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PREDGOVOR
Koronarna bolezen je pogosto pridružena bolezni srčnih zaklopk. Pričakujemo lahko, da se
bosta bolezni vedno pogosteje pojavljali povezani pri posameznem bolniku zaradi vedno več
bolnikov z boleznimi srčnih zaklopk. Večja obolevnost je posledica degenerativne okvare
zaklopk, ki je v razvitem svetu najpogostejši vzrok bolezni zaklopk. Delež starejših ljudi se
v prebivalstvu vsako leto veča, in ker degenerativna okvara zaklopk prizadene predvsem
starejše, je bolnikov vsako leto več. Pri njih navadno ugotavljamo večje tveganje oziroma
več dejavnikov tveganja za razvoj aterosklerotičnih bolezni.
Medsebojen vpliv patofiziološkega dogajanja pri boleznih srčnih zaklopk in koronarne
bolezni je zelo kompleksen. Bolezen srčne zaklopke spremeni funkcijo prekata. Koronarna
bolezen lahko dodatno vpliva na morfološke in fiziološke lastnosti prekata. Miokardni
infarkt poslabša krčljivost prizadetega dela miokarda prekata, iztisni delež prekata in lahko
povzroči spremembo oblike prekata, ki ne vodi le v poslabšanje funkcije prekata, ampak
vpliva tudi na delovanje mitralne zaklopke. Pri bolnikih z boleznimi srčnih zaklopk je
koronarna bolezen lahko simptomatična ali asimptomatična.
Uveljavila so se nova spoznanja o poteku bolezni in različnih patofizioloških mehanizmih,
ki pri posameznem bolniku povzročijo nekatere spremembe in njemu lasten potek bolezni,
nazadnje pa srčno popuščanje in smrt.
Pričujoči zbornik je nastal s tretjim posvetom o kronični koronarni bolezni, prispevki
v zborniku in na posvetu pa razložijo potek bolezni in zdravljenje bolnikov z boleznijo
srčnih zaklopk s pridruženo koronarno boleznijo.
Člani organizacijskega odbora smo prepričani, da mora biti obravnava kronične koronarne
bolezni na posvetu klinično usmerjena. Interaktivni prikaz primerov je korak naprej
v našem prizadevanju, da bi zdravniki lažje usvojili nova spoznanja in pridobili znanje za
vsakodnevno delo z bolniki. Tako bo dosežen cilj posveta, izboljšanje in poenotenje obravnave
bolnikov v skladu z načeli dobre klinične prakse v Sloveniji.
V imenu organizacijskega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov
in sodelovanje na posvetu, profesorjema Petru Rakovcu in Igorju Kranjcu pa za vodenje
posveta. Za skrbno opravljeno delo sva hvaležna recenzentoma Bojanu Vrtovcu in Janezu
Toplišku ter podružnici mednarodnega podjetja Novartis v Sloveniji za vsestransko pomoč
pri izvedbi posveta.

Iztok Gradecki
Matjaž Bunc

V Novem mestu, 5. aprila 2008
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KLINIČNA SLIKA IN TELESNI PREGLED TER ZNAKI IN SIMPTOMI
PRI SPREMLJANJU ZDRAVLJENJA BOLNIKA S KRONIČNO
KORONARNO BOLEZNIJO IN PRIDRUŽENO HIBO SRČNIH
ZAKLOPK
Janez Resman
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Zdi se, da so tako v naši deželi kot v vsem tako imenovanem razvitem zahodnem svetu
za vedno mimo časi febris rheumaticae, ki je še pred dobrega pol stoletja okvarila toliko
mitralnih zaklopk, da je bilo poglavje o revmatični mitralni stenozi prvo in najpomembnejše
v vsakem količkaj imenitnem učbeniku kardiologije oziroma interne medicine. Še vedno je
to najpogostejša pridobljena hiba zaklopk v revnih delih sveta, medtem ko je na Zahodu
vsaj pol stoletja vse pomembnejša in bolj v ospredju koronarna srčna bolezen. Kljub vsemu
napredku tako v diagnostiki kot v zdravljenju ni videti, da bi medicina v bližnji prihodnosti
znala rešiti ta problem, tako kot ji je uspelo izkoreniniti velike epidemije prejšnjih stoletij.
Še več, zadnja desetletja je vsaj deloma tudi po zaslugi uspešnosti medicine prebivalstvo
zahodnega sveta vse bolj staro in betežno. Ker dlje živimo, doživimo vse več koronarnih
zapletov (in drugih žilnih dogodkov). Ker medicina ohrani vse več ljudi z akutnimi
koronarnimi zapleti, se veča kohorta tistih s sekvelami, s kronično koronarno boleznijo in
spremljajočo še drugo geriatrično patologijo.
Z naraščanjem dosežene starosti prebivalstva se je močno spremenila valvularna patologija
– ob seveda s starostjo hkratnem napredovanju žilne skleroze, torej tudi koronarne
patologije. Tako je dandanes od bolezni zaklopk daleč v ospredju aortna stenoza (degenerativna), sledi mitralna regurgitacija. Precej manj kot aortne stenoze je primerov aortne
regurgitacije – približno trikrat manj, še nekoliko manj je mitralne stenoze. Kombiniranih
hib, torej več okvar na več zaklopkah, je približno toliko, kot je skupaj aortnih regurgitacij
in mitralnih stenoz, medtem ko je patologije zaklopk desnega srca precej manj (vir: Euro
Heart Survey).
Pridobljena aortna stenoza je navadno idiopatska bolezen z degeneracijo in kalcificiranjem
semilunarnih lističev aortne zaklopke. Pogostejša in zgodnejša bo pri ljudeh z bikuspidalno
zaklopko, ko nastopi že v četrti ali peti dekadi. Prej normalno trilistno zaklopko zajame
v šestem, sedmem ali osmem desetletju življenja. Ima nekaj potez koronarne bolezni,
povezana je z nekaterimi dejavniki žilnega tveganja, kot sta hipertenzija in hiperholesterolemija.
Klasični trias aortne stenoze je angina pektoris, sinkopa in znaki srčnega popuščanja. Pojavijo
se pozno v poteku bolezni, po dolgem tihem obdobju brez težav in so slab napovedni
znak. Angina se ne loči, ne po kakovosti bolečine oziroma senzacije, ne po lokaciji in širjenju,
ne po odzivu na počitek ali/in zdravljenje, od angine pri sicer kritični ožini koronark, le da
je posledica ne zgolj zmanjšane koronarne rezerve, ampak tudi povečane potrebe miokarda po kisiku zaradi močno zvišane sistolične obremenitve (afterloada). Vzrok sinkope
ostaja kontroverzen – omenja se tako možnost sprožitve vazodepresivnega odgovora kot
zmanjšanje perifernega upora ob naporu, česar srce zaradi stenoze zaklopke ne more
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kompenzirati. Vzrok srčnega popuščanja je lahko tako diastolna (posledica povečane
debeline stene prekata in vsebnosti kolagena) kot sistolna (zvišana sistolična obremenitev,
upad kontraktilnosti ali oboje) disfunkcija prekata ali obe.
Najpogostejši klinični znak aortne stenoze je sistolni šum, ki se iznad prekordija širi v vrat.
Navadno je najglasnejši oziroma se najbolje sliši na bazi srca nad aortnim ustjem, pogosto
izgine v parasternalnem predelu in se spet pojavi pri avskultaciji nad konico, kjer ga
zamenjamo za šum mitralne regurgitacije. Glasnost šuma ne korelira s stopnjo stenoze, saj
z napredujočo stenozo ob upadu utripnega volumna lahko postane mehkejši, vrh šuma pa
je ob tem vse pozneje v sistoli. Drugi ton je vse manj cepljen, pozneje ne več, ob povsem
rigidni, kalcinirani zaklopki pa se izgubi. Drugi znak aortne stenoze je pulsus parvus
et tardus – porast pulznega vala v karotidi je počasen in manjši.
Seveda kliničnemu pregledu ob sumu na aortno stenozo sledita dopplerski ehokardiografski
pregled s kvantifikacijo hibe in nato spremljanje. Zdravljenje je kirurško (implantacija
umetne aortne zaklopke), pri čemer je zelo pomemben čas odločitve za operacijo, saj je
znano, da je po nastopu simptomov preživetje brez operacije kratko; sama starost pa ni
kontraindikacija za poseg.
Pri bolniku s koronarno boleznijo, pri katerem so ob menjavi zaklopke potrebni tudi aortokoronarni obvodi, je uspeh posega bolj vprašljiv, mortaliteta pa višja. Zato se skuša kombinirati perkutanoa transluminalno angioplastiko (PTCA) in operativna zamenjava zaklopke,
iščejo se novi, perkutani načini korekcije aortne stenoze. Hkratno pojavljanje obeh bolezni
je glede na vsaj delno enake mehanizme nastanka pogosto, nekako polovica bolnikov
s pridobljeno stenozo aortne zaklopke ima tudi koronarno srčno bolezen.
Klinična slika aortne regurgitacije: poleg značilnega diastolnega šuma nad srčno bazo
in v prekordiju slišimo včasih Austin Flintov muzikalni šum nad srčno konico, ki naj bi bil
posledica vibracij mitralke med obema tokovoma v diastoli, tako vtokom iz preddvora kot
zatekanjem iz aorte. Morda še bolj opazen znak je posledica izredno velikega utripnega
volumna – to je velik pulzni val oziroma na periferiji vidne, po različnih možeh poimenovane, pulzacije arterij.
Druga najpogostejša pridobljena okvara srčnih zaklopk je danes pri nas mitralna regurgitacija. Podatki iz kirurških serij kažejo, da je še vedno največ operativnih korekcij mitralne
regurgitacije zaradi prolapsa mitralne zaklopke, sledi ishemična (postinfarktna), ki skupaj
z mitralno regurgitacijo v sklopu dilatativne kardiomiopatije tvori tako imenovano funkcionalno mitralno regurgitacijo; nekaj pa je mitralne regurgitacije kot posledice endokarditisa in revmatske etiologije. Vzrok funkcionalne mitralne regurgitacije je lahko dilatacija
mitralnega obroča (navadno ob dilataciji popuščajočega levega prekata), remodelacija
prekata (po prebolelem miokardnem infarktu) ali kalcinacija v obroču, ki pa navadno
povzroča bolj blago obliko regurgitacije.
Znaki in simptomi mitralne regurgitacije: ob kronični koronarni bolezni bomo ob navajanju
angine pektoris ali simptomov srčnega popuščanja pri bolniku z molklimi toni slišali sistolni
šum na konici s širjenjem proti pazduhi. Žal pa je ta znak zelo nezanesljiv, saj ga v neki
raziskavi pri polovici bolnikov, sprejetih v kardiogenem pljučnem edemu, z ehokardiografsko potrjeno pomembno ishemično mitralno regurgitacijo ob sprejemu ni bilo slišati.
Hkrati je prav mitralna regurgitacija po prebolelem infarktu okvara, ki bistveno poslabša
prognozo, poviša morbiditeto oziroma mortaliteto bolnikov s kronično koronarno boleznijo.
Ker se tudi EKG in rentgenološki znaki obremenitve levega preddvora in levega prekata
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pokažejo šele pozno v poteku bolezni (pri zatekanju skozi mitralko), je ehokardiografija
še najbolj zanesljiva in dostopna diagnostika, ki naj bi je bil deležen vsak bolnik:
• po prebolelem miokardnem infarktu,
• z ugotovljenim apikalnim sistolnim šumom in simptomatiko,
• z apikalnim sistolnim šumom 3/6 ali glasnejšim.
Zdravljenje je kirurško, vsekakor se skuša ohraniti in popraviti bolnikova mitralka, od
internističnega zdravljenja pa so pomembni antikoagulacija in upočasnjevanje frekvence
prekatov ob nastopu atrijske fibrilacije ter zmanjševanje predobremenitve (preload) in
sistolične obremenitve (afterload) ob simptomatiki srčnega popuščanja.

PREISKAVE PRI BOLNIKU S KRONIČNO KORONARNO BOLEZNIJO
IN PRIDRUŽENO HIBO SRČNIH ZAKLOPK
Tatjana Golob Gulič
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Pri bolniku s kronično koronarno srčno boleznijo so lahko prisotne tudi druge bolezni, med
njimi napake srčnih zaklopk. Večinoma so že ob obravnavi kronične koronarne bolezni
opravljene preiskave, kot so neinvazivna srčna diagnostika, ehokardiografija, obremenitveno testiranje ter dodatna laboratorijska in RTG-diagnostika za opredelitev pridruženih
bolezni, lahko pa nas v izvajanje omenjenih preiskav usmerita klinična slika in anamneza.
Bolnik s kronično koronarno boleznijo ima lahko katero koli napako srčnih zaklopk:
aortno stenozo, aortno regurgitacijo, mitralno stenozo, mitralno regurgitacijo, trikuspidalno
regurgitacijo, trikuspidalno stenozo, pulmonalno stenozo, pulmonalno regurgitacijo.
Pomembno je ugotoviti, ali je napaka srčnih zaklopk vzročno povezana s kronično koronarno boleznijo ali pa je od nje neodvisna.
Osnovna diagnostična metoda, ki nam večinoma omogoči rešiti to vprašanje, je ehokardiografija. Preiskava je neinvazivna, z njo lahko postavimo diagnozo in ocenimo stopnje
napake; prav tako lahko s to preiskavo ugotovimo lezijo, posledično disfunkcijo in verjetno
etiologijo, kar usmerja naše nadaljnje zdravljenje. Problem je ocena hemodinamskih
posledic na srcu zaradi napake zaklopke, saj je srce sicer že prizadeto zaradi kronične
koronarne bolezni; koliko k tej prizadetosti prispeva še disfunkcija zaklopke, moramo
oceniti zelo natančno, če želimo, da je odločitev o zdravljenju, predvsem operativnem,
pravilna.
Obremenitveno testiranje je pomembno za oceno kardiocirkulatorne zmogljivosti. Upoštevamo spremembe, ki jih izzovemo z naporom, predvsem EKG-krivulje, krvnega tlaka in
klinične slike.
Naše nadaljnje odločitve o zdravljenju in stopnji invazivnosti le-tega zato usmerjajo
ehokardiografija, obremenitveno testiranje, laboratorijske in RTG-preiskave.
Ehokardiografija
Ehokardiografija je osnovna neinvazivna preiskava, ki bolnika ne obremenjuje in mu
ne škoduje. Osnova je transtorakalna preiskava (TTE), po potrebi jo dopolnimo s transezofagealno (TEE), stresno ali kontrastno EHO-preiskavo.
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Rutinska transtorakalna preiskava je sestavljena iz dvodimenzionalnega prikaza (2D),
ki služi kompleksnemu morfološkemu prikazu, medsebojnem odnosu struktur v srcu,
morfološki oceni zaklopk, spremljanju gibanja le-teh, meritvi velikosti srčnih votlin, oceni
in kvantifikaciji funkcije prekatov in prikazu patoloških struktur v srcu. Dvodimenzionalni
prikaz je ključna preiskava, ki nam da veliko informacij, iz nje pa že lahko predvidevamo
funkcionalne in hemodinamske posledice, ki jih nato potrdimo ali ovržemo z dodatnimi
modalitetami. Dopolnilo je dopplerska preiskava, ki temelji na tem, da telo, ki se giblje
13

(eritrociti), spremeni oddano frekvenco ultrazvočnega signala glede na smer in hitrost
gibanja. Sprememba frekvence je podlaga za kompleksno analizo ter nato grafični prikaz smeri in hitrosti gibanja krvi. Prikaz je lahko v obliki spektralne analize ali barvnega
dopplerskega prikaza (Collor Dopler) na dvodimenzionalni sliki. Različne barve pomenijo
različne smeri in hitrosti gibanja krvi. Z različnimi dopplerskimi načini in formulami lahko
izračunamo stopnjo okvare zaklopke, gradiente tlakov na zaklopkah, površino zoženega
ustja in površino ustja regurgitacije.
Kadar želimo natančneje morfološko oceniti zaklopko, uporabimo transezofagealno
preiskavo, ki je semiinvazivna preiskava in za bolnika neprijetna, lahko tudi nevarna. Ob
slabem prikazu ali sumu na patološke pretoke med levim in desnim srcem lahko uporabimo
še kontrastno sredstvo (kontrast EHO).
Ob upoštevanju, da je napaka srčnih zaklopk odvisna od hemodinamske situacije, torej
tudi od krvnega tlaka, srčne frekvence in obremenitve, lahko za dokončno odločitev ob
obremenitvenem testiranju uporabimo še stresno ehokardiografijo s klasično obremenitvijo ali farmakološkimi agensi.
Obremenitveno testiranje
Obremenitev lahko opravimo na tekočem traku ali cikloergometru, izračunamo submaksimalno predvideno obremenitev in srčno frekvenco, stopnje in trajanje obremenitve pa
prilagodimo posameznemu bolniku glede na znano patologijo in anamnestične podatke
o fizični zmogljivosti.
Zanima nas, ali izzovemo simptome in znake srčnega popuščanja, angine pektoris, zmanjšanega minutnega volumna, pri kakšni obremenitvi jih izzovemo, kakšen je porast ali
padec krvnega tlaka, srčne frekvence, kakšne so spremembe v EKG. Nato na podlagi
strnjene analize vseh neinvazivnih in invazivnih podatkov (koronarografija) ocenimo
hemodinamski pomen napake srčne zaklopke. Ta ocena je ključna, ko se moramo odločati
o načinu revaskularizacije; če je namreč napaka srčne zaklopke hemodinamsko pomembna,
je zaenkrat možna samo še operativna poprava ali zamenjava zaklopke; če pa ni pomembna,
je možna perkutana revaskularizacija, če je slednja potrebna in možna glede na patomorfološke spremembe koronarnega žilja.
Sklep
Odločitev o zdravljenju je integracija vseh neinvazivnih in invazivnih preiskav ter predvsem
bolnikovega zdravstvenega stanja, pridruženih bolezni, biološke starosti in bolnikovega
sodelovanja ter soglašanja pri zdravljenju. Osnovna neinvazivna preiskava je ehokardiografija, pomemben dodatek pa obremenitveno testiranje.
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INVAZIVNE PREISKAVE PRI BOLNIKU S KRONIČNO KORONARNO
BOLEZNIJO IN PRIDRUŽENO HIBO SRČNIH ZAKLOPK
Vojko Kanič
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Uvod
Invazivna diagnostika je bila pred leti nujna za kateri koli kirurški poseg. Večina bolnikov
danes opravi invazivno diagnostiko (koronarografijo) predvsem zaradi zdravljenja koronarne bolezni in poznejšega perkutanega ali operativnega zdravljenja. Koronarografijo
opravimo pri bolniku, pri katerem zaradi njegovih težav želimo tudi ukrepati, koronarno
bolezen pa lahko jasno dokažemo že z neinvazivnimi metodami.
Pri boleznih zaklopk je z napredkom ultrazvočne diagnostike invazivna diagnostika manj
pomembna. Nekatere hibe lahko operiramo (ali pristopimo k perkutani korekciji) tudi
brez invazivne diagnostike – predvsem pri mlajših bolnikih z defektom preddvornega pretina,
odprtim ovalnim okencem ali s prirojeno aortno stenozo, kjer hibo že z neinvazivnimi
preiskavami natančno opredelimo, zaradi mladosti pa ne pričakujemo pomembne koronarne bolezni. Kljub temu invazivno diagnostiko po navadi opravimo, saj z njo izključimo
dodatne anatomske anomalije. S tem preprečimo morebitno neprijetno presenečenje
med operativnim posegom. Primerjalnih raziskav, ki bi potrjevale pozitivne učinke takega
pristopa, ki je sicer uveljavljen v večini centrov, ni.
Večina bolnikov s hibami v vsakodnevni praksi je starejših. Invazivno diagnostiko pri njih
opravimo zaradi opredelitve koronarne patologije, saj s tem lahko načrtujemo poseg in
njegovo tveganje. Vedno večkrat se soočamo s problemom zelo starih bolnikov, ki imajo
»zamujeno« hibo, »nepomembno« hibo ali hibo ob slabi krčljivosti srca, imajo pa težave.
Invazivno diagnostiko opravimo predvsem zaradi opredelitve hemodinamskih razmer v
srcu, prisotnosti dodatne koronarne bolezni in ocene bolnikove sposobnosti za operativni
poseg. Koronarografija nam pokaže koronarno patologijo, hemodinamska ocena pa funkcijo
in razmere v srcu. Izmerimo pritiske v različnih delih srca, določimo vsebnost kisika v vzorcih krvi iz različnih delov srca, izračunamo minutni volumen srca, izračunamo pljučni in
sistemski žilni upor ter reverzibilnost le-tega. Gre za dodaten kamenček v mozaiku, ki ga
večinoma sestavimo že prej iz neinvazivnih preiskav.
»Desnostranska« kateterizacija (venski del in desno srce s pljučnim obtokom) obsega
meritve krvnih pritiskov v spodnji in zgornji votli veni, v desnem preddvoru (če je prisoten
ASD oziroma defekt interatrijskega septuma, tudi meritve v levem preddvoru), desnem
prekatu, pljučni arteriji in meritev t. i. zagozditvenega pritiska (angl. pulmonary wedge
pressure), ko kateter zagozdimo v »pljučne kapilare« in je enak tlaku v levem preddvoru. Z
vseh mest odvzamemo tudi vzorce krvi in v njih določimo vsebnost kisika. Pri »levostranski«
kateterizaciji izmerimo pritiske v aorti in levem prekatu. Tudi s teh mest vzamemo vzorce
krvi, v katerih določimo vsebnost kisika.
Iz opravljenih meritev lahko izračunamo že omenjen minutni volumen srca, upor pljučnega
in sistemskega obtoka, morebitne kratke spoje med sistemskim in pljučnim obtokom,
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njihov pomen, smer in obseg pretoka. Iz vseh teh podatkov lahko razmeroma natančno opredelimo, ali je neka hiba že pomembna ali jo je še mogoče operirati, oziroma
nam ti podatki vsaj pomagajo pri odločitvi o operativnem posegu. Prav tako je invazivna diagnostika občasno potrebna pri kombiniranih hibah, kjer z meritvami pritiskov
opredelimo, ali sta pomembni obe ali zgolj ena. Največkrat gre za kombinacijo že
pomembne aortne stenoze in mejno pomembne mitralne insuficience. Invazivni
diagnostiki se odrečemo pri bolnikih z velikimi trombi ali vegetacijami na zaklopkah,
ki mašijo zaklopko ali so v neposredni bližini koronarnih arterij (pri aortni zaklopki) in/ali
s tem hemodinamsko ogrožajo bolnika, pa tudi pri zelo prizadetih mladih bolnikih
z aortno regurgitacijo in disekcijo aorte.
Prispevek nakazuje probleme in dodatno vrednost invazivne diagnostike pri najpomembnejših hibah.

Operirane hibe so za oceno vedno problematične. Posebno neugodne so umetne zaklopke,
ki ne tesnijo, ker spusti šiv, tako da kri zateka ob zaklopki nazaj (paravalvularni »leak«).
Podobno je pri zaklopkah, ki se bodisi ne odpirajo več dobro bodisi pa so trombozirane.
Pri takih hibah po navadi ob slikovnem prikazu (glede na prizadeto zaklopko) opravimo
še hemodinamsko oceno delovanja srca in se odločimo o umestnosti reoperacije. Vedno
ob tem opravimo še koronarografijo in prikaz morebitnih aortokoronarnih obvodov. Tudi
tu večino ocene predstavlja ultrazvok.
Sklep
Invazivna diagnostika ob srčnih hibah izgublja pomen zaradi vse boljše ultrazvočne ocene
srca. Kljub temu jo pri najbolj zapletenih primerih še vedno uporabimo predvsem zaradi
hemodinamske ocene in ocene koronarne bolezni.

Aortna stenoza (AS) je najpogostejša hiba zaradi staranja prebivalstva. Gre za aterosklerotično pogojeno aortno stenozo. Prirojene bikuspidalne zaklopke lahko operiramo v
mladih letih tudi samo na podlagi ehokardiografije. Najpogostejše vprašanje je aortna
stenoza z ultrazvočno mejno pomembnim gradientom na zaklopki (40–50 mm Hg) ob že
pomembno zmanjšani površini aortne zaklopke (≤ 1 cm2) in z ne dobro krčljivostjo. Pri
takem bolniku je z invazivno diagnostiko pomembno opredeliti še dodatno koronarno
bolezen. Za bolnika pri 82 letih z dobro krčljivostjo in pomembno aortno stenozo se bomo
lažje odločili za operacijo, če vemo, da nima sklerotičnih vseh žil. Če bolnik potrebuje več
aortokoronarnih obvodov, je tveganje posega pomembno večje. Krvavo izmerjen transvalvularni gradient po navadi ne doprinese veliko k odločitvi o operativnem zdravljenju.
Retrogradna kateterizacija skozi aortno zaklopko je relativno tvegana, saj 22 odstotkov
bolnikov utrpi asimptomatski embolični dogodek, 3 odstotki pa simptomatskega. Zanjo se
odločimo, če je nujno krvavo opredeliti tlake v srcu in določiti pomen mitralne regurgitacije
(MR), kar je redko opravičljivo. V takem primeru je smiselno opraviti še desnostransko
kateterizacijo, izračunati vse hemodinamske parametre, upore in volumne, s tem pa lažje
določimo tudi pomen mitralne regurgitacije. Navadno pri ultrazvočno opredeljeni hudi
aortni stenozi (brez mitralne regurgitacije) opravimo čim enostavnejši krvavi poseg – čim
krajšo koronarografijo z najmanj možnimi projekcijami.
Aortna regurgitacija (AR). Tudi pri tem je neinvazivna diagnostika prevzela večinsko vlogo
pri odločitvi o operativnem posegu. Z invazivno diagnostiko opredelimo, ali ima bolnik
tudi koronarno bolezen, hkrati pa z aortografijo še presek aorte, ki je lahko pomembno
razširjena in jo mora kirurg med zamenjavo zaklopke popraviti.
Mitralna regurgitacija (MR) je poleg aortne stenoze najpogostejša in najpomembnejša
hiba, ki jo je najtežje opredeliti. VEDNO opravimo koronarografijo, saj je mitralna regurgitacija lahko tudi ishemično pogojena. Sicer je pri mitralni regurgitaciji najpomembnejša
ultrazvočna ocena. Pri zelo dvomljivih primerih (npr. asimptomatska ali malo simptomatska, a ehokardiografsko pomembna mitralna regurgitacija) je umestna staromodna
desnostranska kateterizacija srca z obremenitvijo (bolnik ima kateter vstavljen v pljučno
arterijo, ob tem pa poganja kolo, ki je prirejeno za ležeči položaj). Če med obremenitvijo
krvni tlak v pljučih pomembno zraste, se za operativni poseg odločimo hitreje.
Mitralna stenoza po navadi ni problematična in jo lepše opredelimo neinvazivno
z ultrazvokom srca. Koronarografijo opravimo zaradi opredelitve koronarne bolezni. Če
načrtujemo balonsko komisurotomijo, vedno opravimo še ventrikulografijo, ki sicer ni nujna
za operativni poseg.
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Povzetek
Reninsko-angiotenzinski-aldosteronski sistem (RAAS) je zapleten hormonski sistem, ki je
pomemben za uravnavanje arterijskega tlaka, elektrolitskega ravnovesja, tkivne pekrvavitve in volumna zunajcelične tekočine. Pri boleznih zaklopk in ishemični bolezni srca je
delovanje RAAS povečano in pomembno vpliva na preoblikovanje srčne mišice. Učinkovit
nadzor tega mehanizma z zdravili je pomemben za upočasnitev bolezenskih procesov ter
učinkovito popravljanje srčne funkcije po operativnih posegih.
Ishemična bolezen srca in bolezni zaklopk
V klinični praksi mnogokrat obravnavamo bolnike, pri katerih ugotovimo hkrati bolezen
zaklopk in koronarno bolezen. Pogosta je povezava koronarne bolezni in insuficience
mitralne zaklopke, ki pa ni nujno tudi organsko spremenjena. Klinična slika je posledica
kombinacije volumske obremenitve levega prekata in zmanjšane koronarne rezerve.
Pri zožitvi aortne zaklopke pa je klinična slika posledica povečane poobremenitve srca,
prilagoditvene hipertrofije srčne mišice in motnje pretoka skozi koronarno žilje. Pred
kirurškimi in perkutanimi posegi revaskularizacije in po njih ter po popravi ali zamenjavi
zaklopk sledi preoblikovanje (remodeliranje) srčne mišice. Pomembno vlogo pri slednjem
ima tudi RAAS.
Renin-angiotenzin-aldosteronski sistem (RAAS)
Renin je aktivna katalitična molekula, ki se v odvisnosti od ledvičnega pretoka, ravni angiotenzina II ter aktivnosti angiotenzinskih (AT1) receptorjev sprošča iz ledvic. Renin katalizira
pretvorbo angiotenzina v angiotenzin I (AT-I), ki ga nato angiotenzinska konvertaza (ACE)
pretvori v angiotenzin II (AT-II). ACE je membransko vezani encim na površini različnih
celic, kot so endotelijske celice, epitelijske celice ščetkastega obrobka in nevroepitelijske
celice. AT-II nato povzroča povečanje žilnega tonusa, sproščanje aldosterona iz nadledvičnice ter zadrževanje soli in vode v telesu. Pri zaviranju delovanja RAAS na ravni ACE
in AT1 nastaja zaradi zmanjšanja učinka negativne povratne zveze več (pro)renina. Pomembno je tudi spoznanje, da obstaja za renin specifičen receptor, prek katerega renin
neodvisno od AT-II aktivnosti spodbuja proliferacijo celic in veziva. Zadnji hormon RAAS
je mineralokortikoidni hormon __ aldosteron, sintetiziran iz holesterola v nadledvičnicah
(zoni glomerulosi) prek sosledja encimskih reakcij. Aldosteron deluje prek znotrajceličnih
mineralokortikoidnih receptorjev in je glavni regulator volumna zunajcelične tekočine in
ravnotežja elektrolitov.
V zadnjih dveh desetletjih so odkrili nove podrobnosti o delovanju RAAS. Prepričanje,
da deluje le kot endokrini sistem s sintezo renina v ledvicah, angiotenzinogena v jetrih in
aldosterona v nadledvičnicah (krožeči RAAS), bi lahko označili kot pomanjkljivo. Vedno več
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je dokazov o tem, da poteka sinteza vseh sestavin RAAS tudi v drugih tkivih, kar pomeni,
da bi lahko deloval tudi parakrino in avtokrino, ni pa jasno, kako je uravnavana njegova
aktivnost v tkivih (tkivni RAAS).

Renin
Renin je katalitična molekula, ki s pretvorbo angiotenzinogena v angiotenzin I omogoči
nastanek preostalih aktivnih molekul RAAS. Aktivno sproščanje renina iz ledvic v glavnem
uravnavajo štirje medsebojno povezani faktorji: 1) ledvični baroreceptorski mehanizem
v aferentni arterioli, ki zazna spremembe v ledvičnem perfuzijskem tlaku, 2) sprememba
koncentracije NaCl v tekočini distalnega tubula, kjer se nahajajo celice maculae densae,
3) simpatična stimulacija prek receptorjev ß-1 in 4) prostaglandini, kot je prostaglandin I2.
Poznana je tudi negativno povratna zveza, ki zavira izločanje renina iz ledvic z 1) neposrednim učinkom AT-II na jukstaglomerularne celice, 2) s povečano vrednostjo serumskega
kalija, 3) s povečanim sproščanjem atrijskega natriuretičnega peptida, 4) z dopaminom in
5) α-adrenergično stimulacijo. Sinteza renina je bila dokazana v možganih, nadledvični
žlezi, jajčnikih, visceralnem maščevju, srcu in žilju, vendar tkivno tvorjenje renina po vsej
verjetnosti ne vpliva na njegovo krožečo količino, saj obojestranska nefrektomija pri živalih
in ljudeh zmanjša količino krožečega renina na skoraj nezaznavno raven.
Angiotenzin
Večino učinka aktivacije reninsko-angiotenzinsko-aldosteronske osi lahko pripišemo angiotenzinu II, ko se veže na receptorje na celičnih membranah. Do sedaj sta najbolj raziskana
dva receptorja za AT- II: AT1 in AT2. Učinek AT-II na receptorje AT1 je verjetno odgovoren
predvsem za vse doslej znane učinke AT-II na: vazokonstrikcijo, hipertrofijo srčne mišice in
žilno medijo. Receptorji AT2 so v glavnem v ledvicah, srcu in mezenterijskih žilah, njihova
aktivacija pa povzroči vazodilatacijo (verjetno prek bradikininov in dušikovega oksida),
zmanjšanje hipertrofije srčne mišice, žilne stene; njegovi učinki so nasprotni kot pri recep
torjih ATl. Z zaviranjem receptorjev AT1 (ARB) se zmanjša negativni povratni učinek na
sproščanje renina, kar lahko povzroči povečanje plazemske reninske aktivnosti.
Tkivni RAAS
Obstajajo številni dokazi o medsebojni povezanosti med žilnim in tkivnim RAAS. Po vsej
verjetnosti imajo pomembno povezovalno vlogo v krvi prisotni renin, proangiotenzionogen
ter aldosteron, ki prestopajo v tkiva. V tkivih nastajajo molekule, nove komponente RAAS,
katerih delovanje je pomembno predvsem v tkivih in jih v krvi ne najdemo. S cepljenjem
angiotenzinogena na koncu N ne nastaneta le AT-I in AT-II, temveč s pomočjo aminopeptidaz
A in N v možganih in ledvicah tudi AT-III in AT-IV. AT-III se nahaja v osrednjem živčnem
sistemu, kjer naj bi imel pomembno vlogo pri uravnavanju toničnega krvnega tlaka in
nastanku arterijske hipertenzije. Prav tako se V osrednjem živčnem sistemu se nahaja ATIV, ki s hkratnim delovanjem AT-II na receptorje AT1 še dodatno poviša arterijski tlak,
med tem ko ga sam ne povišuje. Dokazane so bile tudi peptidaze, kot je angiotenzinska
konvertaza-II (ACE-II) in druge, ki cepijo AT-II na koncu C. Tako nastaneta AT-(1-7) in AT(1-9). V nasprotju z ACE pa ACE-II ne cepi AT-I v AT-II in je ne zavrejo blokatorji angiotenzinske konvertaze (ACEI). Za sedaj delovanje AT-(1-9) ni poznano. AT-(1-7) pa ob vezavi
na receptor Mas deluje vazodilatorno, promovira izločanje natrija in zavira celično proliferacijo, to se pravi, da deluje kot naravni zaviralec angiotenzinske konvertaze. S tem pa
se variacije RAAS ne končajo, saj je pomembno, na kateri receptor in v katerem tkivu se
njegova določena sestavina veže. Najbolj so poznani učinki vezave AT-II na receptorje AT1.
Drugi receptorji in njihovi efektorji so v veliki meri še neraziskani, zato o pomembnosti
njihove vloge v tkivnem RAAS le sklepajo. Novejše raziskave so pokazale, da obstajajo
poleg angiotenzinskih receptorjev na celičnih membranah različnih tkiv, kot so srce, možgani,
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placenta in ledvice (mezangij in subendotelno žilno gladko mišičje), tudi receptorji za
renin in prorenin (P/R-R), ki ob vezavi prorenina ali renina povečajo katalitsko aktivnost
renina in pretvorijo prorenin v renin, tako da je tvorjenje AT-II ob prisotnosti P/R-R v tkivih
še dodatno pospešeno. Dokazano je tudi da P/R-R z vezavo prorenina ali renina aktivira
znotrajcelične signalne poti neodvisno od aktivnosti AT-I.

Tabela 1: Vezava komponent angiotenzinskega sistema na različne receptorje in njihovi učinki.
V tabeli so pod »Efektorji« našteti derivati renina in angiotenzina, ki se vežejo na različne receptorje
naštete pod »Receptorji«. Učinki vezave različnih efektorjev na receptor so našteti v posameznih
sečiščih tabele.

Receptorji

P/R-R

AT1

AT2 (ekspresija AT3
prevladuje
v fetalnem
življenju)

AT4

•vazokonstrikcija
in s tem povišanje
RR
•povečanje
kontraktilnosti
miokarda
•produkcija
aldosterona
•retenca Na
•zmanjšanje
izločanja renina
•celična proliferacija (hipertrofija
žilne stene in
srčne mišice)
•oksidativni stres
•aktivacija
simpatika

•vazodilatacija •neznani
učinki

•modulacija
endotelne funkcije (sproščanje
PAI-1)

Efektorji
Prorenin,
renin

AT-II

•povečanje katalitske aktivnosti
renina
•nastanek renina
iz prorenina
•indukcija ERK1,
ERK2

•antiproliferacija v žilni
steni in srčni
mišici
•apoptoza

Možnosti zaviranja RAAS

•modulacija
endotelne funkcije (sproščanje
PAI-1)

AT-IV

•modulacija
endotelne funkcije (sproščanje
PAI-1)
•vazodilatacija
•natriureza
•antiproliferacija in s
tem zaščita
miokarda.

AT-II = angiotenzin-II; AT-III = angiotenzin-III; AT-IV = angiotenzin-IV; AT-(1-6) = angiotenzin-(1-6); A-(1-9) = angiotenzin-(1-9); P/R-R =
proreninski/reninski receptor; AT1 = angiotenzinski receptor-1; AT2 = angiotenzinski receptor-2; AT3 = angiotenzinski receptor-3; AT4 =
angiotenzinski receptor-4, Mas-R = Mas receptor; ERK1 = mitogena proteinska kinaza-1; ERK2 = mitogena proteinska kinaza-2; PAI-1 =
inhibitor plazminogenskega aktivatorja-1, RR = krvni tlak.
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Aldosteron
Aldosteron sodeluje pri uravnavanju volumna zunajcelične tekočine in elektrolitskega
ravnotežja v telesnih tekočinah. Na njegovo sproščanje vplivajo predvsem: AT-II, raven
serumskega kalija in adenokortikotropni hormon (ACTH). Manj pomembno vlogo imajo
AT-III, noradrenalin, serotonin in endotelini. Atrijski natriuretični peptid (ANP) in dušikov
oksid delujeta kot naravna zaviralca sekrecije aldosterona. Najbolj poznan mehanizem
delovanja aldosterona je prek mineralokortikoidnih receptorjev in aktivacije transkripcijskih
faktorjev, npr. za natrijeve kanalčke v distalnem tubulu. V zadnjem času je vedno več
dokazov tudi o hitrih učinkih aldosterona in aktivaciji določenih znotrajceličnih signalnih
poti, ki prispevajo k patofiziološkim učinkom RAAS, kot so celična proliferacija, apoptoza,
oksidativni stres, odlaganje kolagena in nastanek fibroze v srčni mišici, ledvicah in žilju.
Z znanimi zaviralci mineralokortikoidnih receptorjev lahko vplivamo le na nekatere izmed
teh hitrih učinkov.

1. Zaviralci receptorjev beta (BB)
Zaviralci receptorjev beta (BB): propranolol zmanjšuje plazemsko koncentracijo renina in
posledično koncentracijo A-II ter aldosterona z blokado simpatične aktivnosti receptorjev
beta-1 in zmanjšane pretvorbe prorenina v renin v ledvicah. Dokazano je bilo, da zaviralci
receptorjev beta bolj znižujejo arterijski tlak pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo in veliko
koncentracjio renina v plazmi kot pri tistih z arterijsko hipertenzijo z majhno koncentracijo
renina v plazmi.

AT-III

AT-(1-6)

Mas-R

V tkivih so poleg ACE odkrili še druge encime, kot so serinske proteinaze, kalikreinu podobni
encimi-tonini, katepsini G in kimaze, ki so zmožni tvoriti AT-II iz angiotenzinogena in AT-I.
Določene raziskave so pokazale, da se po drugih poteh in ne prek ACE tvori do 40 % ATII v človeških ledvicah in da je kimazna pot glavna za njegovo tvorbo v srcu, koronarnih
arterijah in aterosklerotični aorti in vitro. Iz tega lahko sklepamo, da nepravilna aktivacija
tkivnega RAAS neodvisno od njegove krožeče količine lahko prispeva k obolenjem ledvic
in srčnožilnega sistema. Seveda moramo biti do teh izsledkov zadržani, saj so v veliki meri
plod in vitro in ne in vivo raziskav.

2. Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI)
Delujejo kot kompetitivni zaviralci ACE, ki ob vezavi na ACE zavrejo pretvorbo AT-I v ATII. ACEI prehodno, in sicer zaradi manjše plazemske koncentracije AT-II, zavrejo sekrecijo
aldosterona, vazopresina in simpatično aktivnost. Dolgotrajno zdravljenje z ACEI lahko
povzroči nastanek t.i. pobega (escape) AT-II, ki si ga lahko razlagamo kot vzpostavitev
alternativne poti tvorbe AT-II in povečanje koncentracije substratov za ACE in s tem manjšo
kompetitivno zaviranje ACE. Ker je katalitsko mesto ACE identično kinazi II, ki cepi bradikinin, pride ob blokadi ACE tudi do blokade kinaze II in s tem do kopičenja bradikinina.
Posledično se poveča sproščanje dušikovega oksida, prostaciklinov in prostaglandina E2 v
žilni steni, kar ima antitrombotičen, antiaterogen in antiploriferativen učinek. Zdravljenje
z ACEI se je izkazalo za učinkovito pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo, srčnim popuščanjem
in pri bolnikih po akutnem miokardnem infarktu. ACEI poleg preostalih ugodnih učinkov
na srce in ožilje dokazano zmanjšujejo incidenco novonastale sladkorne bolezni tipa II.
Bolniki ACEI dobro prenašajo, najpogostnejši stranski učinek je suh kašelj. Njihova uporaba
je prepovedana v nosečnosti. Zaradi preobčutljivosti na ACEI in zmanjšanega katabolizma
kinina lahko pride do angioedema, a je pojavnost redka. Drugi pogostnejši 'fiziološki'
stranski učinki ACEI pa so hipotenzija, poslabšanje ledvičnega delovanja in hiperkalemija.
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3. Zaviralci angiotenzinskih receptorjev (ARB)
Delujejo na receptorje AT1, jih zavrejo in tako preprečijo nastanek negativnih učinkov
AT-II na srce in ožilje. Zaradi delovanja ARB se v plazmi predvsem zviša raven AT-II, saj
ACE ni blokirana. Renin in derivati angiotenzina zato lahko učinkujejo na vse receptorje
reninsko-angiotenzinskega sistema razen na receptorje AT1, ki so zavrti. Tako se je razvila
hipoteza, ki pravi, da bi lahko bili pozitivni učinki ARB večji kot ob ACEI, saj bi poleg blokade AT1 prišlo še do ugodnih učinkov AT-II in drugih derivatov angiotenzina na receptorje
AT2 in AT4, katerih učinki naj bi bili ugodni za srce in ožilje. Kljub obetavni teoretični plati
te hipoteze za sedaj še ni kliničnih podatkov, ki bi jo podprli pri ljudeh. Tako kot ACEI so
se tudi ARB izkazali kot enako učinkovita zdravila za zdravljenje hipertenzije, srčnega
popuščanja in srčne disfunkcije po akutnem miokardnem infarktu, zmanjšujejo pa tudi incidenco nastanka sladkorne bolezni tipa II. Tudi uporaba ARB je prepovedana v nosečnosti.
Stranskih učinkov je manj (ni suhega kašlja kot pri ACEI), zato jih ljudje bolje prenašajo,
med najpogostejše pa sodijo 'fiziološki' stranski učinki, kot so hipotenzija, hiperkalemija
in poslabšanje ledvične funkcije.

Sklep
Pri boleznih zaklopk in ishemični bolezni srca je aktivnost RAAS povišana in pomembno
vpliva na preoblikovanje srčne mišice, ki lahko dolgoročno vodi v srčno popuščanje. Učinkovito nadzorovanje delovanja RAAS z zdravili je pomembno za upočasnitev bolezenskih
procesov ter učinkovito popravljanje srčne funkcije po operativnih posegih.

4. Direktni zaviralci renina (DRI)
Aliskiren je prvi in trenutno edini registrirani DRI za peroralno uporabo. Deluje prek vezave
in blokade katalitsko aktivnega mesta renina, s čimer zavira nastanek AT-I. Z uporabo
aliskirena pride do povečanja plazemske koncentracije renina in zmanjšanja plazemske
aktivnosti renina, kar posledično privede do zmanjšanja vseh ostalih aktivnih sestavin
RAAS. Učinkovito se je izkazal tudi v zdravljenju arterijske hipertenzije kot samostojno
zdravilo ali v kombinacijah z ACEI, ARB ali blokatorji kalcijevih kanalov. O primernosti
aliskirena za zdravljenje srčnega popuščanja, srčne disfunkcije po miokardnem infarktu in
zaščiti drugih organov pa za sedaj lahko le sklepamo po izsledkih predkliničnih raziskav.
Bolniki ga dobro prenašajo, najpogostnejši stranski učinki so: glavobol, nazofaringitis in
driska. Uporaba aliskirena je prepovedana med nosečnostjo in ni priporočljiva pri bolnikih
z jetrno cirozo, saj se v glavnem izloča skozi hepatobiliarne poti.
5. Zaviralci mineralokortikoidnih receptorjev (MRB)
MRB z vezavo na mineralokortikoidni receptor blokira vezavo aldosterona in s tem
aktivacijo mineralokortikoidnega receptorja. Zmanjšano nastajanje aldosterona med
zdravljenjem z ACEI in ARB je le prehodno, zato je ob določenih bolezenskih stanjih, kot
sta srčno popuščanje in okrevanje po akutnem miokardnem infarktu, potrebna dodatna
zavora mineralokortikoidnih receptorjev. Trenutno sta na voljo dva MRB: spironolakton
in epleronon. Oba enako učinkovito zavreta mineralokortikoidne receptorjev (MR), le
da epleronon nima antiandrogenih nezaželenih stranskih učinkov kot spironolakton.
Pomemben 'fiziološki' nezaželeni stranski učinek MRB je hiperkalemija, ki je pogostejša
ob večjem odmerku zdravila iz te skupine ali v kombiniranem zdravljenju z ACEI ali ARB.
Kombinacija MRB z ACEI ali ARB je varna, če redno preverjamo raven kalija v serumu ob
uvedbi kombiniranega zdravljenja. Zdravljenje z MRB, predvsem z eplerenonom, bolniki
dobro prenašajo.
6. Kombinirano zdravljenje
V prihodnje lahko pričakujemo najverjetneje ugodne učinke kombiniranega zaviranja
renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema z ARB, ACEI, zaviralci aktivnosti aldosterona
in renina.
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ZDRAVLJENJE BOLNIKA S HIBO ZAKLOPKE, VSTAVLJENO
UMETNO ZAKLOPKO IN KORONARNO BOLEZNIJO Z ZAVIRALCI
BETA
Janez Toplišek
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Kljub uveljavljenemu prepričanju, da bolniki zaviralcev beta ne prenašajo dobro, vsakodnevna
praksa te trditve zavrača. Neželeni učinki so redki pri selektivnih zaviralcih, posebno v
majhnih odmerkih. Nesporno je potrjeno, da so koristi zdravljenja večje kot tveganje, da
pride do neželenih učinkov, še posebno pri visokoogroženih bolnikih (s sladkorno boleznijo
– tudi pri takih, ki potrebujejo insulin, s hudo periferno arterijsko bolezen, pri starostnikih,
bolnikih z ledvičnim popuščanjem, pa tudi pri bolnikih z majhnim iztisnim deležem levega
prekata ali s srčnim popuščanjem). Tudi atrioventrikularni blok prve stopnje, blaga do
zmerna astma in asimptomatska bradikardija niso absolutne kontraindikacije.

Definicija

Kontraindikacije

Zaviralci beta se selektivno vežejo na betaadrenergične receptorje ter kompetitivno in reverzibilno antagonizirajo učinke betaadrenergičnih stimulusov na različne organe. Učinkujejo
predvsem takrat, ko se aktivira simpatični živčni sistem (ob naporu, stresu).

• simptomatska bradikardija ali simptomatska hipotenzija, kardiogeni šok
• atrioventrikularni blok druge ali tretje stopnje brez spodbujevalnika
• huda aktivna astma ali huda kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) z reverzibilno
obstrukcijo
• alergija ali slabo prenašanje

Klasifikacija
V farmakoloških lastnostih se zaviralci beta sicer razlikujejo med seboj, imamo pa le malo
dokazov, ki bi potrjevali, da so te lastnosti povezane z različnim kliničnim izidom zdravljenja.

Neselektivni (zaviralci receptorjev beta 1 in beta 2)
propranolol+
Selektivni (predvsem zaviralci receptorjev beta 1)
metoprolol+, atenolol#, esmolol#, bisoprolol, nebivolol*
Zaviralci ALFA 1 in BETA (s perifernim vazodilatatornim učinkom*)
karvedilol, labetalol
+

predvsem lipofilni, #predvsem hidrofilni

Mehanizmi delovanja
Zaviralci beta imajo glavno vlogo pri zdravljenju srčno-žilnih bolezni. Preprečujejo kardiotoksične učinke kateholaminov. Učinkujejo pa:
• antihipertenzivno – zmanjšujejo minutni volumen, zavirajo izločanje renina in tvorbo
angiotenzina II;
• antiishemično – zmanjšujejo porabo kisika v miokardu (frekvenca, kontraktilnost, sistolični
krvni tlak, podaljšanje diastole in s tem koronarne perfuzije);
• izboljšajo strukturne in funkcijske lastnosti levega prekata (LV) – zmanjšujejo remodelacijo,
povečujejo iztisni delež;
• antiaritmično – antiishemično, manjši avtomatizem ektopičnih spodbujevalnikov, manjša
frekvenca, upočasnjeno prevajanje;
• antioksidantno.
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Neželeni učinki

Uporaba pri bolnikih s koronarno boleznijo
• akutni koronarni sindrom
• sekundarna preventiva po astmi
• kronična stabilna angina pektoris
• srčno popuščanje ali sistolična disfunkcija levega prekata
• supraventrikularne in ventrikularne motnje ritma
• preprečevanje nenadne srčne smrti
Uporaba pri bolnikih s hibo zaklopke in z umetno zaklopko
Mitralna stenoza
Zaviralci beta so koristni, ker znižujejo srčno frekvenco in lahko močno povečajo telesno
zmogljivost, ker s podaljšanjem diastole zagotovijo dovolj časa za polnitev levega prekata
skozi zoženo zaklopko. Pri 40 odstotkih bolnikov se pojavi atrijska fibrilacija, ki poslabša
hemodinamske razmere; z zaviralci beta uspešno kontroliramo odgovor prekatov.
Mitralna regurgitacija (MR)
Zaviralce beta uporabljamo, če se ob pomembni mitralni regurgitaciji razvije srčno
popuščanje in bolnik ni kandidat za operacijo ali če simptomi vztrajajo tudi po operaciji
organske mitralne regurgitacije. Pri funkcionalni mitralni regurgitaciji lahko zaviralci beta
zmanjšajo stopnjo regurgitacije, ker zavirajo preoblikovanje levega prekata (skupaj z zaviralci angiotenzina in resinhronizacijskim zdravljenjem). Zaviralce beta lahko uporabljamo
pri prolapsu mitralne zaklopke s palpitacijami, prsno bolečino, anksioznostjo ali utrudljivostjo.
Aortna stenoza
Zaviralcem beta se izogibamo pri simptomatskih bolnikih s hudo aortno stenozo, ki niso
kandidati za operacijo.
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Aortna regurgitacija
Zaviralci beta upočasnijo širjenje aorte pri Marfanovem sindromu in jih uporabimo pred
operacijo. Pri bolnikih s hudo aortno regurgitacijo je treba biti pri njihovi uporabi zelo
previdno, ker s podaljšanjem diastole povečajo volumen regurgitacije. Vseeno jih uporabimo pri zelo oslabljeni sistolični funkciji levega prekata, lahko tudi pri akutni disekciji
aorte, pri sočasni akutni aortni regurgitaciji pa raje ne, ker blokirajo kompenzatorno
tahikardijo.
Po vstavitvi umetne zaklopke
Zaviralce beta uporabljamo, če po vstavitvi umetne zaklopke vztraja dilatacija levega prekata in je sistolična funkcija zmanjšana.

PROTITROMBOTIČNO ZDRAVLJENJE PRI BOLNIKU S HIBO
SRČNE ZAKLOPKE, VSTAVLJENO UMETNO SRČNO ZAKLOPKO
IN KORONARNO BOLEZNIJO

Disfunkcija umetne zaklopke
Zaviralce beta lahko uporabljamo ob klinično pomembnem paravalvularnem puščanju s
hemolitično anemijo, če so kontraindikacije za reoperacijo ali če se bolnik ne želi ponovno
operirati.

Uvod

Predoperativna uporaba zaviralcev beta
Zaviralci beta preprečujejo pojav pomembnih motenj ritma v postoperativnem poteku
nesrčnih posegov. Posebej pomembno je zadrževanje sinusnega ritma pri zmerni do hudi
aortni stenozi ali mitralni stenozi.
Zaviralci beta zmanjšujejo perioperativno ishemijo ter lahko zmanjšajo tveganje za miokardni infarkt in srčno smrt. Posebno koristni so pri bolnikih z dokazano ishemijo miokarda,
pri katerih bo opravljena žilna nesrčna operacija.
Zaviralcev beta ne ukinjamo pred nameravanim nesrčnim posegom, uvedemo jih dneve/
tedne pred posegom. Ciljni perioperativni pulz je manj kot 65 na minuto.
Sklep
Zaviralci beta imajo glavno vlogo pri zdravljenju srčno-žilnih bolezni. So dokazano koristni,
njihova raba pa še vedno ni ustrezno razširjena (npr. po miokardnem infarktu, pri srčnem
popuščanju). Neželeni učinki so redki. Nesporno je potrjeno, da so koristi zdravljenja z
njimi večji od tveganja neželenih učinkov, še posebno pri visokoogroženih bolnikih.

Nina Vene
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni,
Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Pri bolnikih s koronarno boleznijo in sočasno boleznijo zaklopk se indikacije za antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje neredko prekrivajo in otežujejo odločitev o vrsti
in jakosti protitrombotičnega zdravljenja. Priporočila za zdravljenje povzema Tabela 1.
Antiagregacijsko zdravljenje
Med antiagregacijska zdravila, ki jih uporabljamo za dolgoročno preprečevanje srčno-žilnih
zapletov pri bolnikih s koronarno boleznijo, uvrščamo aspirin, tiklopidin in klopidogrel.
Temeljno antiagregacijsko zdravilo pri bolnikih s koronarno boleznijo je aspirin, pri najbolj
ogroženih bolnikih s koronarno boleznijo (akutni koronarni sindrom, bolniki z vstavljenimi
žilnimi opornicami) pa se navadno odločimo za kombinirano antiagregacijsko zdravljenje
(aspirin in klopidogrel).
Pri bolnikih s hibo aortne (stenoza in/ali insuficenca) ali mitralne zaklopke (stenoza s prečnim
premerom levega preddvora pod 5,5 cm in/ali insuficenca), ki imajo sinusni ritem, zadošča
antiagregacijsko zdravljenje. Predpišemo ga lahko tudi le malo bolnikom s sočasno atrijsko fibrilacijo, ki nimajo dodatnih dejavnikov tveganja (glejte antikoagulacijsko zdravljenje);
izjema so bolniki z revmatsko mitralno stenozo. Zdravljenje z aspirinom priporočamo tudi
bolnikom z biološko umetno zaklopko brez dodatnih dejavnikov tveganja od tretjega
meseca po operaciji naprej. Na leto zakrvavi 0,5–1 odstotek bolnikov, ki jih zdravimo z
aspirinom; če jih zdravimo s kombinacijo dveh antiagregacijskih zdravil, pa pogostnost
naraste na 2–4 odstotkov letno.
Antikoagulacijsko zdravljenje
Za dolgoročno antikoagulacijsko zdravljenje uporabljamo kumarine. Zdravljenje nadzorujemo z meritvami protrombinskega časa, rezultate izražamo v mednarodnem umerjenem
razmerju (INR). Za večino indikacij je ciljno območje INR 2,0–3,0. Na leto zakrvavi 2–5
odstotkov bolnikov, ki jih zdravimo s kumarini (1).
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Najpogostejša indikacija za antikoagulacijsko zdravljenje je atrijska fibrilacija. Samo obolenje
zaklopke, če ne gre za vstavljeno umetno zaklopko ali revmatsko mitralno stenozo, ni dodaten
dejavnik tveganja za trombembolijo, prav tako pa se tudi koronarna bolezen v raziskavah
ni izkazala kot neodvisen dejavnik tveganja. Pri odločitvi o zdravljenju enako kot pri bolnikih
z nevalvularno atrijsko fibrilacijo upoštevamo enostavni točkovnik CHADS2. Bolnikovo
tveganje ocenimo tako, da prištejemo po eno točko za srčno popuščanje ali oslabljeno
sistolično funkcijo levega prekata (C = congestive heart failure), arterijsko hipertenzijo (H
= hypertension), starost nad 75 let (A = age) ali sladkorno bolezen (D = diabetes) oziroma
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po dve točki za prebolelo možgansko kap (S2 = stroke). Antikoagulacijsko zdravljenje
priporočamo pri bolnikih z dvema ali več točkami. Pri bolnikih z nič ali eno točko se lahko
odločimo za zdravljenje z aspirinom. Poleg tega je antikoagulacijsko zdravljenje ne glede
na dodatne dejavnike tveganja potrebno pri vseh bolnikih z atrijsko fibrilacijo in revmatsko
mitralno stenozo.
Medtem ko je temeljno protitrombotično zdravljenje bolnikov s koronarno boleznijo antiagregacijsko, je manj znano, da tudi antikoagulacijsko zdravljenje učinkovito preprečuje
srčno-žilne zaplete koronarne bolezni. Bolnike s kronično stabilno koronarno boleznijo in
atrijsko fibrilacijo antikoagulacijsko zdravljenje (INR 2,0–3,0) zadovoljivo ščiti pred srčnožilnimi zapleti, zato dodatno zdravljenje z aspirinom ni potrebno (2).
Vsi bolniki z mehanskimi umetnimi zaklopkami in v prvih treh mesecih po vstavitvi biološke zaklopke potrebujejo antikoagulacijsko zdravljenje. Pri večini bolnikov z mehansko
zaklopko (mitralna ali trikuspidalna zaklopka ter aortna zaklopka z zamreženo kroglico
ali dodatnimi dejavniki tveganja) je ciljno območje INR 2,5–3,5. Pri bolnikih z vstavljeno
novejšo mehansko aortno zaklopko in brez dodatnih dejavnikov tveganja ter pri bolnikih
z biološko zaklopko v prvih treh mesecih po operaciji je ciljno območje INR 2,0–3,0 (3).
Kombinirano antikoagulacijsko in antiagregacijsko zdravljenje
Pri bolnikih z mehansko umetno zaklopko je kombinacija varfarina in aspirina učinkovitejša
kot samo antikoagulacijsko zdravljenje (4), hkrati pa je tako zdravljenje povezano z zvečanim tveganjem za krvavitve (2–8 odstotkov letno). Rutinsko kombinacije ne predpisujemo,
zanjo se lahko odločimo po individulani presoji pri bolnikih z majhnim tveganjem za krvavitev
ter vselej ob srčno-žilnem zapletu kljub urejenemu INR.
Kombinacijo varfarina in aspirina predpišemo tudi bolnikom, pri katerih je indikacija za
antikoagulacijsko zdravljenje atrijska fibrilacija in so zaradi srčno-žilnih zapletov bolj
ogroženi, ker so že preboleli nestabilno koronarno bolezen (nestabilna angina pektoris,
akutni koronarni sindrom).
Bolniki, ki imajo v koronarni arteriji vstavljeno žilno opornico, so dodatno ogroženi zaradi
tromboze v žilni opornici, zato morajo prejemati kombinirano antiagregacijsko zdravljenje
z aspirinom in klopidogrelom vsaj en mesec po vstavitvi kovinske opornice in 12 mesecev
po vstavitvi prevlečene opornice. Bolniki, ki sočasno potrebujejo antikoagulacijsko zdravljenje
zaradi atrijske fibrilacije ali umetnih zaklopk, morajo zato medtem prejemati tritirno protitrombotično zdravljenje (varfarin, aspirin in klopidogrel). Tako zdravljenje je povezano
z velikim tveganjem za krvavitve (več kot 10 odstotkov letno), zato ga predpišemo za
najkrajše možno obdobje, INR s pogostimi kontrolami skrbno nadzorujemo v območju
2,0–3,0 in bolniku predpišemo zaviralec protonske črpalke. Za bolnika je bistveno ugodneje, če ima vstavljeno kovinsko opornico, saj potrebuje kratkotrajno tritirno zdravljenje;
zato je zelo pomembno, da intervencijski kardiolog pred vstavitvijo žilne opornice pozna
bolnikova spremljajoča obolenja.

28

Tabela 1. Protitrombotično zdravljenje bolnikov s hibo srčne zaklopke, vstavljeno umetno zaklopko
in koronarno boleznijo
Kronična koronarna bolezen

Akutni koronarni
sindrom (12 m.)

Žilna BMS
(1 m.)

opornica DES
(12 m.)

Aortna stenoza sinusni ritem
AF (CHADS2 ≥ 2)

A
V

A+C
V+A

A+C
V+A+C

A+C
V+A+C

Aortna regurgitacija sinusni
ritem AF (CHADS2 ≥ 2)

A
V

A+C
V+A

A+C
V+A+C

A+C
V+A+C

Mitralna stenoza
sinusni ritem
LA < 5,5 cm
LA ≥ 5,5 cm
predhodna embolija
AF

A
V
V
V

A+C
V+A
V+A
V+A

A+C
V+A+C
V+A+C
V+A+C

A+C
V+A+C
V+A+C
V+A+C

Mitralna regurgitacija
sinusni ritem
AF (CHADS2 ≥ 2)

A
V

A+C
V+A

A+C
V+A+C

A+C
V+A+C

Prolaps mitralne zaklopke
sinusni ritem
AF (CHADS2 ≥ 2)
predhodna embolija

A
V
V

A+C
V+A
V+A

A+C
V+A+C
V+A+C

A+C
V+A+C
V+A+C

Biološka zaklopka
brez dejavnikov tveganja
prve 3 mesece

A
V

A+C
V+A

A+C
V+A+C

A+C
V+A+C

Mehanska aortna zaklopka,
eno- ali dvolistna
V
brez dejavnikov tveganja
V (2,5–3,5)
V (2,5–3,5) + A
z dejavniki tveganja*
po emboliji

V+A
V (2,5–3,5) + A
V (2,5–3,5) + A

V+A+C
V+A+C
V+A+C

V+A+C
V+A+C
V+A+C

Mehanska zaklopka
aortna (Starr-Edwards)
mitralna
trikuspidalna
po emboliji

V (2,5–3,5) + A
V (2,5–3,5) + A
V (2,5–3,5) + A
V (2,5–3,5) + A

V+A+C
V+A+C
V+A+C
V+A+C

V+A+C
V+A+C
V+A+C
V+A+C

V (2,5–3,5)
V (2,5–3,5)
V (2,5–3,5)
V (2,5–3,5) + A

LA – levi atrij, AF – atrijska fibrilacija, CHADS2 – točkovnik tveganja pri bolnikih z AF (glejte besedilo), A – aspirin (100 mg), V – varfarin
(INR 2,0–3,0), C – klopidogrel
*dejavniki tveganja: atrijska fibrilacija, zmanjšan iztisni delež, povečan levi preddvor
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ZAPLETI ZDRAVLJENJA Z ZDRAVILI PRI BOLNIKU S HIBO
SRČNE ZAKLOPKE, VSTAVLJENO UMETNO SRČNO ZAKLOPKO
IN KORONARNO BOLEZNIJO
Mitja Lainščak
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik

Koronarna bolezen in bolezen zaklopk bolnike pogosto prizadeneta hkrati in obe zahtevata diferentno zdravljenje. Smernice in priporočila za zdravljenje bolnikov s koronarno
boleznijo (1) in boleznijo zaklopk (2, 3) svetujejo uporabo številnih zdravil in postopkov,
toda pogosto imajo tudi pridružene bolezni, pri katerih je priporočljivo dodatno farmakološko zdravljenje. V standardni nabor zdravil spadajo zaviralci angiotenzinske konvertaze,
zaviralci angiotenzinskih receptorjev, beta blokatorji, antagonisti aldosterona, statini,
acetilsalicilna kislina in drugi antitrombotiki, nitrati, kalcijevi antagonisti in diuretiki. Uporaba preostalih zdravil (Aspirina in zaviralcev protonske črpalke) je odvisna od bolnikovih
sočasnih obolenj in preprečevanja morebitnih zapletov zdravljenja. Število neželenih
učinkov zaradi zdravil narašča s številom prejetih, mnogi izmed njih pa lahko pomembno
vplivajo na bolnikovo kakovost življenja in prognozo. Do 5 % sprejemov v bolnišnico je
zaradi neželenih učinkov zdravil, ki so bila dana ob sicer pravilni indikaciji in v pravilnem
odmerku.
Velik delež bolnikov je starejših, ima pridružene druge bolezni in pogosto zboli zaradi
okužb. Že povišana telesna temperatura in večja dnevna izguba vode lahko povzročita
hipovolemijo in prerenalno? = predledvično ledvično odpoved, zaradi česar se zmanjša
ekskrecijska funkcija ledvice. Zaviralci angiotenzinske konvertaze, zaviralci angiotenzinskih receptorjev, in antagonisti aldosterona lahko pri teh bolnikih povzročijo pomembno
hiperkaliemijo. Okužbe pogosto zdravimo z antibiotiki, ki se pomembno vpletajo v metabolizem drugih zdravil. Tveganje za krvavitev je najpogosteje povečano med zdravljenjem
z antikoaguantnimi zdravili.

Antitrombotike prejemajo praktično vsi bolniki s koronarno boleznijo in pridruženo
boleznijo zaklopk. Njihovi neželeni učinki so številni, najpogosteje pa lahko privedejo
do nastanka ali poslabšanja krvavitev. Vsaj polovica bolnikov potrebuje antikoagulantno
zdravljenje (najpogosteje varfarin), ki pa je povezano s tveganjem za pomembno krvavitev. Zaradi farmakokinetičnih lastnosti varfarina lahko na njegovo učinkovitost vplivajo
genetski dejavniki, prehrana in številna zdravila. Odmerjanje je strogo individualno, zato
morajo bolniki natančno upoštevati dnevno odmerjanje. Kljub temu lahko ob sočasni
uporabi nekaterih zdravil (antibiotikov, antiepileptikov, antiaritmikov, statinov) pride do
sprememb v presnovi in pri večini do povečane nagnjenosti h krvavitvam (7).
Sklep
Razvoj medicine in na izsledkih temelječa medicina sta med drugim zdravnika nekoliko
oddaljila od bolnikov. Takšna doktrina tudi ni vedno uporabna za vse bolnike, s katerimi
se srečujemo v vsakdanji praksi. Pogosto namreč priporoča uporabo številnih zdravil, med
katerimi lahko pride do pomembnih interakcij. Tveganje se poveča ob pridruženih obolenjih in višji starosti bolnikov. Poudariti je treba, da so smernice le priporočilo za delo
v vsakdanji praksi in da je potrebno njihovo uporabnost pretehtati za vsakega bolnika
posebej. Tveganje za neželeni učinek je v nekaterih primerih zaradi možnosti interakcij ali
sočasnih obolenj tako veliko, da je celo bolje izpustiti oz. opustiti specifično zdravljenje, ki
naj bi bilo za bolnika sicer dokazano učinkovito. V klinični praksi moramo take odločitve
sprejemati vsak dan. Ne smemo se omejiti le na en simptom, bolezen ali izvid diagnostične
preiskave, ampak moramo bolnika vselej obravnavati celostno ter upoštevati resnost bolezni, kakovost življenja in prognoz. Taka obravnava zahteva več kot natančno upoštevanje
strokovnih in znanstvenih dosežkov, zato medicina vsaj malo postane tudi umetnost.

Koronarna bolezen in njeno zdravljenje
Koronarna bolezen je poleg arterijske hipertenzije glavni generator srčnega popuščanja.
Če pride do zastoja, so poleg srca lahko prizadeti tudi drugi organi. Pojavijo se lahko t. i.
zastojna jetra in v končni fazi kardialna ciroza. Jetra so najpomembnejši organ presnove
zdravil v telesu, zato pri takih bolnikih lahko zaradi upočasnjene presnove pride do prevelikih
koncentracij zdravila v telesnih tekočinah. Verapamil, nedihidropiridinski kalcijev antagonist, se presnavlja v jetrih. Za bolnike s sistolično disfunkcijo levega prekata je njegova
uporaba odsvetovana, saj lahko pomembno zmanjša črpalno sposobnost prekata. Opisani
so primeri kardiogenega šoka po začetnem terapevtskem odmerku verapamila, zaradi
česar je bolnik potreboval intenzivno zdravljenje (4).
Statini so najučinkovitejša zdravila za zmanjševanje koncentracije holesterola, ki v terapevtskih odmerkih veljajo za relativno varna (5). Pri uvedbi in povečevanju odmerka je
potrebno preveriti bolnikovo jetrno delovanje in spremljati morebiten pojav miopatije
ali, v redkih primerih, rabdomiolize. Drugi neželeni učinki so prebavni simptomi, kot so
driska, slabost in bolečine v trebuhu. Pojavijo se lahko tudi motnje spanja, opisanih pa je
tudi nekaj primerov nočnih mor, ki so izginile takoj po ukinitvi zdravila (6).
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Uvod
Ob napredku preventive, zdravljenja z zdravili in intervencijske kardiologije se je struktura
bolnikov s koronarno boleznijo in hibo zaklopk, pri katerih je indicirano kirurško zdravljenje,
v zadnjih letih močno spremenila. Od leta 1988 do 2007 se je povprečna starost operiranih
bolnikov podaljšala s 55,8 na 71,5 let, delež bolnic pa povečal z manj kot 20 na 36,4 %.
Narašča delež sladkornih bolnikov, za katere je značilna difuzna koronarna bolezen in
prizadetost drugih organov. Bolniki imajo pogosto močno znižan iztisni delež levega prekata ter atrijsko fibrilacijo, ki spremlja bolezen mitralne zaklopke. Vsi našteti dejavniki
povečajo tveganje za perioperativno umrljivost (1).
Indikacije
Pri bolnikih s koronarno boleznijo in hibo zaklopk so indikacije za revaskularizacijo, kirurško popravo ali menjavo zaklopk nekoliko drugačne kot pri izolirani ishemični srčni bolezni
ali izolirani hibi zaklopke. Pri teh bolnikih je lahko v ospredju koronarna bolezen, ki je
glavna indikacija za operacijo, medtem ko hiba zaklopke še ni huda, vendar jo je zaradi
predvidenega operativnega posega smiselno opraviti in tako zmanjšati tveganje zaradi
ponovne operacije, ki bi sicer sledila čez nekaj let. Toda v ospredju je lahko tudi hiba
zaklopke kot indikacija za operacijo, ob kateri bi bilo stanje koronarne bolezni sicer lahko
primernejše za perkutano revaskularizacijo, vendar se zanjo zaradi siceršnjega poznejšega
trotirnega zdravljenja z acetilsalicilno kislino, klopidogrelom in varfarinom ne odločimo.
Kirurško revaskularizacijo potrebujejo bolniki: s stenozo debla leve koronarne arterije
(left-main) ali z njenim ekvivalentom; s trižilno koronarno boleznijo, posebej tisti z
oslabljeno funkcijo levega prekata; z zaporo leve koronarne arterije (LAD) pred prvo vejo,
če sta še dve žili zoženi za > 80 % in nista primerni za PTCA; z dvožilno koronarno boleznijo,
ki vključuje levo koronarno arterijo in disfunkcijo levega prekata (15).
Pri bolnikih z aortno stenozo ali insuficienco in sočasno koronarno boleznijo je zamenjava
aortne zaklopke upravičena, ko gre za hudo zožitev ali odpoved aorte. Smiselna je tudi
pri bolnikih z zmerno aortno stenozo ali insuficienco (9, 11). Preživetje bolnikov z zmerno
aortno stenozo in koronarno boleznijo je večje v skupini, v kateri so poleg revaskularizacije zamenjali tudi zaklopko (11). Za bolnike s povečanim levim prekatom, majhno
iztisno frakcijo, tanko steno prekata in nizkim transvalvularnim gradientom tlaka kljub
ehokardiografskem videzu hude aortne stenoze je zaradi velikega operativnega tveganja
smiselnost operacije vprašljiva.
Najpogostnejša hiba mitralne zaklopke v tej skupini bolnikov je mitralna insuficienca
ishemičnega ali degenerativnega vzroka. Mitralna insuficienca ali stenoza zaradi revmatične
bolezni srca, infekcijskega endokarditisa ali drugih vzrokov je v tej skupini bolnikov redka.
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Pri bolnikih s kronično degenerativno mitralno insuficienco je poseg na mitralni zaklopki
indiciran v primeru hude simptomatične mitralne insuficience (ko je LVEF > 30 %, ESD
< 55 mm) in hude asimptomatične mitralne insuficience z atrijsko fibrilacijo, pljučno
hipertenzijo ali disfunkcijo levega prekata (LVEF < 60 %, ESD > 45). Poseg je smiseln tudi
pri bolnikih s hudo disfunkcijo levega prekata in z malo spremljajočih bolezni, pri katerih
obstaja velika verjetnost uspešne poprave zaklopke. Pri bolnikih s kronično ishemično
mitralno insuficenco se za poseg odločimo, če imajo hudo z LVEF > 30 % ali zmerno obliko
te bolezni in če obstaja velika verjetnost, da bo poprava zaklopke uspešna.
Trikuspidalna insuficienca se v tej skupini bolnikov običajno razvije sekundarno zaradi
bolezni mitralne zaklopke. Med posegom na zaklopkah levega srca se odločimo še za sočasno
plastiko trikuspidalne zaklopke, ko gre za hudo ali zmerno trikuspidalno insuficienco.
Revaskularizacija
Za premostitev sprednje descendentne veje leve koronarne arterije (LAD) je najprimernejši
obvod leva notranja prsna arterija (LIMA). Prehodnost slednje je 95- in 88-% po 10- in 15letnem obdobju, kar potrjujeta tudi večji delež preživetja in manjša incidenca ponovnih
operacij, bolnišničnega zdravljenja, miokardnih infarktov in ponovitve angine pektoris (3,
5). Preostale koronarne arterije običajno premostimo z obvodi iz vene saphene magne.
Njihova prehodnost je med 61- in 32-% po 10- in 15-letnem obdobju (3). Pri mlajših bolnikih
lahko uporabimo tudi desno notranjo prsno arterijo, kar pa ni primerno pri sladkornih
bolnikih zaradi nevarnosti okužbe in slabega celjenja prsnice (4). Radialno arterijo uporabljamo redko, običajno pri posegih na varikoznih venah spodnjih okončin. Pri starejših
bolnikih je pogosto močno kalcinirana, njena dolgoročna prehodnost pa primerljiva z venskimi obvodi (2). Pogosta uporaba vazopresornih zdravil v tej skupini bolnikov neposredno
po operaciji lahko vodi do spazma.
Zdravljenje bolezni zaklopk
Kirurško zdravljenje bolezni zaklopk nudi dve možnosti.
Pri prvi možnosti se skušamo izogniti doživljenjskemu antikoagulantnemu zdravljenju,
zato zaklopke zamenjamo z biološkimi ali napravimo plastiko zaklopke ali kar oboje.
Slabost bioloških zaklopk je omejena življenjska doba, ki je daljša pri starejših bolnikih in
če je na aortni poziciji (8). Za biološko zaklopko se običajno odločimo pri starejših bolnikih
(> 65 do 70 let) v sinusnem ritmu. Druge indikacije so: krajša pričakovana življenjska doba,
kamor spadajo tudi bolniki s koronarno boleznijo in pridruženo hibo zaklopk (6, 7); kontraindicirano antikoagulantno zdravljenje ali pričakovana bolnikova nesodelovalnost
(neredno jemanje varfarina); ter mlajše bolnice, ki želijo zanositi, in mlajši bolniki, ki želijo
ohraniti aktiven življenjski slog (9). Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, ki so sicer kandidati
za biološko zaklopko, se lahko odločimo za radiofrekvenčno ablacijo z lezijami v levem ali
desnem preddvoru. Če je ablacija (sinusni ritem) uspešna in ohrani transportno funkcijo
atrijev, po kontroli čez 3 do 6 mesecev antikoagulantno zdravljenje ni več potrebno.
Druga možnost je uporaba mehanskih zaklopk, ob katerih pa je potrebno doživljenjsko antikoagulantno zdravljenje. Prednosti mehanskih zaklopk sta njihova neomejena življenjska
doba in manjše tveganje za ponovno operacijo. Za mehansko zaklopko se odločimo pri
mlajših (< 65 do 70 let), tistih, ki so že na antikoagulantnem zdravljenju zaradi drugih
vzrokov, pri bolnikih s hiperparatiroidizmom (bolniki s kronično ledvično odpovedjo) ter
na bolnikovo željo (9).
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Pri mitralni insuficienci se raje kot za menjavo zaklopke odločimo za popravo – plastiko
zaklopke. Ta je izvedljiva pri večini bolnikov z degenerativno in ishemično mitralno insuficienco. Bolnikom, ki imajo revmatično mitralno stenozo in akutno ishemično mitralno
insuficienco z rupturo papilarne mišice, pa zaklopko raje zamenjamo.
Antikoagulantno in antiagregacijsko zdravljenje
Pri menjavi mitralne ali aortne zaklopke z mehansko zaklopko (St. Jude Regent, Carbomedics)
je potrebno doživljenjsko antikoagulantno in antiagregacijsko zdravljenje, ciljne vrednosti
INR so 2,5 po menjavi aortne zaklopke in 3 po menjavi mitralne, trikuspidalne ali pulmonalne zaklopke. Prisotnost dodatnih dejavnikov tveganja (atrijska fibrilacija, EF levega
prekata < 35 %, tromb v srcu, premer levega atrija > 50 mm, spontani kotrast v levem atriju,
trombembolija v anamnezi, motnje uravnavanja koagulacije) dvigne ciljni INR za 0,5. Pri
bolnikih s starejšimi modeli zaklopk je ciljni INR višji za 0,5 do 1 (9). Vsem bolnikom s sočasno koronarno boleznijo dodatno predpišemo 100 mg acetilasilicilne kisline dnevno.
Namestitev stentiranih bioloških zaklopk, ki jih uporabljamo za zamenjavo mitralne in
aortne zaklopke (St. Jude Epic, Medtronic Hancock in Mosaic), spremlja prve 3 mesece
po operaciji povečano tveganje za trombembolijo, ker takrat šivni obroč na zaklopki še
ni prekrit z endokardom. Bolniki v tem obdobju prejemajo varfarin do tarčnega INR 2,5.
Ob dodatnih dejavnikih tveganja se ciljni INR dvigne za 0,5. Sočasno bolniki s koronarno
boleznijo prejemajo 100 mg acetilsalicilne kisline na dan. Po 3 mesecih varfarin ukinemo,
nadaljujemo pa z acetilsalicilno kislino. Enako ravnamo pri bolnikih po plastiki mitralne
zaklopke.
Aortno zaklopko v zadnjem času vse pogosteje menjamo z nestentirano biološko zaklopko
iz govejega perikarda (Sorin Freedom Solo). Za to zaklopko prehodno antikoagulantno
zdravljenje ni potrebno, neposredno po operaciji pa bolnik začne jemati 100 mg acetilsalicilne kisline dnevno.
Potek operacije
Pred posegom se pogovorimo z bolnikom in se z upoštevanjem njegove želje, spremljajočih bolezni in starosti odločimo za vrsto umetne zaklopke. Preverimo kakovost ven na
spodnjih okončinah in nedominantni roki, izvedemo Allenov test, če nameravamo odvzeti
arterijo radialis.
Med posegom spremljamo invazivni arterijski in centralni venski tlak, EKG, SaO2 in
temperaturo v požiralniku in mehurju, izbranim bolnikom uvedemo Swan-Ganzov kateter.
Transezofagealno ehokardiografijo (TEE) uporabljamo pri vseh bolnikih z boleznimi
zaklopk. Pred zaustvitvijo srčnega delovanja služi za oceno delovanja zaklopk, še posebej
mitralne zaklopke. Po posegu transezofagealna ehokardiografija prikaže zračne mehurčke
v srcu pred popustitvijo aorte, rezultat plastike ali menjave zaklopke ter morebitne zaplete (vztrajanje mitralne insuficience po plastiki, paravalvularni leak na umetni zaklopki
ipd.), služi za oceno krčljivosti levega prekata ter razkrije morebitne regionalne motnje
v krčenju miokarda.

zunajtelesni krvni obtok (ZTO). Arterijsko kanilo običajno vstavimo v distalni del ascendentne aorte. Pri operaciji na aortni zaklopki vstavimo eno dvostopenjsko vensko kanilo
v desni preddvor; kadar je sočasno prisotna hiba mitralne ali trikuspidalne zaklopke, pa
sta potrebni dve venski kanili. Vstavimo ju v spodnjo in zgornjo veno kavo ter okrog obeh
ven zadrgnemo trakove, s čimer preprečimo dotok venske krvi v desni preddvor. V ascendentno aorto vstavimo še kanilo za antegradno kardioplegijo, v koronarni sinus pa kanilo
za retrogradno kardioplegijo. Začnemo z zunajtelesnim obtokom, pretisnemo aorto in z
antegradno ter pozneje retrogradno krvno kardioplegijo ustavimo srce. Najprej napravimo
distalne koronarne anastomoze z izjemo anastomoze z levo notranjo prsno arterijo. Če
smo se odločili za radiofrekvenčno ablacijo, v tej fazi napravimo lezije okrog pljučnih ven
ter avrikule levega atrija. Sledi poseg na zaklopkah.
Pri hibi aortne zaklopke napravimo aortotomijo, izrežemo lističe aortne zaklopke, izmerimo
velikost obroča aortne zaklopke, všijemo biološko ali mehansko zaklopko in zašijemo
aortotomijo.
Pri hibi mitralne zaklopke pristopimo skozi levi ali desni preddvor in interatrijski septum,
kadar je potrebno odpreti tudi desni preddvor zaradi hibe trikuspidalne zaklopke. Pred
posegom na mitralni zaklopki dokončamo radiofrekvenčno ablacijo in prešijemo avrikulo
levega preddvora. Kadar je mogoče, napravimo plastiko mitralne zaklopke, pri menjavi
mitralne zaklopke vedno ohranimo posteriorni mitralni listič, včasih tudi subvalvularni
aparat sprednjega lističa. Mehansko dvolistno zaklopko implantiramo tako, da sta lističa
mehanske zaklopke pravokotna na položaj lističev nativne mitralne zaklopke. Sledi plastika
trikuspidalne zaklopke, ki jo lahko napravimo z obročem (Medtronic Duran, CarpentierEdwards) ali pa samo s šivom (plastika po DeVegi); s to tehniko zožimo obroč trikuspidalne
zaklopke v predelu sprednjega in zadnjega lističa.
Kadar je sočasno prisotna tudi hiba aortne in mitralne zaklopke, najprej odpremo aorto
in izrežemo obolelo aortno zaklopko. Tako si izboljšamo prikaz mitralne zaklopke in se
izognemo nenamerni prekinitvi šivov na že vstavljeni umetni mitralni zaklopki, kadar
želimo najprej opraviti poseg na mitralni zaklopki in nato izrezati obolelo aortno zaklopko.
Po plastiki ali menjavi mitralne zaklopke in plastiki trikuspidalne zaklopke zamenjamo še
aortno zaklopko in zašijemo aortotomijo.
Sledi anastomoza leve notranje prsne arterije na levi koronarni arteriji in nato še proksimalne anastomoze venskih obvodov na aorti. Zatem popustimo aorto in po vzpostavitvi
srčne akcije začnemo postopoma nižati pretok v zunajtelesni krvni obtok. Ko so hemodinamični parametri zadovoljivi brez podpore zunajtelesnega obtoka, odstranimo kanile,
nevtraliziramo heparin s protaminom, zaustavimo krvavitve, vstavimo začasno vetrikularno,
po ablaciji pa tudi atrijsko elektrodo, namestimo drene in zapremo prsni koš.

Operacijo začnemo s sternotomijo, sledi odvzem leve notranje prsne arterije (LIMA). Hkrati
asistent na spodnji ali zgornji okončini odvzame primerno dolžino vene saphene magne
ali arterije radialis glede na predvideno število koronarnih obvodov. Po odvzemu leve
notranje prsne arterije odpremo perikard, bolnika hepariniziramo in vstavimo kanile za
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Rezultati
Pri bolnikih z menjavo aortne zaklopke in revaskularizacijo se perioperativna umrljivost
giblje med 4,3 in 7 % (9). Preživetje je 60- do 80-% po petih letih. Uporaba biološke
zaklopke je povezana z večjim deležem preživetja (71 % za biološko proti 46 % za
mehansko zaklopko po 10 letih) (10). Dejavniki tveganja za umrljivost so starost, povečano
srce in srčno popuščanje pred operacijo. Aortna insuficienca pred posegom ni povezana
s slabšim preživetjem (11).

Za bolnike z menjavo ali plastiko mitralne zaklopke in revaskularizacijo je značilna velika
perioperativna umrljivost, v povprečju med 8,2 in 10,1 % (9). Največja (do 60 %) je v skupini
bolnikov z akutno ishemično mitralno insuficienco, ki potrebujejo urgentno operacijo.
Preživetje je 55- do 85-% po petih letih in 30- do 45-% po desetih letih. Delež preživetja
je največji v skupini bolnikov z degenerativno hibo mitralne zaklopke, manjši pa v skupini
z ishemično in revmatično mitralno hibo. Preživetje bolnikov je večje po menjavi mitralne
zaklopke z biološko zaklopko (80 % glede na 60 % z mehansko zaklopko po 5 letih) (12).
Pri bolnikih z menjavo aortne zaklopke, menjavo ali plastiko mitralne zaklopke in revaskularizacijo znaša perioperativna umrljivost 12 do 16 % (11). Preživetje je okrog 60 % po
šestih letih.
V letih 2006 in 2007 smo na naši kliniki operirali 344 bolnikov s koronarno boleznijo in
hibo zaklopk, kar je 21 % vseh operacij na srcu pri odraslih bolnikih. Povprečna starost je
bila 71,5 let, od tega je bilo 13,3 % bolnikov starejših od 80 let. Med operiranimi je bilo
35,3 % žensk, katerih delež je bil večji v višjih starostnih skupinah. Kar 30,2 % od vseh
bolnikov je imelo sladkorno bolezen, 5,0 % smo opravili ponovne operacije, 10,6 % pa
prednostne in urgentne operacije. Pri revaskularizaciji smo naredili povprečno 2,35 obvoda
na bolnika in pri 21 % uporabili levo notranjo prsno arterijo. Najpogostnejše operacije
so bile revaskularizacija v kombinaciji: z menjavo aortne zaklopke (44,4 %) ali s popravo
ali menjavo mitralne zaklopke ter popravo trikuspidalne zaklopke (19,2 %); s popravo ali
menjavo mitralne zaklopke (17,8 %); z menjavo aortne zaklopke, popravo ali menjavo
mitralne zaklopke ter popravo trikuspidalne zaklopke (9 %). Druge kombinacije so bile
redke. Aortno zaklopko smo pri 21,7 % bolnikov zamenjali z biološko zaklopko. Pri operacijah na mitralni zaklopki smo 49,7 % napravili plastiko zaklopke, drugim pa zamenjali,
večinoma z mehansko zaklopko. Na trikuspidalni zaklopki smo vedno napravili plastiko,
v 17,7 % je bil uporabljen obroč. Delež 30-dnevne umrljivosti v letu 2006 je bil 8,9 %,
ocenjeno tveganje za smrt po lestvici Euroscore (1) je znašalo 13,5 %.
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OCENA DELAZMOŽNOSTI IN TELESNE OKVARE PRI BOLNIKU
S HIBO ZAKLOPKE, VSTAVLJENO UMETNO ZAKLOPKO IN
PRIDRUŽENO KORONARNO BOLEZNIJO
Gabrijela Dšuban
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sektor za izvedeništvo,
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana

Delovna zmožnost
Delovna zmožnost je temeljna lastnost človeka, zdravega ali s trajnimi zdravstvenimi okvarami, ki jo presojamo za vrnitev na delo. Zajema stanje od popolne delovne zmožnosti, kar
lahko povežemo s popolnim zdravjem, prek različnih stopenj zmanjšane delovne zmožnosti,
do popolne delovne nezmožnosti. Ocenjevanje delovne zmožnosti v praksi pogosto
privede do nasprotujočih si mnenj. Ocenjevanje zahteva povezovanje in usklajevanje bolj
ali manj jasno izdelanih meril in normativov, ki so medicinske narave in se nanašajo na
obolelo osebo (pogled zdravnika), lahko upoštevajo značilnosti dela in delovnega okolja
(pogled strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu), lahko so pravne narave in opredeljena
v zakonih, ki urejajo sisteme socialnih zavarovanj (pogled pravnega strokovnjaka).
Vsakemu zdravniku mora biti pri zdravljenju in nadaljnjem vodenju bolnika, ki je v
aktivnem življenjskem obdobju, eden od pomembnih ciljev tudi vrnitev bolnika na delovno
mesto. S tem so mu omogočeni socialna in poklicna vrnitev v prejšnje ali novo delovno
okolje, ekonomska neodvisnost in izboljšanje kakovosti življenja.
Pravice, povezane z možnostjo pridobitve ustreznega denarnega nadomestila za čas izgube
dohodka zaradi izostanka z dela med zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo, in druge
pravice z namenom vrnitve na ustrezno delovno mesto, ki jih uveljavljajo osebe zaradi
spremenjenega zdravstvenega stanja, so zajete v programih obveznega zdravstvenega ter
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V primerih akutnih bolezenskih stanj ali poslabšanj kroničnih bolezni, ko gre za začasno
delovno nezmožnost in za krajšo odsotnost z dela do 30 dni, ocenjuje delovno zmožnost
osebni zdravnik. Delovno zmožnost zaradi daljše odsotnost z dela več kot 30 dni do približno enega leta ocenjuje imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Če pri bolniku ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja
in s tem tudi ne povrnitve polne delovne zmožnosti, sta imenovani in osebni zdravnik
dolžna napotiti osebo v invalidski postopek za oceno na invalidski komisiji (1); s tem oseba
prestopi v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer po točno določenem
postopku lahko uveljavlja pravice glede na preostalo delovno zmožnost ali popolno izgubo
delovne zmožnosti.
Invalidnost in pravice na podlagi invalidnosti
Trajno zmanjšanje delovne zmožnosti in izguba le-te sta v pokojninskem in invalidskem
zavarovanju zajeta v pojmu invalidnost. Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem
stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in ki
zavarovancu zmanjšajo zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovne zmožnosti
oziroma poklicno napredovanje. (2) Invalidnost se tako vedno ugotavlja po končanem
zdravljenju in rehabilitaciji.
Invalidska komisija pri podaji mnenja o delovni zmožnosti upošteva samo to definicijo in
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ne more podati drugačne ocene invalidnosti. Izvedensko mnenje invalidske komisije je
podlaga za izdajo odločbe, s katero strokovni delavec odloči o pravici. Podlaga za pridobitev
ustrezne pravice je razvrstitev v eno od kategorij invalidnosti.
• Invalidnost prve kategorije ustreza popolni delovni nezmožnosti za vsako organizirano
pridobitno delo ali poklicni invalidnosti brez preostale delovne zmožnosti. Oseba s prvo
kategorijo invalidnosti pridobi pravico do invalidske pokojnine (ob izpolnjevanju še drugih
zakonskih pogojih, kar velja tudi za vse naslednje primere).
• Invalidnost druge kategorije ustreza poklicni invalidnosti, delovna zmožnost za poklic
je zmanjšana za 50 odstotkov ali več. Osebe z drugo kategorijo invalidnosti, ki so mlajše
od 50 let, in s preostalo delovno zmožnostjo za delo s polnim delovnim časom pridobijo
pravico do poklicne rehabilitacije in po zaključeni poklicni rehabilitaciji pravico do
premestitve na drugo delovno mesto. Mnenje o obliki poklicne rehabilitacije poda strokovna institucija s področja medicine dela oziroma poklicne rehabilitacije, mnenje se
predloži v presojo invalidski komisiji. Oseba z drugo kategorijo invalidnosti, starejša od
50 let, in s preostalo delovno zmožnostjo pridobi pravico do premestitve na drugo delovno
mesto ali pravico do poklicne rehabilitacije, ki ni smotrna zaradi starosti nad 50 let.
• Invalidnost tretje kategorije ustreza zmanjšani delovni zmožnosti, ko ostaja delovna
zmožnost za delo na svojem ali drugem delovnem mestu s krajšim delovnim časom od
polnega, ali omejeni delovni zmožnosti, ko le-ta ostaja za delo s polnim delovnim časom
za delo v lastnem poklicu, vendar ne na delovnem mestu v času nastanka invalidnosti.
Oseba s tretjo kategorijo invalidnosti z zmanjšano delovno zmožnostjo pridobi pravico
do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne pokojnine. Oseba s
tretjo kategorijo invalidnosti z omejeno delovno zmožnostjo pridobi pravico do premestitve na drugo delovno mesto in nadomestilo za invalidnost. (2)
Pri oceni invalidnosti je pomembno predpostavljati, da nadaljevanje poklicnega dela ne
sme povzročiti poslabšanja zdravstvenega stanja. Namen ocene invalidnosti je tudi presoja
dela na drugem predlaganem delovnem mestu, ki mora glede zdravstvenih zahtev ustrezati
preostalim psihofizičnim zmogljivostim osebe s spremenjenim zdravstvenim stanjem.
Osebi, ki je pridobila pravice na podlagi invalidnosti pred 45. letom starosti, se z obveznim
kontrolnim pregledom na 5 let invalidnost ponovno oceni. (2)
Postopek
Osebni zdravnik po enem letu bolniške odsotnosti z dela in ugotovitvi, da je zdravljenje
doseglo stabilno stanje in da so ostale spremembe v zdravstvenem stanju, ki ne omogočajo
več enakega dela ali polne zaposlitve kot pred boleznijo, izpolni obrazec invalidskega
zavarovanja 1 (Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja) in priloži specialistične izvide. Obseg izvidov naj bo smiselno usklajen z naravo
in potekom bolezni, kot to določa Seznam obvezne medicinske dokumentacije. Iz izvidov
morajo biti razvidni podatki o začetku bolezni, poteku ambulantnega ali/in bolnišničnega
zdravljenja z datumom zaključenega zdravljenja, zaradi katerih diagnoz in s kakšnim
uspehom, o obsegu anatomske in funkcionalne okvare, o prognozi bolezni ter o poteku
in doseženem uspehu medicinske rehabilitacije. Ključni so izvidi preiskav, kot so obremenitveno testiranje pod zdravili, Holterjeva monitorizacija pod zdravili, ultrazvočni pregled
srca, stresna ehokardiografija, celodnevno merjenje krvnega pritiska, nuklearno kardiološke preiskave; vse so opravljene po presoji lečečega specialista. (3)
Ker se pri oceni invalidnosti vedno upošteva tudi delovno mesto, na katerega je bila oseba
razporejena pred invalidnostjo, je treba v postopku pridobiti še delovno dokumentacijo
s podatki o delu, pogojih dela, zahtevah in obremenitvah na delovnem mestu. Delovno
dokumentacijo na predpisanih obrazcih posreduje delodajalec. (3)
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Zbrano medicinsko in delovno dokumentacijo preučijo medicinski izvedenci na senatu
invalidske komisije, ki v ustrezni specialistični sestavi, glede na bolezni obravnavane osebe,
ob sodelovanju nemedicinskega izvedenca, strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu,
v senatu podajo izvedensko mnenje o invalidnosti, večinoma tudi z osebnim pregledom.
Na sejo senata je vabljen tudi predstavnik delodajalca. (3)
V senatu invalidske komisije pri obravnavi osebe z boleznijo srca po navadi sodeluje izvedenec internist oziroma kardiolog.
Ocenjevanje bolnikov s hibo zaklopk in koronarno boleznijo
Glavni dejavniki, ki določajo delovno zmožnost srčnega bolnika, so telesna zmogljivost,
psihični profil in psihosocialno okolje.
Telesna zmogljivost (aerobna kapaciteta) se ocenjuje v laboratorijskih pogojih z obremenitvenim testiranjem. Mera telesne zmogljivosti je poraba kisika pri maksimalni obremenitvi,
izražena v MET-ih (MET – metabolični ekvivalent; 1 MET = 3,5 ml O2/kg/min.), ki je tudi
temeljni pokazatelj delovne zmožnosti večine srčnih bolnikov.
Po klasifikaciji newyorškega kardiološkega društva (NYHA) se bolniki razvrščajo v štiri
funkcijske razrede glede na anamnestične podatke o telesni obremenitvi, ki sproži
dispnejo:
• NYHA I: zmogljivost za telesni napor ni okrnjena,
• NYHA II: dispneja in utrujenost pri zmernih obremenitvah,
• NYHA III: dispneja in utrujenost pri majhnih obremenitvah,
• NYHA IV: simptomi in znaki srčnega popuščanja v mirovanju.
Tudi po obremenitvenem testiranju bolnike po klasifikaciji NYHA razvrstimo v štiri funkcijske razrede:
RAZRED
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MET

Poraba O2
(ml/kg/min.)

Trak (Bruce)
km/uro nagib

Kolo – WATT

I.

več kot 6

več kot 20

4,0

12 %

več kot 100

II.

4–6

14–20

2,7

10 %

50–100

III.

2–4

7–14

IV.

manj kot 2

manj kot 7

25–50

Priporočena delovna obremenitev za asimptomatske bolnike (bolniki, ki dosežejo VO2
maks. brez simptomov): sposobni so za delo 6–8 ur s povprečno porabo kisika 30–40 % VO2
maks., sposobni so za delo 4 ure s povprečno porabo kisika 40–60 % VO2 maks., do 2 uri s
povprečno porabo kisika 60 % VO2 maks., za delo so nezmožni, če dinamične obremenitve
presegajo 60 % VO2 maks. (4)
Priporočena delovna obremenitev za simptomatske bolnike je manjša. S polnim delovnim
časom so sposobni delati s povprečnimi delovnimi obremenitvami, ki ne presežejo 30 %
VO2 maks., dvakrat dnevno je dopustna maksimalna obremenitev od 60 do 70 % VO2
maks., vendar največ po 15 minutah. Kadar obremenitve dosegajo 30–50 % VO2 maks., so
sposobni delo opravljati v krajšem delovnem času od polnega, za delo z intenzivnejšimi
obremenitvami pa niso sposobni. (4)
Na splošno velja, da smo sposobni opravljati delo, ki energetsko ne presega 50 odstotkov
dosežene aerobne zmogljivosti. V praksi to pomeni, da mora biti aerobna zmogljivost
bolnika najmanj dvakrat večja od zahtev na delovnem mestu. (5)
Hibe zaklopk so lahko prirojene ali pa se pojavijo pozneje, vedno več je nerevmatičnih, ki
so pogosto degenerativne narave. (7)

Večina bolnikov s prirojenimi hibami zaklopk je do odraslosti operirana, tako da je hiba
lahko v celoti popravljena ali pa je napravljena le paliativna operacija. Bolniki s prirojenimi
hibami zaklopk so po priporočilu ameriškega kardiološkega združenja razvrščeni v pet
kategorij glede na priporočeno delovno zmogljivost:
• prva kategorija: zelo težko delo, z dvigovanjem predmetov, težjih od 45 kg, in pogostim
dviganjem ali nošenjem predmetov, težkih 22 kg ali več,
• druga kategorija: težko delo, z dvigovanjem do 45 kg in pogostim dviganjem ali nošenjem
do 22 kg,
• tretja kategorija: srednje težko delo, z dvigovanjem do 22 kg in pogostim dviganjem ali
nošenjem do 11 kg,
• četrta kategorija: lahko delo z dvigovanjem do 9 kg in pogostim dviganjem ali nošenjem
do 4,5 kg,
• peta kategorija: sedeče delo, z dvigovanjem do 4,5 kg in pogostim dviganjem ali nošenjem
lažjih knjig ipd., priporoča se sedeče delo, dovoli se le občasna hoja med delom. (6)
Pridobljene hibe zaklopk so pogosto kombinirane, zaklopke so obenem stenotične in
insuficientne, primarni napaki ene zaklopke se zaradi neugodnih hemodinamskih učinkov
pridruži prizadetost drugih ali pa bolezenski proces zajame več zaklopk hkrati. Bolnikom
se odsvetujejo kratkotrajne hude obremenitve, ki bi jih lahko akutno ogrozile, pa tudi
manj hude, ki bi lahko zaradi pogostosti in dolgotrajnosti pospešile bolezenski proces.
Objektivne preiskave, ki dajejo podlago za oceno stanja, so: ultrazvočni pregled srca z
dopplersko preiskavo; ocena pljučne funkcije in obremenitveno testiranje, včasih dopolnjena
z meritvijo hemodinamike v pljučni cirkulaciji ali s prikazom morfoloških in funkcijskih
sprememb srca med obremenitvijo, kot so stresni ultrazvočni pregled srca, radionuklidna
ventrikulografija; pri starejših je pred operacijo nujna koronarografija. Splošno pravilo je,
da je kirurško zdravljenje indicirano, če je z njim doseženo izboljšanje simptomov in/ali
izboljšanje prognoze bolezni. Pri oceni delovne zmožnosti bolnikov po operaciji na
zaklopkah se upoštevajo simptomi, ki zmanjšujejo telesno zmogljivost; kadar stanje ni
jasno, pa je treba telesno zmogljivost objektivizirati. Poleg vrste kirurškega posega in
intrinzičnih slabosti umetnih zaklopk je treba upoštevati še preostale morfološke in funkcijske okvare neoperiranih zaklopk ter predvsem stanje levega prekata in srčne mišice.
Aortna stenoza povzroča večanje aortnega gradienta. Zaradi visokega sistoličnega tlaka
v levem prekatu se vzbuja koncentrična hipertrofija levega prekata. Bolezen ima slabo
prognozo ne glede na starost, v kateri se pojavi. Naravni potek je deloma odvisen od vrste
stenoze, starosti bolnika in spremljajoče koronarne bolezni. Potrebna je omejitev telesnih
obremenitev glede na zmogljivost, dopustne so le lažje obremenitve. Nekateri bolniki
slabo prenašajo psihične obremenitve, kar je treba pri oceni delovne zmožnosti upoštevati.
Operativno zdravljenje je indicirano pri vseh simptomatskih bolnikih.
Aortna regurgitacija volumsko obremeni levi prekat, bolniki so dolgo nesimptomatski,
vendar končne morfološke in funkcijske prilagoditve levega prekata privedejo do nepovratne okvare srčne mišice in vodijo v kronično popuščanje srca. Vsi bolniki v napredovali
fazi so kandidati za operacijo. Nesimptomatski bolniki z manj hudo napredovalim stanjem
lahko opravljajo zmerne obremenitve, potrebne pa so pogoste klinične in ultrazvočne
kontrole za spremljanje funkcije levega prekata. Nesimptomatskim bolnikom z napredovalimi spremembami na srcu so dopustne le lažje telesne obremenitve, svetovana je
čimprejšnja operacija. Stanje po operaciji je odvisno od starosti in funkcijske zmogljivosti
bolnika ter predoperativnega stanja levega prekata.
Pri mitralni stenozi je v ospredju motena diastolična polnitev levega prekata, narašča mitralni gradient, razširjen in hipertrofičen levi preddvor delno blaži učinke mitralne stenoze.
Naravni potek bolezni je počasen. Bolniki so redko simptomatski, dokler so v sinusnem
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ritmu. Pogosto je preddvorno migetanje prvi znak bolezni ali pa jo znatno poslabša, pogost
zaplet je sistemska embolija. Bolniki se bolezni prilagajajo z vse večjim omejevanjem telesne
dejavnosti, kar je zanje zelo učinkovit ukrep. Pri večini simptomatskih bolnikov je indiciran
operativni poseg. Pri manj simptomatskih bolnikih, ki si operacije ne želijo, je upravičen
tudi konservativni pristop, ker je preživetje dobro.
Naravni potek in prognoza nerevmatične mitralne regurgitacije sta odvisni od etiologije
in stopnje regurgitacije. Blaga mitralna regurgitacija ima dobro prognozo, vendar lahko
bolniki tudi hude mitralne regurgitacije dolgo dobro prenašajo. Povečan levi prekat in
zmanjšan minutni volumen napovedujeta slabo prognozo. Brez kirurškega posega bolezen
vztrajno napreduje. Manj simptomatski bolniki s pomembno mitralno regurgitacijo in nesimptomatski bolniki z napredovalimi spremembami na srcu lahko opravljajo samo lažja
dela. (7)
V praksi ocenjevanja invalidnosti na invalidski komisiji se vedno zahtevajo izvidi kontrolnih
objektivnih preiskav srca 6 mesecev po akutnem dogodku – infarktu ali operaciji. Na invalidski
komisiji se skuša opraviti sinteza rezultatov vseh izvidov z oceno funkcionalnega stanja
srca in telesne zmogljivosti po končanem zdravljenju in rehabilitaciji ter njihova aplikacija
na metabolne, mikroklimatske in psihofizične zahteve delovnega mesta. Oceno psihološkega
profila bolnika in njegovo odzivnost na stres na delovnem mestu najbolje poda psiholog.
O razmerah na delovnem mestu poda svoje mnenje specialist medicine dela ali pa se jih
oceni na podlagi podatkov v pridobljeni delovni dokumentaciji, ki jo v postopku mora
pripraviti delodajalec. Seveda se pri globalni oceni bolnikove delovne zmožnosti enakovredno upoštevajo še druga sočasna bolezenska stanja ali posledice poškodb.
Telesna okvara
V invalidskem zavarovanju je zavarovana tudi telesna integriteta. Definirana je kot telesna
okvara in opredeljena kot izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost
posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje dejavnost organizma in zahteva večje
napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča delovno
invalidnost ali ne. Na podlagi ugotovljene telesne okvare se pridobi pravica do invalidnine
(denarni znesek, ki se izplačuje mesečno). Oseba pridobi pravico do invalidnine, če nastane
telesna okvara med zavarovanjem in če izpolnjuje pogoj pokojninske dobe, določene za
pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ter če je ugotovljena telesna okvara najmanj
30-odstotna in je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni oziroma najmanj 50odstotna in posledica poškodbe izven dela ali bolezni. (2)
Telesna okvara se še vedno določa po veljavnem Seznamu telesnih okvar iz leta 1983 (sprememba leta 1989 velja le za hrbtenico). Na seznamu so telesne okvare naštete po organih
oziroma organskih sistemih in izražene v odstotkih.
Predlog za oceno telesne okvare poda osebni zdravnik na obrazcu invalidskega zavarovanja
1, če zahtevek za oceno telesne okvare časovno sovpada z zahtevkom za oceno invalidnosti.
V primeru samostojnega zahtevka za oceno telesne okvare izpolni osebni zdravnik obrazec invalidskega zavarovanja 3 (Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do
invalidnine) in priloži ustrezne specialistične izvide, ki objektivizirajo stanje prizadetega
organa, za katerega se ocenjuje telesna okvara. Zahtevek za oceno telesne okvare lahko
poda oseba tudi sama s pisno vlogo in predloži potreben specialistični izvid. (3)
Bolezni srca so na Seznamu telesnih okvar v petem B-poglavju in razvrščene v tri točke:
• točka 5: hujša stanja po infarktu miokarda, po stopnji okvare srčne funkcije 50–100 %,
(če obstaja po infarktu kronična koronarna insuficienca ali anevrizma srca ali organska
motnja ritma ali prevajanja);
• točka 6: okvara srca zaradi travme ali operacije, 50–100 %;
• točka 7: srčne napake, 50–100 %.
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Seznam določa, da se telesna okvara oceni po stopnji okvare srčne funkcije, dokazane z
EKG, RTG in drugimi metodami, ter da se telesna okvara pri okvari srčne funkcije lažje stopnje
oceni s 50–60 %, srednje stopnje s 70–80 % in hujše stopnje oziroma dekompenzacija z
90–100 %. (8)
Poklicni izvedenci Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter izvedenci kardiologi,
člani invalidske komisije, smo se 4. 6. 2004 na skupnem sestanku dogovorili:
1. da se po navedenih točkah Seznama telesnih okvar upoštevajo tudi:
• v točki 5: ishemična kardiomiopatija in angina pektoris, ker sta stanji analogni hujšim
stanjem po infarktu miokarda,
• v točki 6: stanje po transplantaciji srca, ker je stanje analogno okvari srca zaradi operacije,
• v točki 7: ostale kardiomiopatije (vključujejo motnje srčnega ritma kot posledico kardiomiopatije, primarne in sekundarne), ker so stanja analogna srčnim napakam;
2. da je izbor preiskav za oceno srčne funkcije za namen ocene telesne okvare naslednji:
klinični pregled, obremenitveni test (s komentarjem razlogov za predčasno prekinitev testa),
ultrazvočni pregled srca, primerjava skladnosti objektivnih izvidov (npr. EF : MET);
3. da se datum nastanka telesne okvare ugotavlja po zaključenem zdravljenju in medicinski
rehabilitaciji oziroma 6 mesecev po akutnem dogodku ali operaciji; pri kroničnih boleznih
srca se datum nastanka telesne okvare ugotovi po stabilizaciji stanja z datumom ustrezne
objektivne preiskave;
4. da se pri transplantaciji srca datum telesne okvare določi z dnem verifikacije dilatativne
kardiomiopatije in s postavitvijo indikacije za operacijo;
5. da stopnjo telesne okvare ocenimo v stabilnem stanju osebe;
6. da stopnjo telesne okvare opredelimo na podlagi določitve izgube aerobne zmogljivosti
po klasifikaciji NYHA: lažja stopnja okvare srčne funkcije pri NYHA II (ali pri EF pod 40 %),
srednja stopnja pri NYHA III (ali EF pod 30 %) in hujša stopnja pri NYHA IV (ali EF pod 20 %);
7. da je stanje po transplantaciji srca 100-odstotna telesna okvara.
Izguba aerobne kapacitete, določena na podlagi obremenitvenega testa, ne more biti
sama po sebi merilo za oceno telesne okvare. V pomoč je tudi izvid ultrazvočnega pregleda srca, vendar je pri interpretaciji izvida tega pregleda treba upoštevati številne dodatne
vplive. Če je izvedba obremenitvenega testa kontraindicirana, se za oceno telesne okvare
opremo na izvid kliničnega pregleda in izvid ultrazvočnega pregleda srca. (9)
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CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z AORTNO STENOZO IN
KORONARNO BOLEZNIJO
Iztok Gradecki
Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek, Odsek za bolezni srca in ožilja,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Povzetek
Aortna stenoza je najpogostejša srčna hiba v razvitem svetu. Najpogostejša je kot posledica
procesa degenerativne kalcinirajoče okvare lističev in obroča zaklopke, ter katere prevalenca
je pri populaciji ljudi, starejših od 65 let, od 2- do 7-odstotna. To je napredujoča bolezen, ki
zmanjša ustje zaklopke za povprečno približno 0,1 mm² na leto. Drugi najpogostejši vzrok
je prirojena stenoza, ki se sicer s še dodatno degenerativno okvaro pojavlja pri mlajših
ljudeh. Bikuspidalna zaklopka se pojavlja pri 1–2 odstotkih vseh ljudi. Aortna stenoza, ki
je posledica revmatske okvare, je postala zelo redka zaradi upada pojavnosti revmatske
vročice oziroma ustreznega zdravljenja le-te.

Slika 1: Ultrazvočni prikaz ustja normalne aortne zaklopke v sistoli

Huda aortna stenoza je opredeljena z velikostjo ustja zaklopke, ki je manjše od 1 cm²
oziroma 0,6 cm² na kvadratni meter telesne površine (Slika 2), in s srednjim gradientom
tlaka, ki pri normalnem minutnem volumnu navadno ni manjši od 50 mm Hg.

Diagnostična obravnava
Anamneza in klinični pregled sta še vedno temelj diagnostične obravnave. Skrbna in usmerjena anamneza je pomembna za uvrstitev bolnika med simptomatske ali asimptomatske.
Pozorni moramo biti na podatke o občutku težkega dihanja, angini pektoris, vrtoglavici
in/ali sinkopi. Bolniki se pogosto prilagodijo svojim zmožnostim in zmanjšajo telesne
napore, zato nimajo težav. Zdravljenje aortne stenoze, predvsem kirurško, temelji večinoma
na prisotnosti oziroma odsotnosti simptomov, zato je anamneza tako zelo pomembna.
Pri kliničnem pregledu pri aortni stenozi izstopa značilen šum, ki usmerja nadaljnjo
diagnostično obravnavo. Pri starejših se aortna stenoza pogosto klinično izrazi kot srčno
popuščanje – pri teh bolnikih je šum lahko tišji. Opraviti pa je treba še laboratorijske
preiskave krvi in seča. Pri asimptomatskih bolnikih visoka vrednost natriuretičnih peptidov,
ki jih določamo zaporedoma, napoveduje slabšo prognozo in pojav simptomov.
Pri bolnikih s hudo aortno stenozo v elektrokardiogramu (EKG) ugotavljamo hipertrofijo
levega prekata, v napredovalih primerih pa še denivelacijo spojnice S-T in inverzen val T.
Poudariti je treba, da med EKG in hemodinamsko stopnjo obstrukcije zaradi aortne stenoze
ni tesne povezave in da izostanek znakov hipertrofije na EKG ne izključi hude stenoze
aortne zaklopke.
Rentgensko slikanje srca in pljuč lahko prikaže znake povečanja levega prekata, poststenotično dilatacijo ascendentne aorte, povečanje levega preddvora in redistribucijo ter
kongestijo pljučnega obtoka. Ehokardiografski pregled je potreben za nadaljnjo opredelitev
šuma, saj nam potrdi aortno stenozo pri bolniku, opredeli stopnjo in vrsto prizadetosti
zaklopke, funkcijo levega prekata, debelino sten levega prekata, odkrije še pridruženo
prizadetost ostalih zaklopk in srčne mišice. Izmerimo transvalvularni gradient in površino
ustja, kar nam skupaj s podatki o minutnem volumnu, gradientu tlaka in funkciji levega
prekata omogoča klinično opredelitev aortne stenoze. Normalno veliko ustje aortne
zaklopke meri 3–4 cm² (Slika 1).
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Slika 2: Ultrazvočni prikaz ustja pri hudi aortni stenozi v sistoli. Z rumeno očrtano ustje je veliko 0,5 cm².

Če je gradient manjši od 40 mm Hg, izmerjena majhna površina ustja še ne pomeni, da
gre res za hudo aortno stenozo, temveč je potrebna nadaljnja obravnava. Obremenitvena
ehokardiografija z majhnim odmerkom dobutamina nam s povečanjem minutnega volumna
pomaga razlikovati med hudo in psevdohudo aortno stenozo, saj se pri hudih gradient
poveča, pri psevdohudih pa ne. Pri hudi se ustje poveča za manj kot 0,2 cm² ob pomembnem porastu gradienta, pri psevdohudih pa se ustje zaklopke bistveno poveča. Pomemben
podatek je še ugotovitev kontraktilne rezerve pri bolnikih s slabšo sistolično funkcijo
levega prekata, saj imajo ob prisotnosti le-te (porast utripnega volumna za 20 odstotkov)
boljšo prognozo oziroma so primerni za zamenjavo zaklopke.
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Tabela 1: Stopnje aortne stenoze

Aortna stenoza
blaga
zmerna
huda

Gradient tlaka (maksimalni/srednji)
16–25/<20 mm Hg

Površina ustja aortne zaklopke
1,5–2 cm²

20–64/20–50 mm Hg

1–1,5 cm²

> 64/> 50 mm Hg

< 1 cm²
(< 0,6 cm²/m²)

Obremenitveno elektrokardiografsko testiranje je kontraindicirano pri simptomatskih
bolnikih z aortno stenozo, je pa uporabno za razkritje simptomov pri bolnikih, ki trdijo, da
nimajo nobenih težav. Pri simptomatskih bolnikih obremenitveno testiranje ni indicirano
zaradi same varnosti bolnika in zaradi omejene diagnostične vrednosti rezultata preiskave
zaradi pogostih odstopanj v EKG-posnetku v mirovanju, ki onemogočajo natančno interpretacijo hipertrofije levega prekata, zmanjšane koronarne rezerve. Pri asimptomatskih
nam testiranje poleg razkritja simptomov, ki jih bolnik sicer nima v prilagojenem načinu
življenja ali pa jih zanika, omogoči še oceno telesne zmogljivosti bolnika in opazovanje
gibanja vrednosti srčne frekvence in krvnega tlaka ob naporu.
Anamnestični podatek o angini pektoris, sinkopi, srčnem popuščanju pomeni, da je bolnik
prišel do točke, ko se njegova prognoza bistveno spremeni. Samo 50 odstotkov bolnikov
s hudo aortno stenozo preživi 5 let, potem ko se kot simptom pojavi angina pektoris,
50-odstotno preživetje po 3 letih imajo bolniki s hudo aortno stenozo, potem ko se
kot simptom pojavi sinkopa, 50-odstotno preživetje pa po 2 letih bolniki s hudo aortno
stenozo, potem ko se kot simptom pojavijo dispneja ali drugi znaki in simptomi srčnega
popuščanja.
Nenadna srčna smrt, ki jo najverjetneje povzroči aritmija, se zgodi 10–20 odstotkom
bolnikov s hudo aortno stenozo pri povprečni starosti 60 let. Večina teh smrti doleti bolnike,
ki so bili simptomatski, pri asimptomatskih bolnikih s hudo aortno stenozo pa je zelo
neobičajna (3 na 1000 bolnikovih let).
Pri bolnikih z aortno stenozo se oženje ustja razvije počasi, levi prekat se prilagodi uporu
proti iztisu z zadebelitvijo sten in tako lahko tvori dovolj velik intrakavitarni tlak, da
zagotovi primeren utripni volumen levega prekata. Če hipertrofija levega prekata ni ustrezno velika, pride do zmanjšanja iztisnega deleža in padca utripnega volumna. Zmanjšanje
iztisnega deleža je lahko posledica še zmanjšane kontraktilnosti miokarda, pri mnogih
bolnikih pa sta prisotna oba vzroka. Zadebelitev sten levega prekata v obliki koncentrične hipertrofije je ustrezna prilagoditev miokarda pri aortni stenozi, vendar povzroča
neželene posledice. Hipertrofičen miokard ima lahko zmanjšan pretok, merjeno na gram
miokarda, in zmanjšano koronarno rezervo, tudi če ni aterosklerotične bolezni koronarnih
arterij. Telesni napor oziroma tahikardija povzroči neustrezno porazdelitev koronarnega
pretoka in zato subendokardno ishemijo, ki povzroči sistolično in diastolično disfunkcijo
levega prekata in pojav simptomov angine pektoris in dispneje.
Hipertrofičen levi prekat je dovzetnejši za ishemično poškodbo, zato se pri teh bolni46

kih razvijejo večji miokardni infarkti in večja umrljivost kot pri primerljivih bolnikih brez
hipertrofije miokarda. Pri starejših, še posebno pri ženskah, ugotavljamo čezmerno hipertrofijo miokarda levega prekata, podobno kot jo ugotavljamo pri bolnikih s hipertenzivno
hipertrofično kardiomiopatijo. Pri bolnikih s tako čezmerno hipertrofijo levega prekata je
več perioperativnih zapletov in večja smrtnost.
Angina pektoris je pri bolnikih s pomembno aortno stenozo lahko posledica pridružene
koronarne bolezni, hipertrofije levega prekata in zmanjšane koronarne rezerve. Obremenitveno testiranje je pri bolnikih z aortno stenozo in angino pektoris kontraindicirano,
zato pa je v tem primeru indicirana koronarografija, s katero ocenimo koronarne arterije
in potrdimo ali izključimo klinično diagnozo. Koronarno angiografijo je treba opraviti
pred vstavitvijo umetne zaklopke namesto prizadete aortne zaklopke pri bolnikih, ki imajo
dejavnike tveganja za koronarno aterosklerotično bolezen. Opravijo jo tudi pri vseh
bolnikih pred vstavitvijo umetne zaklopke namesto prizadete aortne zaklopke, pri katerih
načrtujejo pulmonalni avtograf in izstopišča koronarnih arterij niso bila prikazana z eno
od neinvazivnih slikovnih metod.
Srčna kateterizacija za hemodinamske meritve je potrebna pri simptomatskih bolnikih,
kadar so rezultati neinvazivnih preiskav nezadostni ali kadar ugotavljamo neskladje med
neinvazivnimi preiskavami in klinično sliko glede stopnje aortne stenoze.
Bolnike z blago aortno stenozo in pridruženo koronarno boleznijo oziroma s sumom
nanjo obravnavamo enako kot ostale bolnike, pri zmerni aortni stenozi in pridruženi
koronarni bolezni oziroma s sumom nanjo pa se odločamo individualno glede na klinično
sliko in rezultate preiskav.
Računalniška tomografija (CT) in magnetnoresonančno slikanje (MRI) še bolje opredelita
morfologijo ascendentne aorte, če je to potrebno. Retrogradna kateterizacija za oceno
stopnje aortne stenoze je le redko potrebna, izvesti pa jo je treba previdno, saj preiskava
ni brez tveganja.
Zdravljenje
Pri bolniku s hudo aortno stenozo, pri katerem se razvijejo klasični simptomi angine
pektoris, sinkope, dispneje, je potrebno kirurško zdravljenje oziroma zamenjava degenerativno spremenjene zaklopke z umetno zaklopko. Indicirano je:
1. pri simptomatskih bolnikih s hudo aortno stenozo,
2. pri bolnikih s hudo aortno stenozo, pri katerih bodo opravili kirurško revaskularizacijo
miokarda z obvodi, operacijo zaradi prizadetosti aorte ali drugih srčnih zaklopk,
3. pri bolnikih z zmerno aortno stenozo, pri katerih bodo opravili kirurško revaskularizacijo
miokarda, operacijo zaradi prizadetosti aorte ali drugih srčnih zaklopk.
Indicirano je pri asimptomatskih bolnikih:
1. s hudo aortno stenozo in sistolično disfunkcijo levega prekata (iztisni delež, manjši
od 50 odstotkov),
2. s hudo aortno stenozo in nenormalnim odgovorom obtočil ob telesnem naporu
(pojav simptomov, hipotenzija!),
3. s prekatnimi tahikardijami,
4. z zelo veliko hipertrofijo levega prekata (≥ 15 mm),
5. s površino ustja, manjšo od 0,6 cm².
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Pri asimptomatskih bolnikih s hudo aortno stenozo, pri katerih je verjetnost, da bo prišlo
do hitrega napredovanja bolezni (starost, močno kalcinirana zaklopka, pridružena koronarna bolezen), ali pa bo kirurško zdravljenje mogoče šele pozneje po nastopu simptomov,
je treba presoditi o takojšnji napotitvi na operacijo za vstavitev umetne zaklopke na mesto
degenerativno okvarjene aortne zaklopke.
Asimptomatski bolniki, ki niso zajeti v zgornjih priporočilih, so zdravljeni z zdravili, priporočamo pa jim le zmerne telesne napore. Pri vseh bolnikih, ki so asimptomatski in zmorejo
telesni napor, je treba opraviti obremenitveno testiranje. Če je njihova telesna zmogljivost
zelo majhna ali pa se ob naporu pojavi hipotenzija ali prekatne motnje ritma, je kirurško
zdravljenje preudarna izbira.
Napredovanje degenerativne okvare aortne zaklopke je aktiven proces, precej podoben
aterosklerozi. Bolnikom z aortno stenozo svetujemo, da upoštevajo priporočila za sekundarno preventivo ateroskleroze in antibiotično profilakso pri operativnih posegih. Do zdaj
ni dovolj trdnih podatkov, da zdravljenje s statini, zaviralci angiotenzinske konvertaze,
bistveno vpliva na napredovanje degenerativne okvare zaklopke pri aortni stenozi.
Balonska valvuloplastika je lahko metoda zdravljenja pri bolnikih, ki so hemodinamsko
nestabilni in pri katerih je tveganje za takojšnje kirurško zdravljenje preveliko, po stabilizaciji pa bo najverjetneje možna zamenjava zaklopke, in pri bolnikih s simptomatsko hudo
aortno stenozo, pri katerih je potrebna nujna in takojšnja operacija, vendar ne operacija
na srcu. Pri bolnikih, pri katerih je kirurško zdravljenje kontraindicirano, je ta poseg lahko
paliativno zdravljenje takega bolnika.

umetne zaklopke na mesto aortne zaklopke je treba združiti s kirurško revaskularizacijo
miokarda, če je mogoče, pri vseh bolnikih, izjema so le bolniki z blago aortno stenozo.
Vsakega bolnika moramo oceniti, opredeliti moramo pomembnost aortne stenoze in
simptome ter znake, ki bi lahko bili posledica aortne stenoze oziroma pridružene koronarne
bolezni. Po opravljenih preiskavah se odločimo o nadaljnjem zdravljenju glede na posameznikove hemodinamske podatke, površino telesa, pričakovano dolžino življenja,
pričakovano stopnjo napredovanja aortne stenoze, predvideno uspešnost zdravljenja
zaradi pridruženih bolezni, individualno oceno operativnega tveganja.
Bolnike z ugotovljeno koronarno boleznijo in aortno stenozo moramo zdraviti z zdravili
enako kot vse ostale bolnike s koronarno boleznijo. Zdravimo jih z zdravili, ki podaljšajo
preživetje, to so acetilsalicilna kislina in/ali klopidogrel, statini, zaviralci angiotenzinske
konvertaze in/ali zaviralci angiotenzinskih receptorjev. Pri uporabi zaviralcev betareceptorjev
moramo biti previdni, še posebno pri bolnikih s hudo aortno stenozo in/ali oslabljeno
sistolično funkcijo levega prekata. Tudi pri uporabi zdravil, ki blažijo simptome, moramo
biti previdni, še posebno pri uporabi nitratov, ki z venodilatacijo zmanjšajo priliv krvi v
srce, pri bolnikih s hudo aortno stenozo pa to lahko povzroči ortostatsko hipotenzijo in
sinkopo.

Aortna stenoza in pridružena koronarna bolezen
Ishemični simptomi imajo pri bolnikih z boleznimi srčnih zaklopk lahko različne vzroke,
kot so povečanje votline levega prekata, zvečana napetost v steni levega prekata med
sistolo (wall stress), zadebelitev stene s pridruženo subendokardialno ishemijo, hipertrofija
desnega prekata. Angina je zato manj zanesljiv pokazatelj koronarne bolezni pri bolnikih
z boleznimi zaklopk kot pri drugih ljudeh.
Koronarna bolezen je navadno pridružena pri moških z aortno stenozo, ki so simptomatski
in starejši. Pri teh bolnikih je prevalenca koronarne bolezni 40–50-odstotna pri bolnikih
s tipično angino pektoris, približno 25-odstotna pri tistih z atipično prsno bolečino in
približno 20-odstotna pri bolnikih brez prsnih bolečin. Celo pri mlajših od 40 let, ki nimajo
prsnih bolečin in dejavnikov tveganja za aterosklerozo, je prevalenca 3–5-odstotna. Angina
pektoris je slab pokazatelj koronarne bolezni pri bolnikih z aortno stenozo, zato je potrebna koronarna angiografija vsaj pri bolnikih z aortno stenozo, pri katerih načrtujemo
kirurško zdravljenje in ki so simptomatski moški, starejši od 35 let, ženske pred menopavzo,
starejše od 35 let, in z dejavnikom tveganja za aterosklerozo, asimptomatski moški, starejši
od 40 let, ženske v pomenopavzi, ali vsi tisti, ki imajo enega ali več dejavnikov tveganja za
razvoj ateroskleroze. Koronarno angiografijo moramo opraviti pri bolnikih, pri katerih je
že znana koronarna bolezen, pri katerih sumimo, da so težave posledica ishemije miokarda
in pri bolnikih s sistolično disfunkcijo.
Pri več kot 33 odstotkih bolnikov z aortno stenozo, napotenih na operacijo, ugotovijo še
pridruženo koronarno bolezen. Pri bolnikih, pri katerih kirurgi opravijo zamenjavo zaklopke
in revaskularizacijo miokarda z obvodi, kljub zahtevnejši in dlje trajajoči operaciji niso
ugotovili večje pooperativne smrtnosti kot pri bolnikih brez koronarne bolezni. Vstavitev
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Bolniki prihajajo s sliko pljučnega edema in kardiogenega šoka. Akutna aortna regurgitacija lahko povzroči močneje izražene hemodinamične spremembe pri bolnikih, ki imajo
hipertrofijo levega prekata zaradi tlačne obremenitve. Mednje spadajo aortna disekcija
pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo, infekcijski endokarditis pri bolnikih z aortno stenozo,
balonska valvuloplastika pri bolnikih s prirojeno aortno stenozo. Bolniki imajo pogosto
tudi znake in simptome ishemije srčne mišice. Ko se končni diastolični tlak v levem prekatu
približuje diastoličnem tlaku v aorti in koronarnih arterijah, se zmanjša pretok krvi v
subendokardnem območju.

Povzetek
Aop = 120/80 mm Hg

Aortna insuficienca je lahko posledica številnih bolezni, ki spremenijo obliko in lastnosti
aorte in lističev aortne zaklopke. Med pogostnejše vzroke spadajo idiopatična razširitev
aorte, prirojene nepravilnosti lističev aortne zaklopke (npr. dvolistna zaklopka), kalcifikacije
lističev, revmatične spremembe, infekcijski endokarditis, arterijska hipertenzija, miksomatozna degeneracija lističev, disekcija ascendentne aorte in Marfanov sindrom. Med
redkejše vzroke za aortno insuficienco prištevamo poškodbe, ankilozantni spondilitis,
revmatoidni artritis, Ehler-Danlosov sindrom, Reiterjev sindrom ...Večina jih povzroči
kronično aortno insuficienco s postopno dilatacijo levega prekata in dolgim asimptomatičnim obdobjem. Nekatere spremembe, kot so infekcijski endokarditis, disekcija aorte
in poškodba, povzročijo akutno hudo aortno regurgitacijo, ki povzroči nenaden dvig
polnitvenega tlaka v levem prekatu in zmanjšanje minutnega volumna srca.

Patofoziologija: Pri hudi akutni aortni regurgitaciji obremeni velik regurgitantni volumen levi prekat, ki se ne more takoj prilagoditi na novonastalo volumsko obremenitev. Z
nenadnim povečanjem volumna ob koncu diastole deluje levi prekat na strmem delu krivulje, ki opisuje odnos med pritiskom in volumnom, kar povzroči hiter dvig tlaka tako v prekatu kot tudi v levem atriju (Slika1). Nezmožnost takojšnjega kompenzacijskega povečanja
volumna levega prekata vodi v zmanjšanje utripnega volumna (Slika 2). Zaradi tega pride
do povečanja srčne frekvence, kar pa ne zadostuje za normalizacijo minutnega volumna.

normalna krivulja p/V, akutna aortna regurgitacija

pritisk v levem prekatu
∆EDP

volumen levega prekata

Slika 1: Razmerje med volumnom in tlakom pri normalnem delovanju levega prekata in pri akutni
aortni regurgitaciji
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Aop = 130/70 mm Hg
EDV = 170 ml

EDV = 150 ml
ESV = 50 ml

120 ml

ESV = 50 ml

100 ml

EDP = 10 mm Hg

Normalno delovanje: EF = 0,67
efektivni utripni volumen = 100 ml

Akutna aortna regurgitacija

60 ml

EDP = 50 mm Hg

Akutna aortna regurgitacija: EF = 0,71
efektivni utripni volumen = 60 ml, RF=0,5

Slika 2: Akutna aortna regurgitacija - hemodinamični parametri [Aop - tlak v ascendentni aorti,
EDV - končni diastolični volumen levega prekata, ESV - končni sistolični volumen levega prekata,
EDP - končni diastolični tlak v levem prekatu, EF - iztisni delež, RF - delež regurgitantnega volumna]

Diagnostika: Mnogi značilni znaki kronične aortne regurgitacije so pri akutni obliki
odsotni ali pa spremenjeni. Pulzni tlak je lahko normalen ali pa le zmerno povišan zaradi
zmanjšanja sistoličnega krvnega tlaka in ker se diastolični krvni tlak v aorti izenačuje
s povišanim diastoličnim krvnim tlakom v levem prekatu. Izenačitev diastoličnega tlaka
v aorti in levem prekatu lahko nastopi pred koncem diastole, česar posledica je kratek
razmeroma tih diastolični šum. Povečan diastolični tlak v levem prekatu lahko povzroči
tudi prezgodnje zaprtje mitralne zaklopke, kar se kaže s tišjim prvim srčnim tonom.
Ehokardiografija je osrednja preiskava, ki potrdi prisotnost in stopnjo aortne regurgitacije,
določi vzrok in omogoči oceno pljučne hipertenzije ob prisotnosti trikuspidalne regurgitacije. Preiskava omogoča tudi oceno hitrosti izenačevanja diastoličnega tlaka v aorti in
levem prekatu. Med znake hitrega izenačevanja pritiskov prištevamo: kratek razpolovni
čas pritiska regurgitantnega toka (pressure half time – PHT): < 300 ms, krajši čas pojemanja
vala E pretoka prek mitralne zaklopke (dt < 150 ms) in njeno prezgodnje zaprtje. Transezofagealna ehokardiografija je še posebej priporočljiva preiskava pri sumu na disekcijo
aorte (1). V tem primeru prideta v poštev tudi računalniška tomografija in magnetna
resonanca, če lahko nudita hitrejšo diagnostiko. Aortografija, kateterizacija srca in
koronarna angiografija so redkeje indicirane preiskave za prepoznavo aortne disekcije;
povezane so s povečanim tveganjem in lahko povzročijo zakasnitev kirurškega zdravljenja (2).
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Angiografija je indicirana, ko z neinvazivnimi metodami ne moremo priti do diagnoze, in
za preiskavo bolnikov z znano koronarno boleznijo in aortokoronarnimi obvodi.

Zdravljenje: Kljub intenzivnemu zdravljenju je smrtnost zaradi pljučnega edema, prekatnih
motenj srčnega ritma in elektromehanične disociacije razmeroma velika. Nitroprusid in
pozitivna inotropna zdravila, kot sta dopamin in dobutamin, povečajo anterogradni pretok
in zmanjšajo tlak v levem prekatu na koncu diastole, kar ugodno vpliva na pripravo bolnika
pred operativnim posegom. Aortna balonska črpalka je kontraindicirana. Zaviralce betaadrenergičnih receptorjev moramo uporabljati previdno, ker omenjena zdravila zmanjšajo
kompenzacijsko tahikardijo. Pri akutni aortni regurgitaciji, povzročeni zaradi infekcijskega
endokarditisa, je smiseln takojšnji kirurški poseg, zlasti kadar je bolnik hipotoničen, ima
pljučni edem ali kaže znake zmanjšanega minutnega volumna.

Aop = 120/80 mm Hg

60 ml

Aop = 130/70 mm Hg
EDV = 170 ml

EDV = 150 ml
ESV = 50 ml

120 ml

ESV = 50 ml

100 ml

EDP = 10 mm Hg

EDP = 50 mm Hg

Kronična aortna regurgitacija

Patofiziologija: Levi prekat se na povečano volumsko obremenitev pri kronični aortni
regurgitaciji prilagaja z več kompenzacijskimi mehanizmi, kot sta povečan končni diastolični volumen in povečana popustljivost (komplianca). To omogoča sprejem večjega volumna krvi brez pomembnejšega povečanja tlaka. Povečan volumen omogoča večji celotni
utripni volumen in s tem vzdrževanje normalnega utripnega volumna v anterogradni smeri.
Opisane spremembe nastanejo zaradi preureditve miokardnih fibril, nastajanja novih
sarkomer in razvoja ekscentrične hipertrofije levega prekata (3). Posledica tega je, da
predobremenitev (preload) na ravni sarkomer ostane v normalnem območju oz. blizu
njega. Iztisna zmogljivost levega prekata je normalna, zato kazalci iztisne faze kot iztisni
delež in delež skrajšanja obsega prekata niso spremenjeni. Zaradi povečanja volumna
levega prekata se poveča sistolično obremenitev (afterload), kar spodbudi hipertrofijo
(4). Tako povzroča kronična aotna regurgitacija volumsko in tlačno obremenitev levega
prekata (5). Z napredovanjem bolezni se postopoma porablja rezerva predobremenitve
in kompenzacijska hipertrofija, kar omogoča levem prekatu normalne iztisne zmogljivosti
kljub povečanemu uporu proti iztisu (6, 7). Sčasoma pride do izrabe predobremenitvene
rezerve in/ali neadekvatnega hipertrofičnega odgovora, kar povzroči nadaljnji porast
sistolične obremenitve (afterload) in s tem zmanjšanja iztisnega deleža (Slika 3). Pri bolnikih se običajno pojavita dispneja in obremenitvena angina zaradi zmanjšane rezerve
pretoka v koronarnih arterijah (8).
Sistolična disfunkcija levega prekata, opredeljena kot zmanjšanje iztisnega deleža v mirovanju, je na začetku reverzibilen pojav, odvisen od povečanja sistolične obremenitve
(afterload) (9, 10). Po zamenjavi aortne zaklopke se velikost levega prekata in funkcija
normalizirata. Sčasoma se levi prekat poveča in postane bolj kroglaste oblike. Zmanjšana
krčljivost miokarda je v tem primeru poglaviten razlog za napredujočo sistolično disfunkcijo
levega prekata. Napredovanje bolezni lahko popolnoma izniči koristi kirurške korekcije –
sistolična funkcija se ne izboljša niti zmanjša smrtnost (11).

Normalno delovanje: EF = 0,67
efektivni utripni volumen = 100 ml

Akutna aortna regurgitacija: EF = 0,71
efektivni utripni volumen = 60 ml, RF=0,5

Slika 3: Kronična kompenzirana in dekompenzirana aortna regurgitacija - hemodinamični parametri
[Aop - tlak v ascendentni aorti, EDV - končni diastolični volumen levega prekata, ESV - končni sistolični
volumen levega prekata, EDP - končni diastolični tlak v levem prekatu, EF - iztisni delež, RF - delež
regurgitantnega volumna]

Večina raziskav o preživetju in postoperativni sistolični funkciji temelji na velikosti levega
prekata ob koncu sistole in krčljivosti (12, 13). Povprečna smrtnost pri asimptomatskih
bolnikih s hudo aortno insuficienco in normalno funkcijo levega prekata znaša < 0,2 %
na leto, pojavljanje zmanjšanja sistolične funkcije pa 1,2 % na leto (14). Ob tem je treba
poudariti, da se pri več kot četrtini bolnikov, ki umre oz. pri katerih se razvije sistolična
disfunkcija, to zgodi pred pojavom simptomov. Iz tega sledi, da je poleg kliničnega pregleda bolnikov potrebna tudi kvantitativna ocena sistolične funkcije levega prekata. Med
dejavnike, ki pomenijo povečano tveganje za bolnike z aortno regurgitacijo, spadajo
starost, velikost levega prekata ob koncu sistole in diastole ter iztisni delež levega prekata
med naporom. Pri spremljanju bolnikov, ki je v povprečju trajalo osem let, so ugotovili, da
se pri premeru levega prekata ob koncu sistole > 50 mm verjetnost smrti ali disfunkcije
levega prekata ali obeh suče okrog 19 % na leto. Pri končnem sistoličnem premeru 40 do
50 mm verjetnost pade na 6 %, pri premeru < 40 mm pa je 0 % (15).

Diagnostika: Diagnozo hude kronične aortne regurgitacije lahko postavimo na osnovi
diastoličnega šuma, širokega pulznega tlaka in značilnih sprememb na periferiji, povzročenih
zaradi širokega pulznega tlaka. Pogosto je slišen tretji srčni ton, ki je posledica volumske
obremenitve, ki pa ni znak odpovedi levega prekata. Austin-Flintov šum je specifičen
avskultatorni izvid pri hudi aortni regurgitaciji (16). Diastolični šum aortne regurgitacije, ki
je glasnejši v tretjem in četrtem medrebernem prostoru desno v primerjavi z levo stranjo,
je najverjetneje posledica razširjene ascendentne aorte (17).
Ultrazvočna preiskava srca omogoča:
• potrditev suma na aortno regurgitacijo, dobljenega na podlagi kliničnega pregleda,
• ugotovitev vzroka za aortno regurgitacijo in opis zaklopke,
• semikvantitativno oceno pomembnosti aortne regurgitacije,
• meritev velikosti levega prekata, mase in oceno sistolične funkcije,
• meritev velikosti korena aorte.
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Opisane meritve predstavljajo izhodiščne značilnosti, ki jih uporabljamo pri nadaljnjem
spremljanju bolnika z aortno regurgitacijo. Poleg semikvantitativnih metod, kot je npr.
meritev površine regurgitantnega toka, se za natančnejšo oceno pomembnosti regurgitacije lahko poslužujemo tudi kvantitativnih metod: meritev volumna regurgitantnega
toka, deleža regurgitantnega toka, velikosti regurgitantnega ustja (18). Uporabni so tudi
posredni kazalci hemodinamične pomembnosti aortne regurgitacije, npr. naklon pojemanja
gradienta regurgitantnega toka, stopnja obrata hitrosti pulznega vala v descendentni
aorti (Slika 4) (19). Primerjava med pretokom prek aortne zaklopke in druge kompetitivne
zaklopke omogoča kvantitativno oceno regurgitantnega deleža (20).
Kadar pri bolniku z aortno regurgitacijo ni mogoče opraviti kvalitetne ultrazvočne preiskave,
prideta v poštev radioizotopna angiografija ali prikaz z magnetno resonanco. Preiskavi
omogočata določitev volumna levega prekata in iztisni delež med mirovanjem. Pri simptomatičnih bolnikih je smiselna transezofagealna ultrazvočna preiskava ali kateterizacija
srca z angiografijo, če z običajno ultrazvočno preiskavo ne dobimo potrebnih podatkov.

Zdravljenje: Zdravljenje z vazodilatatorji temelji na povečanju utripnega volumna in
zmanjšanju regurgitantnega toka (21). Učinek zdravljenja se pokaže v zmanjšanju končnega
diastoličnega volumna levega prekata, zmanjšanju napetosti v steni prekata in sistolični
obremenitvi (afterload) ter ohranitvi sistolične funkcije. Natrijev nitroprusid, hidralazin,
nifedipin in felodipin zmanjšajo periferni žilni upor, česar rezultat sta takojšen porast utripnega volumna in zmanjšanje regurgitantnega toka. Zaviralca angiotenzinske konvertaze
enalapril in quinalapril zmanjšata končni diastolični volumen in maso levega prekata, a ne
vplivata na iztisni delež.
Vazodilatatorje uporabljamo pri bolnikih s hudo aortno regurgitacijo (22):
• če so simptomatični ali imajo disfunkcijo levega prekata in niso primerni kandidati za
kirurško zdravljenje,
• če želimo kratkoročno izboljšati hemodinamične kazalce pri bolnikih z znaki srčne
odpovedi pred kirurško zamenjavo aortne zaklopke,
• če hočemo podaljšati obdobje, v katerem je bolnik kompenziran ali asimptomatičen
in ima normalno sistolično funkcijo levega prekata.

Vazodilatatorjev ne priporočamo za asimptomatične bolnike z blago in zmerno aortno
regurgitacijo in normalno funkcijo levega prekata, vendar brez povišanega krvnega tlaka,
ker imajo brez zdravljenja z zdravili dobro prognozo. Vazodilatatorji tudi niso zamenjava
za kirurško zdravljenje bolnikov z disfunkcijo levega prekata.
O dolgoročnem zdravljenju z drugimi zdravili niso opravili raziskav, ki bi potrjevale koristnost
uporabe digoksina, diuretikov, nitratov in pozitivnih inotropnih zdravil.
Večina bolnikov s hudo aortno regurgitacijo potrebuje kirurško zdravljenje. Vedno več
kirurških centrov se poslužuje t. i. popravila aortne zaklopke (aortic valve repair). Bolniki
z blago aortno regurgitacijo praviloma niso kandidati za kirurško zdravljenje. Če taki bolniki
postanejo simptomatični oz. se pojavi disfunkcija levega prekata, moramo najprej pomisliti na druge vzroke, kot so koronarna bolezen, arterijska hipertenzija, kardiomiopatije.
Kirurško zdravljenje je indicirano pri bolnikih s hudo kronično aortno insuficienco, oziroma
če so simptomatični, če se pojavi disfunkcija levega prekata (iztisni delež < 50 %) ter pri
načrtovanih aortokoronarnih obvodih, posegih na drugih zaklopkah in aorti. Operativni
poseg je smiseln tudi pri asimptomatičnih bolnikih z normalno sistolično funkcijo, če pride
do dilatacije levega prekata: končni diastolični premer > 75 mm in končni sistolični premer
> 55 mm (22).
Aortna regurgitacija in ishemična bolezen srca
Aortna regurgitacija se pri starejših bolnikih redkeje pojavlja v primerjavi z aortno stenozo
in je manj pogosta v kombinaciji z ishemično boleznijo srca. Delež bolnikov, pri katerih je
ob zamenjavi aortne zaklopke opravljena tudi revaskularizacija, se giblje med 10 in 25 %
(23, 24). Približno 5 % bolnikov občuti bolečine v prsnem košu zaradi nezadostne prekrvavitve srčne mišice. Poleg povečane porabe kisika zaradi hipertrofije miokarda k temu
prispeva tudi sprememba smeri pretoka krvi v koronarnih arterijah v sistoli.
Bolnike z aortno regurgitacijo in ishemično boleznijo srca odkrijemo v glavnem na tri
možne načine. Prvič: aortno regurgitacijo, ki je lahko asimptomatična, ugotovimo slučajno
pri diagnostiki simptomatične koronarne bolezni. Drugič: pri rutinskem pregledu asimptomatičnega bolnika ugotovimo šum aortne regurgitacije, nato z nadaljnjo diagnostiko
potrdimo tudi prisotnost koronarne bolezni. Tretjič: bolnik pride k zdravniku sorazmerno
pozno glede na stopnjo razvoja aortne regurgitacije, ko že ima znake zastojne srčne
insuficience zaradi dekompenzacije volumsko obremenjenega levega prekata, ishemične
poškodbe ali pa oboje. Iz tega sledi, da bolniki lahko pridejo k zdravniku popolnoma
asimptomatični, s simptomatiko ishemične bolezni srca ali z zastojnim srčnim popuščanjem.
Pričakovana bolnišnična umrljivost po zamenjavi aortne zaklopke zaradi regurgitacije in
kirurške revaskularizacije je manjša od 10 % (25). Na smrtnost vplivata predvsem bolnikova
starost in stanje levega prekata. Poznejša umrljivost je podobna kot pri bolnikih z aortno
stenozo in koronarno boleznijo.
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Slika 4: Naklon pojemanja gradienta regurgitantnega toka in razpolovni čas pritiska (pressure half
time - PHT) pri bolnici z aortno regurgitacijo
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Inkompetenca mitralne zaklopke se kaže bodisi kot stenoza ustja, bodisi kot regurgitacija
ali kot kombinacija obeh.
Stenoza mitralnega ustja, ki je v 99 % primerov posledica revmatične etiologije (redko
prirojena hiba, še redkeje zaplet malignega karcinoida, sistemskega lupusa, revmatiodnega
artritisa, mukopolisaharidoz, Fabryjeve ali Whipplove bolezni), bo opisana v enem izmed
naslednjih poglavij.
Mitralna regurgitacijja (MR) je posledica inkompetence ene ali več struktur mitralnega
aparata (mitralnih lističev, tendinoznih hord, papilarnih mišic, mitralnega obroča).
V spodnji tabeli so navedeni vzroki za akutno in kronično potekajočo mitralno regurgitacijo.
Tabela 1. Vzroki akutne mitralne regurgitacije

Tabela 2. Vzroki kronične mitralne regurgitacije

AKUTNA MITRALNA REGURGITACIJA

KRONIČNA MITRALNA REGURGITACIJA

Motnja na ravni mitralnega obroča
• infektivni endokarditis
• travma (operacija srčnih zaklopk)
• paravalvularni »leak« na umetni zaklopki

Vnetni
• revmatična srčna bolezen
• sistemski eritematozni lupus
• skleroderma

Ruptura tendinoznih hord
• idiopatična (spontana)
• miksomatozna degeneracija
• infektivni endokarditis

Degenerativni
• miksomatozna degeneracija
• paopnitev mitralnega obroča
• Marfanov sindrom

Ruptura ali disfunkcija papilarnih mišic
• koronarna bolezen
• akutna odpoved levega prekata
• infiltrativne bolezni miokarda
(amiloidoza, sarkoidoza)

Strukturni
• ruptura tendinoznih hord
• ruptura ali disfunkcija papilarnih mišic
• razširitev mitralnega obroča
• hipertrofična kardiomiopatija
• puščanje ob umetni zaklopki

Bolezni mitralnih lističev
• infektivni endokarditis
• tumorji (atrijski miksom)
• sistemski lupus (Libman-Sacksova lezija)
Primarna disfunkcija umetne zaklopke
• perforacija lističa na biovalvuli
• mehanična odpoved

Infektivni
• bakterijski endokarditis (na nativno normalni,
abnormalni ali umetni zaklopki)
Prirojeni
• mitralna zaklopka v obliki padala
• poka ali fenestracija mitralne zaklopke

Najpogostnejši vzroki mitralne regurgitacije so prolaps lističev mitralne zaklopke (MZ),
revmatična bolezen srca, infektivni endokarditis, degenerativne spremembe mitralnega
obroča (kalcinacije), kardiomiopatije in ishemična bolezen srca.
Blago stopnjo ali t. i. trivialno regurgitacijo zasledimo pri 70 do 80 % normalnih oz. zdravih
preiskovancev.
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Patofiziologija mitralne regurgitacije

Akutna mitralna regurgitacija
Levi prekat (LV) kompenzira nenadno volumsko obremenitev s povečanjem diastolne
dolžine sarkomere (preload = diastolična obremenitev). Končni diastolni volumen levega
prekata se poveča, kateremu po Frank-Starlingovem mehanizmu sledi povečanje utripnega
volumna. Ob iztisu, del utripnega volumna izteka v nizkorezistenčni levi preddvor, zato
se mora povečati dejanski utripni volumen, da bi vzdrževal normalen minutni volumen.
Pri akutni mitralni regurgitaciji se to zgodi zaradi večje izpraznitve prekata - zmanjšanja
končnega sistolnega volumna (večji iztisni delež).
Kronična kompenzirana mitralna regurgitacija
Prehod v kronično fazo mitralne regurgitacije ima za posledico povečanje levega prekata
in ekscentrično hipertrofijo, kar pomeni večji končni diastolni volumen in večjo maso levega
prekata. Prvi omogoča ustrezen utripni volumen ob normalnem iztisnem deležu, kompenzacijska hipertrofija pa zmanjšuje stenski stres, ki se veča z raširitvijo levega prekata (1).
Kronična dekompenzirana mitralna regurgitacija
Opisani mehanizmi in aktivacija simpatičnega živčevja lahko bolnike s kronično mitralno
regurgitacijo dolgo časa ohranjajo v asimptomatičnem stanju. Tudi kazalci utripnega
volumna (iztisnega deleža) so lahko še normalni, četudi je že prisotna kontraktilna
disfunkcija. Napredovanje slednje premaga kompenzacijske mehanizme. Porast končnega
sistolnega volumna levega prekata pomeni zmanjšanje iztisnega deleža. Poraste končni
diastolni tlak, ki pomeni dodatno hipertrofijo in razširitev levega prekata, s čimer je
sklenjen 'circulus vitiosus'.
Klinična slika
Bolniki s kronično mitralno regurgitacijo so lahko leta dolgo brez večjih težav. Pojav
slednjih je odvisen od številnih dejavnikov: stopnje poslabšanja te bolezni, velikosti levega
atrija, tlaka v pljučnih venah in tlaka v pljučnih arterijah, pojavnosti paroksizmalne ali
kronične atrijske tahiaritmije in prisotnosti morebitne pridružene valvularne, miokardne
ali koronarne bolezni.
Simptomi (dispneja) lahko nastopijo kljub ohranjeni kontraktilni funkciji levega prekata
pri bolnikih s povišanim venskim tlakom v pljučih ali ob atrijski fibrilaciji, po drugi strani pa
so znak popuščanja levega prekata, kar pogosto pomeni že ireverzibilno okvaro.
Kronična utrujenost in splošna oslabelost kot posledici zmanjšanega minutnega volumna
sta značilnosti napredovale mitralne regurgitacije, medtem ko so hemoptize in sistemske
embolizacije pogostejše pri napredovali mitralni stenozi.
Blaga mitralna regurgitacija praviloma ne povzroča večjih težav.
Pri bolnikih s hudo kronično mitralno regurgitacijo, ki imajo močneje povečan levi atrij in
sorazmerno blago povišane tlake v njem, pljučni žilni upor ni pomembneje povečan. Zato
je klinična slika (utrujenost, oslabelost) pri teh bolnikih odraz zmanjšanega minutnega
volumna.
Desnostransko srčno popuščanje, izraženo s kongestivno hepatomegalijo, edemi in ascitesom,
se pojavlja pri bolnikih s povečanim pljučnim žilnim uporom in pljučno hipertenzijo ter pri
bolnikih z akutno mitralno regurgitacijo.
Angina pektoris je redek spremljajoči simptom, če ni pridružene koronarne bolezni.

Naravni potek mitralne regurgitacije je odvisen od njenega volumna, vzroka za obolenje
in 'miokardne funkcije'. Asimptomatični bolniki z blago obliko te bolezni so običajno
vrsto let brez težav. Huda mitralna regurgitacija pa se razvije le pri manjšem odstotku teh
bolnikov (z rupturo horde, nacepljenim infektivnim endokarditisom). Pri blagi mitralni
regurgitaciji je zaradi prolapsa mitralne zaklopke napredovanje v hudo obliko zelo variabilno, vendar večinoma poteka postopno.
Diagnostika

Elektrokardiogram
Obremenitev levega preddvora in sčasoma nastop atrijske fibrilacije sta vodilni spremembi.
Znaki povečanja levega prekata so prisotni le pri približno 25 % bolnikov s hudo mitralno
regurgitacijo (B), znaki hipertrofije desnega prekata (posledica sekundarne pljučne hipertenzije) pa v približno 15 %.
Rentgenogram prsnih organov
Kardiomegalija na račun povečanja predvsem levih votlin. Pogosto je zelo povečan levi
preddvor. Vendar je korelacija med dimenzijami in tlakom v atriju majhna!
Intersticijski edem in Kerleyeve črte B vidimo pogosto pri bolnikih z akutno mitralno
regurgitacijo ali pri napredovalem popuščanju levega prekata.
Ehokardiogram
Poleg dvodimenzionalne morfološke ocene strukturnih sprememb srca, ocene sistolne
funkcije in regionalnih motenj krčljivosti omogočajo dopplerske meritve še kvalitativno in
kvantitativno oceno valvularne regurgitacije. Kvalitativna ocena dobro korelira z angiografsko metodo, medtem ko je pri kvantitativni oceni dopplerska metoda natančnejša (1).
Dopplerska ehokardiografija je pomembna tehnika tudi pri oceni tlakov v pljučni cirkulaciji.

Tabela 3. Kvantitativni parametri pri različnih stopnjah mitralne regurgitacije (MR)
Stopnja
MR

Angiografska
lestvica

Regurgitacijska
frakcija (%)

EROA (mm³)

VC diameter
(mm)

Regurgitacijski
volumen (ml)

Blaga

1

< 30

< 20

< 0.3

< 30

Zmerna

2 in 3

30-50

20-40

0.3-0.5

30-59

Huda

4

> 50

> 40

> 0.5

> 60

Zdravljenje

Z zdravili
Nedvomno je pri akutni mitralni regurgitaciji indicirano zdravljenje z vazodilatatorji
za zmanjšanje sistoličnega bremena (s tem povečanja iztisnega deleža) in zmanjšanja
diastoličnega bremena (polnitvenih tlakov levega prekata).
O smiselnosti zdravljenja kronične kompenzirane mitralne regurgitacije ni dovolj dokazov,
zato po priporočilih teh bolnikov, ki so asimptomatični in normotenzivni, ne zdravimo z
zaviralci ACE. Izjema so bolniki s hudo mitralno regurgitacijo, simptomatični ali z disfunkcijo
levega prekata ali z obema stanjema, ki jih zdravimo z zaviralci ACE in blokatorji beta
receptorjev.
Nujna je profilaksa infektivnega endokarditisa antikoagulantna zaščita in, če je potrebno,
damo bolnikom z atrijsko fibrilacijo še beta blokator/digitalis.
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Kirurško
Brez kirurškega zdravljenja je prognoza bolnikov z mitralno regurgitacijo in srčnim
popuščanjem slaba.
Za večino pa je najpomembnejše vprašanje, kdaj je optimalen čas za njihovo kirurško
zdravljenje.
Priporočila ACC/AHA za kirurško zdravljenje neishemične hude mitralne regurgitacije
(MR) (3)

CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA S FUNKCIONALNO IN
ISHEMIČNO MITRALNO REGURGITACIJO IN KORONARNO
BOLEZNIJO
Nadja Ružič Medvešček
Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Razred I
1. simptomatična MR (akutna ali kronična)
2. asimptomatični bolniki s hudo MR in blago do zmerno disfunkcijo levega prekata ,ki je definirana
kot: iztisni delež 30 do 60 % IN končna sistolna dimenzija levega prekata 45 do 55 mm
Razred IIa
1. asimptomatični bolniki z normalno funkcijo levega prekata in
• atrijsko fibrilacijo ALI
• pljučno hipertenzijo ( > 50 mm Hg med mirovanjem ali > 60 mm Hg med obremenitvijo)
2. asimptomatični bolniki z
• iztisnim deležem 50 do 60 % ALI
• s končno sistolno dimenzijo levega prekata 45 do 55 mm
3. huda sistolna disfunkcija levega prekata (iztisni delež < 30 % ali končna sistolna dimenzija LV
>55 mm ali oboje, ob visoki verjetnosti ohranjenih hord)

Zdravljenje mitralne regurgitacije ob pridruženi koronarni bolezni
Na splošno je prognoza bolnikov z ishemično mitralno regurgitacijo slabša kot pri onih
z degenerativno mitralno regurgitacijo.
Bolniki z ishemično mitralno regurgitacijo (opisano v naslednjem poglavju) imajo v primerjavi
z bolniki z degenerativno obliko obsežnejšo koronarno bolezen, slabšo funkcijo prekata,
več pridruženih obolenj in več težav/simptomov. Slednji poleg tehnične uspešnosti posega
pomembno vplivajo na preživetje po kirurški korekciji mitralne zaklopke in revaskularizaciji
miokarda.
Med bolniki z ishemično in degenerativno mitralno regurgitacijo s primerljivimi dejavniki
tveganja (obseg koronarne prizadetosti, funkcija levega prekata) ni pomembnih razlik
v deležu preživetja po opravljeni revaskularizaciji in rekonstrukciji mitralne zaklopke
(anuloplastika ali zamenjava zaklopke) (4).
Etiologija mitralne regurgitacije ob priduženi koronarni bolezni torej selektivno nima
pomembnega vpliva na poznejše rezultate preživetja po revaskularizaciji miokarda.
O korekciji zmerne in blage mitralne regurgitaije (ishemične in degenerativne) ob načrtovani
revaskularizaciji miokarda še ni jasnega stališča.
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Opis bolezni
Ishemična mitralna regurgitacija (IMR) je najpogostnejša pridobljena napaka zaklopk.
Njena pogostnost se povečuje, ker se veča tudi pojavnost ishemične bolezni srca in ker se
življenjska doba teh bolnikov podaljšuje. Nastane kot zaplet ishemične bolezni srca. Glede
na potek je akutna, kronična in prehodna (intermitentna, tranzitorna). Ima jo kar okrog
20 % bolnikov z akutnim miokardnim infarktom (MI), in to večinoma blago do zmerno
obliko. Ishemična mitralna regurgitacija včasih tudi izgine, v nekaj odstotkih pa je huda.
Akutna huda IMR nastane ob akutnem obsežnem srčnomišičnem infarktu (MI), ki ga običajno spremlja šokovno stanje ali pljučni edem ali oboje. Nastane tudi zaradi disfunkcije
ali rupture dela ali redkeje cele papilarne mišice. Ta stanja ogrožajo življenje in zahtevajo
nujno ukrepanje. Akutna IMR se patofiziološko loči od kronične. Posebna oblika akutne
IMR je prehodna IMR, povezana s prehodno ishemijo srčne mišice in jo moramo kot tako
tudi zdraviti.
Najpogosteje napreduje IMR zahrbtno. Ne glede na način zdravljenja ima slab dolgoročni
izid. Njena kronična oblika je posledica prizadete srčne mišice, ki sčasoma preoblikuje levi
prekat in v končni fazi hudo prizadene geometrijo mitralnega aparata. Večinoma se razvija
počasi, skladno s počasnim preoblikovanjem prekata.
Patologija kronične ishemične mitralne regurgitacije
Mitralni aparat je zapletena struktura, ki jo sestavlja šest anatomskih delov: listi mitralne
zaklopke, horde, obroč, papilarne mišice ter steni levega prekata in levega preddvora.
Tudi njegovo delovanje je zapleteno, za pravilen potek mora časovno natančno usklajeno
delovati vseh 6 sestavnih delov. Pri IMR so listi zaklopke in horde strukturno normalni. Ali
se bo ta bolezen razvila, do kakšne stopnje in kdaj, je odvisno od obsega, transmuralnosti
in lokacije miokardnega infarkta ter pridružene ishemije in fibroze. IMR je pogostejša in
hujša po spodnjestenskem miokardnem infarktu, ki je pogosto transmuralen in prizadene
papilarno mišico. Čim obsežnejša so asinergična območja in čim bolj sferičen je levi prekat,
tem pogostejša je huda IMR. Mitralni obroč je največkrat razširjen, obseg je večinoma
sorazmeren z razširitvijo prekata. Največkrat je razširjen tudi levi preddvor. Pri kronični
IMR je občasno prisoten prolaps mitralnega lista, večinoma pa gre za nepopolno zapiranje
listov mitralne zaklopke zaradi omejenega gibanja in nepravilnega položaja hord in papilarnih mišic v povečani in razoblikovani votlini levem prekatu. Patološke raziskave kažejo,
da papilarne mišice ostanejo po miokardnem infarktu fibrozirane in atrofirane, ne pa
podaljšane.
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Patofiziologija kronične ishemične mitralne regurgitacije
Patofiziološko dogajanje pri neishemični kronični mitralni regurgitaciji (MR) je dobro znano.
Mitralna regurgitacija je skoraj 'čista' volumska obremenitev levega prekata. Sprva se
celokupni in učinkoviti utripni volumen vzdržujeta z ekscentrično hipertrofijo. Nove
sarkomere se nalagajo zaporedno in daljšajo dolžino miocita. Podaljševanje celic poveča
miokardno maso in volumen prekata. Ta kompenzacijski mehanizem je učinkovit samo
prehodno, prej ko slej pride do disfunkcije levega prekata, ki je deloma posledica propadanja, še v večji meri pa disfunkcije miofibril. Aktivira se simpatično živčevje, ki prehodno
izboljša celotno stanje, hkrati pa pospeši miokardno okvaro. Raziskave kažejo, da lahko z
beta blokatorji okvarjanje zavremo, upočasnimo oziroma izboljšamo pa jo tudi s popravo
mitralne regurgitacije z reparacijo ali umetno zaklopko.
Ugodni obremenitveni pogoji prikrijejo nastajanje mišične disfunkcije. Volumska obremenitev poveča diastolično obremenitev (preload), iztis krvi v nizkotlačni levi preddvor
zmanjša sistolično obremenitev (afterload), oboje pa izboljša iztisni delež.
Da bi bilo kirurško zdravljenje uspešno, moramo poseči v dogajanje, preden nastane resna
okvara srčne mišice. Zanjo govori razvoj simptomov in prisotnost ehokardiografskih znakov
disfunkcije (iztisni delež < 60 % in končni sistolični premer levega prekata > 45 mm).
Tega dogajanja ne moremo enostavno prenesti na kronično IMR. Pri IMR se prepletata
dve škodi: prva je nastala zaradi volumske obremenitve in napredovanja bolezni, druga
pa zaradi propada dela srčne mišice po infarktu ali dolgotrajni ishemiji. Temu se pridruži
še poinfarktno preoblikovanje ishemične in normalno prekrvljene srčne mišice. Poveča
se diastolični stenski stres, ki sproži hipertrofijo miocitov in njihovo drsenje v oddaljenih
predelih brez infarkta. Ko se povečata končni sistolični stenski stres in volumen, se sistolična
disfunkcija pokaže z zmanjšanim iztisnim deležem, utripnim in minutnim volumnom.
Sčasoma postane hudo prizadeta kontraktilnost vsega miokarda. Spremembe levega prekata in srčne mišice imajo za posledico tudi diastolično disfunkcijo, ki se kaže z zvišanim
tlakom v levem prekatu, levem preddvoru; posledično se zviša pljučni zagozditveni tlak.
Levi preddvor se raztegne.
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tveganje za srčno popuščanje. Ni lahko razložiti, kako blaga IMR izzove povečano tveganje.
Morda ta bolezen ni vzrok, ampak samo kazalec geometrične nepravilnosti, ki vodi
v napredujoče preoblikovanje. S stresom izzvane geometrične spremembe levega prekata
lahko povečajo stopnjo IMR neodvisno od stopnje med mirovanjems. Tudi taki bolniki
imajo povečano tveganje za nastanek srčnega popuščanja, zato jih moramo skrbno spremljati (2).
Klinična slika in diagnostične preiskave
Pri bolnikih moramo opredeliti resnost koronarne bolezni, mehanizem nastanka ter
stopnjo IMR, prav tako stopnjo disfunkcije levega prekata in pljučno hipertenzijo. Pri
kronični obliki te bolezni pa prekatna geometrija in funkcija odsevata preoblikovanje
zaradi prebolelih infarktov in IMR. Bolniki potrebujejo včasih dodane diagnostične
preiskave in operativne posege, ki se razlikujejo od tistih pri bolnikih z izolirano koronarno
boleznijo ali primarno mitralno regurgitacijo. Včasih šele obremenitveno testiranje razkrije
pravo velikost problema. Vedno je potrebno opredeliti tudi druge sočasne bolezni.
Diagnoza mitralne regurgitacije je lahko varljiva tako klinično kot intraoperativno. Združena je s številnimi problemi. Šum IMR je pogosto slabo slišen ali celo neslišen. Več pove
razširjena in v levo pomaknjena srčna konica. EKG lahko kaže znake prebolelega miokardnega infarkta, lahko je prisotna atrijska fibrilacija. Na rentgenogramu prsnega koša je
srce različno povečano. Največ strukturnih in funkcijskih podatkov o zaklopki in miokardu
dobimo z ehokardiografsko preiskavo (transtorakalno - TTE ali transezofagealno - TEE). S
preiskavo lahko dokaj natančno ocenimo območne motnje v krčenju in globalno sistolično
funkcijo levega prekata ter količinsko opredelimo IMR (3). S koronarografijo opredelimo
koronarno patologijo. Ventrikulografija doda le malo k podatkom, dobljenim s preiskavama TTE in TEE. Pri bolnikih z ledvičnim popuščanjem se ji izognemo, če je le mogoče.
Meritve tlakov in pretokov lahko prispevajo k celokupni oceni stanja. Pljučna hipertenzija
je lahko prisotna, ni pa nujna. Večinoma je zmerna in odvisna od sistolične in diastolične
funkcije levega prekata in stopnje mitralne regurgitacije.

Naravni potek kronične ishemične mitralne regurgitacije

Zdravljenje kronične ishemične mitralne regurgitacije

Blaga do zmerna mitralna regurgitacija (MR) po akutnem miokardnem infarktu podvoji
30-dnevno in 3-letno umrljivost na 15 in 20 % v primerjavi z bolniki brez IMR. Blaga IMR
(1+) poveča umrljivost s 6 % na 10 %. Kronična zmerna MR (2+) pri simptomatični koronarni bolezni povzroči 17-% enoletno umrljivost. Enoletna umrljivost pri hudi MR (3+ in
4+) je približno 40 %. Med kateteriziranimi bolniki s simptomatično koronarno boleznijo
ima kronično IMR do 19,0 % bolnikov.
Razvoj srčnega popuščanja pozno po miokardnem infarktu je zlasti usoden, ker imajo taki
bolniki večkratno povečano tveganje za smrt v primerjavi z drugimi preživelimi po miokardnem infarktu (1). Napovedniki povečanega tveganja za nastanek srčnega popuščanja
po miokardnem infarktu so starost, sladkorna bolezen, okrnjena sistolična funkcija in IMR;
v tem obdobju se dogaja tudi aktivno preoblikovanje levega prekata. Razširitev votline
levega prekata in nevrohormonalna aktivacija vodita v napredujočo disfunkcijo preostalega viabilnega miokarda. Večina meni, da predstavlja IMR dodatno hemodinamično
obremenitev, ki še pospeši preoblikovanje, čeprav nekatere raziskave tega ne potrjujejo.
Vsekakor je agresivno preventivno ukrepanje (zaviranje simpatične aktivnosti in reninangiotenzin-aldosteronske osi ter ureditev arterijskega tlaka na normalno območje) v tem
obdobju zelo pomembno.
Med resnostjo IMR in zmanjšanim preživetjem obstaja stopenjska odvisnost. Tudi bolnike
z blago IMR in tiste, ki imajo ob njej ohranjeno sistolično funkcijo, spremlja povečano

Pri bolnikih s kronično IMR so pomembni 3 dejavniki: (1) prisotnost in resnost ishemije, (2)
stopnja IMR in (3) stopnja disfunkcije levega prekata. Bolniki z obstruktivno koronarno
boleznijo so lahko nesimptomatični ali pa imajo stabilno, napredujočo, nestabilno,
poinfarktno angino ali njen ekvivalent. Zaradi hudih simptomov, ogroženega miokarda
ali skrajšanega preživetja je potrebno ishemijo razrešiti. Pristop je enak kot pri bolnikih
brez IMR.
Drugi dejavnik je stopnja te bolezni. Blaga do zmerna IMR (1+ do 2+) pri bolniku brez
srčnega popuščanja ne potrebuje invazivnega zdravljenja. Hujša IMR ali simptomi srčnega
popuščanja ali oboje narekujejo razmislek o operaciji ne glede na zdravljenje ishemije.
Tretji dejavnik je stopnja disfunkcije LV, ki jo najtežje ocenimo v prisotnosti IMR. Simptomi
srčnega popuščanja so lahko posledica ishemije, IMR ali obojega.
Operativno zdravljenje
Bolniki s simptomatično koronarno boleznijo, ki niso primerni za intervencijsko kardiološko
zdravljenje, so kandidati za operativni poseg. Kriteriji za revaskularizacijo miokarda so
enaki ne glede na prisotnost IMR. Vendar prisotnost IMR ali disfunkcije levega prekata ali
obojega poveča operativno tveganje. Odločitev o opustitvi posega na mitralni zaklopki pri
blažjih stopnjah IMR (1+ in 2+) večinoma sprejmemo pred operacijo in jo s preiskavo TEE
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potrdimo v operacijski sobi ob nadzorovani pred- in poobremenitvi. Zaenkrat ni mogoče
napovedati, pri katerem bolniku bo samo revaskularizacija zmanjšala IMR. Obremenitveno
testiranje morda napove izboljšanje, če z obremenitvijo izzovemo izboljšano krčenje inferobazalnega dela levega prekata in zmanjšanje regurgitacije.
Nekateri menijo, da anuloplastika, narejena sočasno z revaskularizacijo, izboljša simptome,
zmanjša umrljivost in podaljša preživetje; drugi pa, da so rezultati ne glede na njeno
izvedbo, primerljivi (4). Različni rezultati so verjetno posledica več dejavnikov, kot so:
različne skupine bolnikov glede na stopnjo IMR in disfunkcijo levega prekata, nezanesljiva
predoperativna in pooperativna ocena stopnje in neučinkovito zdravljenje te bolezni.
Standardni kirurški poseg pri IMR je zmanjšanje mitralnega obroča z namenom, da bi
izboljšali apozicijo listov mitralne zaklopke. Zmanjšanje obroča samo po sebi ne zmanjša
vleka mitralne zaklopke in ne pomakne prekatne stene s posteriorno papilarno mišico
v normalnejši položaj. Čim večji je predoperativni vlek mitralne zaklopke, tem večja je
verjetnost, da anuloplastika ne bo dala zadovoljivega rezultata. Prekat se pogosto še naprej širi in preoblikuje, tako da je lahko začetni uspeh le prehoden. Kirurška korekcija
IMR zaenkrat ni najbolj uspešna. To pričajo tudi številne modifikacije anuloplastike, ki jih
razvijajo v zadnjem času, pa zaenkrat še niso obrodile zadovoljivih rezultatov (5). Pomanjkljivi uspehi so razumljivi glede na zapletenost mitralnega aparata in še večjo zapletenost
njegove disfunkcije ob upoštevanju dejstva, da je IMR v prvi vrsti srčnomišični problem in
ne problem zaklopke. V več kot 30 % IMR ostane ali pa se ponovno pojavi. Nezadovoljivi
rezultati, povečano tveganje zaradi podaljšanega ishemičnega časa in umrljivost od 6 do
12 % odvračajo kirurge, da bi se odločali za tak poseg.
Zmerna in huda IMR (3+ in 4+) in pomembna disfunkcija levega prekata sta klasični indikaciji za operativno zdravljenje mitralne zaklopke in sočasno koronarnih žil. V kolikšni meri
lahko z operativnim posegom na mitralnem aparatu vplivamo na razvoj srčnega popuščanja
in preživetje, zaenkrat še ni dorečeno.
Izolirano miokardno revaskularizacijo pri bolnikih z blago IMR spremlja večja operativna
umrljivost kot pri bolnikih brez nje. Pri blagi IMR (1+) je operativna umrljivost 3,4 do 4,5
%, pri zmerni pa (2+) pa 6,0 do 11 %. Petletno preživetje je odvisno od stopnje disfunkcije
levega prekata, starosti in pridruženih bolezni. Pri blagi MR (1+) je 5-letno preživetje 70do 80-%, pri zmerni pa 60- do 70-%.
Zgodovinsko je popravo ali zamenjavo zaklopke pri IMR spremljala operativna umrljivost
od 3 do 29,4 %, v približno 15 % je bila potrebna ponovna operacija. Bolnišnična umrljivost
po zamenjavi ali popravi zaklopke je od 3 do 33 %, povprečno 20 %. To so večinoma
podatki iz obdobja pred operacijami z ohranitvijo hord, vendar so novejše številke podobne.
Dejavniki tveganja za bolnišnično umrljivost so starost, srčno popuščanje, resnost disfunkcije levega prekata, iztisni delež, število bolnih koronarnih žil in pridružene bolezni.
Večina poročil navaja, da se 5-letno preživetje po revaskularizaciji in operaciji mitralne
zaklopke giblje med 30 in 40 %. Uspešna revaskularizacija in poprava IMR ne naredita
veliko za preživetje. Dosežena uspešnost je podobna kot pri zdravljenju srčnega popuščanja
z zdravili.
Vendar novejše raziskave govorijo v prid zgodnjemu kirurškemu ali internističnemu ukrepanju ali obojemu, ki naj bi preprečilo preoblikovanje levega prekata. Številne raziskave
kažejo, da je preživetje zmanjšano, če odlašamo s popravo mitralne zaklopke tako dolgo,
da nastopi disfunkcija levega prekata. Reperfuzija miokarda, čeprav prepozna, da bi
rešila miocite, zmanjša prekatno preoblikovanje in izboljša preživetje. Omejitev širjenja
miokardnega infarkta ohranja funkcijo in geometrijo levega prekata, s tem pa tudi funkcijo
mitralnega aparata.
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Zdravljenje z zdravili
IMR in učinkovito regurgitacijsko ustje sta dinamična pojava. Stopnja IMR je odvisna od
transmitralnega sistoličnega tlačnega gradienta, to je razlike sistoličnih tlakov v levem
prekatu in levem preddvoru. Odvisna je tudi od sile, ki zapira zaklopko, to je od sistolične
funkcije levega prekata. IMR je odvisna tudi od velikosti in oblike levega prekata, ki sta
odločilni za spremenjeni položaj papilarnih mišic in vlek mitralne zaklopke. Na te dejavnike
lahko vplivamo z vazopresornimi, vazodilatacijskimi in inotropnimi zdravili ter takimi, ki
zmanjšujejo predobremenitev. Zaviralci ACE lahko zadržijo napredovanje širitve levega
prekata, ni pa znano, kako delujejo na IMR. Poskusi na živalih in klinične raziskave kažejo,
da lahko z blokatorji adrenergičnih receptorjev beta zavremo in celo obrnemo neugodno
preoblikovanje levega prekata pri kroničnem srčnem popuščanju zaradi sistolične disfunkcije, čeprav ni podatkov o vplivu na IMR. Le-ta praviloma napreduje, kar narekuje potrebo
po stalnem intenzivnem zdravljenju, usmerjenem proti preoblikovanju in popuščanju
levega prekata. Omejitev prekatnega preoblikovanja je najučinkovitejša v zgodnjem
obdobju po miokardnem infarktu, zato moramo začeti zdravljenje čim prej po nastanku
okvare (če je mogoče v 24 urah po miokardnem infarktu). Nekaterim bolnikom lahko
dodamo poleg zdravili še resinhronizacijsko zdravljenje, ki zmanjša IMR, ker časovno uskladi
krčenje sten levega prekata, zmanjša njegov volumen in vlek listov mitralne zaklopke ter
tako izboljša koaptacijo listov.

Literatura
1.Grigioni F, Detaint D, Avierinos JF in sod.. Contribution of ischemic mitral regurgitation to congestive heart failure
after myocardial infarction. JACC, 2005; 45: 260-7.
2.Lancellotti P, Troisfontaines P, Toussaint AC, Pierard LA. Prognostic importance of exercise-induced changes in mitral regurgitation in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. Circulation, 2003; 108: 1713-17.
3.Agricola E, Oppizzi M, Maisano F in sod. Echocardiographic classification of chronic ischemic mitral regurgitation
caused by restricted motion according to tethering pattern. Eur J Echocardiogr, 2004; 5: 326-34.
4.Gillinov AM, Wierup PN, Blackstone EH in sod. Is repair preferable to replacement for ischemic mitral regurgitation? J Thorac Cardiovasc Surg, 2001; 122:1125-9.
5.Levine RA, Schwammenhtal E. Ischemic mitral regurgitation on the treshold of a solution. From paradoxes to
unyfing concepts. Circulation, 2005; 112: 745-58.

65

CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z MITRALNO STENOZO IN
KORONARNO BOLEZNIJO
Mojca Bervar
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za bolezni srca, pljuč in ožilja, Oblakova 5, 3000 Celje

Povzetek
Mitralna stenoza (MS) je redkejša srčna hiba, katere prevalenca v zadnjem desetletju upada,
predvsem zaradi zmanjšane pojavnosti revmatske vročice oz. njenega ustreznega zdravljenja.
Kadar ugotovimo pri bolniku pomembno stopnjo mitralne stenoze, ki je primerna za
invazivno zdravljenje, in s koronarno angiografijo potrdimo ali izključimo pridruženo
koronarno bolezen, se glede na izvid odločamo o obliki operativnega zdravljenja. Kadar je
koronarna bolezen simptomatična in je mitralna stenoza le spremljajoča, ocenimo resnost
slednje, koronarno anatomijo in se glede na ugotovitve odločimo za perkutani poseg na
koronarnih žilah ali operativno zdravljenje zaklopke in koronarne bolezni.
Etiologija
Mitralna stenoza je najpogosteje posledica revmatske vročice, ki povzroči zadebelitev ali
kalcinacije v zaklopki, zlepljenje ene ali obeh komisur in zlepljanje, krajšanje in zadebelitev
podpornega aparata zaklopke. Revmatični hibi sta pogosto pridruženi prizadetost trikuspidne zaklopke in aortna regurgitacija. Sočasna koronarna bolezen pogosteje spremlja
degenerativno mitralno stenozo ali nastalo v sklopu revmatoidnega artritisa in sistemskega
eritematoznega lupusa (SLE). Drugi razlogi za mitralno stenozo so redki, najredkejši pa
povezani s koronarno boleznijo.
Diagnostični postopek
S pomočjo anamnestičnih podatkov o zmogljivosti, palpitacijah in obremenitveni bolečini
v prsnem košu, po dejavnikih tveganja za koronarno bolezen in s kliničnim pregledom
(med katerim lahko slišimo diastolni šum nad mitralno zaklopko, absolutno aritmijo ali
znake srčne odpovedi), se odločimo za dodatne diagnostične metode, s katerimi opredelimo
pomembnost mitralne stenoze in koronarne bolezni.
Poleg EKG in RTG p. c. moramo tudi opraviti ehokardiografijo, ki je ključna preiskava
za opredelitev pomembnosti zožitve (stenoze), pokaže nam morfološke spremembe na
zaklopki in oceni prisotnost zvišanih tlakov v pljučnem obtoku. S transezofagealno ehokardiografijo lahko dodatno ugotovimo še trombe v levem atriju in avrikuli.
Kadar z ehokardiografijo pri mirujočem bolniku ne ugotovimo pomembne mitralne stenoze, temveč le povečan levi atrij (LA), in se le-ta pritožuje zaradi slabe telesne zmogljivosti,
lahko pomembnost zožitve potrdimo z obremenitvenim testom in ehkokardiografijo ali
dobutaminskim testom (s stresno ehokardiografijo).
Srčna katetrizacija je zaradi natančnosti ehokardiografske preiskave izgubila svoj pomen,
potrebna pa je koronarografija med operativno pripravo bolnika ali kadar so prisotni
simptomi in znaki pomembne koronarne bolezni.
Normalna mitralna zaklopka je nežna, njena površina znaša 4 do 6 cm2. Ko se njena površina zmanjša na 1,5 cm2 in manj, postane pomembna. Prvi simptomi, ki se pojavijo ob
66

pomembni zožitvi, so zmanjšana telesna zmogljivost in paroksizmi atrijske fibrilacije (v 20
% kot prvi simptom bolezni), levostransko srčno popuščanje in pljučni edem, v končni fazi
pa desnostranska srčna odpoved.
Naravni potek bolezni je odvisen od hitrosti napredovanja mitralne stenoze, ki je hitrejši
pri močno spremenjeni mitralni zaklopki (0,1 do 0,3 cm2 na leto). Preživetje je odvisno od
prisotnih simptomov: pri bolnikih, ki jih nimajo, znaša 10-letno preživetje 84 %, močno
simptomatični bolniki pa preživijo 5 let v samo 44 %.
Načini zdravljenja

Simptomatično in profilaktično zdravljenje mitralne stenoze
Antikoagulantno zdravljenje z vrednostjo INR med 2,5 in 3,5 je obvezno:
• za bolnike s paroksizmi atrijske fibrilacije (AF),
• za bolnike v sinusnem ritmu, ki so utrpeli embolični dogodek ali imajo tromb v levem
atriju.
Priporočljivo pa:
• kadar levi atrij meri v premeru več kot 5,5 cm,
• kadar je v levem atriju gost spontani kontrast.
Zdravila, ki zmanjšujejo simptome:
• nitratna zdravila,
• diuretiki,
• blokatorji betaadrenergičnih receptorjev,
• verapamil, diltiazem.
Antibiotična profilaksa je potrebna pri posegih z velikim tveganjem, kot so:
• posegi v orofaringealnem območju,
• posegi v predelu sečil in rodil,
• kirurški posegi v prebavilih.
Elektrokonverzija atrijske fibrilacije (AF) ob močno povečanem levem atriju ni smiselna
zaradi zelo verjetnega recidiva.

Vzročno zdravljenje mitralne stenoze
Ehokardiografska merila za invazivno zdravljenje mitralne stenoze:
Zmerna mitralna stenoza 1,1 do 1,5 cm2 ali njena huda oblika 1,0 cm2 ali manj
Gradient na mitralni zaklopki več kot 10 mm Hg
Prisotnost pljučne hipertenzije
Trikuspidalna regurgitacija
Oblike invazivnega zdravljenja:
• perkutana balonska komisurotomija,
• kirurška mitralna komisurotomija,
• kirurška menjava mitralne zaklopke za umetno mitralno zaklopko.

Ukrepanje ob sočasni koronarni bolezni:
Ocenimo pomembnost mitralne stenoze.
Ocenimo pomembnost koronarne bolezni.
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Pomembna mitralna stenoza in sočasna koronarna bolezen – operativno zdravljenje.
Mejno pomembna mitralna stenoza in trožilna koronarna bolezen – operativno zdravljenje.
Nepomembna mitralna stenoza in koronarna bolezen – presodite med perkutano koronarno angioplastiko in operativnim zdravljenjem.

KAJ MORA NAREDITI OSEBNI ZDRAVNIK PRI PRIPRAVI NA
OPERACIJO SRČNIH ZAKLOPK IN KORONARNIH ARTERIJ IN PO
NJEJ

Predpišemo zdravila, ki vplivajo na preživetje koronarnih bolnikov, kot so: acetilsalicilna
kislina, hipolipemično zdravilo, blokator betaadrenergičnih receptorjev, zaviralec ACE/
antagonist AT II.

Mateja Guštin
Ambulanta splošne medicine Mateja Guštin, Mirna Peč

Sklep
Mitralna stenoza in koronarna bolezen se redko pojavljata skupaj.
Ob prevladujočih simptomih koronarne bolezni in blagi mitralni stenozi se odločimo za
zdravljenje koronarne bolezni s perkutano koronarno intervencijo (PCI) ali za operativni
poseg, odločitev je odvisna od sprememb na koronarnih žilah. Pri bolnikih s hudo mitralno
stenozo se običajno odločimo za operativno zdravljenje ne glede na prisotnost primernih
sprememb na koronarnih žilah, primernih za obravnavo s PCI.
Najteže se odločamo pri bolnikih z zmerno mitralno stenozo, ko s stresno ehokardigrafijo
ocenimo njeno pomembnost in se glede na ta izvid odločimo za perkutano koronarno
angioplastiko ali operativni poseg.
Bolnika zdravimo z zdravili, ki dokazano podaljšajo preživetje ob sočasni koronarni bolezni,
hkrati pa uvedemo antikoagulanto zdravljenje, kadar je potrebno, in izvajamo ustrezno
antibiotično zaščito.
Težave med zdravljenjem lahko nastanejo, kadar ob velikem tveganju za embolične
dogodke bolnik po PCI potrebuje poleg varfarina še kombinirano antiagregacijsko
zdravljenje.
V obravnavanju teh stanj nimamo skupine bolnikov z mitralno stenozo, ki bi bila primerna
za perkutano balonsko komisurotomijo, katere pri nas trenutno ne izvajamo. Opisana
obravnava je zato prilagojena trenutnim možnostim pri nas.
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V ambulanti splošne/družinske medicine postavimo sum ter diagnosticiramo bolezni
zaklopk in koronarno bolezen po najpogostejših znakih in simptomih, na podlagi katerih
se odločimo, ali bomo bolnika napotili v nadaljnjo obravnavo h kardiologu ali na ciljane
diagnostične preiskave.
Šum na srcu je znak, ki ga želimo opredeliti, zato bolnika napotimo na ultrazvočni pregled
srca. Preiskovalec nam posreduje podatke o morfologiji in funkciji srca ter navadno tudi
svetuje nadaljnje ukrepe, bodisi priporočljiv čas za kontrolno ultrazvočno preiskavo bodisi
potrebo po dodatni diagnostiki.
Bolečina v prsih je simptom, pri katerem najprej pomislimo na ishemično bolezen srca,
zato bolnika napotimo na dodatne diagnostične preiskave, najpogosteje najprej na obremenitveno testiranje.
Tako postane naš bolnik tudi bolnik kardiologa. Od tu naprej naj bi vodenje potekalo
s sodelovanjem izbranega osebnega zdravnika (IOZ) in kardiologa. Ko kardiolog opredeli
bolezen (oceni stopnjo okvare in naredi načrt zdravljenja), bolnika vodimo v ambulanti
splošne/družinske medicine.
• V skladu z veljavnimi smernicami vodimo zdravljenje za zmanjšanje dejavnikov tveganja
za napredovanje ateroskleroze. Intenzivno zdravimo hipertenzijo, zvišano raven lipidov,
sladkorno bolezen, poskrbimo za antiagregacijsko in antikoagulantno zdravljenje, motiviramo bolnika k prenehanju kajenja, k doseganju ustrezne telesne mase, h gibanju in
zmanjšanju stresnega načina življenja.
• Bolnika naročamo na redne kontrole v svojo ambulanto ter se ustrezno odzivamo na vse
objektivne in subjektivne spremembe zdravstvenega stanja. Skrbimo za redne kontrolne
preglede in/ali preiskave pri kardiologu. Pozorni smo na to, da ne zamudimo primernega
časa za operativni poseg. Nekateri bolniki s hibo zaklopk imajo razmeroma majhne
subjektivne težave, tako da ne čutijo potrebe po kirurškem zdravljenju. Te bolnike seznanimo s tem, da so lahko spremembe na srcu pozneje tolikšne, da operacija ni več smiselna,
in jih tako motiviramo za operativni poseg takrat, ko je čas za operacijo optimalen. Bolnika
poučimo o stanjih, pri katerih mora takoj poiskati zdravniško pomoč. (Nekateri bolniki
ob znakih akutnega koronarnega sindroma še vedno predolgo čakajo, preden poiščejo
zdravniško pomoč.)
• Skrbimo za profilakso infekcijskega endokarditisa v skladu s smernicami.
• Ob pojavu atrijske fibrilacije bolnika napotimo v antikoagulantno ambulanto. Razložimo
mu namen antikoagulantnega zdravljenja, njegove neželene učinke, katerih zdravil in
hrane naj bi se izogibal, ob kontrolah pa preverjamo, ali upošteva navodila za antikoagulantno zdravljenje. Ustrezno uredimo srčno frekvenco.
Ves čas je pomembno sodelovanje s kardiologom glede zdravljenja, diagnostike, kontrolnih
pregledov … Če bolezen napreduje, kardiolog oceni, kdaj bolnik potrebuje invazivno
diagnostiko, dodatne preiskave in operativno zdravljenje.

69

Ko je bolnik predviden za operativni poseg zaklopk in/ali koronarnih arterij, nastopi zanj
težko obdobje čakanja na operacijo – po navadi doma. Negotovost in strah skušamo
zmanjšati s tem, da bolniku razložimo, kakšen poseg bo opravljen, kako bo potekalo zdravljenje v bolnišnici in nato doma. Po možnosti bolnika obiščemo na domu. Tako spoznamo
razmere, v katerih živi. Izvemo, ali ima svojce, ki bodo skrbeli zanj po operaciji, kakšne so
bivalne razmere – arhitektonske ovire za gibanje in rehabilitacijo, možnosti za osebno
higieno … Vedeti moramo, ali bo bolnika lahko kdo odpeljal v Ljubljano ali Maribor, ko
bo prejel obvestilo za operacijo. Prav bi bilo, da bi bil z osnovnimi socialnimi razmerami
seznanjen tudi operater oziroma lečeči kirurg. Tako bi vedel, kaj bolnika čaka doma, in se
ne bi zgodilo, da bolnika, ki je po operaciji še zelo slaboten, reševalec pripelje v prazen
dom, kjer ni nikogar, ki bi skrbel zanj.
Med pripravo na operacijo lahko izbrani osebni zdravnik napoti bolnika na preglede
za odkrivanje vnetnih žarišč (otorinolaringolog, zobozdravnik, ginekolog). O izvidih
opravljenih preiskav sproti obveščamo lečečega kardiologa. Poskrbimo tudi za potrebna
cepljenja proti gripi, pnevmokoku. Nadzorujemo zdravljenje in ga po potrebi prilagodimo.
Pozorni smo na poslabšanje stanja (srčno popuščanje, angina pektoris v mirovanju).
Pred operacijo opravimo preiskave v skladu z navodilom, ki ga je pripravil razširjeni
strokovni kolegij anesteziologov in zdravnikov družinske medicine (Priloga 1). Pri ustrezni
predoperativni pripravi nam težave povzroča to, da ne vemo, kdaj naj bi bil bolnik operiran.
Največkrat so bolniki o datumu sprejema na kardiokirurgijo obveščeni s telegramom. Čas
do sprejema je kratek, pogosto le dan ali dva. Tako ne moremo ustrezno oziroma varno
prekiniti antiagregacijskega zdravljenja, niti priskrbeti ustreznih laboratorijskih izvidov.
Če bolnik nima svojcev, ki bi ga lahko odpeljali do ustanove, kjer bo operiran, in ni sposoben
za samostojno potovanje z javnim prevoznim sredstvom, poskrbimo za nenujni reševalni
prevoz.
Čas hospitalizacije se tudi po kardiovaskularnih posegih skrajšuje. Tako prihajajo bolniki
domov pogosto še zelo slabotni in s kopico težav. Težavno je, če ob prihodu domov še
nimajo dokončne odpustnice z jasnim opisom zdravljenja in navodili za nadaljnje vodenje.
Na začasnih odpustnicah je navadno napisano le zdravljenje z zdravili. Tako mora izbrani
osebni zdravnik bolnika po odpustu čim prej pregledati, najbolje v ambulanti, če je bolnik
v taki kondiciji, da lahko pride na pregled, sicer pa ga obišče na njegovem domu. Na
hišnem obisku preverimo, če tega nismo storili že pred odhodom na operacijo, kakšno
pomoč in nego ima bolnik doma ter po potrebi za dodatno pomoč vključimo ustrezne
službe.
Pooperativne rane
Ob prvem pregledu je pomembno pregledati pooperativne rane. Ali so rane zaceljene, ali
so odstranjeni vsi šivi oziroma sponke, ali so prisotni sekrecija, znaki vnetja, dehiscence,
fistule … Po potrebi rane ustrezno oskrbimo do sanacije sami ali s patronažno sestro. Svetujemo,
kako naj negujejo brazgotine, da bi zmanjšali hipertrofijo in kontrakture. Bolnika poučimo o
stanjih, na katera mora biti pozoren in o katerih nas mora takoj obvestiti: zvišana telesna
temperatura, vse spremembe na pooperativni rani oziroma brazgotini (rdečina, izcedek,
oteklina …).
Zdravljenje, sodelovanje s kardiologom
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Preverimo zdravljenje, ki ga ima bolnik ob odpustu. Pri tem smo pozorni predvsem na morebitno podvajanje. Med hospitalizacijo se pogosto zgodi, da je zdravljenje spremenjeno

ali pa so uvedena in na odpustnici navedena zdravila, ki so le farmacevtske različice zdravil,
ki jih je bolnik jemal do prihoda v bolnico. Bolniki so zato ob prihodu domov zmedeni, saj
imajo doma zdravila, ki so jih jemali do operacije, in še morebitna nova, ki so jih prejeli
ob odpustu iz bolnice. Pogosto opažamo, da vestni bolniki jemljejo po dva zaviralca ACE
ali sartana iste skupine, vendar z različnim imenom, podobno je tudi z betazaviralci in
diuretiki. Nejasnosti glede zdravljenja najlažje razčistimo na hišnem obisku, ko vidimo,
katere vrste zdravil ima bolnik doma, ali pa bolniku naročimo, da vsa zdravila, ki jih jemlje
oziroma jih ima doma, prinese s seboj na pregled v ambulanto. Pri uravnavanju zdravljenja
mora biti glavno vodilo stanje bolnika. Če je bolnik hipotenziven, slaboten in omotičen,
nas ne sme biti strah prilagoditi zdravljenje, tako da odmerke zmanjšujemo do vrednosti,
pri katerih je krvni tlak urejen, frekvenca srca ustrezna in ni znakov kongestije okončin
ali pljuč. Prav tako moramo ukrepati, tudi ko se bolnikovo stanje izboljšuje, ko postane
spet zmogljivejši in aktiven ter mu krvni tlak in frekvenca naraščata – tudi takrat moramo
zdravljenje ustrezno prilagoditi. Prav bi bilo, da je tudi kardiolog, ki je bolnika vodil do
operacije, obveščen, da je bil njegov bolnik že operiran in da je ponovno doma. Hkrati
z obvestilom o tem, da je bil naš bolnik že operiran, je dobro s kardiologom dogovoriti se
glede prilagajanja zdravljenja in kontrolnih pregledov pri njem.
Antikoagulantno, antiagregacijsko zdravljenje
Nekateri bolniki so imeli uvedeno antikoagulantno zdravljenje že pred operacijo, za
nekatere pa je to novost, zato jim razložimo namen zdravljenja in režim kontrol. Napotimo
jih v ustrezno antikoagulantno ambulanto in po potrebi, če nimajo možnosti osebno opravljati kontrole v antikoagulantni ambulanti, uredimo pomoč patronažne sestre, ki odvzame
kri in jo dostavi v antikoagulantno ambulanto. Če mora bolnik po operaciji prejemati
injekcije heparina, preverimo, ali subkutano aplikacijo obvlada sam ali svojci, sicer tudi za
to poskrbi patronažna sestra. Antiagregacijsko zdravljenje zlasti bolniki s koronarno boleznijo poznajo in prejemajo tudi pred operacijo, zato jim je poznana. Vseeno jih moramo
opozoriti, da jo še vedno potrebujejo.
Lajšanje bolečin
Po klasičnih operacijah na odprtem srcu s sternotomijo imajo bolniki znatne bolečine.
Skrbno moramo izbrati ustrezno analgetično zdravljenje, ki učinkovito blaži bolečine in je
združljivo z zdravili, ki jih bolnik že prejema (antihipertenzivi, antikoagulantno in antiagregacijsko zdravljenje).
Znaki srčnega popuščanja, ledvična insuficienca
Pozorni smo na znake srčnega popuščanja. Ob prihodu domov so bolniki pogosto še
dekompenzirani, z edemi spodnjih okončin, ugotovimo pa lahko tudi znake zastoja nad
pljuči. Preveriti moramo, ali ima bolnik plevralni izliv, ki je po operacijah na srcu pogost. Če
je plevralni izliv prisoten in bolnika respiratorno ogroža, ga napotimo v bolnišnico. Vedno
moramo imeti v mislih tudi ledvično insuficienco in motnje elektrolitov, zato v ustreznih
časovnih obdobjih preverjamo dušične retente in elektrolite.
Telesna dejavnost, rehabilitacija
Po operaciji na srcu so bolniki in njihovi svojci zelo zaskrbljeni zaradi novonastalih razmer
v zdravstvenem stanju, po navadi pa so tudi zelo motivirani za spremembo življenjskega
sloga. Zato je pomembno, da jim svetujemo, katera vrsta telesne dejavnosti je zanje
primerna in kako vedo, kolikšen fizični napor je zanje še varen. Vedno jih spodbujamo
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tudi k ustrezni prehrani in nadzoru telesne mase. V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja imajo bolniki po operaciji srčnih zaklopk in koronarnih arterij pravico do
zdraviliškega zdravljenja. Zato izbrani osebni zdravnik (če to ni bilo storjeno v bolnici)
pripravi predlog za zdraviliško zdravljenje in ga skupaj z ustrezno medicinsko dokumentacijo
pošlje k imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Profilaksa endokarditisa
Vsem bolnikom z vstavljenimi umetnimi srčnimi zaklopkami moramo razložiti, pred katerimi
posegi potrebujejo zaščito z antibiotiki. Pred posegi, na katere ga napotimo sami, tudi
poskrbimo za predpis ustrezne profilakse. Ker pa nekatere obravnave bolnikov potekajo
tudi brez izbranega osebnega zdravnika, je pomembno, da skušamo pri bolniku doseči
vsaj to, da bo vsakemu zdravniku, pri katerem bo v obravnavi, povedal, da ima umetno
srčno zaklopko.
Ocena delazmožnosti in telesne okvare
Šest mesecev po operaciji srčnih zaklopk in/ali koronarnih arterij je rehabilitacija zaključena,
zato bolnika, če menimo, da je to potrebno, napotimo na pristojno komisijo (invalidska
komisija – IK) Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za oceno delazmožnosti
in telesne okvare. Operacija koronarnih arterij je pogosta pri bolnikih, ki so še delovno
aktivni, zato je ob zaključku zdravljenja treba preveriti, ali so še sposobni opravljati svoje
delo ali so potrebne omejitve oziroma skrajšan delovni čas. Na invalidsko komisijo napotimo tudi tiste bolnike, ki potrebujejo oceno telesne okvare za uveljavljanje invalidnosti,
in zlasti starejše, za oceno morebitne pomoči drugih oseb – tako imenovani dodatek za
pomoč in postrežbo.
Sklep
Kot povsod v medicini je tudi pri boleznih srčnih zaklopk in koronarnih arterij za uspešno
zdravljenje izredno pomembno sodelovanje izbranega osebnega zdravnika, kardiologa in
kardiokirurga. Poskrbeti moramo za to, da bomo imeli možnost konzultacije v vseh smereh,
ko to potrebujemo. Menim, da nam današnja komunikacijska sredstva to omogočajo, zato
predlagam, da na napotnice in odpustnice pripišemo svoje elektronske naslove in telefonske
številke, na katerih smo dosegljivi.
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KAJ MORA NAREDITI SPECIALIST PRI PRIPRAVI NA OPERACIJO
SRČNIH ZAKLOPK IN KORONARNIH ARTERIJ IN PO NJEJ
Iztok Gradecki
Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek, Odsek za bolezni srca in ožilja,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Uvod
Specialist mora pri pripravi bolnika na operacijo srčnih zaklopk in koronarnih arterij opraviti
preiskave, s katerimi bo ocenil stopnjo prizadetosti zaklopk, opredelil koronarno bolezen
in morfološko in funkcijsko stanje vseh srčnih votlin, predvsem obeh prekatov. Bolnikova
klinična slika, pridružene bolezni in rezultati preiskav so temelj, na katerem naredi načrt
zdravljenja.
Pregledi in ukrepi med pripravo na operacijo
Pri pregledu bolnika pridobi natančne anamnestične podatke, oceni njegovo klinično stanje,
zlasti pozorno nevrološki status, srce in žilje, funkcionalno zmogljivost ter podrobno opredeli status vratnih in femoralnih arterij v ingvinalnem predelu. Sledi odčitek bolnikovega
elektrokardiograma (EKG). Opravi tudi ehokardiografsko preiskavo, ki je temeljna preiskava za odločitev o načinu vodenja in zdravljenja bolnikov z boleznimi srčnih zaklopk.
S preiskavo natančno opredelimo anatomsko zgradbo zaklopke in njeno morfološko okvaro.
Izmerimo velikost obeh prekatov, opredelimo sistolično funkcijo levega in desnega prekata
in diastolično funkcijo levega prekata ter opredelimo funkcionalni pomen okvare zaklopke
s kvantitativnimi metodami.
Sledijo laboratorijske preiskave krvi in seča, kjer določimo naslednje vrednosti: sedimentacijo
krvi (SR), krvno sliko (KS), protrombinski čas (PČ) oziroma mednarodno normalizirano razmerje (INR), krvni sladkor, sečnino, kreatinin, elektrolite, hepatogram, amilaza in lipaza
(le v primeru anamnestičnih podatkov o bolezni pankreasa), troponin in BNP (v primeru
indikacij), C reaktiven protein (CRP), prostata specifičen antigen (PSA) pri moških, seč,
v primeru prisotnosti levkociturije še urinokulturo. Potrebno je določiti krvno skupino.
Neposredno pred operacijo odvzamemo še brise sluznic in kože zaradi preprečevanje
širjenja okužb s proti meticilinu odpornim stafilokokom. Kadar je indicirano, naredimo še
serološke preiskave za potrditev ali izključitev hepatitisov in sindroma pridobljene imunske
oslabelosti (HIV). Svetujemo, da pri bolniku opravimo še test za dokazovanje okultne
krvavitve iz prebavil (hemokult).
Bolnik opravi še spirometrijo za opredelitev pljučne funkcije in obremenitveno testiranje
s telesnim naporom, če le-to ni kontraindicirano (aortna stenoza). Tako opredelimo
njegovo telesno zmogljivost in simptome, ki jih izzove napor; ugotovimo lahko morebiti
pridruženo miokardno ishemijo. Bolnikom s koronarno boleznijo moramo pred operacijo
na odprtem srcu opraviti še ultrazvočni pregled vratnih arterij in v določenih primerih,
ko izvid ultrazvočne preiskave ne zadošča, še angiografsko preiskavo vratnih arterij
z računalniško tomografijo (CT). Pred operacijo moramo opraviti tudi rentgensko slikanje
prsnega koša v anteroposteriorni in stranski projekciji.
Ultrazvočni pregled trebušne votline je potreben pri patološkem hepatogramu ali anamnestičnih podatkih o bolezni hepatobiliarnega sistema.
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Pri bolniku moramo pred vstavitvijo umetnih zaklopk izključiti morebitna kronična vnetna
žarišča, zato je potreben pregled pri specialistu otorinolaringologu, ki predlaga način sanacije vnetnega žarišča, če je bilo le-to ugotovljeno. Enako velja za pregled pri specialistu
zobozdravniku oziroma oralnem kirurgu. Za bolnice priporočamo pregled pri ginekologu,
za moške pa pri urologu, če imajo povečano vrednost PSA.
Pred izvedbo invazivnih preiskav srca in žilja (levostranska in desnostranska srčna kateterizacija, koronarna angiografija) bolniku razložimo potek preiskav, njihov pomen in morebitne zaplete. Priporočljivo je, da pridobimo bolnikovo pisno soglasje za izvedbo preiskav.
Potrebno je navesti še podatke o prejšnjih posegih na arterijah spodnjih okončin (kot so
perkutana transluminalna angioplastika - PTA, kirurški obvodi arterij na spodnjih okončinah)
in njihovih morebitnih zapletih.
Pomembni so še podatki o dosedanjem zdravljenju z zdravili, njihovem učinku in morebitnem pojavu stranskih učinkov in alergij. Neposredno pred operacijo moramo bolniku
svetovati, kako naj jemlje zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi (antikoagulantna in antiagregacijska zdravila).
Bolniku moramo pred operativnim posegom razložiti njegov potek in morebitna tveganja.
Pri tem so nam v pomoč statistični modeli, ki v odstotkih prikazujejo umrljivost glede na
tip operacije in bolnikove značilnosti (EUROSCORE). Priporočljivo je, da pridobimo bolnikovo
pisno soglasje za operativno zdravljenje.

Parenteralno antibiotično zdravljenje naj bolnik prejme 30 minut pred posegom.
Posegi v predelu ustne votline, požiralnika in zgornjih dihal (Streptococcus viridans,
organizmi HACEK)
Antibiotična zaščita: ustna votlina, požiralnik in zgornja dihala
per os
če ne more zaužiti per os (npr. splošna anestezija)

amoksicilin 2 g
ampicilin 2 g im./iv.

alergija na penicilin

klindamicin 600 mg po.
ALI
azitromicin 500 mg po.
ALI
klaritromicin 500 mg po.

alergija na penicilin, in če ne more zaužiti per os

klindamicin 600 mg iv.

Posegi v območju genitourinarnega trakta , želodca, ozkega in širokega črevesa (enterokoki,
Streptococcus bovis, enterobakterije)
Antibiotična zaščita, genitourinarni trakt, želodec, ozko in široko črevo

Po operaciji uvedemo bolniku antikoagulantno in antiagregacijsko zdravljenje, razložimo
mu zdravljenje s temi zdravili in morebitne zaplete ter stranske učinke. Zdravljenje vodijo
usposobljeni zdravniki v antikoagulacijskih oziroma antitrombotičnih ambulantah.
Rehabilitacija ima pri bolnikih po kirurški revaskularizaciji in vstavitvi umetnih zaklopk
ugodne učinke. Obsega telesno vadbo, ki je del multidisciplinarnega programa rehabilitacije
v ustanovah, ki jo izvajajo (zdravilišči Šmarješke Toplice in Radenci).
Ultrazvočno preiskavo srca izvedemo po operaciji in končani rehabilitaciji, kar nam omogoča
natančno in zanesljivo spremljanje bolnika v prihodnosti.
Pogostnost naslednjih pregledov vpliva na bolnikovo napredovanje in zdravstveno stanje,
odraža pa tudi zmožnosti zdravstvenega sistema. Dobro je, da spremljanje bolnika poteka
ves čas v isti ustanovi, s čimer naj bi zagotovili oziroma omogočili že zgodnje odkrivanje
morebitnega nepravilnega delovanja vstavljene umetne zaklopke ali poslabšanje koronarne bolezni.
Bolnike z vstavljeno umetno zaklopko spremlja največje tveganje za pojav infekcijskega
endokarditisa v prvih 3 do 6 mesecih po operaciji, ki se pozneje zmanjša. Enako velja
za bolnike z anuloplastiko, čeprav je njihovo tveganje manjše kot pri tistih z vstavljeno
zaklopko. Operirani bolniki potrebujejo doživljenjsko zdravniško obravnavo in pozorno
spremljanje stanja, pri čemer moramo paziti na simptome in znake infekcijskega endokarditisa, zlasti pri bolnikih, ki so že preboleli endokarditis, imajo sladkorno bolezen, ledvično
odpoved, vstavljenih več umetnih zaklopk ali slabo vodeno antikoagulacijsko zdravljenje.
V letu 2004 so izšle nove smernice za preprečevanje infekcijskega endokarditisa, vsebina
je pregledno zajeta v spodnjih razpredelnicah. V začetku leta 2006 je bila pod okriljem
Slovenskega kardiološkega združenja objavljena zloženka s slovenskim prevodom. Slovenska
različica se razlikuje le v toliko, da za posege v predelu ustne votline navaja odmerek
amoksicilina 3 g.
Antibiotična zaščita (Evropske smernice)

Peroralno antibiotično zdravljenje naj bolnik prejme 1 uro pred posegom.
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Bolniki z velikim
tveganjem

• umetne zaklopke, biološke
proteze in homografti
• predhodni infekcijski endokarditis
• kompleksne cianotične prirojene
srčne napake (stanja z enim prekatom,
transpozicija velikih krvnih žil,
Fallotova tetralogija)
• po operaciji sistemsko–
pulmonalnih šantov
• do 6 mesecev po perkutanem
zapiranju ASD

Bolniki z zmernim
tveganjem

• večina drugih srčnih napak, razen
izolirani ASD tipa II
• pridobljene srčne napake
(npr. revmatična bolezen srca)
• hipertrofična kardiomiopatija
• prolaps mitralne zaklopke
z regurgitacijo ali huda zadebelitev
lističev zaklopke ali oboje

ampicilin 2 g iv. + gentamicin 120 mg iv.
(1,5 mg/kg)
+
(6 ur po 1. odmerku) ampicilin 1 g iv.
ALI
amoksicilin 1 g po.

amoksicilin 2 g po.
ALI
ampicilin 2 g im. / iv.

vankomicin 1g iv.
(1 do 2–urna infuzija)
Alergija na penicilin
za bolnike z velikim tveganjem:
+ gentamicin 120 mg iv. (1,5 mg/kg)

Bolniki z enakim
tveganjem kot splošna
populacija

• izolirani atrijski septum defekt
(tipa ostium secundum)
• kirurško korigirana okvara atrijskega
ali ventrikularnega septuma, ali odprti
Botallijev duktus
• predhodna operacija aortokoronarne
premostitve (CABG)
• prolaps mitralne zaklopke brez
regurgitacije
• fiziološki, funkcionalni srčni šumi
• predhodna Kawasakijeva bolezen brez
disfunkcije zaklopk
• predhodna revmatična vročica brez
disfunkcije zaklopk
• prisotnost srčnega spodbujevalnika
(intravaskularnega ali epikardialnega)
ali defibrilatorja

Ne potrebujejo antibiotika.

75

Posegi v okuženo tkivo (mehka tkiva, kosti, sklepe, okužena sečila) ali pri srčnih operacijah
Antibiotična zaščita, okuženo tkivo
cefazolin 1 g iv. ALI
Stafilococcus aureus (MSSA, MRSA)
bolniki z visokim in Stafilococcus epidermidis (MSSE, MRSE)
zmernim tveganjem
enterobakterije (sečila)

klindamicin 600 mg po./iv. ALI
vankomicin 1 g iv.
(če je prisotna MRSA ali MRSE)
kot zgoraj + gentamicin 120 mg iv.
(1,5 mg/kg)

Če bolnik že prejema antibiotično zdravljenje, moramo zaradi nevarnosti odpornih mikroorganizmov
izbrati antibiotik iz druge skupine, kot ga je dotlej prejemal. Upoštevamo vrsto posega in dana
priporočila.

Za otroke veljajo enaka navodila. Odmerki zdravil so prilagojeni njihovi telesni teži,
skupno ne smejo preseči odmerka za odraslega: amoksicilin 50 mg/kg, ampicilin 50 mg/kg,
klindamicin 20 mg/kg, azitromicin 15 mg/kg, klaritromicin 15 mg/kg, gentamicin 1,5 mg/
kg, vankomicin 20 mg/kg, cefazolin 25 mg/kg.

GENITOURINARNI TRAKT:
• kirurški posegi na sečilih ali prostati
• cistoskopija
• dilatacija uretre
• kateterizacija sečnega mehurja pri inficiranem seču
• vaginalna histerektomija
• vaginalni porod, carski rez, umetna prekinitev nosečnosti
• odstranitev materničnega vložka (IUD)
Preprečevanje infekcijskega endokarditisa pri posegih

Ni potrebno
• zobozdravstveni posegi brez krvavitve (zalivka nad dlesnijo, nastavitev ortodontskega
aparata)
• bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom (brez biopsije), intubacija, timpanotomija
• gastroskopija (z biopsijo ali brez nje), kolonoskopija (brez biopsije). V praksi pred
kolonoskopijo vseeno damo antibiotik zaradi narave posega, ker ga je težko ponavljati
samo zaradi uporabe antibiotika. Prav tako se za antibiotik odločamo pri polipektomiji
ali sklerozaciji ulkusa želodca.
• vstavitev IUD (na splošno ga odsvetujemo pri teh bolnicah) sterilizacija, laparoskopija
• kateterizacija srca

Posegi, pri katerih je potrebno preprečevanje infekcijskega endokarditisa

Zobozdravstveni posegi:
• puljenje zob
• periodontalna kirurgija
• implantacije in reimplantacije
• uporaba subgingivalnega antibiotika
• vgradnja ortodontskih trakov
• intraligementarna injekcija lokalnega anestetika
• čiščenje zobnega kamna
Najpomembnejše je redno umivanje zob, zdravljenje njihovih bolezni in obzobnih tkiv ter
vsaj enkrat letno obisk pri zobozdravniku.

Drugi medicinski posegi
RESPIRATORNI TRAKT:
• tonzilektomija/adenoidektomija
• posegi na sluznici zgornjih dihal
• rigidna bronhoskopija
GASTROINTESTINALNI TRAKT:
• ezofagealna skleroterapija ali dilatacija
• sklerozacija ulkusa želodca ali dvanajstnika
• ERCP z biliarno obstrukcijo
• kirurgija biliarnega trakta
• kirurški posegi na sluznici prebavil
• kolonoskopija z biopsijo ali brez nje, kolonoskopija s polipektomijo
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