več različnih
strokovnih disciplin, sledilo je oblikovanje priporočil, ki so razvrščena po znanstveno
utemeljeni težavnostni stopnji. Prva izdaja smernice sega v leto 2004. Od takrat skupina ves
čas pripravlja tudi predloge za njeno posodobitev. Predvidoma bo nared konec leta 2007, ko
bodo izšle tudi nove smernice 4. delovne skupine evropskih strokovnih združenj s področja
srčnožilne medicine, ki deluje pod okriljem Evropskega kardiološkega združenja.
Naša veljavna smernica še vedno pomeni temeljno in najprimernejšo osnovo za vsa
slovenska nacionalna priporočila na področju postopkov rehabilitacije in obravnave bolnikov
v okvirih sekundarne preventive po srčnem infarktu. Zato tudi pričujoči prispevek temelji
in v večini priporočil neposredno povzema njena stališča.
Hiperholesterolemija in koronarna bolezen
Zvišana vrednost holesterola (še posebej v lipoproteinih nizke gostote, to je holesterola
LDL) je relativno najmočnejši izmed poglavitnih neodvisnih dejavnikov tveganja za pojavljanje
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zaznavnih dogodkov ali zapletov koronarne bolezni ali obojih, tudi ponovnih kliničnih
dogodkov po srčnem infarktu. To je tudi poglavitni razlog za zdravljenje hiperholesterolemije, saj je znanstveno dokazano, da je mogoče z zniževanjem ravni holesterola LDL
upočasniti napredovanje in celo spodbuditi nazadovanje aterosklerotičnih okvar žilne
stene ter zmanjšati število klinično izraženih oblik bolezni oz. njeno pojavnost, pa tudi
srčnožilno ter splošno umrljivost v populaciji.
Med koncentracijo holesterola v krvi in srčnožilno ogroženostjo obstaja kontinuirana premo
sorazmerna povezanost, pri čemer spodnje pražne vrednosti za holesterol v tej zvezi še
ne poznamo. Ob tem velja opozoriti, da so vse večje raziskave s statini izključevale bolnike
z izjemno visokimi ravnmi holesterola (> 7,5 mmol/l). Po objavi obsežnih, z rezultati zelo
prepričljivih raziskav v zadnjih letih (HPS, ASCOT, REVERSAL, PROVE-IT, TNT, ASTEROID)
vse pogosteje slišimo in uporabljamo frazo ‘čim nižje, tem bolje’. Skladno z dokazi iz
teh sodobnih, obsežnih in dobro nadzorovanih kliničnih raziskav se tudi v smernicah za
preprečevanje, diagnostiko in zdravljenje z aterosklerozo povezanih srčnožilnih bolezni
‘normalna’ raven holesterola še kar naprej znižuje. Doseganje ‘zelo nizkih’ ciljnih ravni
LDL (1,8 mmol/l) je realna in smiselna možnost predvsem pri bolnikih, ki so zelo ogroženi
s koronarno boleznijo oziroma kliničnimi ponovitvami njenih zapletov.
Ko razpravljamo o ciljih zdravljenja hiperlipidemij v klinični praksi, ne moremo mimo še
nerazrešenega vprašanja etioloških vidikov zdravljenja aterosklerotične arterijske žilne
bolezni z lipolitiki. Kljub številnim poskusom, da bi povezali etiopatogenezo ateroskleroze in zdravljenje s statini, je povezanost z nazadovanjem ateroskleroze še vedno le
posredna. Nedavno so bile opravljene raziskave, v katerih so poskušali dokazati, da se ob
zdravljenju s statini ugodno spreminjajo številni z aterosklerozo povezani biokemični in
ﬁziološki kazalci v človeškem telesu (različni lipidni in vnetni parametri v krvi, delovanje
endotelija, morfološke spremembe žilne stene itd.). Najbolj neposreden, in pravzaprav
edini in vivo dokazani učinek lipolitičnega zdravljenja izhaja iz rezultatov raziskav REVERSAL in ASTEROID, v katerih so z dajanjem različnih statinov, atorvastatina, pravastatina in rosuvastatina dokazali, da je mogoče z znižanjem ravni holesterola za 50 % ali
več zaustaviti oziroma celo zavreti aterosklerotični proces v koronarnih arterijah. Gre za
popolnova nov koncept povezanosti sorazmernega zmanjšanja vrednosti holesterola LDL
in zaviranja ateroskleroze, ki so ga sicer nakazovale že nekatere prejšnje raziskave (npr.
HPS, Heart Protection Study). Morda bomo tudi s priporočili v smernicah kmalu opredelili
bistveno večji pomen relativnega znatnega znižanja ravni holesterola LDL glede na zgolj
doseganje ciljnih vrednosti.
Ocenjevanje ogroženosti in potrebne preiskave
Ocena bolnikove ogroženosti po srčnem infarktu vključuje splošen in usmerjen srčnožilni
pregled, speciﬁčne preiskave (npr. obremenitveno testiranje) in psihosocialno oceno.
Ocena ogroženosti in razslojitev bolnikov glede na tveganje sta izjemno pomembni,
saj vemo, da se 25 % srčnih dogodkov ponovi v šestih tednih po odpustu iz bolnišnice,
najogroženejše bolnike pa moramo čimprej prepoznati in seveda tudi ustrezno zdraviti.
Preiskave tudi omogočijo, da izdelamo najustreznejši načrt za rehabilitacijo in nadaljnje
zdravljenje posameznega bolnika.
Ogroženost bolnikov po infarktu presega seštevek posameznih dejavnikov tveganja. Tako
so posamezniki z večjim številom sicer manj izraženih dejavnikov tveganja lahko bolj
ogroženi od tistih, ki imajo zelo izraženega enega samega (3), zato moramo ukrepati
zoper vse dejavnike tveganja, ker posamezni praviloma deluje zvezno (npr. čim višji je
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krvni tlak, tem večje je tveganje za koronarne dogodke). Ciljne vrednosti so povečini dogovor strokovnega soglasja, ki v največji možni meri upošteva koristnost ukrepanja zoper
posamezni dejavnik, morebitno uspešnost na ravni populacije ter stroške, ki so potrebni
za njihovo doseganje.
Pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom se ravni celokupnega in holesterola LDL zaradi
stresnega odziva v organizmu znižajo, zato moramo raven krvnih maščob izmeriti v prvih
24 urah po akutnem dogodku, če želimo pridobiti njihove realne vrednosti pred infarktom.
Serumske ravni celokupnega in holesterola HDL lahko izmerimo tudi, ko bolnik ni tešč,
vendar bodo realne le, če so vrednosti trigliceridov < 4 mmol/l. Znižane ravni holesterola v
povprečju vztrajajo še šest tednov po infarktu, zato moramo tudi maščobni proﬁl ponovno
določiti 6 do 12 tednov po infarktu. Čeprav so spremembe ravni celokupnega in holesterola LDL medsebojno tesno povezane (sprememba LDL za 1,0 mmol/l je povezana s spremembo celokupnega holesterola za 1,2 mmol/l), je smotrno določiti celotni proﬁl maščob
v krvi. Ta namreč vključuje tudi podatke o ravni HDL in trigliceridov – prav tako neodvisnih
napovednikih srčnožilne ogroženosti.
Pomen uravnavanja krvnih maščob in ciljne vrednosti
Metaanaliza randomiziranih kontroliranih raziskav in sistematični povzetek kohortnih
raziskav sta pokazala, da znižanje ravni celokupnega holesterola za 1,8 mmol/l v dveh
letih prepolovi tveganje za ishemično bolezen srca. Ko so izsledke standardizirali glede na
znižanje ravni holesterola LDL in trajanje zdravljenja, so potrdili, da različni ukrepi (načini
zdravljenja) privedejo do podobnega zmanjšanja tveganja (s ﬁbrati, niacinom, statini ali
dieto). Raven holesterola, pri kateri je indicirana uvedba zdravil (o čemer bomo razpravljali
kasneje), še vedno ni dorečena. Doslej opravljene raziskave z uporabo statinov so se razlikovale glede na raven holesterola ob vključitvi, vendar novejši izsledki nakazujejo, da
utegne zdravljenje s statinom koristiti vsem bolnikom po srčnem infarktu. Odmerek statina
prilagodimo posameznemu bolniku glede na njegove izhodiščne ravni holesterola.
Trenutno še veljavne evropske pa tudi slovenske smernice za preprečevanje bolezni srca in
ožilja soglašajo, da morajo biti ravni krvnih maščob pri bolnikih z izraženim koronarnim
obolenjem nižje kot za splošno populacijo, zato arbitrarno mejo zaenkrat postavljajo na
4,5 mmol/l za celokupni ter 2,5 mmol/l za holesterol LDL (3). To je 0,5 mmola/l manj od
vrednosti, ki veljajo za ukrepanje v primarni preventivi, torej pri osebah brez izražene
koronarne bolezni. Glede na citirane rezultate nekaterih novejših raziskav, ki so bili
objavljeni v strokovni literaturi v zadnjih letih, pa tudi že nekaterih novejših nacionalnih
priporočil (npr. iz Velike Britanije), lahko v posodobljenih evropskih smernicah, ki bodo
na voljo jeseni 2007 pričakujemo dodatno znižanje ciljnih vrednosti celokupnega in
holesterola LDL vsaj za dodatnih 0,5 mmol/l (na 4,0 oz. 2,0 mmol/l). Kaže, da je zanesljivih
znanstvenih dokazov dovolj, da jih bomo v okviru posodobljene smernice lahko povzeli
tudi pri nas.
Ciljne ravni lipidograma pri bolnikih po srčnem infarktu, kot jih opredeljujejo trenutno
veljavne evropske in slovenska nacionalna klinična smernica (3):
• celokupni holesterol < 4,5 mmol/l,
• holesterol LDL < 2,5 mmol/l,
• trigliceridi < 2 mmol/l,
• holesterol HDL > 1 mmol/l.
Ukrepi za uravnavanje krvnih maščob pri bolnikih po srčnem infarktu
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Pri bolnikih z moteno presnovo krvnih maščob poskušamo njihovo raven v krvi uravnovesiti

s spremembami življenjskega sloga (ki vključujejo ustrezno prehrano in redno telesno vadbo),
po potrebi pa tudi z zdravili.
Spreminjanje življenjskega sloga
Prehrana
Vsem bolnikom po infarktu svetujemo varovalno prehrano z majhno vsebnostjo nasičenih
maščob in holesterola kot dopolnilo sredozemski varovalni prehrani. Številne metaanalize
sicer kažejo na omejen vpliv prehrane na zvišane ravni krvnih maščob v vsakdanjem okolju
(dosežemo lahko okoli 5 % znižanje ravni holesterola) in srčnožilno ogroženost, vendar
so dietna priporočila še vedno prvi ukrep zoper zvišane ravni holesterola. Raziskave,
ki so potekale v skrbno nadzorovanem okolju, npr. v bolnišničnih metabolnih enotah,
so pokazale nekoliko večje sodelovanje bolnikov in posledično znižanje ravni holesterola za 10 do 15 % ob ustrezni prehrani z majhno vsebnostjo maščob. Danes vemo, da
bolniki težko vztrajajo pri spremembah življenjskega sloga, ki zahtevajo veliko motiviranost
in tako ostre omejitve pri prehrani. Varovalna prehrana naj bi zmanjševala celokupno
srčnožilno tveganje, zato se ne moremo zadovoljiti s preprostim, splošnim priporočilom
za zmanjšanje vsebnosti maščob v posameznikovi dieti. Idealna varovalna prehrana naj bi
namreč zmanjšala srčnožilno umrljivost z ustreznim spreminjanjem količin krvnih maščob,
krvnega tlaka, telesne mase in trebušnega maščevja, krvnega sladkorja in ravni insulina v
krvi ter dejavnikov strjevanja krvi. Prehrana sredozemskega tipa z veliko sadja, zelenjave
in maščobnih kislin omega-3 dokazano zmanjša srčnožilno zbolevnost in umrljivost bolnikov
s koronarno boleznijo. Ključne prvine priporočil varovalne prehrane sredozemskega tipa so:
• Povečati je treba uživanje sadja in zelenjave (vsaj 5 obrokov oziroma 400 do 500 g dnevno),
kruha in drugih žit, krompirja, stročnic, orešnic in semen.
• Priporočljivo je uporabljati ljčno olje, ker je pomemben vir nenasičenih maščob.
• Mlečne izdelke, ribe in perutnino je treba uživati zmerno.
• Omejiti velja uživanja rdečega mesa.
• Odstranjevati je treba vidne maščobe z mesnin.
• Izogibati se je treba cvrtju.
• Omejiti uživanje jajc.
• Pitje vina naj bo omejeno na majhne do zmernih količine.
• Maslo in smetano je treba nadomestiti z margarino z veliko vsebnostjo alfa-linolejske
kisline.
Nekatere študije so potrdile, da spremenjeni vnos maščobnih kislin zmanjša celokupno
umrljivost bolnikov po infarktu. V raziskavi DART (Diet and Reinfarction Trial) so z dnevnim
uživanjem rib (ali kapsul z ribjim oljem) v dveh letih dosegli 29 % zmanjšanje celokupne
umrljivosti, čeprav niso zabeležili pomembnega upada ravni celokupnega holesterola niti
dosegli pomembnega zmanjšanja števila ponovnih infarktov ali koronarne umrljivosti.
Dolgotrajnejše spremljanje bolnikov iz raziskave DART potrjuje, da se še po desetih letih
držijo predpisane prehrane, čeprav ob njej niso beležili izrazitega izboljšanja v smislu
dolgoročnega preživetja.
Lyon Diet Heart je bila enojno slepa, randomizirana raziskava, v kateri so pri bolnikih, ki so
utrpeli srčni infarkt, primerjali učinke sredozemske prehrane z varovalno prehrano zahodnega tipa. Pojavnost kombiniranega srčno-žilnega opazovanega dogodka je bila izrazito
zmanjšana v skupini, ki je uživala sredozemsko prehrano, tako ob koncu prvotnega (po 27
mesecih) (35) kot tudi podaljšanega spremljanja (po povprečnih 46 mesecih). Presenetljivo
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je, da med obema skupinama bolnikov niso beležili razlik v maščobnem proﬁlu. Sredozemska
prehrana se ni pomembno razlikovala od diete stopnje I po lestvici AHA, razlikovala pa se
je predvsem po večji vsebnosti nenasičenih maščob (zlasti alfa-linolejske kisline, tabela 1).
Tabela 1. Primerjava sredozemske prehrane ter stopnje I in II ob dieti, ki jo priporoča
Ameriško združenje za srce (AHA, American Heart Association).
Sredozemska
Celokupne kalorije

≈ 1950

Delež kalorij iz maščob
(% celokupnih kalorij)
Nasičene maščobe
Nenasičene maščobe
Oleinska kislina
Linolejska kislina
Linoleinska kislina
Alkohol
Beljakovine
Vlaknine (g)
Holesterol (mg/dan)

30,4
8,0
4,6
12,9
3,6
0,84
5,8 %
16,2 %
18,6
203

AHA, stopnja I

AHA, stopnja II

Potrebne za dosego in vzdrževanje želene telesne
teže
<30 %
<10 %

<30 %
<7 %

<10 %
<15 % enojno nasičenih maščob

≈ 15 %
20 do 30 %
<300

<200

Rastlinski stanoli in sterolni estri. Rastlinski steroli so naravne spojine (ki jih najdemo npr.
v soji); če jih estriﬁciramo, dobimo sterolne, z nadaljnjim nasičenjem spojin pa stanolne
estre. Stanolni estri, ki jih vsebuje margarina, v enem letu zmanjšajo ravni celokupnega
holesterola za 10 %, predvsem tako, da zavrejo absorpcijo holesterola v prebavilih, delno
pa tudi s tem, ko nadomestijo nasičene maščobe v mlečnih namazih. Do podobnega upada ravni holesterola privede tudi uživanje rastlinskih sterolov. Pregled različnih kliničnih
raziskav o ﬁtosterolih je pokazal tudi precejšnje razlike med njihovimi izsledki (od 2 do 33
% zmanjšanje ravni holesterola), pač glede na zasnovo proučevanja, količino zaužitih rastlinskih sterolov ter izhodiščne ravni holesterola. Ugotovili so tudi, da uporaba sitostanola
ob zmanjšanem uživanju maščob in holesterola ni pomembno zmanjšala serumskih koncentracij holesterola, kar nakazuje neučinkovitost stanolov pri bolnikih, ki sicer že uživajo
varovalno prehrano.
Maščobne kisline omega-3. V raziskavi GISSI so potrdili koristnost uživanja velikih količin
maščobnih kislin omega-3. Ugotovili so namreč 20-% upad celokupne umljivosti in
45 % zmanjšanje števila nenadnih smrti po 3 letih in pol spremljanja bolnikov s potrjeno
koronarno boleznijo, ki so prejemali prehrambene nadomestke z 850 mg maščobnih kislin
omega-(EPA and DHA). Še veljavna slovenska smernica navaja, da uživanje ribjega obroka
prispeva okoli 900 mg maščob omega-3. Ker so ribje jedi tudi cenovno dostopnejše, jih
bolniki laže in trajnejo vključijo v svoj vsakdanji jedilnik. Nekatere mednarodne smernice bolnikom po srčnem infarktu zaradi posebne biokemične sestave že svetujejo redno
jemanje farmacevtskega pripravka s priporočenim celokupnim dnevnim odmerkom omega3 maščobnih kislin.
Beljakovine iz soje. Rezultati metaanalize 38 raziskav so pokazali, da uživanje sojinih
namesto živalskih beljakovin znižuje ravni celokupnega in holesterola LDL ter trigliceridov, ne da bi vplivalo na ravni HDL. Učinki so bili močneje izraženi pri bolnikih, ki so imeli
v izhodišču zvišane ravni holesterola.
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Telesna dejavnost
Med nefarmakološkimi možnostmi zdravljenja, ki se nanašajo predvsem na spremembe
življenjskega sloga, prednjači poleg znanja o pomenu svetovanja za uživanje uravnotežene
prehrane tudi vedenje o ekstremno pozitivnem učinkovanju redne, vsakodnevne, kumulativno vsaj 60 minut trajajočega telesnega raz/gibanja zmerne jakosti. S povečanjem aerobne
kapacitete (‘srčnožilne zmogljivosti’) za zgolj 1 metabolični ekvivalent je mogoče zmanjšati
srčnožilno ogroženost za kar 20 do 25 % (projekt SCRIP). Podrobno opisovanje neposrednih in posrednih mehanizmov delovanja redne telesne vadbe na zmanjšanje srčnožilne
ogroženosti (tudi na raven krvnih maščob) znatno presega okvire tega prispevka. Poudarili
bomo le dokaj omejen učinek na zmanjšanje vrednosti LDL (okoli 5 %) in pomembnejši
vpliv na koncentracije holesterola HDL in trigliceridov v krvi (za pregled glejte.
Zdravila zoper krvne maščobe
Statini
Nedavne obsežne raziskave, ki so proučevale zdravljenje z zaviralci HMG Co-A reduktaze
(s statini), so pri zdravljenih skupinah bolnikov pokazale v povprečju 20 do 30 % znižanje
ravni holesterola in jasne koristi pri zmanjševanju žilnih dogodkov in celokupne umrljivosti.
Zato bolnikom, ki imajo navkljub ustrezno spremenjeni prehrani (dieti) še vedno zvišane
ravni holesterola, uvedemo statin (tabela 2).
Velja pa tudi, da moramo pri bolnikih, ki potrebujejo statin, dosledno vztrajati in spodbujati ustrezno dieto. Številne randomizirane kontrolirane raziskave so pokazale, da lahko
večje število bolnikov doseže ciljne vrednosti maščob v krvi, če ob zdravljenju z zdravili
ustrezno spremenijo svoj življenjski slog. Ena raziskava je pokazala, da ustrezna prehrana
ob pravastatinu dodatno zniža raven holesterola LDL za 5 %, kar nakazuje, da je ustrezna
prehrana praktično enakovredna podvajanju odmerka statina.
Tabela 2. Ukrepanje pri posameznih stopnjah hiperlipidemije
POPULACIJA

UKREP

Vsi bolniki po infarktu

Varovalna prehrana

Bolniki z zvišanimi ravnmi holesterola

Varovalna prehrana z dopolnilnim
dietnim svetovanjem

Bolniki s celokupnim holesterolom >4,5 mmol/l
in LDL > 2,5 mmol/l

Varovalna prehrana z dopolnilnim dietnim
svetovanjem plus zdravilo zoper zvišane ravni
krvnih maščob

S študijo 4S so prvič potrdili vlogo statinov v sekundarni preventivi koronarne bolezni
srca. Večina (79 %) izmed 4444 bolnikov z vrednostmi celokupnega holesterola 5,5 do
8,0 mmol/l je utrpela srčni infarkt, v intervencijski skupini pa so po ustreznih prehrambenih ukrepih prejemali simvastatin (20 do 40 mg). Po več kot petih letih premljanja so
dosegli povprečno znižanje ravni holesterola za 28 %, celokupno umrljivost jim je uspelo
zmanjšati za slabo tretjino (30 %), koronarno umrljivost za 42 %, pojavnost sestavljenega
opazovanega dogodka (srčnožilne in celokupne umrljivosti) pa je upadla za 34 %. Tudi
potrebe po perkutanih ali kirurških revaskularizacijah so oklestili za 37 %. Raziskavo LIPID,
v kateri so bolniki prejemali pravastatin (40 mg) je potrdila in razširila izsledke študije 4S
pri precej večjem številu bolnikov, raziskava CARE pa je dokazala koristi statinov tudi pri
bolnikih po infarktu, ki imajo povprečne vrednosti holesterola (< 6,2 mmol/l). Študija HPS
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(Heart Protection Study) je proučevala učinkovitost zdravljenja s simvastatinom (40 mg) pri
zelo ogroženih bolnikih, ne zgolj tistih z že klinično izraženo koronarno boleznijo (41
% jih je bilo po srčnem infarktu). Opazovali so pomembno zmanjšanje srčnožilne umrljivosti in potrdili zmanjšano pojavnost možganske kapi, manj je bilo tudi pomembnih
srčnožilnih dogodkov ter srčnih in nekardialnih revaskularizacijskih posegov. Koristi so
bile podobne ne glede na izhodiščno vrednost holesterola ter jasno izražene tudi pri
ženskah, starostnikih, sladkornih bolnikih ter bolnikih z zunajsrčno aterosklerozo. Glede
na danes prevladujočo obliko intervencijskega zdravljenja akutnega koronarnega sindroma
velja posebej omeniti edino na to obliko intervencije osredotočeno raziskavo LIPS, ki je
prospektivno randomizirano nadzorovana in je proučevala učinkovitost ﬂuvastatina v
zdravljenju bolnikov po perkutanih koronarnih posegih. Ob zdravljenju s ﬂuvastatinom
(80 mg) se je pri zdravljenih bolnikih po okolih štirih letih spremljanja pokazalo 22-odstotno
zmanjšanje kombiniranega opazovanega dogodka (srčno-žilne umrljivosti, neusodnih
infarktov, ponovnih posegov).
Pokazalo se je, da so vse večje raziskave potrdile precejšnje zmanjšanje smrtnosti in
ponovne dogodke glede na obete in relativno tveganje zdravljenja s statini, čeprav so
bile sočasno njegove absolutne koristi zmerne. Če s statini zdravimo 1000 bolnikov po infarktu, bomo v povprečju preprečili štiri smrti, šest neusodnih infarktov in dve možganski
kapi. Torej drži priporočilo, da moramo bolnike po srčnem infarktu z zvišanimi ravnmi
holesterola zdraviti s statinom. Zdravljenje moramo vzdrževati tudi, ko dosežemo ciljne
vrednosti holesterola.
Kdaj začeti zdravljenje s statini?
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Kljub dokazani dolgotrajni učinkovitosti zdravljenja s statini so koristi njihovega čimprejšnjega uvajanja še vedno vprašljive. V večini obsežnejših raziskav so bolnikom uvedli
zdravljenje s statinom 3 mesece po akutnem dogodku, zato še vedno ni docela jasno, kdaj
naj bi ga začeli. Obstajajo številne novejše raziskave, ki potrjujejo koristi zgodnjega uvajanja
statinov. Bolniki statine dobro prenašajo, tudi v zelo velikih odmerkih.
Podatki iz opazovalne raziskave RIKS-HIA (Register of Information and Knowledge About
Swedish Heart Intensive Care Admissions) so pokazali, da zgodnje uvajanje (pred odpustom
iz bolnišnice) statina pri bolnikih po infarktu zmanjša celokupno umrljivost za 25 %. Študija
MIRACL (Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering) je proučevala
učinke zgodnjega uvajanja atorvastatina pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom.
Zdravljenje z 80 mg atorvastatina so začeli 24 do 96 ur po sprejemu v bolnišnico. Po 16
tednih spremljanja so potrdili 16-% zmanjšanje primarnega sestavljenega opazovanega
dogodka (smrti, neusodnega infarkta, srčnega zastoja ali vztrajnih ishemičnih simptomov)
(relativno tveganje 0,84). Poudariti je treba, da pri posameznih opazovanih dogodkih –
smrti, neusodnem infarktu in srčnem zastoju – niso opazili sprememb, zmanjšala se je zgolj
pojavnost ishemičnih simptomov.
Čeprav je vpliv takojšnjega zdravljenja s statini na srčnožilno umrljivost še vedno nekoliko
vprašljiv, ne moremo mimo dejstva, da lahko z zgodnjim uvajanjem dosežemo tudi druge
koristi, npr. boljše sodelovanje bolnikov. To je potrdila tudi raziskava, s katero so želeli
ovrednotiti učinkovitost programa CHAMP (Cardiovascular Hospitalization Atherosclerosis
Program), s katerim je Ameriško združenje za srce poskušalo aktivno udejaniti sekundarno
preventivo po infarktu v ameriških bolnišnicah. Med drugim so potrdili, da uvajanje statinov
v bolnišnici izboljša sodelovanje bolnikov (s 6 na 86 %). Podobno je potrdila prospektivna
analiza 600 bolnikov z angiografsko potrjeno koronarno boleznijo, ki so po 3 letih bolje
sodelovali, če so statin prejeli že v bolnišnici (77 % proti 40 % pri bolnikih, ki so jim statin
uvedli pozneje). Pri bolnikih, ki so jih začeli zdraviti v bolnišnici, so potrdili tudi manjšo
umrljivost (5,7 proti 11,7 %).

Priporočimo lahko, da je treba bolnikom s srčnim infarktom uvajati statine čim prej oziroma takoj, ko potrdimo zvišane ravni holesterola v krvi.
Izbira zdravila
Večina obstoječih dokazov izhaja iz raziskav s pravastatinom, simvastatinom in atorvastatinom. Z vsemi dosežemo podobno zmanjšanje relativnega tveganja, kar potrjuje
učinkovitost celotnega razreda sorodnih zdravil. Zmanjšanje srčnožilne ogroženosti je tesno povezano z znižanjem ravni holesterola (predvsem holesterola LDL), tako v opazovalnih kot v intervencijskih raziskavah, in to ne glede na metodo za zniževanje ravni krvni
maščob. Kljub temu še zdaleč ni ovržena niti hipoteza o pleiotropnih učinkih statinov.
Trenutno še nimamo na voljo izsledkov o varnosti dolgotrajnega zdravljenja z rosuvastatinom; vemo pa, da z odmerkom ne narašča samo učinkovitost tega zdravila, pač pa
tudi njegovi neželeni učinki. Kljub temu so v obsežnih podatkovnih zbirkah dokazali, da
je zdravljenje s statini varno tudi dolgoročno. Ker lahko že z zmernimi odmerki znatno
zmanjšamo srčnožilno tveganje, je morda previdneje, če izbiramo običajne terapevtske
odmerke. Ugledne ameriške in britanske smernice priporočajo, da je treba za učinkovito
zdravljenje doseči vsaj 30- do 40-% znižanje holesterola LDL. Za doseganje tega cilja primerljive odmerke posameznih statinov povzema tabela 4. Ustrezni statin izberemo na
osnovi dokazov o njegovi učinkovitosti, varnosti in ceni, pa tudi glede na to, za koliko
moramo znižati raven holesterola.
Tabela 3. Odmerki različnih statinov (na voljo tudi v Sloveniji), potrebnih za 30 do 40 % zmanjšanje
ravni holesterola LDL
Zdravilo
atorvastatin
ﬂuvastatin
lovastatin
pravastatin
rosuvastatin
simvastatin

Odmerek (mg/dan)

Znižanje ravni holesterola LDL (v %)

10*
40 do 80
40*
40*
5 do 10**
20 do 40*

39
25 do 35
31
34
39 do 45
35 do 41

* Vsi navedeni statini so na voljo v odmerkih do 80 mg - z vsako podvojitvijo odmerka lahko dosežemo približno 6 %
dodatno znižanje holesterola LDL.
** Za rosuvastatin imamo na voljo odmerke do 40 mg, učinkovitost 5-mg odmerka je ocenjena glede na odštevek 6 %
učinovitosti, ki velja za odmerek 10 mg (po FDA).

Druga zdravila zoper visoke ravni maščob v krvi in kombinirano zdravljenje
Statini so najučinkovitejši ukrep zoper krvne maščobe, zato naj bodo tudi zdravilo prve izbire. Toda kljub njihovi veliki učinkovitosti v klinični praksi smo velikokrat priča neuspehom
pri doseganju priporočenih ciljnih vrednosti. Poleg tega utegne bolnikom z osamljeno
znižanimi ravnmi HDL ali zvišanimi ravnmi trigliceridov ali z obojimi bolj koristiti prilagojeno ukrepanje, ki ciljno deluje proti znižanim ravnem HDL, to pa je uvedba zdravila iz
skupine ﬁbratov.
Če pri večini bolnikov ne dosegamo ciljnih vrednosti holesterola, seveda izgubljamo
možnost učinkovitega preprečevanja pojavljanja novih oblik, kakor tudi ponavljanja dogodkov pri že ugotovljeni bolezni. Razkorak med smernicami in dejanskim stanjem je
mogoče razlagati na več načinov, v prvi vrsti gre zanesljivo za nepripravljenost/nezmožnost
bolnikov na spremembe življenjskega sloga, ki še vedno pomenijo temelj vsake obravnave
hiperlipidemije. Nezadostno uspešnost lahko vsaj deloma pripišemo tudi omejenim
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možnostim dosedanjih načinov zdravljenja z zdravili (opuščanju jemanja zdravil oziroma
slabemu sodelovanju bolnikov, variabilnosti učinkovanja zdravil in ne nazadnje nezadostnim
odmerkom statinov zaradi strahu pred pojavljanjem neželenih učinkov).
Del nezadovoljive uspešnosti lipolitičnega zdravljenja je mogoče pripisati tudi omejenim
mehanizmom delovanja in drugim značilnostim dosedaj najpogosteje uporabljanih
zdravil. Danes prevladujoče zdravljenje hiperholesterolemije s statini je omejeno le na
zaviranje nastajanja holesterola v jetrih. Pri človeku pa poznamo v splošnem dva glavna,
po velikosti podobna vira holesterola: endogeno sintezo v jetrih in absorpcijo s hrano
vnešenega holesterola v črevesju. Učinkovitost statinov se z večanjem odmerka izboljša
le malo, saj podvojitev odmerka povzroči le okoli 6 % dodatnega zmanjšanja holesterola
LDL. Zaradi tega in pomislekov o (ne)varnosti večjih odmerkov statinov se zdravniki in
bolniki doslej velikokrat niso odločali ali pristajali na zdravljenje z večjimi odmerki statinov
oziroma na poskus titracije njihovega učinka z večanjem odmerkov do največjih možnih.
Kombinacije statinov z drugimi vrstami zdravil za zniževanje ravni maščob v krvi pogosto
niso bile sprejete zaradi omejene varnosti, neprijetnosti pri jemanju ali omejenega dodatnega
učinka.
Ezetimib je prva pomembna novost na področju zdravil za zdravljenje hiperlipidemije po
odkritju statinov. Gre za prvo iz nove skupine zdravil za zniževanje ravni maščob v krvi.
Mehanizem delovanja je drugačen kot pri drugih razredih, ki so trenutno na voljo. Zdravilo
v ščetkastem obrobku epitelija tankega črevesa selektivno zavira absorpcijo holesterola
in sorodnih rastlinskih sterolov (ﬁtosterolov). V človeškem organizmu zmanjša absorpcijo
holesterola za več kot 50 odstotkov. Ezetimib v enaki meri zavira absorpcijo zaužitega
kot tudi holesterola iz žolča, ki tvori večino v črevesu prisotnega holesterola. Zmanjšana
absorpcija povzroči manjši dotok holesterola v jetra, zaradi povečanja števila receptorjev
za LDL pa se poveča tudi odstranjevanje holesterola iz krvnega obtoka. V nadzorovanih
kliničnih raziskavah je ezetimib pri bolnikih s hiperholesterolemijo samostojno ali sočasno
s statinom statistično značilno zmanjšal vrednost celokupnega in holesterola LDL, apolipoproteina B in trigliceridov ter povečal vrednost holesterola HDL. Zdravljenje izključno z
ezetimibom zmanjša raven holesterola LDL v povprečju za okoli 20 %. Pri kombiniranem
zdravljenju z ezetimibom in statinom sočasna zavora obeh virov holesterola zagotovi
edinstveno in komplementarno znižanje njegove ravni. Dvojna zavora bistveno učinkoviteje znižuje raven holesterola kot samostojno jemanje statina. To dejstvo prinaša pomemben
napredek v zdravljenju. Izmed bolnikov, zdravljenih s statini, ki niso dosegli ustreznih
ciljnih vrednosti lipidov, jih je 72 % naključno izbranih, katerim so ob statinih predpisali še
ezetimib, doseglo ciljne vrednosti lipidov v plazmi. Varnost ezetimiba so do sedaj preverili v kliničnih raziskavah, v katerih je sodelovalo več tisoč bolnikov. Ezetimib (sam ali v
kombinaciji s statini) bolniki večinoma dobro prenašajo, pojavljanje neželenih stranskih
učinkov pa je bilo zelo redko. Zdravilo je indicirano, kadar pri bolnikih s hiperholesterolemijo zdravljenje s srednje velikimi odmerki statinov ne zadošča, uporaba statina ni
primerna ali ga bolnik ne prenaša. Ena največjih prednosti je, da se lahko s kombiniranim
zdravljenjem s statinom in ezetimibom izognemo uporabi maksimalnih možnih dnevnih
odmerkov statinov, ob čemer pa je ob sicer omejeni dodatni učinkovitosti pojavljanje
neželenih stranskih učinkov bistveno pogostejše.
Znižane ravni HDL so najpogostnejša motnja presnove krvnih maščob pri posameznikih
s koronarno boleznijo, pa tudi zanesljiv napovednik za koronarne dogodke, četudi se
celokupni holesterol nahaja v območju želenih vrednosti. Fibrati učinkovito zmanjšujejo
srčnožilno tveganje pri bolnikih z izolirano znižanimi ravnmi HDL. Raziskava VA-HIT
(Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Intervention Trial) je proučevala vpliv ﬁbrata
gemﬁbrozila pri več kot 2500 bolnikih s koronarno boleznijo (61 % jih je utrpelo srčni
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infarkt), ki so imeli normalne ravni celokupnega in znižane ravni holesterola HDL. Med
približno petletnim spremljanjem so zabeležili 24 % zmanjšanje srčnožilne umrljivosti,
in ga povezali s 6 % zvišanjem ravni HDL. Podobno so v raziskavi BIP z bezaﬁbratom
zdravili bolnike s koronarno boleznijo (78 % jih je bilo po prebolelem srčnem infarktu),
vendar so po približno šestih letih spremljanja zabeležili le 7,3 % statistično nepomembno
zmanjšanje pojavnosti srčnožilnih dogodkov (64). So pa potrdili uspešnost zdravljenja pri
bolnikih, ki so imeli izhodiščno poleg znižanih ravni HDL tudi zvišane ravni trigliceridov.
Pomen in smiselnost zviševanja ravni HDL zaradi vpliva na zmanjšanje pojavljanja koronarnih dogodkov pa so precej omajali nedavno objavljeni negativni rezultati raziskav s
torcetrapibom, zaviralcem aktivnosti CETP (cholesterol-ester transfer protein), ki je sicer
obetal zelo veliko (namreč torcetrapib lahko vrednost HDL v krvi poveča za do 60 %!).
Mogoče je, da gre za speciﬁčno nekoristno delovanje prav tega zaviralca, zato bo potrebno pred dokončno sodbo o neprimernosti zaviranja (CETP) za zmanjševanje srčnožilne
ogroženosti počakati na dodatne raziskave.
O zdravljenju bolnikov, ki sočasno potrebujejo statin in ﬁbrat, se moramo posvetovati
z specialistom lipidologom oziroma zdravnikom z ustreznimi specialističnimi znanji o
uravnavanju motene presnove maščob. Pravilno izbrana zdravila in dosledno nadzorovano
zdravljenje sta varna, vendar velja ne glede na to opozoriti na pogoste interakcije med
ﬁbrati in statini. To potrjujejo tudi precej številna poročila o miopatijah in rabdomiolizi
pri bolnikih s takšnim dvotirnim zdravljenjem, zlasti če gemﬁbrozil kombiniramo s statinom. Pregled 36 kliničnih raziskav (ki so skupno zajele 1674 bolnikov) je pokazal, da se
pri 0,12 % oseb, ki sočasno jemljejo statin in ﬁbrat, pojavi miopatija, katero so opredelili z
bolečinami v mišičju in več kot 10-kratnim porastom koncentracije kreatin-kinaze v krvi.
V vsakodnevni klinični praksi je treba izbrati tisto obliko zdravljenja, ki bo bolniku
s hiperholesterolemijo kar najhitreje, najučinkoviteje in najvarneje pomagala doseči ciljne
vrednosti lipidnih parametrov. Tako je znižanje ravni holesterola LDL za < 40 % mogoče
doseči že s statini, ki so pri tem zmerno učinkoviti. Kadar pa je treba znižati raven holesterola LDL za > 40 %, je bolje uporabiti statine, ki močneje delujejo na holesterol LDL in
v večjih odmerkih, ali pa kombinirano obliko zdravljenja (kombinacije: statinov in
ezetimiba, statinov in ﬁbratov ali ﬁbratov in ezetmiba, in druge). Kombinirano zdravljenje
prihaja v poštev predvsem za:
• dodatno znižanje ravni holesterola LDL in dosledno doseganje ciljnih vrednosti LDL, ali
• zniževanje celotne ravni holesterola ne-HDL, ali
• pretežno zviševanje ravni holesterola HDL, in/ali
• za dodatno znižanje ravni CRP v določenih izbranih primerih.
Kadar je jasno, da bodo potrebna obsežnejša znižanja ravni holesterola LDL, je smiselno
takoj postopati, kolikor je mogoče agresivno. Nekatera nova spoznanja namreč nedvoumno
kažejo, da se v klinični praksi zdravniki po začetnem ukrepu le redko odločajo za spremembo na začetku izbranega režima zdravljenja. Da je stanje podobno tudi pri nas, smo
dokazali v pravkar končani obsežni raziskavi o obravnavi dislipidemij v Sloveniji . Zato bi
bilo smiselno pripraviti predloge za učinkovitejše ukrepanje. Ena takih možnosti je tudi,
da bi zdravnikom s pripravo preprostih praktičnih orodij omogočili, da bi se laže, hitreje in
ustrezneje odločali o ukrepanju. Tabela 4 prikazuje eno od takšnih možnosti.
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Tabela 4. Pripomoček za hitro odločanje o potrebnem znižanju ravni holesterola LDL za doseganje
različnih ciljnih ravni ob določeni izhodiščni vrednosti
Izhodiščna vrednost LDL (v mmol/l)

2.0

Ciljna vrednost LDL
<1,8 mmol/l (optimalna)

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

% potrebnega znižanja za doseganje določene
ciljne vrednosti LDL
10

28

40

49

55

60

<2,0 mmol/l

-

20

33

43

50

56

<2,5 mmol/l

-

-

17

29

38

45

<3.0 mmol/l

-

-

-

14

25

34

Kakovost trenutne obravnave dislipidemij v klinični praksi
Raziskave o učinkovitosti zdravljenja hiperlipidemij v klinični praksi žal kažejo velik razkorak med priporočili in vsakodnevno prakso. Bolniki, ki jih zelo ogrožajo bolezni srca
in žilja, vključno s tistimi, ki imajo znatno povečane vrednosti holesterola, pogosto niso
zadostno zdravljeni in velikokrat nikoli ne dosežejo ciljnih ravni holesterola. Tako so
v že omenjeni raziskavi EUROASPIRE II ugotovili, da le približno 50 % večinoma s statini
zdravljenih zelo ogroženih koronarnih bolnikov dosega ciljne vrednosti holesterola LDL,
v Sloveniji pa le 41 % (4, 5). V nedavno dokončani raziskavi o zdravljenju dislipidemij, katere
rezultati so bili do sedaj sicer objavljeni le deloma, ugotavljamo, da dosega v Sloveniji
ciljne vrednosti holesterola LDL v okvirih sekundarne preventive le 24,7 % bolnikov, ki jih
zdravimo z zdravili. Stanje sicer ni bistveno boljše niti v nekaterih domnevno modernejših,
sodobneje opremljenih in predvsem bogatejših državah (kot npr. v ZDA), vendar s svojimi
rezultati nikakor ne moremo in ne smemo biti zadovoljni.
Slovenska smernica ponuja tudi izbrane kazalnike zdravstvene oskrbe, ki povzemajo
oskrbo bolnikov po vseh poglavitnih določilih sekundarne preventive: oceno ogroženosti,
sekundarno preventivo, rehabilitacijo in dolgoročno spremljanje. Udejanjanje priporočil
citirane smernice v klinični praksi je sicer še vedno vprašljivo, čeprav smo z opazovalno
raziskavo potrdili njen pozitiven vpliv na izboljšanje kakovosti obravnave bolnikov po
srčnem infarktu v več slovenskih bolnišnicah. Posredni kazalniki kakovosti sicer ponujajo
manj zanesljiv vpogled v kakovost klinične oskrbe kot neposredni kazalniki (npr. umrljivost, ponovni sprejem v bolnišnico itd.), vendar lahko z njimi bolj praktično in v realnem
času spremljamo izvajanje priporočil v vsakdanji praksi, hkrati pa z njimi tudi zdravstvene
ustanove lahko pridobijo povratne informacije o kakovosti oskrbe svojih bolnikov. Tudi
zato smo na nedavnem sestanku slovenskega Foruma za preventivo bolezni srca in žilja, ki
ga organizira Delovna skupina za preventivo pri Združenju kardiologov Slovenije, izrecno
izpostavili potrebo po kontinuiranem spremljanju kakovosti obravnave srčnih bolnikov
v okviru vzpostavitve delovanja Registra bolnikov z boleznimi srca in žilja.

60

Sklep
Nobenega utemeljenega znanstvenostrokovnega dvoma ni, da je potrebno pri bolnikih
po prebolelem srčnem infarktu karseda hitro in učinkovito ukrepati, se pravi zniževati
raven krvnih maščob. Veljavna priporočila v smernicah, tudi slovenskih, so praviloma zelo
stroga, ciljne vrednosti lipidograma pa določene na osnovi rezultatov obsežnih in dobro
nadzorovanih raziskav. Na voljo imamo pregledne in nedvoumne algoritme za ukrepanje
v klinični praksi. Bistveno večji problem kot oblikovanje priporočil v smernicah je njihovo
udejanjanje pri praktični vsakodnevni obravnavi bolnikov, zato bi bilo treba v medsebojni
izmenjavi mnenj in izkušenj med strokovnjaki posvetiti bistveno več pozornosti predvsem
temu problemu.
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OCENA INVALIDNOSTI IN TELESNE OKVARE PO MIOKARDNEM
INFARKTU
Gabrijela Dšuban
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Uvod
Na 1. posvetu o boleznih srca v Novem mestu aprila 2006 smo predstavili deﬁnicijo
invalidnosti in telesne okvare v veljavnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
ustrezne pravice iz tega zavarovanja in postopek za oceno invalidnosti in telesne okvare
ter delovanje invalidskih komisij (IK). Na letošnjem srečanju pa bomo prikazali konkretne
primere ocen kategorij invalidnosti in telesne okvare (TO), po dogovorjenih standardih
in praksi obravnavanih na invalidski komisiji prve in druge stopnje za stanja po akutnem
miokardnem infarktu (MI), brez drugih bolezenskih stanj, kot sta jih podali obe komisiji,
ki sta imeli kardiologa v senatu.
Ocenjevanje delovne zmožnosti
Ocenjevanje delovne zmožnosti (DZ) zadeva vsakega zdravnika, ko zdravi svojega bolnika.
Dokler je bolnik še v aktivni delovni dobi, mora/bi moral biti cilj zdravljenja njegova vrnitev
na delo. Ocenjevanje delovne zmožnosti je primarno domena stroke medicine dela, ki ima
izdelano doktrino, po kateri za njeno oceno enakovredno upošteva zdravstveno stanje kot
tudi pogoje delovnega mesta (DM). Ta ocena je v obveznem pokojninskem in invalidskem
zavarovanju praktično izenačena z oceno invalidnosti, ki je v zakonu jasno deﬁnirana.
Invalidnost ocenjujejo zdravniki izvedenci na podlagi predloženih izvidov lečečih zdravnikov
in podatkov o delovnem mestu, ki jih posredujejo delodajalci. Namen ocene invalidnosti
je tudi presoja zdravstvene ustreznosti delovnega mesta, dotedanjega ali drugega predlaganega, glede na ugotovljeno aktualno zavarovančevo zdravstveno stanje. Sledi izdaja
odločbe, s katero se delodajalec obveže, da bo zavarovanec opravljal svojim preostalim
psihoﬁzičnim zmogljivostim ustrezno delo. V primeru ugotovljene nezmožnosti za delo
bo zavarovanec pridobil ustrezno ﬁnančno nadomestilo ali pokojnino. Ocena invalidnosti
namreč na osnovi z zakonom opredeljene kategorije invalidnosti, predvsem invalidnosti II.
in III. kategorije (1), omogoča, da lahko bolniki z določenimi delovnimi razbremenitvami
ali omejitvami nadaljujejo poklicno delo brez neposredne nevarnosti, da bi delovni pogoji
bistveno kakorkoli lahko poslabšali njihovo zdravstveno stanje. Kako določiti ustrezno
kategorijo invalidnosti za bolnike po prebolelem miokardnem infarktu, je najbolje prikazati
s konkretnimi primeri.
Invalidnost III. kategorije
To je omejena zmožnost s polnim delovnim časom za delo v svojem poklicu, in ne na
delovnem mestu, na katerega je bil delavec razporejen v času nastanka invalidnosti.
Primer 1
Moški, roj. 1949, vodja mehanične delavnice v tovarni pohištva. Dne 5. 12. 2001 je doživel
akutni miokardni infakt spodnje in zadnje stene. Opravili so preiskave (PTCA) na (RCA)
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in (LAD) ter mu vstavili žično opornico (stent). Zaradi (AF) so izvedli elektrokonverzijo v
sinusni ritem. Januarja 2004 je dodatna diagnostika pokazala hemodinamično pomembno
zožitev arterije subklavije desno, ki so jo marca 2004 razširili. Na kontroli marca 2005 je
bilo stanje zadovoljivo, internist je predlagal delo s krajšim delovnim časom. Obremenitveno testiranje 20. 9. 2005 je doseglo 160 W, a so ga morali prekiniti zaradi dispneje in
splošne utrujenosti. EKG je pokazal dinamiko veznice ST, sumljivo za ishemijo, ki pa ni v
celoti zadovoljila kriterijev; izvid je kazal na morebitno (AP) z zelo visokim pragom. Osebni
zdravnik je predlagal oceno invalidnosti 23. 12. 2005, ker je zavarovanec kljub jemanju
zdravil še vedno občasno čutil stiskajoče bolečine po levi strani prsnega koša, zlasti v mrazu
in med telesnim naporom. Po opisu delovnega mesta dela 6 ur v zaprtem in 2 uri v odprtem
prostoru, občasno na prostem, občasno v dežurstvu, tudi prek polnega delovnega časa.
Delo je pretežno stoje s hojo, občasno na višini, lestvi. Stalno dviguje 1 do 10 kg, občasno
do 30 kg na višino 1,5 m, prenaša 20 kg na razdalji 50 m. Skupna masa bremen v eni
izmeni je od 200 do 1000 kg. Invalidska komisija I. stopnje je 20. 3. 2006 menila, da invalidnost ni podana. Zavarovanec se je na negativno odločitev pritožil, navajal je, da opravlja
težko telesno delo, za katero po infarktu nima več tolikšne telesne kondicije kot prej.
Delo poteka v vsakršnih vremenskih razmerah, na mrazu in vročini, obenem pa delavec
med tem vdihava Nitrolingual. Poleg vodenja mora zaradi narave dela še nadomeščati
vsakega odsotnega delavca, tudi izven rednega delovnega časa. V pritožbenem postopku
ga je invalidska komisija II. stopnje 26. 9. 2006 uvrstila v III. kategorijo invalidnosti zaradi
nezmožnosti opravljanja dela vodje mehanične delavnice v pogojih iz opisa delovnega
mesta, vendar z ugotovitvijo, da je poln delovni čas zmožen opravljati delo na drugem
delovnem mestu z bremeni do 10 kg, v ugodnih mikroklimatskih pogojih, ne na višini (2).
Komentar: Zavarovanca je treba zaradi še vedno trajajočih težav in suma na ishemijo,
umakniti iz zanj obremenjujočih (z večjimi telesnimi napori) in ogrožujočih (delo na višini,
v mrazu) delovnih pogojev. Invalidnost III. kategorije ima preventivno nalogo, saj na tej
podlagi pridobljena pravica omogoča prerazporeditev na drugo, za zavarovanca ustreznejše
delovno mesto glede na njegovo ugotovljeno zdravstveno stanje, kjer mu delovni pogoji
ne bodo/naj ne bi poslabševali stanja. Zavarovanec kot invalid III. kategorije pridobi tudi
pravico do nadomestila za invalidnost. Za korektno oceno invalidnosti je manjkal izvid
ultrazvočne preiskave srca ali katere druge neinvazivne preiskave, ki bi dodatno pojasnila
sum na ishemijo in opredelila sistolno funkcijo levega prekata (LP).
Invalidnost III. kategorije
To je zmanjšana delovna zmožnost s krajšim delovnim časom za svoje ali drugo določeno
delo.
Primer 2
Moški, roj. 1961, monter klimatskih naprav. Dne 28. 10. 2004 je doživel akutni miokardni
infarkt sprednje in stranske stene. Koronarograﬁjo s stentiranjem LAD so mu naredili
pozno. Ugotovili so dokaj obsežno območje brazgotine sprednje stene in konice. Iztisna
frakcija levega prekata je bila rahlo zmanjšana. Na koncu rehabilitacije decembra 2004 so
ga obremenili s 55 W, vendar so testiranje prekinili zaradi tiščanja za prsnico, medtem ko
znakov ishemije ni bilo. Na kontroli 20. 1. 2005 je navajal zelo slabo počutje in stiskanje
za prsnico. Obremenitveno testiranje 12. 5. 2005 so opravili do 50 W, test so morali prekiniti zaradi dušenja in nemoči, srčna frekvenca je bila že na začetku obremenitve visoka;
dosegel je 3,5 MET, razvrščen je bil v III. funkcijski razred NYHA. Internist je svetoval
nadaljevanje zdravljenja z zdravili in tudi psihiatrično obravnavo. Psihiater je aprila 2005
ugotovil anksiozno depresivno motnjo s prenekaterimi somatskimi ekvivalenti. Po uvedeni
terapiji je čez mesec dni prišel na kontrolni pregled v umirjenem stanju, dosegel je delno
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remisijo, psihiater je svetoval še en mesec bolniškega staleža in nato postopno delovno
reaktivacijo s 4-urnim delovnikom. Po opisu delovnega mesta dela tudi na prostem,
vključen je v promet, delo poteka v izmenah, tudi prek polnega delovnega časa, na višini,
na terenu, stoje, s hojo po ravnem, po stopnicah, klančinah, v različnih delovnih položajih,
prisilnih držah, dviguje in prenaša bremena do 30 kg. Invalidska komisija je 23. 11. 2005
ugotovila III. kategorijo invalidnosti, nezmožnost za delo monterja klimatskih naprav in
preostalo delovno zmožnost s polovičnim delovnim časom za delo na drugem, telesno
lažjem delovnem mestu, z nošnjo bremen do 5 kg, ne na terenu, ne v nočni izmeni, brez
psihičnih stresov. Kontrolni pregled je določen čez 2 leti (2).
Komentar: Zavarovanec ima po miokardnem infarktu, uspešni vstavitvi opornice v srčno
žilo in po rehabilitaciji kljub jemanju zdravil ugotovljeno zmanjšano srčno zmogljivost.
Ob telesni bolezni je reagiral tudi z duševno motnjo, ki zahteva psihiatrično zdravljenje.
Oba lečeča specialista sta ga spodbujala k delovni reaktivaciji, ki naj bi potekala postopno,
sprva v krajšem delovnem času. Ker je pred boleznijo opravljal delo na telesno zahtevnem delovnem mestu, sta podala oceno, da zanj ni več zmožen. Ugotovili so zmanjšano
delovno zmožnost, a tudi sposobnost za delo na drugem delovnem mestu z omejitvami in
s krajšim delovnim časom. Pravico do prerazporeditve mu bo omogočil delodajalec. Zaradi
krajšega delovnega časa bo prejel delno invalidsko pokojnino v višini, odvisni od skrajšanja
delovnega časa. Invalidnost bo preverjena čez dve leti, ko bo prišel na invalidsko komisijo
z novimi izvidi internista in psihiatra. Če bo ugotovljeno stabilno, vendar enako stanje, bo
ostala kategorija invalidnosti nespremenjena; če pa bodo funkcijski testi pokazali bistveno
izboljšanje srčnožilne zmogljivosti in stabilno psihično stanje brez zdravil, bo lahko kategorija invalidnosti spremenjena, tako da bo verjetno odpravljena časovna razbremenitev.
Invalidnost II. kategorije
To je poklicna invalidnost, zaradi katere je delovna zmožnost za poklic zmanjšana za 50 %
in več. Ugotoviti je treba tudi preostalo delovno zmožnost pri starejših od 50 let oziroma
določiti poklicno rehabilitacijo delavcem do 50 let.
Primer 3
Moški, roj. 1953, voznik tovornega vozila v domačem in mednarodnem prometu. Zavarovanec je po prebolelem miokardnem infarktu decembra 2003 in PTCA s stentiranjem RCA
opravil rehabilitacijo, kjer je obremenitveni test pokazal upad aerobne kapacitete za 34 %
glede na predvideno normo. Ultrazvočna preiskava srca ni pokazala speciﬁčnih patoloških
sprememb. Kardiolog je odsvetoval vožnjo v mednarodnem prometu. Kljub opozorilu je
zavarovanec s poklicno vožnjo nadaljeval in na poti nekajkrat občutil stiskajočo bolečino
za prsnico, ki je po prekinitvi vožnje in po počitku popustila. Izvidi ponovnih ultrazvočnih
preiskav srca in obremenitvenega testiranja septembra 2005 niso pokazali poslabšanja.
V letu 2006 je opažal občasne opresije v prsnem košu; ko se je umiril, se je stanje izboljšalo,
tako da ni potreboval nitroglicerina. Kardiolog je avgusta 2006 ugotovil klinično poslabšanje
v zadnjih mesecih in pri obremenitvenem testu pa upad aerobne kapacitete za 39 %, zato
je ponovno odsvetoval poklicno delo z večjimi psihoﬁzičnimi obremenitvami. Invalidska
komisija I. stopnje je 13. 2. 2006 ocenila, da spada v III. kategorijo invalidnosti. To pomeni,
da s preostalo delovno zmožnostjo v polnem delovnem času zmore opravljati delo na
drugem delovnem mestu z omejitvami. Toda invalidska komisija II. stopnje je 25. 10. 2006 v
pritožbenem postopku, ko je zavarovanec uveljavljal krajši delovni čas za delo poklicnega
voznika, češ da takšno obremenitev še lahko prenese, po opravljenem osebnem pregledu
zavarovanca uvrstila v II. kategorijo invalidnosti, to pa je poklicna invalidnost, ki pomeni
nezmožnost za svoj poklic. Ugotovila je še preostalo delovno zmožnost za delo na drugem
delovnem mestu z omejitvami s polnim delovnim časom. Za poklicnega voznika B, C in E
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kategorije pa ni zmožen (2).
Komentar: Zaradi stenokardij med vožnjo zavarovanec za poklicnega voznika tudi po
veljavnem pravilniku o zdravstveni sposobnosti voznikov motornih vozil (3) trajno ni več
zmožen, saj bi bilo nadaljevanje poklicne vožnje tvegano zanj in potencialno tudi za druge
udeležence v prometu. Ima ohranjeno preostalo delovno zmožnost za delo na ustreznem
delovnem mestu. Če bi bil mlajši od 50 let, bi bila zanj obvezna (v primeru odklonitve ne
bi mogel pridobiti pravic na podlagi invalidnosti) poklicna rehabilitacija, s katero bi se
usposobil za drug poklic.
Invalidnost I. kategorije
To je nezmožnost opravljanja organiziranega pridobitnega dela ali poklicna invalidnost
brez preostale delovne zmožnosti.
Primer 4
Moški, roj. 1956, strojnik, v tovarni mil, pralnih sredstev in čistil. Novembra 2005 so mu
na sistematskem pregledu, čeprav ni navajal nobenih težav, ugotovili spremembe v EKG.
Internist je potrdil preboleli miokardni infarkt, najverjetneje sprednje stene. Bolnik ni
izkazoval simptomatike akutnega miokardnega infarkta (AMI), encimi srčnega razpada
so bili negativni. Decembra 2005 je ultrazvočni pregled srca pokazal že razširjeno votlino
levega prekata z znaki hipertroﬁje, imel je moteno diastolno delovanje, jasno hipo- do
akinezijo obsežnega predela v območju anteroapikoseptalno z diskinezijo in v tem predelu tudi trombotično formacijo, ki deluje kot že organizirani tromb; globalna sistolna
funkcija je okrnjena, ocenjena (EF) na 35 %. Obremenitveno testiranje je bilo izpeljano
do stopnje 5 MET, v EKG so znaki za preboleli miokardni infakt, po obremenitvi jasna
dodatna elevacija spojnice ST, dvojni produkt 24.160. Julija 2006 je invazivna srčna diagnostika (telesna teža 122 kg, telesna višina 189 cm) potrdila preboleli infarkt sprednje
stene, EF je bila ocenjena na 30 do 35 %, s povečanim levim prekatom in anevrizmo ter
popolnoma obliterirano LAD za odcepiščem D1 in S1, mitralna zaklopka je bila ocenjena
kot kompetentna. Kardiolog je odsvetoval večje telesne obremenitve. Na kontrolnem
pregledu septembra 2006 je navajal dušenje in zbadajočo bolečino med telesnim naporom,
pri hoji v drugo nadstropje mora počivati, ponoči potrebuje eno blazino. Novembra 2006
je ultrazvočni pregled srca pokazal ishemično (KMP) z obsežno anevrizmo apeksa levega
prekata z zmerno do huje okrnjeno sistolno funkcijo, EF največ 30 % in relativno mejno
pomembno mitralno insuﬁcienco. Verjetno je bilo pred infarktom srce hipertonično glede
na koncentrično hipertroﬁjo levega prekata. Obremenitveno testiranje je bilo prekinjeno
pri 5 MET, ob dvojnem produktu 20.320 in maksimalni porabi kisika 17,50 ml/min/kg, v
EKG ni bilo jasnih ishemičnih sprememb, subjektivno dispneja in stenokardije; razvrščen
je bil v II. funkcijski razred NYHA. Osebni zdravnik je predlog za oceno invalidnosti zaradi
nezmožnosti za delo podal septembra 2006. Po opisu delovnega mesta je delal v 12-urnem
turnusu, stalno v izmenah, občasno ponoči, sam, občasno v skupini, na višini, z bremeni
do 25 kg. Invalidska komisija I. stopnje je 18. 1. 2007 ocenila njegovo splošno delovno
nezmožnost za vsako pridobitno delo in mu pripisala invalidnost I. kategorije (2).
Komentar: Zavarovanec je do sistematskega pregleda, ko so v EKG ugotovili spremembe po
prebolelem miokardnem infarktu, delal, ne da bi navajal težave, zaradi povišanja krvnega
tlaka ali ravni sladkorja v krvi se ni zdravil. Ugotovili so nemo ishemijo z akutnim miokardnim infaktom, ob katerem ni imel simptomatike. Šele v izvidu julija 2006 je prvič zapisano,
da ob srednje hudi obremenitvi začuti stiskajočo bolečino za prsnico, ki med mirovanjem
preneha. V enem letu so preiskave objektivizirale ishemično kardiomiopatijo z izrazitim
preoblikovanjem in začetno anevrizmo levega prekata, z zmerno do huje okrnjeno sistolno funkcijo levega prekata z iztisnim deležem največ 30 %; zmogel je obremenitev do
65

5 MET, kar ga je uvrstilo v II. funkcijski razred NYHA. Glede na objektivne parametre je bil
ocenjen kot nezmožen za pridobitno delo, torej spada v I. kategorijo invalidnosti.
Telesna okvara
Telesna okvara (TO) je v zakonski opredelitvi povezana s kakovostjo življenja. Pri stanjih
po prebolelem miokardnem infarktu jo posamezno ugotavljamo po veljavnem seznamu
telesnih okvar glede na ugotovljeno znatno zmanjšano srčno delovanje (4). Nabor preiskav
za oceno srčne funkcije po miokardnem infarktu je: klinični pregled, obremenitveni test s
komentarjem razlogov za predčasno prekinitev testa, ultrazvočni pregled srca, primerjava
skladnosti objektivnih izvidov (npr. EF : MET). Datum nastanka telesne okvare ugotavljajo
po končani medicinski rehabilitaciji oziroma 6 mesecev po akutnem dogodku (5). Seznam
določa, da jo je treba oceniti po stopnji okvare srčne funkcije: blažje stopnje s 50 do 60 %,
srednje stopnje s 70 do 80 % in hujše stopnje oziroma dekompenzacijo z 90 do 100 % (4).
Stopnjo telesne okvare ocenimo, ko je oseba v stabilnem stanju. Opredelimo jo na podlagi
določitve izgube aerobne zmogljivosti po klasiﬁkaciji NYHA in EF: blažja stopnja okvare
srčne funkcije (po seznamu 50 do 60 %) pri NYHA II in EF pod 40 %; srednja stopnja (po
seznamu 70 do 80 %) pri NYHA III in EF pod 30 % ter hujša stopnja (po seznamu 90 do
100 %) pri NYHA IV in EF pod 20 %. Izguba aerobne kapacitete (določena na osnovi obremenitvenega testiranja) samostojno ne more biti merilo za oceno telesne okvare. V pomoč
je tudi izvid ultrazvočnega pregleda srca, vendar je pri njegovi razlagi treba upoštevati
številne dodatne vplive. Kadar je izvedba obremenitvenega testiranja kontraindicirana,
se je treba pri oceni telesne okvare opreti le na izvid kliničnega pregleda in ultrazvočni
izvid srca. Perfuzijska scintigraﬁja miokarda opredeli funkcionalne posledice ugotovljenih
morfoloških koronarnih zožitev (stenoz) in dopolnjuje koronarograﬁjo (5).
Primer 5
Gre za istega bolnika, predstavljenega v I. kategoriji invalidnosti, to je primer 4.
Izvidu obremenitvenega testiranja je pokazal, da je zavarovanec zmogel obremenitev na
kolesu do 5 MET; izračunana aerobna izguba je znašala 42 %; test je predvideval obremenitev do do 8,74 MET (260W), a je bil prekinjen že pri 5 MET (150 W) in maksimalni
porabi kisika 17,50 ml/kg/min; EKG ni pokazal jasnih ishemičnih sprememb, subjektivno je
navedel dispnejo in stenokardije. Po ultrazvočnem izvidu srca (dve preiskavi 6. 11. 2006),
oceni EF največ 30 % so dne 6. 11. 2006 po veljavnem seznamu telesnih okvar ocenili, da
ima 60 % telesno okvaro zaradi izgube srčne funkcije blažje stopnje (2).
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CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA PO MIOKARDNEM INFARKTU
Z IZTISNIM DELEŽEM VEČ KOT 40 %
Vojko Kanič
Klinika za interne bolezni Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo

Povzetek
Predstavljamo mlajšega bolnika s srčnim infarktom, dvožilno koronarno boleznijo in več
dejavniki tveganja (zvišana raven krvnih maščob, debelost, kajenje, zvišan krvni tlak,
motena toleranca za glukozo in družinska obremenjenost). Po perkutani transluminalni
angioplastiki dveh žil se glede na stanje srca počuti dobro, vendar ima ob skoraj normalnem
delovanju levega prekata zaradi sekundarne preventive še vedno mnogo težav.
Uvod
Bolnike s koronarno boleznijo lahko zdravimo konservativno ali agresivno. Vsak bolnik
z znano koronarno boleznijo mora upoštevati zdrav življenjski slog. Ta zajema (vzdrževanje
telesne teže, ukvarjanje s telesno dejavnostjo, opustitev kajenja, izogibanje stresu,
omejitev pitja alkohola. Bolnik se mora truditi tudi čimbolj obvladovati preostale znane
dejavnike tveganja za koronarno bolezen – sladkorno bolezen, zvišano raven krvnih
maščob, zvišan krvni tlak.
Zdravimo ga z zdravili, če ne zadoščajo, pa z interventnimi posegi. Zdravila, ki dokazano
podaljšujejo življenje, so: Aspirin (v primeru alergije nanj pa klopidogrel), statini, zaviralci
angiotenzinske konvertaze. Bolnikih po miokardnem infarktu prejmejo tudi blokatorje
receptorjev beta. Vsa preostala predpisovana zdravila zmanjšujejo težave, vendar ne
povečujejo možnosti preživetja.
Kadar zdravljenje z zdravili ne zadošča, se odločimo za kirurško ali perkutano premostitev zoženih koronarnih arterij, pri čemer upoštevamo klinične in angiografske kazalce.
Tako na osnovi kliničnih kriterijev izvedemo premostitev bolnikom, pri katerih z zdravili
ne moremo obvladati težav, obremenilno testiranje nakazuje ogroženost obsežnega dela
srca ter je verjetnost za uspeh velika ali če bolnik ne želi zdravljenja z zdravili.
Angiografski (s slikanjem koronarnega žilja pridobljeni) kazalci za premostitev so
objektivnejši in zajemajo prizadetost debla leve koronarne arterije, trožilno koronarno
bolezen s proksimalno prizadetostjo žil, ali dvožilno bolezen s proksimalno prizadetostjo
sprednje leve descendentne arterije. Na splošno velja, da sta glede na preživetje kirurška
in perkutana metoda približno enakovredni, več pa je ponovnih posegov po perkutanih
posegih. Za sladkorne bolnike s stabilno koronarno boleznijo je še vedno boljša kirurška
premostitev.
Pri akutnem koronarnem sindromu je najboljša izbirna metoda perkutana intervencija
(PTCA) za vse bolnike.
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Ehokardiograﬁja daje dragocene podatke o prizadetosti srčne mišice in zaklopk, obremenilno testiranje po infarktu pa opredeli zmogljivost in predvsem bolnikovo prognostično
ogroženost.
Za bolnika je zlasti pomembna sekundarna preventiva, kjer moramo upoštevati vse vidike
zdravljenja.
Namen primera je predstaviti ogrodje za diskusijo in razpravo na srečanju.
Predstavitev bolnika
Anamneza
Naš bolnik je 43-letni arhitekt. Po igranju namiznega tenisa je doma občutil stiskajočo
bolečino za prsnico, ki je trajala 25 minut. Ni ga dušilo, občutil je le nekakšen cmok v
grlu. Menil je, da ga leva roka boli od namiznega tenisa, vzel je Aspirin in težave so se
postopno umirile. Naslednji dan je v blažji obliki občutil nekaj podobnega, a je trajalo
zgolj 15 minut.
Po ženinem nasvetu je čez dva dni odšel k zdravniku. Zaradi patološkega elektrokardiograma (EKG) ga je napotil v sprejemno ambulanto internega oddelka.
Kadi 20 cigaret dnevno, oče je umrl zaradi možganske kapi.
Obravnava
Ugotovili so mu nesveži sprednjestenski infarkt, ki je neprizadet, urejen, brez zastoja,
z ritmično akcijo, brez šumov in brez edemov. Prisotni so pozitivni encimi mišičnega
razpada. Krvni tlak je zmerno zvišan 150/ 90 mm Hg. Sprva ni hotel ostati v bolnišnici.
Ehokardiografsko je prisotna hipokinezija sprednje stene z iztisnim deležem 45 %.
Zaklopke niso prizadete.
Bolnik ima povečane vrednosti krvnih maščob in nekoliko zvišano raven krvnega sladkorja.
Prejema nizkomolekularni heparin, blokator receptorjev beta, zaviralec encimske konvertaze, Aspirin in klopidogrel in statin.
Čez tri dni opravimo obremenilno testiranje pri 6,1 MET dobi bolečine za prsnico, pojavi
se tudi spust veznice ST za 2 mm od V3 do V6. Bolečina po nitroglicerinu popusti, tudi EKG
spremembe se popravijo.
Opravimo invazivno diagnostiko: najdemo 80 % proksimalno zožitev na sprednji descendentni koronarni arteriji , 70 % zožitev na desni koronarni arteriji in 30 % zožitev na
cirkumﬂeksni arteriji.
Bolnik odklanja morebitni operativni poseg na srcu. Pristane na razširjenje sprednje
descendentne in desne koronarne arterije. Vstavimo dve žilni opornici.
Po posegu je brez večjih težav. Ponovno ga ne obremenimo.
Ehokardiografsko je izvid enak, tistemu pred posegom.
Opravi rehabilitacijo. Na zdravljenje se odziva z mnogimi stranskimi učinki zdravil. Ima
težave z erektilno disfunkcijo, nima volje do življenja in je zmerno depresiven – ne more
delati. Rad bi se upokojil, saj nima nobenih kreativnih idej, ki jih v svojem poklicu nujno
potrebuje. Zaradi mladosti prejema zdravila za energično sekundarno preventivo – enako,
kot ob sprejemu, le vsa zdravila v večjem odmerku. Ima urejen krvni tlak 125/ 76 mm Hg,
nizko srčno frekvenco 55/ min, urejene vrednosti sladkorja in maščob v krvi. Ni še shujšal,
kadi pa ne več.
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Sklep
Pri bolnikih s koronarno boleznijo moramo vedno upoštevati celotno bolnikovo sliko. Ne
glede na sorazmerno jasne smernice se o načinu zdravljenja vedno odločamo za vsakega
bolnika posamezno, pri čemer upoštevamo predvsem njegovo ogroženost.
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PRIMER VODENJA ZDRAVLJENJA, OCENE TVEGANJA IN
PROGNOZA PRI BOLNIKU PO MIOKARDNEM INFARKTU
S POMEMBNO OSLABLJENO SISTOLIČNO FUNKCIJO
LEVEGA PREKATA
Marko Gričar
Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo

Prikaz primera
70-letni gospod je bil preko urgentne ambulante sprejet na Klinični oddelek za kardiologijo
zaradi napredujoče angine pektoris in levostranskega srčnega popuščanja.
V starosti 35 let so mu zaradi poškodb ob prometni nesreči amputirali desno spodnjo
okončino pod kolenom. Leta 1983 je utrpel miokardni infarkt sprednje stene. Leta 2000
so mu v Kliničnem centru opravili kirurško korekcijo mitralne zaklopke zaradi mitralne
regurgitacije in revaskularizirali miokard s safenskim venskim aortokoronarnim obvodom
na drugo marginalno vejo cirkumﬂeksne arterije (SVG-LCX-OM2). Iztisni delež levega
prekata je bil pred enim letom ocenjen na 15-20 %, mitralna insuﬁcienca je bila že tedaj
huda. Zaradi končne ledvične odpovedi, ki je posledica analgetične nefropatije, je že sedem
let v programu nadomestnega zdravljenja s hemodializo. V zadnjem času se je ob vse
manjših naporih zadihal in utrudil, v prsih pa so se mu pojavljale vse pogostejše tiščoče
prsne bolečine.
Doma je jemal ramipril 5 mg, karvedilol 2 x 6,25 mg, ASA 100 mg ter zdravila, povezana
z ledvično odpovedjo.
Ob sprejemu je bil utrujen, afebrilen, v mirovanju evpnoičen, cirkulatorno stabilen s krvnim
tlakom 120/65 mm Hg, levostransko dekompenziran, vratne vene so bile čezmerno polnjene,
nad desno karotidno arterijo je bil slišen šum, nad spodnjima polovicama pljuč so bili
slišni zastojni pokci, srčna akcija je bila redna s frekvenco 80/min., ob prsnici in proti levi
pazduhi je bil slišen glasen sistolni šum, leva golen ni bila otečena, desno je bila podkolenska
proteza.
Ocena problema
Gre za starejšega dializnega bolnika po miokardnem infarktu (pred 23 leti) ter kirurški
revaskularizaciji miokarda in plastiki mitralne zaklopke (pred 6 leti), pri katerem je nastopilo
poslabšanje srčnega popuščanja in destabilizacija prej stabilne angine pektoris. Bolnik je
zelo motiviran za zdravljenje.
Kakšne preiskave smo izbrali?
Poleg laboratorijskih preiskav, elektrokardiograma in rentgenograma prsnih organov smo
se zaradi diagnostike srčnega popuščanja in angine pektoris odločili za ultrazvok srca in
kateterizacijo srca, po rekompenzaciji pa še za preiskavo pljučnih funkcij. Naknadno smo
opravili še angiosonograﬁjo vratnih arterij.
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Laboratorijske preiskave: poleg blage normocitne anemije (Hb 107 g/L, MCV 93 ﬂ) in
močno povišanega NT-proBNP (35000 ng/L) smo ugotavljali še mejno povišano aktivnost
transaminaz, lipidogram pa je bil dokaj ugoden (holesteroli 3,4 mmol/L, HDL 1,0 mmol/L,
LDL 1,9 mmol/L, TG 1,0 mmol/L).
Rentgenogram prsnih organov je pokazal intersticijski zastoj v pljučih, majhen plevralni
izliv obojestransko in povečano srce.
Ehokardiografsko smo ugotavljali srednje močno povečan levi preddvor in zmerno povečan
desni preddvor, močno povečan levi prekat (diastolični premer 76 mm) s stanjšanimi in ﬁbroziranimi stenami, globalna sistolična funkcija prekata je bila močno zmanjšana zaradi
difuzne hipokinezije ter akinezije skoraj celotnega medprekatnega pretina, spodnje stene
in konice, iztisni delež prekata je bil ocenjen na 20 %. Tudi desni prekat je bil nekoliko
povečan, njegova sistolična funkcija pa blago oslabljena. Mitralna regurgitacija je bila
hemodinamično pomembna oziroma huda, trikuspidalna zmerna in prav tako pomembna.
Doplersko ocenjen sistolični tlak v desnem prekatu je znašal 58 mm Hg + CVT (pljučna hipertenzija). V srednjem delu medpreddvornega pretina je bil viden defekt z levo-desnim
šantom, katerega smo dokazali tudi s pomošjo kontrasta ob Valsalvinem manevru.
Kateterizacija srca: z ventrikulograﬁjo smo prikazali močno razširjeno votlino difuzno
hipokinetičnega levega prekata z anteroapikalno akinezijo, iztisni delež smo ocenili na
25 %, mitralna regurgitacijo pa kot pomembno. V pljučni arteriji smo izmerili sistolični
tlak 65 – 70 mm Hg, srednji zagozditveni tlak v pljučni kapilari pa je znašal 30 mm Hg
z valovi V do 55 mm Hg. Koronarna angiograﬁja je zazkrila kalcinirane koronarne arterije,
deblo leve kornarne arterije je bilo ostialno zoženo za 70 %, arterija LAD je bila proksimalno okludirana in brez distalne kolateralne prekrvavitve, arterija LCX je bila sobtotalno
zožena za odcepiščem druge marginalne veje, kater ustje je bilo tudi 99 % zoženo, vendar
je bila ta veja ustrezno premoščena z dobro delujočim venskim aortokoronarnim obvodom. Arterija RCA je imela v začetnem delu 80 % zožitev. Istočasno smo izvedli tudi selektivno angiograﬁjo karotidnih arterij in ugotovili 70-80 % zožitev začetnega dela desne
notranje karotidne arterije (ACI).
Dopler vratnih arterij je potrdil pomembno zožitev začetnega dela desna ACI, plaki so bili
kalcinirani.
Preiskava pljučnih funkcij: VC 2830 ml (-34%), FEV1 1840 ml (-36 %), TI 65, TLCO 4,5 (55 %),
VA 5,66 (87 %), TLCO/VA 0,8 (63 %).
Kako smo ocenili stanje in kako smo se odločali?
Na osnovi opravljenih preiskav smo ocenili, da gre za zelo kompleksen primer: dializni
bolnik in hipertonik po miokardnem infarktu, sistolična in diastolična disfunkcija
razširjenega in preoblikovanega levega prekata s pomembnimi segmentnimi motnjami
krčenja, huda trižilna koronarna bolezen, pomembna mitralna in trikuspidalna insuﬁcienca, ASD s šantom, pljučna hipertenzija, pomembna zožitev desne notranje karotidne
arterije, restriktivne motnje ventilacije in operacija na srcu pred 6 leti. Izvidi neinvazivnih
in invazivnih preiskav so bili skladni.
Glede na slabo sistolično funkcijo levega prekata smo najprej pomislili, da bi skušali s
perkutanim revaskularizacijskim posegom razrešiti najhujše zožitve koronarnih arterij in
se s tem izogniti ponovni operaciji, katere tveganje bi bilo zelo visoko. Gospod je vedel,
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da na ta način težave z zaklopkami ne bomo rešili in se je odločil za operacijo, s katero naj
bi naenkrat razrešili vse težave. Na njegovo zahtevo smo ga predstavili na kardiološkokardiokirurškem konziliju, ki je sprejel sklep, da je ponovna operacija sicer mogoča
(aortokoronarna obvoda na distalno LCX in na RCA, zamenjava mitralne in rekonstrukcija
trikuspidalne zaklopke, prešitje ASD in trombendarteriektomija desne ACI), vendar je bilo
tveganje operativnega posega po metodi Euroscore ocenjeno na več kot 60 %. Dodatna
težava je bila v tem, da so gospodu iz desne goleni že odvzeli veno za obvod, leve goleni
pa nima. Glede na to smo se z bolnikom ponovno pogovorili ter se na konziliju dogovorili
za stopenjsko zdravljenje: najprej perkutana koronarna revaskularizacija, nato perkutana
karotidna angioplastika in kasneje po potrebi operativno zdravljenje srčnih zaklopk.
Zdravljenje
Najprej smo perkutano sanirali hude zožitve koronarnih arterij, ki so bolnika po našem
mnenju najbolj ogrožale. Predilatirali in stentirali smo tako zožitev LCX kot ostialno
zožitev debla leve koronarne arterije, na koncu pa smo direktno stentirali še zožitev desne
koronarne arterije. S tem smo uspešno revaskularizirali miokard v največji mogoči meri,
seveda upoštevaje dejstvo, da ni bila izvedljiva revaskularizacija področja LAD, kjer so bile
najhujše segmentne motnje krčenja zaradi poinfarktne brazgotine in odsotnosti kolateralne cirkulacije. Dan za tem je nevroradiolog uspešno stentiral desno notranjo karotidno
arterijo. Zapletov ni bilo.
Načrt za naprej
Po perkutanih revaskularizacijskih posegih se je gospod dobro počutil in smo ga lahko
odpustili domov. Zaradi vstavljenih žilnih opornic mora v okviru dvotirne antiagregacijske zaščite še tri mesece jemati klopidogrel poleg acetilsalicilne kisline in v tem času
smo se dogovorili za opazovanje, koliko bo težav s srčnim popuščanjem. S soprogo sta se
redno oglašala bodisi po telefonu ali v bolnišnici in nas seznanjala z razvojem dogodkov.
Vrtoglavic ni imel več, tudi prsne bolečine ob naporih so povsem prenehale, žal pa se je
telesna zmogljivost le malo in prehodno izboljšala, nato pa je pričel vse težje dihati, nad
pljuči je bilo slišati zastojne pokce, spet se je pojavil plevralni izliv in prvič tudi otekanje
desne goleni. Tudi dializni nefrolog nas je obvestil o poslabševanju pretežno levostranskega
srčnega popuščanja in o večjih težavah pri odtegovanju vode na hemodializi. Skladno
z dogovorom smo se odločili, da gospoda čimprej uvrstimo na program za operativno
zdravljenje (zamenjava mitralne in rekonstrukcija trikuspidalne zaklopke ter prešitje ASD).
Tveganje tako skrčenega operativnega posega je seveda neprimerno nižje.
Kaj se lahko iz tega naučimo?
Pri kompleksnem bolniku s številnimi boleznimi so natančna anamneza, pazljiva analiza
starih izvidov in skrben klinični pregled temelji za dobro oceno situacije in predvsem za
načrtovanje preiskav, s katerimi lahko opredelimo resnost različnih bolezni ter načrtujemo
metode zdravljenja in ocenimo njihove obete in tveganja. Oslabljena sistolična funkcija
levega prekata je pomemben dejavnik, ki povečuje tveganje kirurških in drugih posegov ter nas omejuje pri zdravljenju. Izbira kombiniranega in stopenjskega zdravljenja, ki
morda vzame nekaj več časa, a bolnika manj ogroža in je zanj manj invazivna, je lahko
dobra rešitev. Dosežemo jo lahko le s predanostjo vsakemu posameznemu primeru, z vzpostavitvijo zaupanja med bolnikom in zdravnikom ter z nesebičnim in dobrosrčnim interdisciplinarnim sodelovanjem med zdravniki.
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