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PREDGOVOR
Zaradi daljše življenske dobe v industrializiranih deželah se je povečala pojavnost degenerativnih okvar zaklopk. Najpogostejši okvari sta aortna stenoza in mitralna regurgitacija (MR).
Okvara mitralne zaklopke je druga najpogostejša okvara zaklopke, ki zahteva operacijo na
odprtem srcu v Evropi. Pojavnost endokarditisa ostaja enaka, drugi vzroki okvar zaklopk so
redki.
Razvoj kirurških tehnik za popravo mitralne zaklopke v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega
tisočletja je doživel razmah zaradi dela Alaina Carpentierja, dramatično so spremenile prognozo in zdravljanje bolnikov s hudo MR.
Možnosti poprave mitralne zaklopke zahtevajo še natančnejšo oceno s pomočjo slikovnih
preiskav. Potrebno je pridobiti točne podatke o tipu in obsegu anatomskih poškodb, vzrokih in
mehanizmih regurgitacije, volumnu regurgitacije in popravljivosti zaklopke. Bistveno je bilo
spoznanje, da je nujno razlikovati med organsko (primarno) in funkcionalno (sekundarno),
MR, ki se korenito razlikujeta v svoji patofiziologiji, prognozi in zdravljenju.
V zborniku so opisana sodobna spoznanja o patofiziologiji, oceni in možnostih zdravljenja
mitralne zaklopke. Prepričana sva, da bosta zbornik in strokovno srečanje prispevala k še
boljšemu zdravljenju bolnikov z okvaro mitralne zaklopke in sodelovanju osebnega zdravnika,
kardiologa in kardiokirurga.
V imenu organizacijskega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov in
sodelovanje na posvetu, za skrbno opravljeno delo pa recenzentoma.
Podjetjem Berlin-Chemie Menarini, Krka, Abbott, Eli Lilly, MSD, Lek, Servier, Pfizer, Sanofi
Aventis, Bayer, Glaxo Smith Kline, Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca, Bormiamed, Novartis,
Orion Pharma in Pliva se zahvaljujeva za podporo.

						

Iztok Gradecki in Matjaž Bunc

Novo mesto, 10. 04. 2012
5

6

1. Boris Krajačič, dr. med.:.............................................................................................................8
EPIDEMIOLOGIJA IN NARAVNI POTEK BOLEZNI MITRALNE ZAKLOPKE
2. Asist. Tomaž Goslar, dr. med.:..................................................................................................11
PATOFIZIOLOGIJA IN KLINIČNA SLIKA PRI BOLEZNIH MITRALNE ZAKLOPKE
3. Prim. Iztok Gradecki, dr. med.:................................................................................................14
DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA MITRALNE REGURGITACIJE
4. Prof.dr. Dušan Štajer, dr. med.:................................................................................................24
AKUTNA MITRALNA REGURGITACIJA: KLINIČNA SLIKA IN ZDRAVLJENJE
5. Jana Ambrožič, dr. med., P. Kogoj, dr. med.:...........................................................................27
VALVULARNA MITRALNA REGURGITACIJA
6. Nataša Černič Šuligoj, dr. med.:..............................................................................................32
DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE MITRALNE STENOZE
7. Janez Toplišek, dr. med.:..........................................................................................................35
VLOGA OBREMENITVENE EHOKARDIOGRAFIJE PRI OCENI FUNKCIJE MITRALNE ZAKLOPKE
8. Doc.dr. Miran Šebeštjen, dr. med.:..........................................................................................38
VLOGA ZDRAVLJENJA Z ZDRAVILI PRI BOLEZNIH MITRALNE ZAKLOPKE
9. Prof.dr. Bojan. Vrtovec, dr. med.:.............................................................................................40
VLOGA ZDRAVLJENJA Z MATIČNIMI CELICAMI PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNE MITRALNE
REGURGITACIJE
10. Prof.dr. Igor Zupan, dr. med.:.................................................................................................42
POSLEDICE VSTAVITVE SRČNEGA IN RESINHRONIZACIJSKEGA SPODBUJEVALNIKA PRI
BOLNIKU Z MITRALNO REGURGITACIJO
11. Prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med.:..............................................................................................47
POSLEDICE PERKUTANE BALONSKE DILATACIJE AORTNE STENOZE (BAV), VSTAVITVE
ZAKLOPKE (TAVI) IN REVASKULARIZACIJE MIOKARDA NA MITRALNO REGURGITACIJO
12. Prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med.:..............................................................................52
KIRURŠKO ZDRAVLJENJE VALVULARNE MITRALNE REGURGITACIJE/STENOZE
13. Ivan Kneževič, dr. med.:..........................................................................................................57
KIRURŠKO ZDRAVLJENJE FUNKCIONALNE IN ISHEMIČNE MITRALNE REGURGITACIJE
14. Prim. mag. Nada Ružič Medvešček, dr. med.:......................................................................63
VLOGA INTRA IN POOPERATIVNEGA EHOKARDIOGRAFSKEGA PREGLEDA PRI POPRAVI
NATIVNE ALI VSTAVITVI NADOMESTNE MITRALNE ZAKLOPKE
15. Doc. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.:.....................................................................................71
ENDOKARDITIS PRI MITRALNI ZAKLOPKI IN PO VSTAVITVI NADOMESTNE ZAKLOPKE
16. As. dr. Nina Vene, dr. med.:....................................................................................................76
KONTINUUM ANTIAGRAGACIJSKEGA IN ANTIKOAGULANTNEGA ZDRAVLJENJA PRI BOLNIKU
Z BOLEZNIJO MITRALNE ZAKLOPKE
17. Doc. dr. Marija Petek-Šter, dr. med.:......................................................................................79
VLOGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA PRI OBRAVNAVI BOLNIKA PRED IN PO OPERACIJI MITRALNE
ZAKLOPKE

7

EPIDEMIOLOGIJA IN NARAVNI POTEK BOLEZNI MITRALNE
ZAKLOPKE
Boris Krajačič

MEDI CONS kardiologija d.o.o, specialistična ambulanta,
Kandijska cesta 4, Novo mesto

Ko govorimo ob bolezni mitralne zaklopke imamo v mislih predvsem naslednje: mitralno insuficienco, stenozo mitralnega ustja in prolaps zaklopke. Bolezen lahko prizadene vse strukture
mitralnega aparata, ki ga sestavljajo obroč, sprednji in zadnji listič, papilarne mišice in horde
s katerimi se lističa pripenjata na papilarni mišici. Normalna funkcija mitralne zaklopke ni odvisna samo od integritete omenjenih struktur, ampak tudi od funkcije pripadajočega miokarda
- stene levega prekata in levega preddvora.
Pred nekaj desetletji je bila revmatična bolezen mitralne zaklopke najpogostejša srčna hiba,
v državah v razvoju pa je še danes pomemben vzrok obolevnosti in prezgodnje umljivosti ter
veliko finančno breme za obubožane zdravstvene blagajne. V razvitem svetu je danes mitralna
insuficienca druga najpogostejša bolezen srčnih zaklopk, takoj za vodilno aortno stenozo.
Mitralna regurgitacija
Mitralna regurgitacija (MR) pomeni zatekanje krvi iz levega prekata v levi atrij med sistolo. Je
posledica strukturnih sprememb valvularnega aparata in/ali pripadajočega miokarda. Tako
ločimo organsko MR, pri kateri gre za intrinzično bolezen zaklopke in funkcionalno, pri kateri
je zaklopka strukturno intaktna, reguritacija pa je posledica geometrijskih sprememb levega
prekata in/ali dilatacije mitralnega obroča. Ishemična MR je lahko organska (ruptura ali ishemija papilarnih mišic) ali/in funkcionalna (dilatacija levega prekata).
Najpogostejša vzroka MR sta miksomatozna degeneracija in ishemična bolezen srca, sledijo infektivni endokarditis, degenerativne spremembe mitralnega obroča, revmatična bolezen
srca in kardiomiopatije. (Tabela 1)
Tabela 1. Vzroki mitralne regurgitacije

8

AKUTNA MITRALNA REGURGITACIJA
Motnja na ravni mitralnega obroča
• infektivni endokarditis
• travma (operacija srčnih zaklopk)
• paravalvularni »leak« na umetni zaklopki
Ruptura tendinoznih hord
• idiopatična (spontana)
• miksomatozna degeneracija
• infektivni endokarditis
Ruptura ali disfunkcija papilarnih mišic
• koronarna bolezen
• akutna odpoved levega prekata
• infiltrativne bolezni miokarda (amiloidoza,
sarkoidoza)
Bolezni mitralnih lističev
• infektivni endokarditis
• miksomatozna degeneracija
• tumorji (atrijski miksom)
• sistemski lupus (Libman-Sacksova lezija)
Primarna disfunkcija umetne zaklopke
• perforacija lističa na biovalvuli
• mehanična odpoved

KRONIČNA MITRALNA REGURGITACIJA
Vnetni
• revmatična srčna bolezen
• sistemski eritematozni lupus
• skleroderma
Degenerativni
• miksomatozna degeneracija
• paopnitev mitralnega obroča
• Marfanov sindrom
Strukturni
• ruptura tendinoznih hord (spontana ali sekundarna ob miok.infarktu, travmi, prolapsu,
endokarditisu)
• ruptura ali disfunkcija papilarnih mišic
• razširitev mitralnega obroča
• hipertrofična kardiomiopatija
• puščanje ob umetni zaklopki
Infektivni
• bakterijski endokarditis (na nativno normalni,
abnormalni ali umetni zaklopki)
Prirojeni
• mitralna zaklopka v obliki padala
• poka ali fenestracija mitralne zaklopke

Prevalenca
Pomembna MR se pojavi pri približno 2 % populacije, pri obeh spolih enako. Najpogostejši
ne-ishemični vzrok je miksomatozna degeneracija. Slednja je opisana na koncu prispevka,
ishemična MR pa je obravnavana v naslednjih poglavjih.
Naravni potek MR
Napovedniki slabega izida so pojav simptomov, starost, atrijska fibrilacija, stopnja MR, dilatacija levega preddvora, dilatacija in nizek iztisni delež levega prekata.
Povprečni interval od diagnoze MR do pojava simptomov je 16 let, vendar pogosto disfunkcija
levega prekata nastopi preden se pojavijo simptomi. Z razvojem srčnega popuščanja pomembno poraste umljivost bolnikov, incidenca nenadne srčne smrti pri teh skupinah bolnikov
pa govori, da so ventrikularne motnje ritma so pomemben dejavnik v poteku bolezni.
Pri akutno nastali hudi MR, ki poteka s težko klinično sliko, pride do hitrega porasta tlaka
v levem atriju in v pljučnih venah, kar vodi v pljučno kongestijo in pljučni edem (patofiziologija
in klinična slika: glej naslednja poglavja).
Bolniki s kronično MR so lahko leta dolgo brez večjih težav. Pojav slednjih je odvisen od številnih dejavnikov: stopnje poslabšanja MR, 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.
Asimptomatski bolniki z blago MR so običajno vrsto let brez težav. Pri blagi MR zaradi prolapsa MZ, pa je progres do hude regurgitacije zelo variabilen, gre pa pri večini za postopno
napredovanje.
Huda MR se razvije le pri manjšem odstotku teh bolnikov (ruptura horde, nacepljen infektivni
endokarditis). Pri bolnikih s hudo kronično MR, ki imajo močneje povečan levi atrij in relativno
blago povišane pritiske v njem, pljučna vaskularna rezistenca ni pomembneje zvišana. Zato
je klinična slika (utrujenost, oslabelost) pri teh bolnikih odraz znižanega minutnega volumna.
Desnostransko srčno popuščanje, izraženo s kongestivno hepotomegalijo, edemi in ascitesom, se pojavlja pri bolnikih s povišano pljučno vaskularno rezistenco in pljučno hipertenzijo
ter pri bolnikih z akutno MR.
Mitralna stenoza (MS)
Pomeni zožitev mitralnega ustja in posledično oteženo polnitev levega prekata v diastoli.
Pomebna postane, ko se površina ustja ( normalna 4-6 cm2) zmanjša na 1.5 cm2 in manj.
MS je najpogosteje posledica revmatske vročice (v 60 %), manj pogosti vzroki so hude kalcinacije obroča, infektivni endokarditis, sistemski eritematozni lupus, revmatoidni artritis, karcinoidna bolezen in kongenitalna malfolmacija mitralne zaklopke. Osnovno dogajanje je vnetje
vezivnega tkiva mitralnega aparata s progresivno zadebelitvijo, brazgotinjenjem in kalcifikacijo mitralnih lističev, hord in obroča ter komisuralno adhezijo lističev, kar ima za posledico
stenozo ustja zaklopke.
Prevalenca
Revmatska vročica je bolezen, ki je bila v prvi polovici prejšnjega stoletja pogosta, z incidenco
sto do dvesto bolnikov na sto tisoč otrok. Danes je tako redka: da se večina zdravnikov v svoji
klinični praksi z njo nikoli ne sreča. V Sloveniji oboli okrog deset otrok na leto. Čeprav je obolevnosti za revmatsko vročico enaka po spolu, je mitralna stenoza je pogostejša pri ženskah.
Vzrok še ni pojasnjen.
Prevalenca pridobljene MS v razvitem svetu v zadnjih štirih desetletjih upada vzporedno si
prevalenco revmatične vročice. V deželah v razvoju, npr.Indiji pa je pojavnost revmatične vročice še vedno visoka 100-150/ 100.000 preb., v nekaterih državah (Azija, podsaharska frika) je
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pojavnost revmatične srčne bolezni pri osnovnošolskih otrocih celo 1-5/1000 prebivalcev.
Naravni potek MS
Proces razvoja mitralne stenoze po preboleli revmatični srčni vročici je počasen, simptomi pa
se pojavijo 20-40 let po revmatični vročici. Prvi simptomi se pojavijo praviloma ob pomembni
zožitvi ustja (< 1.5 cm2). Če je bolnik brez simptomov ali so le ti minimalni, je 10-letno preživetje
80 %. Ob nastopu simptomov pride do bistvenega porasta umrljivosti in hitrejšega progresa
bolezni. Ob nastopu srčnega popuščanja je 10-letno preživetje le še 15 %.
Prolaps mitralne zaklopke (PMZ)
PMZ pomeni pretiran pomik - bočenje enega ali obeh mitralnih lističev v levi preddvor v sistoli z ali brez regurgitacije. Najpogosteje je posledica degenerativnih sprememb mitralne zaklopke z elongacijo in rupturo hord(e) in posledično mitralno regurgitacijo zaradi neustrezne
koaptacije mitralnih lističev. Srečamo ga pri miksomatozni degeneraciji, kot tudi pri na videz
normalnih lističih mitralne zaklopke. Je pogosta srčna hiba s prevalenco 2.4 % prebivalstva
in je dvakrat pogostejši pri ženskah, vendar se hujša mitralna regurgitacija in zapleti razvijejo
pogosteje pri starejših moških.
Natančnega vzroka miksomatozni degeneraciji ne poznamo, zdi pa se, da gre za motnjo v
regulaciji proteinov ekstracelularnega matriksa. Tipični so zadebeljeni in elongirani lističi,
elongirane horde, dilatiran, kalciniran anulus in subvalvularna fibroza in kalcifikacija papilarnih mišic.
Običajno gre za sporadično motnjo, čeprav so opisani primeri familiarnega pojavljanja z autosomno-dominantnim načinom dedovanja. Konkretni geni in mutacije le teh doslej še niso
locirani. Miksomatozni PMZ se pojavlja lahko tudi v sklopu vezivno-tkivnih bolezni kot npr. pri
Marfanovem sindromu in Ehlers-Danlos sindromu.
Naravni potek
Veliko bolnikov z PMZ je asimptomatskih skozi celo življenje in, če imajo normalne mitralne
lističe brez ali z minimalno regurgitacijo, imajo dobro prognozo, preživetje pa je enako primerljivi skupini brez PMZ.
Tveganje za kardiovaskularne zaplete pa je večje pri bolnikih z miksomatoznim PMZ, še
posebej če imajo vsaj zmerno mitralno regurgitacijo ali disfunkcijo levega prekata. Pogosti
zapleti so atrijske in ventrikularne motnje ritma, cerebrovaskularni dogodki, arterijski trombembolizmi in endokarditis.
Indikacije za operativno korekcijo ali zamenjavo zaklopke so praktično enake kriterijem pri
pomembni mitralni regurgitaciji druge organske etiologije (opisano v naslednjih poglavjih).
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PATOFIZIOLOGIJA IN KLINIČNA SLIKA PRI BOLEZNIH MITRALNE
ZAKLOPKE
Tomaž Goslar, Matej Podbregar

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za intenzivno interno medicino,
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Mitralna regurgitacija
Mitralna regurgitacija je definirana kot sistolni retrogradni tok krvi iz levega prekata v levi
preddvor.
Dejavniki, ki vplivajo na regurgitacijski volumen so:
1. velikost regurgitacijskega ustja
2. sistemska žilna upornost, ki predstavlja upor levemu prekatu
3. komplianca levega preddvora
4. sistolni gradient pritiskov med levim prekatom in levim preddvorom
5. trajanje regurgitacije v fazi sistole.

Kronična mitralna regurgitacija
Patofiziologija
Počasno povečevanje retrogradnega toka krvi iz levega prekata v levi preddvor se v začetni
fazi kompenzira po načelih Frank-Starlingovega mehanizma. Kot posledica povečane polnitve
se levi prekat dilatira in preko povečanega utripnega volumna vzdržuje sistemski minutni volumen. Zaradi velike srčne rezerve lahko v začetnem obdobju povečanje minutnega volumna
kompenzira tudi hudo mitralno regurgitacijo brez hujših simptomov. Levi preddvor se na povečanje regurgitacijskega volumna prilagodi z dilatacijo, ne da bi ob tem prišlo do pomembnega
povečanja pljučnih tlakov. (Slika 1) Ob zmanjšani periferni upornosti med telesno aktivnostjo
lahko levi prekat zagotovi tudi večjim potrebam minutnega volumna.
Postopno levi prekat ne uspe kompenzirati naraščajočega regurgitacijskega volumna. Zaradi
povečanega levega preddvora se razvije atrijska fibrilacija, ob naraščajočem tlaku v pljučnem
obtoku se razvije pljučna hipertenzija in v kasnem obdobju tudi trikuspidalna regurgitacija.
Klinična slika
Zaradi učinkovitih kompenzatornih mehanizmov lahko tudi huda kronična mitralna regurgitacija dolgo ostane asimptomatska ali le z minimalnimi simptomi. Prva simptoma sta običajno
dispnea in utrujenost ob naporu. Simptomi kongestivnega srčnega popuščanja (dispnea, ortopnea, paroksizmalna nočna dispnea) se razvijejo šele pozno v poteku bolezni. Pri kliničnem
pregledu zaradi povečanega levega ventrikla izstopa povečan in lateralno pomaknjen udar
srčne konice. Prvi srčni ton je zaradi zgodnjega zapiranja zaklopke tišji. Značilen je holosistolen šum, ki se najbolje sliši ob levem spodnjem robu prsnice in apeksu ter se širi proti pazduhi.
Redko je ob velikem antegradnem pretoku prek mitralne zaklopke slišen diastolen šum. V
napredovali fazi z razvitim srčnim popuščanjem pa se pojavi še tretji ton.
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Akutna mitralna regurgitacija
Patofiziologija
Zaradi nenadnega nastanka mitralne regurgitacije se kompenzatorni mehanizmi ne uspejo
razviti. Ob nizki podajnosti normalno velikega levega preddvora in pljučnega žilja tlak v levem
preddvoru in pljučnem žilju hitro in močno poraste, kar se kaže z znaki akutnega levostranskega srčnega popuščanja. Običajno normalno velik levi prekat ne uspe kompenzirati velikega regurgitacijskega volumna. (Slika 1) Zmanjšanje efektivnega utripnega volumna prehodno
kompenzira tahikardija, ki poskuša normalizirati minutni volumen. Tahikardija dolgoročno ne
zmore zagotoviti hemodinamske stabilnosti in postopno se ob upadu minutnega volumna razvije kardiogeni šok.
Klinična slika
Bolniki z akutno mitralno regurgitacijo so običajno prizadeti in z znaki kardiogenega šoka.
Tožijo zaradi dispnee in palpitacij. Ob kliničnem pregledu ugotovimo znake pljučnega edema
in nizkega minutnega volumna srca (motnja zavesti, hladna in potna koža, oligo oz. anurija).
Avskultatorno je slišen tih, pojenjajoč holosistolični šum, ki se širi v aksilo in pogosto tretji
srčni ton.
Bolniki, pri katerih pride do akutnega poslabšanja kronične mitralne regurgitacije so praviloma manj prizadeti in hemodinamsko stabilni. Vodilni klinični simptom je dispnea.

Mitralna stenoza
Mitralna stenoza je definirana kot diastolni gradient med levim preddvorom in levim prekatom.
Patofiziologija
Normalno ustje zdrave mitralne zaklopke pri odraslem ima površino 4-5 cm2. Ko je v diastoli
mitralna zaklopka odprta sta zaradi velike površine mitralnega ustja levi preddvor in prekat
praktično ena sama votlina, z le minimalnim gradientom v začetku diastole in s hitro izenačitvijo tlakov v preostanku diastole. Ob napredovanju mitralne stenoze se zaradi upora na mitralni zaklopki prične pojavljati vedno večji gradient tlaka med levim preddvorom in prekatom.
Tlak v levem preddvoru začne naraščati ob tem pa se preddvor dilatira. Povprečni tlak v levem
preddvoru pri hudi mitralni stenozi lahko preseže tudi 20 mmHg. Povišan tlak se iz levega
preddvora prenaša v pljučni obtok. Tlačno obremenitev prevzame desni prekat, ki postane
ključen pri zagotavljanju zadostnega tlaka za premagovanje upora mitralne stenoze. Zaradi
tlačne obremenitve se razvije pljučna hipertenzija, hipertrofija desnega prekata, v kasnem obdobju pa tudi trikuspidalna regurgitacija in desnostransko srčno popuščanje. Funkcija levega
prekata je običajno neprizadeta. Tlak v levem prekatu ob koncu diastole ves čas ostaja nizek.
Zaradi vse slabše polnitve ob napredovali stenozi sčasoma upade tudi minutni volumen srca,
kar se kaže z znaki levostranskega srčnega popuščanja.
Klinična slika
Ob blagi mitralni stenozi je večina bolnikov asimptomatskih. Z napredovanjem stenoze pa se
pričnejo najprej pojavljati dispnea ob naporu, ortopnea in paroksizmalna nočna dispnea. Pri
napredovali bolezni se ob že razviti pljučni hipertenziji lahko pojavljajo hemoptize (ruptura
anastomoz med bronhialnimi venami). Močno dilatiran levi preddvor lahko pritiska na laringealni živec in povzroči hripavost (Ortnerjev sindrom). Zaradi povečanih atrijev se razvije atrijska
fibrilacija, ki je včasih tudi prvi znak bolezni.
V kliničnem statusu lahko najdemo značilne spremembe. Patognomoničen je »facies mitralis«, obraz z rožnatimi lici in nosom ter vmesnimi cianotičnimi predeli, je posledica nizkega
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minutnega volumna srca. Pulz pri napredovali bolezni je šibek in kolapsirajoč (pulsus celer).
V primeru desnostranskega srčnega popuščanja je centralni venski tlak povečan. Nad pljuči
običajno slišimo zastojne poke. V primeru razvite pljučne hipertenzije so lahko tipne pulzacije
desnega prekata. Lahko zatipamo tudi diastolne vibracije nad levim prekatom. Razen v izjemno
napredovali fazi bolezni je prvi srčni ton glasnejši. Glasnejša je tudi pulmonalna komponenta
drugega tona. Za drugim srčnim tonom je slišen odpiralni tlesk mitralne zaklopke. Krajši kot
je čas med drugim tonom in odpiralnim tleskom hujša je stenoza. Odpiralnemu tlesku sledi
bobneč diastolični šum, ki je najbolje slišen nad srčno konico.

Slika 1: Patofiziološke spremembe pri mitralni regurgitaciji.
Pri akutni mitralni regurgitaciji se poveča končni diastolni volumen levega prekata. Zaradi
manjšega upora ob iztisu se zmanjša končni sistolni volumen levega prekata. Iztisni delež se
poveča, vendar je efektivni utripni volumen zaradi velikega regurgitacijskega volumna zmanjšan. Zaradi povečanega volumna krvi v nekompliantnem levem predvoru poraste tlak tudi
preko 25 mmHg. Pri kronični mitralni regurgitaciji se kot kompenzatorna mehanizma razvijeta ekscentrična hipertrofija in dilatacija levega prekata. Končni sistolni volumen levega
prekata se normalizira. Zaradi hipertrofije se poveča utripni volumen levega ventrikla, kar
povrne efektivni utripni volumen na normalno vrednost. Dilatiran in komplianten levi predvor
kompenzira volumsko obremenitev in povečanje tlaka je le minimalno.
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DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA MITRALNE REGURGITACIJE
Iztok Gradecki

Splošna bolnišnica Novo mesto, Odsek za kardiologijo,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Mitralna regurgitacija je retrogradni tok krvi v sistoli iz levega prekata v levi atrij. Mitralna
regurgitacija je posledica bolezenskih sprememb listov zaklopke ali pa katerekoli od sosednjih
struktur, ki tvorijo mitralni aparat. (1)
ANATOMIJA ZAKLOPKE
Mitralna zaklopka je kompleksna anatomska in funkcionalna enota, ki jo sestavljajo (Slika 1):
1. mitralni obroč,
2. lista (prednji in zadnji)
3. horde, ki se pripenjajo na oba lista in obroč
4. papilarni mišici (anterolateralna in posteromedialna)
5. miokarda, iz katerega izraščata papilarni mišici

Slika 1. Anatomske strukture mitralne zaklopke (prirejeno po 4).
Normalna mitralna zaklopka ima 2 lista: sprednjega in zadnjega, vsak z debelino
približno 1 mm. Pripenjata se na obroč, ki je anatomski spoj med levim atrijem (LA) in levim
prekatom (LV), in služi za vraščanje listov. Tvori približno eliptično linijo podobno črki D na
atrioventrikularnem spoju, je skoraj ovalen in ima obliko sedla.
Sprednji del mitralnega obroča je pričvrščen na fibrozno tkivo (trigonum) in je bolj razvit kot
zadnji del. Oba dela obroča se lahko razširita v patoloških pogojih. Anteriorno-posteriorni
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premer lahko izmerimo pri prikazu zaklopke s 3D ali z običajno 2D ultrazvočno preiskavo.
v parasternalni dolgi osi. Premer primerjamo z dolžino sprednjega lista merjeno v diastoli.
Dilatacija obroča je prisotna, ko je razmerje obroč /sprednji list 1.3, ali ko je premer 35 mm.
Normalno gibanje in krčenje mitralnega obroča prispeva tudi k vzdrževanju normalnega delovanja zaklopke. Normalno krčenje mitralnega obroča predstavlja zmanjšanje površine, ki jo
obkroža obroč, v sistoli za 25 %.
Oba lističa se prilegata drug drugemu v sistoli v območju apozicije. Sprednji je polkrožne oblike, večji kot zadnji in gladek. Priraščen je na približno 1/3 oboda obroča, zadnji list pa na preostale 2/3 oboda obroča. Tkivo obroča je v tem delu elastično in zato se lahko obroč razteza.
Zadnji list je pravokotne oblike, površina lističa na atrijski strani ima 2 zarezi, ki ga razdelita
v 3 skalope ali naborke. Srednji naborek, ki je največji, imenujemo P2, anterolateralni del, ki
je v bližini anteriorne komisure in aurikule, imenujemo P1, notranji del, ki je blizu posteriorne
komisure in trikuspidalnega obroča, pa P3.
Sprednji list ima gladko površino na atrijski strani, razdelimo ga na 3 dele, ki ustrezajo nasproti ležečim naborkom zadnjega lista in jih imenujemo A1, A2, A3. Lista se stikata v predelu
obroča, tvorita dve komisuri, anterolateralno in posteromedialno, ki sta poimenovani kot papilarni mišici, in se vraščata v obroč. Pri nekaterih bolnikih lahko opazimo celo 4 ali več naborkov zadnjega lističa, oziroma naborke v področju komisur, komisuralna naborka (Slika 2).

Slika 2. Lista mitralne zaklopke s prikazom območja koaptacije (prirejeno po 3).
Tendinozne horde so fibrozne niti, ki se pripenjajo na ventrikularni strani listov. Ločimo tri
vrste tendinoznih hord, ki izhajajo iz papilarni mišic. Razvrščene so glede na njihovo mesto
vraščanja med prostim robom in bazo lista. Marginalne horde (primarne) so tanjše, nežnejše
horde, vraščajo se v rob lista in preprečujejo njegov prolaps. Vmesne (sekundarne) horde se
vraščajo v telo lista na ventrikularni strani in zmanjšujejo napetost v tkivu lista. Pogosto lahko
razločimo dve večji sekundarni hordi, ki sta lahko pomembni pri ohranjanju oblike in funkcije
prekata. Bazalne (terciarne) horde so omejene na zadnji list in povezujejo bazo lista in mitralni
obroč s papilarno mišico.
Papilarne mišice so izrastki iz stene prekata na katere se pripenjajo horde in so tako povezane
s steno prekata. Anterolateralna mišica je večja kot posteromedialna, ima eno glavo oziroma
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telo, in jo prekrvlja cirkumfleksna ali pa leva anteriorna descendentna koronarna arterija.
Posteromedialna papilarna mišica ima običajno dve glavi oziroma telesi in je v večini primerov
prekrvljena s krvjo iz desne koronarne arterije. (Slika 1)
Normalna funkcija zaklopke je odvisna od normalne anatomije vsakega od teh delov in od razmerij med temi strukturami v vseh treh dimenzijah, ta pa so odvisna še od velikosti, oblike in
funkcije levega prekata in preddvora (1).
Pri normalnem zaprtju mitralne zaklopke sta lističa poravnana v isti ravnini in se prilegata
drug drugemu v območju apozicije. Da lahko to dosežeta, je nujno, da je obroč optimalne velikosti, da sta papilarni mišici iz katerih izhajajo horde pravilno geometrijsko usmerjeni in da je
sila zapiranja, ki jo tvori krčenje miokarda levega prekata, primerno velika (2,3).
VZROKI IN MEHANIZMI MR
Različni vzroki in mehanizmi povzročijo nepopolno koaptacijo sprednjega in zadnjega lista
mitralne zaklopke, kar povzroči MR. Vzroki in mehanizmi niso sinonim in posamezen razlog
lahko povzroči regurgitacijo z različnimi mehanizmi (Tabela 1). Vzroke delimo na ishemične
(mitralna regurgitacija zaradi posledic koronarne bolezni, nenaključna prisotnost obeh pri
enem bolniku) in neishemične (vsi drugi vzroki). Mehanizme MR delimo na funkcionalne ali
sekundarne in primarne ali organske.
MR, ki je posledica bolezenskih sprememb listov ali hord, imenujemo primarna ali organska
MR. Ta povzroči volumsko preobremenitev levega prekata. Če je ta dovolj velika in traja dovolj
dolgo, se posledično prekat preoblikuje, nastane njegova disfunkcija in pljučna hipertenzija,
ki vodi v srčno popuščanje in sčasoma smrt. Pravočasna poprava primarne MR prepreči take
posledice, zato je razmerje med vzrokom in posledico pri primarni MR nesporno. Bolezensko
spremenjeni list(a) in horda(e) so vzrok srčne bolezni.
Pri sekundarni ali funkcijski MR sta lista in horde strukturno normalni, regurgitacija pa je
posledica regionalnega in/ali globalnega preoblikovanja levega prekata s pomikom papilarnih
mišic in dilatacijo obroča zaradi koronarne bolezni, prebolelega miokardnega infarkta ali dilatativne kardiomiopatije ter dissinhronije krčenja miokarda. Bolezen levega prekata je vzrok
regurgitacije mitralne zaklopke, lista in horde so normalni.
Osnovno delitev mehanizmov dopolnimo še s funkcionalno klasifikacijo, ki temelji na gibanju
listov mitralne zaklopke:
• tip I: normalno gibanje listov, MR je posledica perforacije lista (infekcijski endokarditis) ali pogosteje dilatacije obroča
• tipa II: prekomerna mobilnost enega, obeh ali dela lista, ki se boči v levi atrij in ki
ga spremlja premik prostega robu enega ali obeh listov tako, da pride do koaptacije
listov nad ravnino mitralnega obroča (prolaps mitralne zaklopke)
• tip III: se deli na tip III.A, pri katerem je gibanje listov omejeno med diastolo in sistolo
zaradi skrajšanja hord in/ali zadebelitve listov, kot je to pri revmatski okvari, in tip
III.B, ko je gibanje listov omejeno samo v sistoli (Slika 3)
To klasifikacijo, ki se je uveljavila tako kot njegova opredelitev mesta strukturne spremembe
na listu z delitvijo na skalope oziroma naborke (slika 2), je predlagal Alain Carpentier.(4, 5)
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Slika 3. Carpentier- jeva funkcionalna klasifikacija mehanizmov MR (prirejeno po 6).
Natančna določitev mehanizma MR je bistvena pri ehokardiografski preiskavi, zlasti če ocenjujemo kirurške možnosti za popravo zaklopke (Tabela 1).
Organska MR

Funkcionalna MR

Tip I.

Tip II.

Tip III.A

Tip I./Tip III.B

Endokarditis
(perforacija)
Degenerativni
(kalciniran obroč)

Revmatski
Kardiomiopatije
(kronična RV)
Endokarditis
Jatrogeni
Miokarditis
(ruptura horde)
(obsevanje/zdravila)
Disfunkcija
Poškodba
Vnetni (lupus, antilevega prekata iz
(ruptura horde/PM) kardiolipini, itd.)
kateregakoli vzroka

Vzrok
Neishemični

Prirojeni
(razcepljen list)

Ishemični

Degenerativni ‡

Ruptura PM

Funcionalna
ishemična

Tabela 1. Vzroki in mehanizmi mitralne regurgitacije
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PREISKAVE
Mitralna regurgitacija se lahko prepozna zaradi ugotovljenega sistoličnega šuma pri asimptomatskem odraslem ali naključno pri ehokardiografskem pregledu, ki se izvaja zaradi druge
indikacije.
Nekateri bolniki, pri katerih je osnovna bolezen prizadetost listov mitralne zaklopke, poiščejo
zdravniško pomoč zaradi simptomov srčnega popuščanja, atrijske fibrilacije ali endokarditisa.
Simptomi se lahko pojavijo ob dodatni telesni obremenitvi, na primer nosečnosti, slabokrvnosti ali okužbi. Pri bolnikih z nekaterimi boleznimi, kot je na primer ishemična kardiomiopatija,
je mitralna regurgitacija najpogosteje ugotovljena pri diagnostični obravnavi zaradi ocene prizadetosti funkcije levega prekata.
Pri telesnem pregledu lahko slišimo tipični holosistolični šum na konici srca, ki se širi proti
pazduhi. Ugotovitve pri telesnem pregledu niso vedno zanesljive pri razlikovanju sistoličnih
šumov, na podlagi teh ugotovitev ne moremo opredeliti, kolikšna je stopnja MR. Običajno pri
kliničnem pregledu bolnika naredimo še elektrokardiogram (EKG), ki je praviloma normalen
pri blagih stopnjah MR. Šele kasneje v poteku bolezni, ko postane MR pomembna, se lahko
pojavijo znaki, ki sicer niso značilni za MR, čeprav se pojavijo ob MR, odražajo pa :
•
•
•
•

povečanje levega preddvora
hipertrofijo in povečanje levega prekata
hipertrofijo in povečanje desnega prekata
atrijsko fibrilacijo

Na rentgenskem posnetku prsnega koša je velikost srčne sence:
•
•

normalna pri blagi MR
povečana pri večji stopnji MR, sčasoma se lahko razvije kardiomegalija

Kardiomegalija je posledica povečanja levega atrija in prekata. Velikost levega prekata ni v
premem sorazmerju s stopnjo MR, kot tudi velikost levega atrija ni v premem sorazmerju s
povečanim tlakom v levem atriju.
Ehokardiografija je glavna metoda za oceno bolnikov z mitralno regurgitacijo. S transtorakalno (TTE) ali transezofagealno ehokardiografijo pridobimo podatke o anatomiji in strukturnih spremembah posameznih sestavnih delov mitralnega aparata ter funkciji zaklopke, ki so
ključnega pomena za opredelitev vzroka in mehanizma MR, oceno možnosti poprave oziroma
vstavitve umetne zaklopke. (1,7)
Transezofagealna ehokardiografija (TEE) je boljša od TTE za natančno oceno anatomije zaklopke in stopnje MR. TEE je nujna, ko je prikaz s TTE slabe kakovosti, oziroma med in takoj po
operativnem posegu zaradi ocene funkcije poprave zaklopke ali funkcije umetne zaklopke .
Tridimenzionalni (3D) prikaz v realnem času s TTE ali TEE zagotavlja celovit prikaz mitralne
zaklopke. 3D prikaz s TEE je podoben pogledu kirurga skozi levi atrij na zaklopko. Ta metoda
omogoča natančno oceno anatomskih struktur (npr. mitralnega obroča), ki jih ni mogoče preprosto oceniti v dvodimenziolnem prikazu. (8)
Doplerjeva ehokardiografija omogoča kvantitativne metode za oceno stopnje MR.
Kvantifikacija MR je ključnega pomena, semikvantitativno vrednotenje regurgitacijskega curka
je potrebno opustiti, z barvnim doplerjem lahko samo ugotovimo regurgitacijo in opredelimo
trivialne curke kot blago MR pri organski, primarni regurgitaciji. Merjenje, na primer površine
curka, je slabo ponovljivo in je odvisno od številnih dejavnikov.
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Meritev širine vene contracte je bolj natančno in ponovljivo. Kvantitativne metode vključujejo
doplerjevaske volumetrične meritve (regurgitacijski volumen se izračuna kot razlika med mitralnim in aortnim utripnim volumnom z različnimi meritvami) in metodo stekanja toka krvi
(PISA), ki je najbolj uporabna, omogoča merjenje površine ERO (effective regurgitant orifice
- ERO) in regurgitacijskega volumna. Najbolj zanesljiv izračun regurgitacijskega volumna in
površine ERO, čeprav zamudno, je povprečenje vrednosti, ki jih pridobimo s kvantitativnimi doplerjevaskimi metodami, z metodo stekanja toka krvi (PISA) in z merjenjem vene contracte.
Vena contracta (VC) je opredeljena kot najožja prečna razdalja premera regurgitacijskega curka , ki jo prikažemo z barvno doplerjevajevo ehokardiografijo. Velikost je v dobrem sorazmerju tudi s stopnjo MR. Metoda PISA temelji na pospešitvi stekanja toka krvi regurgitacijskega
curka proti mitralni odprtini v mitralnem ustju. Ta tok je mogoče razdeliti na polkrožne lupine
enakih hitrosti (proksimalne površine s tokom enake hitrosti - proximal isovelocity surface
area - PISA). S pomočjo te metode izračunamo površino regurgitacijskega ustja, regurgitacijski volumen in delež.
Ujemanje vseh meritev mitralne regurgitacije med seboj je bistvenega pomena za ustrezno
oceno njene stopnje. Hemodinamična ocena se zaključi z meritvijo minutnega volumna srca in
vrednosti pljučnih tlakov. Pri ehokardiografski preiskavi z meritvami levega prekata in atrija
opredelimo posledice MR. Končni diastolični premer in volumen levega prekata kažejo obseg
volumske preobremenitve, končni sistolični premer pa odraža volumsko preobremenitev in
funkcijo prekata. (1,7,8,9)
Merjenje volumna levega atrija je priporočeno merilo atrijske preobremenitve, (najmanj 40
ml / m² telesne površine za hudo dilatacijo) in napoveduje pojav atrijske fibrilacije. (9)

Razvrstitev stopenj MR
Parameter

Blaga

Zmerna

Huda

Kvalitativni
Morfologija MZ
Velikost curka MR
(barvni doplerjeva)
Velikost cone stekanjaa
(PISA)
Jakost signala curka MR
(kontinuirni doplerjeva)

Normalna/ Spremenjena Normalna/ Spremenjena

Flail (prost) list /
ruptura PM
Zelo velik centralen ali
ekscentrični, vrtinčast
in seže do zadnje stene
atrija

Majhen, centralen

Vmesen

Nič ali majhna

Zmerna

Velika

Šibek / Paraboličen

Močan/ Paraboličen

Močan/Triangularen

<3

Vmesna vrednost

≥ 7 (>8 za biplano)b

Pretežno v sistoli

Zmanjšana hitrost v
sistoli

Obrat toka krvi v sistolic

A val prevladad

Različno

E val prevlada
(>1,5 m/s)e

<1

Vmesna vrednost

1,4

Semikvantitativni
VC (širina v mm)
Tok v pljučnih venah
Mitralni vtok
TVI mit / TVI Ao
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Kvantitativni
EROA (mm²)

<20

20-29; 30-39f

>40

R vol (ml)

<30

30-44; 45-59f

≥60

+ velikost LV in LA in vrednost sistoličnega tlaka v pljučni arteriji g

LA- levi atrij, LV - levi prekat, EROA - površina efektivnega regurgitacijskega ustja, R vol – regurgitacijski volumen,
MR - mitralna regurgitacija, VC – vena contracta,
Pri Nyquistovi limiti 50-60 cm/s.
Povprečna vrednost dobljenih vrednosti meritev v apikalnem prikazu 4 in 2 votlin.
c
Razen v primeru drugih vzrokov zmanjšanja sitolične hitrosti (fibrilacija atrijev, zvišan tlak v LA).
d
Običajno po 50. letu.
e
Ob odsotnosti drugih vzrokov zvišanega tlaka v LA in mitralne stenoze.
f
Razvrstitev stopnje organske MR deli regurgitacijo na blago, zmerno ali hudo, zmerna se deli še na skupino blagih do
zmernih ( EROA 20-29 mm² ali R vol 30-44 ml) in zmerno do hudo (EROA 30-39 mm² ali R vol 45-59 ml).
g
Če ni drugih razlogov, so LA in LV velikost in pljučni tlaki običajno normalni pri bolnikih z blago MR. Pri akutni hudi
MR so pljučni tlaki povišani, velikost LV je pogosto še normalna. Pri kronični hudi MR je LV povečan. Sprejete mejne
vrednosti za nepomembno povečanje so : LA volumen < 36 ml/m² telesne površine (TP), LV končni diastolni premer <
56 mm, LV končni diastolni volumen < 82 ml/m² TP, LV končni sistolični premer < 40 mm, LV končni sistolični volumen
< 30 ml/m² TP, LA premer < 39 mm, LA volumen < 29 ml/m² TP. Pri vrednosti
sistoličnega krvnega tlaka v pljučni arteriji > 50 mmHg v mirovanju se priporoča operativni poseg.
a

b

Tabela 2. Opredelitev in razvrstitev stopenj MR
Z ehokardiografijo pridobimo natančne podatke o vrsti in obsegu anatomskih poškodb zaklopke, o mehanizmih regurgitacije, njihovi etiologiji in stopnji, kot je razvidno iz tabele 2. Enako
pomembno pa je tudi, da lahko napovemo, pri katerih bolnikih s hudo organsko MR je možna
poprava zaklopke. (6,7)
Dejavniki, pri katerih je tveganje za neuspešno popravo organske mitralne regurgitacije veliko:
•
•
•
•
•
•
•

Močan centralni curek
Dilatacija obroča ≥ 50 mm
Poškodbe v 3 ali več naborkih (skalopih)
Poškodbe sprednjega lista
Huda kalcifikacija
Pomanjkanje tkiva listov
Nasprotujoča disfunkcija

Diagnoza in ocena ishemične mitralne regurgitacije (IMR) se razlikuje od ocene organske MR.
Regurgitacijski volumen je ponavadi precej manjši pri ishemični MR kot pri primarni MR, zaradi zmanjšane kontraktilnost LV in višjega tlaka v LA. Pri telesnem pregledu slišimo pogosto le
blag regurgitacijski sistolični šum, njegova jakost ni povezana z velikostjo regurgitacije, izvid
avskultacije srca je lahko celo normalen. Diagnozo IMR se običajno postavi z eno o slikovnih
preiskav, z doplersko ehokardiografijo odkrijemo več IMR kot s kontrastno ventrikulografijo.
Ehokardiografija je najbolj uporabna slikovna preiskava, z njo pridobimo podatke s katerimi
kvantitativno opredelimo MR, preoblikovanje LV, anatomske in funkcijske nepravilnosti mitralne zaklopke (10).
Huda ishemična MR je bila opredeljena z > 30 ml regurgitacijskega volumna in > 20 mm² ERO,
čeprav ta opredelitev še ni bila splošno sprejeta.(11).
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Preoblikovanje oziroma remodelacija levega prekata spremeni anatomijo mitralne zaklopke.
Opredelimo jo s številnimi meritvami: dolžine listov, površine, ki jo določa ravnina obroča in
preddvorna stran lističev mitralne zaklopke (tentig area), premika koaptacijske točke proti
apeksu srca (koaptacijska razdalja), razdalje med glavo posteromedialne papilarne mišice in
intervalvularno fibrozo, premika papilarnih mišic v lateralni in posteriorni smeri, kota med
ravnino obroča in sprednjim in zadnjim listom. Pomembno je določiti, običajno glede na smer
regurgitacijskega curka, ali je zaklopka deformirana asimetrično (curek usmerjen posteriorno) ali simetrično (centralni curek).
Tridimenzionalna ehokardiografija omogoča merjenje volumna, ki ga določa ravnina obroča
in preddvorna stran lističev mitralne zaklopke (volumen tentinga,) in boljšo opredelitev geometrije in gibanja obroča.
Preoblikovanje levega prekata opredelimo z meritvami: končnega diastoličnega in sistoličnega volumna, indeksa sferičnosti in regionalnimi motnjami krčljivosti vključno z lokalizacijo nekrotičnih segmentov, debeline akinetičnih segmentov miokarda, iztisnega deleža levega prekata. Iztisni delež je zelo odvisen od predobremenitve LV in ko je MR pomembna, je precenjen,
saj predstavlja regurgitacijski volumen dodaten volumen pri polnitvi LV in pri regurgitacijskem
volumnu. Neinvazivno izmerjen in izračunan indeks dP / dt je manj odvisen od predbremenitve
in je izovolumetrično merilo sistolične funkcije LV. Ker pri MR izovolumetrična faza iztisa ne
obstaja (iztis v LA se začne še preden se aortna zaklopka odpre), je dP / dt premosorazmeren
s krčljivostjo in tudi obratno sorazmeren s stopnjo MR. (10,11)
Z ehokardiografijo pridobimo podatke o anatomiji in strukturnih spremembah posameznih sestavnih delov mitralnega aparata ter funkciji zaklopke in LV, ki so ključnega pomena za oceno
možnosti poprave oziroma vstavitve umetne zaklopke.
Dejavniki, pri katerih je tveganje za neuspešno popravo funkcionalne mitralne regurgitacije
veliko:
Deformacije mitralne zaklopke
•
•
•
•

Koaptacijska razdalja ≥ 1 cm
Območje tentinga >2.5-3 cm2
Kompleksni curki
Posterolateralni kot > 45°

Lokalno preoblikovanje LV
•
•
•

Interpapilarna razdalja >20 mm
Razdalja med posteromedialno papilarno mišico – fibrozo >40 mm
Nenormalno krčenje lateralne stene miokarda LV

Globalno preoblikovanje LV
•
•
•

EDD > 65 mm
ESD > 51 mm (ESV> 140 ml)
Indeks sferičnosti > 0.7

Z obremenitvenim testiranjem bolnikov opredelimo njihovo telesno zmogljivosti. Pri enem od
petih asimptomatskih bolnikov ugotovimo močno zmanjšano telesno zmogljivost.
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Izmerjeno maksimalno porabo kisika za starost, spol, težo bolnika primerjamo z normalnimi
vrednostmi in tako objektivno opredelimo njegovo telesno zmogljivost. (1,8)
Serumski nivo natriuretičnega peptida, zlasti tip pro BNP, je v soodvisnosti s funkcionalnim
razredom in prognozo bolnika z mitralno regurgitacijo. Povišana serumska vrednost je napovednik slabe prognoze in je opozorilo zdravniku pri nadaljnem vodenju zdravljenja.(1,8,)
Koronarna angiografija je indicirana pri bolnikih z boleznijo srčnih zaklopk pred operacijo
srčnih zaklopk in s pridruženim enim od naslednjih stanj (8):
•
•
•
•
•
•

znano boleznijo koronarnih arterij
verjetna ishemija miokarda
(bolečina v prsih, nenormalne vrednosti neinvazivnih preiskav, ki jih opravimo zaradi
suma na koronarno bolezen)
sistolično disfunkcijo LV
pri moških nad 40 let in pri pomenopavzalnih ženskah
1 dejavnik tveganja za aterosklerozo - kadar sumino, da je koronarna bolezen vzrok
hude MR (ishemična MR)

ZAKLJUČEK
Ocena stopnje MR je zapletena, vse metode, ki jih pri tej oceni uporabimo, imajo svoje prednosti
in slabosti. Pomembno je natančno opredeliti morfologijo in anatomske značilnosti zaklopke,
velikost in funkcijo LA in LV. Kvantitativne meritve, še posebej vene contracte, regurgitacijskega volumna in efektivne površine regurgitacijskega ustja, so nujne za oceno MR, semikvantitativno vrednotenje regurgitacijskega curka je potrebno opustiti, z barvnim doplerjevajem
lahko samo ugotovimo regurgitacijo in opredelimo trivialne curke kot blago MR pri organski,
primarni regurgitaciji.
Opredeliti moramo telesno zmogljivost bolnika in opraviti še druge potrebne preiskave, s katerimi dobimo podatke, ki so pomembni za našo presojo. Natančno oceno dobimo, ko podatke
kliničnega pregleda in preiskav združimo v oceni stopnje MR (12).
Slikovne študije postajajo vedno bolj pomembne pri zdravljenju bolnikov z MR, zlasti glede na
trend zgodnjih posegov pri bolnikih s hudo asimptomatsko MR. Natančno spremljanje sprememb v geometriji in volumnih LV je možno, to pa omogoča pravočasno postavitev kirurške indikacije za operacijo bolnikov, pri katerih ugotavljamo tendenco k disfunkciji LV še pred
zmanjšanjem iztisnega deleža. Tridimenzionalna ehokardiografija daje popoln "kirurški pogled" na mitralno zaklopko, ki omogoča predoperativno ugotovitev in opredelitev kompleksnih
poškodb.
Multidisciplinarna ocena bolnika z MR bi morala postati stalna praksa pri izbiri ustrezne
strategije zdravljenja, le tako bomo dosegli zmanjšanje števila bolnikov z vstavljeno umetno
zaklopko in še boljše rezultate zdravljenja.
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Opredelitev in etiologija
Akutna mitralna regurgitacija je pravzaprav vsaka novo nastala mitralna regurgitacija, vendar
pod tem pojmom v praksi razumemo hudo akutno mitralno regurgitacijo, ki večinoma predstavlja nujno stanje. Vzrok je največkrat akutni koronarni sindrom (z ali brez rupture papilarne
mišice), manj pogosto endokarditis na mitralni zaklopki in spontana ruptura degenerativno
spremenjenega subvalvularnega aparata, redko topa ali odprta poškodba prsnega koša, dinamična subaortna stenoza, miokarditis, stresna kardiomiopatija ali pa nastane kot zaplet
posega na mitralni zaklopki.
Fiziološke spremembe ob akutni mitralni regurgitaciji
Akutna regurgitacija povzroči, da se nenadoma poveča prostornina krvi v levem preddvoru.
Normalen levi preddvor nima povečane kompliance kot pri kronični mitralni regurgitaciji, zato
tlak v levem preddvoru močneje poraste pri enakem regurgitacijskem volumnu. Povišan tlak
se prenaša v pljučno žilje in v desno srce. Diastolični volumen levega prekata se poveča zaradi
povečane predobremenitve, levi prekat postane hiperkinetičen; kljub temu minutni srčni volumen pade, ker se iztis skozi aorto zmanjša na račun regurgitacije.
Pljučna kapilarna hipertenzija pripelje do transudacije tekočine v pljučni intersticij in nato v
alveole in dihalna pota. Komplianca pljuč se ob povečani vsebnosti tekočine zmanjša, dihalna
pota se zaradi viška tekočine v intersticiju zožijo, poveča se viskozno-elastični upor pri raztegovanju in krčenju pljuč; vse to močno poveča dihalno delo. Povečana količina tekočine v
intersticiju in alveolih ovira izmenjavo plinov, kar povzroči arterijsko hipoksemijo.
Klinična slika
Akutna mitralna regurgitacija se kaže s klinično sliko, ki je odvisna od osnovne srčne bolezni,
predhodne srčne rezerve in stopnje mitralne regurgitacije. V ospredju klinične slike so tahipneja, dispneja in ortopneja, ki napredujejo v pljučni edem in/ali kardiogeni šok. Pri avskultaciji pljuč slišimo inspiratorne in ekspir atorne poke ter poostreno dihanje. Pri avskultaciji
srca slišimo tretji ton ter protosistolični šum (v telesistoli šuma ni zaradi izenačitve tlaka med
preddvorom in prekatom). Hujša ko je regurgitacija, bolj kratek in tih je sistolični šum. Avskultacija srca je otežena zaradi prizadetosti bolnika in dihalnih zvokov.
Diagnoza
Na akutno mitralno regurgitacijo posumimo pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom,
endokarditisom na mitralni zaklopki in drugimi boleznimi in okoliščinami, ki lahko privedejo
do mitralne regurgitacije, pri katerih se pojavi nenadno levostransko srčno popuščanje ali
novo nastal sistolični šum. Dokončna diagnoza je ultrazvočna.
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Ultrazvočna preiskava pri akutni mitralni regurgitaciji
Ultrazvočna preiskava je ključna za diagnozo akutne mitralne regurgitacije. Z ultrazvokom
mitralno regurgitacijo odkrijemo, ocenimo njeno stopnjo in opredelimo naravo bolezni, ki
je regurgitacijo povzročila. Pogosto se odločimo za transezofagealno preiskavo, ki omogoča natančnejši pregled zaklopke in subvalvularnega aparata, s čimer lažje postavimo diagnozo in načrtujemo kirurško zdravljenje. Barvna dopplerska preiskava je lahko zavajajoča,
ker podceni stopnjo mitralne regurgitacije. Značilno spremenjen pretok preko pljučnih ven (z
aplaniranim ali obrnjenim sistoličnim valom) ter preko mitralne zaklopke (z relativno visoko
ortogradno in relativno nizko regurgitacijsko hitrostjo) omogočata diagnozo hude regurgitacije. Pri volumetrični oceni mitralne regurgitacije upoštevamo, da volumski kriteriji za oceno
stopnje kronične mitralne regurgitacije ne veljajo za akutno.
Zdravljenje
Zdravimo z nujnimi simptomatičnimi ukrepi in etiološko. Simptomatični ukrepi vključujejo v
glavnem dihalno podporo in mehanično podporo krvnemu obtoku, ter inotropna in vazoaktivna
zdravila ter diuretike. Etiološko zdravljenje je kirurško, zdravimo pa tudi osnovno bolezen, ki je
povzročila akutno mitralno regurgitacijo (akutni koronarni sindrom, endokarditis).
Dihalna podpora
Dihalno podporo nudimo s kisikom, v večini primerov pa je potrebno umetno predihavanje.
Umetno predihavanje ima ugodne učinke na hemodinamiko in na dihanje. Povišan tlak v
prsnem košu ob umetnem predihavanju zmanjša predobremenitev desnega in levega srca,
ter s tem pljučno kongestijo, zniža pa tudi poobremenitev levega srca in s tem mitralno regurgitacijo. Bolniku odvzamemo dihalno delo, ki lahko predstavlja pri pljučnem edemu preko
30 % porabe kisika; to olajšanje je včasih dovolj, da prekinemo kardiogeni šok. Predihavanje s
pozitivnim tlakom pomaga pri odstranjevanju tekočine iz alveolov in dihalnih poti, kar izboljša
izmenjavo plinov v pljučih.
Mehanična podpora krvnemu obtoku
Za mehanično podporo obtoku uporabljamo aortno balonsko črpalko. Aortna črpalka je naprava, ki polni in prazni balon, ki ima prostornino 32-50 ml in je nameščen s konico v začetnem
delu descendentne aorte. Balon se napihne takoj, ko se zapre aortna zaklopka; s tem dvigne
diastolični tlak in izboljša prekrvitev možganov in srca. Izboljšanje pretoka skozi koronarne
arterije je posebno pomembno pri bolnikih z ishemično mitralno regurgitacijo, ker imajo sočasno koronarno bolezen, ki omejuje srčno rezervo. Tik preden se odpre mitralna zaklopka se
balon izprazni; s tem se znižata telediastolični tlak v aorti in aortna impedanca, zaradi česar
se poveča utripni volumen preko aortne zaklopke in zmanjša regurgitacijski volumen preko
mitralne zaklopke. Končni rezultat delovanja aortne črpalke je povišan minutni srčni volumen,
tudi do 30 %. Uporaba aortne črpalke je kontraindicirana pri bolnikih z zmerno ali hudo regurgitacijo aortne zaklopke.
Vazoaktivna zdravila
Vazodilatatorji so manj učinkoviti od mehanične podpore, za njihovo optimalno uporabo priporočajo hemodinamični nadzor. Z vazodilatatorji (primeren bi bil natrijev nitroprusid) znižamo
arterijski tlak in zmanjšamo regurgitacijski volumen ter povečamo minutni srčni volumen.
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Vzdržujemo najnižji tlak, ki omogoča primerno prekrvitev organov, dober pokazatelj ustrezne
prekrvitve je urna diureza.
Inotropna zdravila
Inotropna zdravila izboljšajo krčljivost srca, ki pa je pri akutni mitralni regurgitaciji sama po
sebi povečana zaradi povečane predobremenitve levega prekata, zato imajo omejen učinek.
Uporabljamo jih pri hipotenzivnih bolnikih z akutno mitralno regurgitacijo.
Diuretiki
Diuretik uporabljamo kot simptomatično zdravljenje pri hudi dispneji zaradi pljučne kongestije. Umetno predihavanje je učinkovitejše pri zdravljenju dihalne stiske zaradi akutne mitralne
regurgitacije.
Kirurško zdravljenje
Kirurško zdravljenje vključuje popravo ali menjavo aortne zaklopke z umetno mehanično ali
biološko zaklopko. Vrsta posega je odvisna od narave bolezni zaklopke in izkušenj kirurga.
Kirurško zdravljenje je pri hudi regurgitaciji urgentno in edino z operacijo je možno bolnika
ozdraviti. Namen vseh simptomatičnih ukrepov je v tem, da pridobimo čas, da organiziramo
operacijo in da naredimo anestezijo do priključitve na izventelesni krvni obtok nekoliko bolj
varno. Pred kirurškim posegom opravimo urgentno koronarografijo in pregled vratnih arterij,
razen pri mladih bolnikih.
Sklep
Akutna huda mitralna regurgitacija je nujno stanje, ki se kaže s pljučnim edemom in kardiogenim šokom; največkrat je posledica akutnega koronarnega sindroma in endokarditisa.
Diagnoza je ultrazvočna. Podporno zdravljenje nudimo z aortno balonsko črpalko in umetnim
predihavanjem, dokončno zdravljenje pa je kirurško.
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UVOD
Valvularna ali primarna mitralna regurgitacija (MR) je puščanje mitralne zaklopke zaradi bolezensko spremenjene ene ali več struktur mitralnega aparata. Z upadom revmatične bolezni
srčnih zaklopk danes prevladujejo bolniki z degenerativno MR (Tabela 1). V ambulantah se večinoma srečujemo z blago ali zmerno, asimptomatsko MR, ki ne zahteva zdravljenja. Prolaps
mitralne zaklopke je najpogostejši vzrok valvularne MR, srečamo ga pri 1 do 2,5% ljudi. Večinoma je naravni potek benigen in ne zahteva zdravljenja, ocenjujejo pa, da v 5 do 10% privede
do hude MR. Dejavniki, ki napovedujejo zaplete pri prolapsu mitralne zaklopke so: zmerna ali
huda MR, oslabljena sistolična funkcija levega prekata, povečana levi preddvor in levi prekat,
ehokardiografsko zadebeljena lističa mitralne zaklopke, pojav atrijske fibrilacije in starost. Pri
asimptomatskih bolnikih s prolapsom in ohranjeno funkcijo levega prekata, tudi če je regurgitacija huda, bolezen običajno počasi napreduje. Pri bolnikih s prostim (angl. flail) lističem
regurgitacija napreduje hitreje. V 10 letih umre ali je operiranih 90% bolnikov.
Prolaps mitralne zaklopke
Revmatična bolezen
Infekcijski endokarditis
Kalcinacije mitralnega obroča
Hipertrofična kardiomiopatija
Sistemske bolezni (sistemski eritematozni lupus, skleroderma, amiloidoza)
Prirojene srčne napake (razkol mitralne zaklopke, mitralna zaklopka v obliki padala)
Poškodba prsnega koša
Tabela 1. Vzroki valvularne MR.

Prolaps mitralne zaklopke pomeni zdrs obeh, enega ali dela lističa v levi preddvor v sistoli,
tako, da pride do koaptacije lističev nad ravnino mitralnega obroča. V osnovi gre za prirojeno
šibkost veziva mitralnega aparata. Histološka značilnost je proliferacija miksomatoznega vezivnega tkiva v spongioznem sloju z nalaganjem mukopolisaharidov in posledično prekinitvijo
kolagenskih vlaken. Prizadeta lističa zaklopke postaneta fibrozno zadebeljena, povečana in
hipermobilna, horde stanjšane in raztegnjene, nagnjene k rupturi, mitralni obroč pa se razširi.
Prolaps srečamo pogosteje pri boleznih kolagena, policistični bolezni ledvic, pri nekaterih deformacijah skeleta prsnega koša. Navadno so osebe s prolapsom nagnjene k nižjemu indeksu
telesne mase. O Barlowem sindromu govorimo, ko je prizadeta večina ali vsi skalopi lističev
zaklopke, ki so povečani in izrazito prolabirajo, razširjen je tudi mitralni obroč. Običajno ga
srečamo pri mlajših preiskovancih. Nasprotno so pri starejših bolnikih lističa zaklopke in horde stanjšani ali le minimalno zadebeljeni, pogosteje vidimo rupturo hord s prostim lističem
zaklopke (angl. flail).
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Revmatična MR je danes v našem okolju redka. Kaže se z zadebelitvijo lističev in hord ter zraščanjem komisur. Običajno prevladuje stenoza, pridružena regurgitacija navadno ni huda.
MR se pojavi pri infekcijskem endokarditisu, kadar pride do vnetnih sprememb ali perforacije
lističev, strganja hord, vnetnih sprememb papilarnih mišic ali mitralnega obroča.
Kalciniran mitralni obroč je posledica starostnega degenerativnega procesa, ki ga pogosto
srečamo pri bolnikih, starejših od 60 let, bolnikih z aortno stenozo, arterijsko hipertenzijo,
kronično ledvično boleznijo in sladkorno boleznijo. Največkrat je kalciniran zadnji del mitralnega obroča. Zaradi motenega krčenja obroča v sistoli in zmanjšanja gibanja zadnjega lističa
lističi slabo koaptirajo. Običajno najdemo tudi blage kalcinirajoče spremembe na lističih zaklopke, MR pa je navadno blaga do največ zmerna.
MR je lahko posledica prirojene napake, kot sta razkol mitralne zaklopke in zaklopka v obliki
padala.
Zelo redka je MR zaradi poškodbe prsnega koša.
MR je pri hipertrofični kardiomiopatiji deloma funkcionalna zaradi nepravilnega sistoličnega
pomika sprednjega lističa zaklopke v iztočni del levega prekata, deloma pa posledica morfološko spremenjenih lističev, hord in papilarnih mišic. Regurgitacija je najpogosteje blage
stopnje in ne zahteva kirurškega zdravljenja.
EHOKARDIOGRAFSKA PREISKAVA PRI VALVULARNI MR
V skladu s smernicami (ESC/ACC/AHA) z ehokardiografijo opredelimo: etiologijo, mehanizem
in stopnjo regurgitacije (blaga, zmerna, huda), morfologijo mitralnega aparata, velikost levega
preddvora, velikost in funkcijo levega prekata ter pljučno hipertenzijo. Tridimenzionalna (3D)
ehokardiografija napoveduje boljšo kvalitativno in kvantitativno oceno morfologije mitralne
zaklopke, predvsem s transezofagealnim pristopom, ki omogoča boljšo preglednost.
Z ehokardiografijo potrdimo diagnozo prolapsa, če je koaptacija listov ≥ 2 mm nad ravnino mitralnega obroča v sistoli (Slika 1a). Če so lističi zaklopke obenem zadebeljeni (debeline 5 mm
ali več, merjene v diastoli) govorimo o klasičnem prolapsu ali ohlapni (angl. floppy) zaklopki.
Kadar je ob zdrsu koaptacija lističev še pod ravnino mitralnega obroča, govorimo o bočenju lista (angl. billowing). Pri rupturi horde zaradi degeneracije mitralnega aparata, srčnega
infarkta ali infekcijskega endokarditisa listič zaklopke izgubi podporo, je prost (angl. flail).
Rupturo horde spoznamo po tem, da vidimo prosto nihajočo strukturo, pritrjeno na mitralno
zaklopko, vrh lističa, ki je brez podpore, pa je obrnjen v levi preddvor (Slika 1b). Prolaps je
lahko povezan z različno stopnjo MR, pogosto pa je klinično povsem nepomemben in regurgitacije ob njem sploh ni. Ruptura horde ima širok klinični spekter: če rupturira naenkrat več
hord, ki se naraščajo na telo ali vrh lističa, je MR lahko huda, ruptura le posamezne horde pa
ne povzroči pomembne MR.
SPREMLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S KRONIČNO VALVULARNO MR
Asimptomatske bolnike z blago MR strukturno normalne zaklopke, z normalno velikim levim
prekatom in normalno sistolično funkcijo ter brez pljučne hipertenzije sledimo redko (1x na
pet let). Če po nekaj kontrolah ne ugotovimo napredovanja regurgitacije, lahko spremljanje
opustimo. Če je zaklopka strukturno spremenjena, je potrebno bolezen zaklopke opredeliti.
Asimptomatske bolnike s hudo MR in ohranjeno sistolično funkcijo je potrebno slediti pogo28

steje (1-2x na leto), oziroma še pogosteje pri mejnih vrednostih kazalcev velikosti in funkcije
levega prekata ter pljučne hipertenzije.
Zdravljenje z zdravili
Zdravljenje z zdravili za srčno popuščanje (inhibitorji angiotenzinske konvertaze, blokatorji
receptorjev beta, spironolakton) je indicirano pri bolnikih z MR in srčnim popuščanjem, ki
niso kandidati za kirurško zdravljenje ali pri tistih, ki ostanejo tudi po operaciji simptomatski.
Zdravila uporabljamo tudi za preprečevanje motenj srčnega ritma, nadzor srčne frekvence in
preprečevanje trombemboličnih zapletov pri atrijski fibrilaciji. Antibiotična profilaksa za preprečevanje endokarditisa je indicirana po operaciji mitralne zaklopke.
Kirurško zdravljenje
Operacija je indicirana pri vseh simptomatskih bolnikih z valvularno MR, ki nimajo kontraindikacij za kirurški poseg (priporočila razreda IB: zdravljenje je koristno z dokazi, ki jih podpira
en randomiziran poskus ali meta analiza). Praviloma ima poprava zaklopke prednost pred
zamenjavo, odločitev pa je odvisna od anatomije zaklopke in izkušenosti kirurga. Izjema so
bolniki z znižanim iztisnim deležem (EF < 30%), pri katerih so mnenja glede operacije deljena.
Ti bolniki imajo večje operativno tveganje, podatki pa kažejo, da z operacijo lahko izboljšamo
simptome srčnega popuščanja, ni pa dokazov, da tudi dolgoročno podaljšamo preživetje. Pri
odločitvi tehtamo med učinkovitostjo zdravljenja z zdravili, operativnim tveganjem in možnostjo poprave zaklopke (priporočila razreda IIaC: dokazi v prid koristnosti zdravljenja temeljijo
na majhnih ali retrospektivnih raziskavah, oziroma na mnenju strokovnjakov). Kadar poprava
zaklopke ni možna, se za zamenjavo zaklopke odločimo le izjemoma, saj so tu dokazi o koristnosti zdravljenja še manj trdni (priporočila razreda IIbC: nasprotujoči dokazi na majhnih ali
retrospektivnih raziskavah, oziroma na mnenju strokovnjakov).
Pri simptomatskih bolnikih, ki zaradi spremljajočih bolezni ali oslabljene sistolične funkcije
levega prekata niso kandidati za operacijo in imajo pričakovano življenjsko dobo > 1 leto, je
možna tudi novejša metoda, perkutana poprava zaklopke z »mitralnim klipom«. Izpolnjeni pa
morajo biti določeni anatomski kriteriji, ki jih ocenimo z ehokardiografijo.
Pri asimptomatskih bolnikih je operacija indicirana, kadar ugotovimo znake okvare levega
prekata (EF < 60% in/ali končni sistolični premer > 45 mm) (priporočila razreda IC: zdravljenje koristno z dokazi na majhnih ali retrospektivnih raziskavah, oziroma na mnenju strokovnjakov). Operacijo priporočamo tudi pri asimptomatskih bolnikih s hudo valvularno MR in
ohranjeno sistolično funkcijo, pri katerih je prišlo do pojava atrijske fibrilacije in/ali pljučne
hipertenzije (priporočila razreda IIaC) ali, če je velika verjetnost poprave zaklopke (priporočila
razreda IIbB: učinkovitost podpira le en randomiziran poskus ali meta analiza). Novejše raziskave nakazujejo, da se lahko odločimo za operacijo tudi pri asimptomatskih bolnikih, je velika
verjetnost poprave zaklopke in ugotovimo: porast sistoličnega tlaka v pljučni arteriji nad 60
mmHg ob naporu, prost listič zaklopke (angl. flail) ali močno povečan levi preddvor (Slika 2).
ZAKLJUČEK
Prolaps mitralne zaklopke ima najpogosteje benigen potek in ne povzroča pomembne regurgitacije. Pri blagi regurgitaciji strukturno normalne zaklopke z normalno veliko votlino in sistolično funkcijo levega prekata ehokardiografske kontrole niso potrebne. Asimptomatske bolnike z zmerno in hudo MR redno sledimo. Pri operaciji ima prednost poprava pred zamenjavo
zaklopke. Za operacijo se odločimo, ko se pojavijo simptomi, pri hudi asimptomatski MR pa
ob znakih okvare levega prekata ter pri nekaterih drugih kazalcih, ki napovedujejo neugoden
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potek (pojav atrijske fibrilacije in pljučne hipertenzije v mirovanju ali med naporom, močno
povečan levi preddvor, prost listič zaklopke). Po potrebi opravimo dodatne preiskave za oceno funkcionalnega stanja bolnika (obremenitveno testiranje, obremenitvena ehokardiografija,
BNP, globalni longitudinalni »strain«).

Slika 1a. Transtorakalna ehokardiografija: izsek iz parasternalnega vzdolžnega preseka.
Prolaps zadnjega lističa mitralne zaklopke (puščica).

Slika 1b.Transezofagealna ehokardiografija: izsek iz vzdolžnega preseka v spodnjem ezofagealnem oknu. Prost (angl. flail) zadnji listič mitralne zaklopke (puščica), ki je brez opore z
vrhom, obrnjenim v levi preddvor.
(LV=levi prekat; LA=levi preddvor; Ao= aorta; SL=sprednji listič mitralne zaklopke; ZL=zadnji
listič mitralne zaklopke)
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Slika 2. Algoritem zdravljenja kronične hude valvularne MR (EF=iztisni delež levega prekata;
ESD=končni sistolični premer levega prekata; AF=atrijska fibrilacija; PH=pljučna hipertenzija;
LA=levi preddvor). Prirejeno po: Vahanian A s sodelavci, 2007.
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Uvod
Mitralna stenoza je pri odraslih skoraj vedno posledica revmatične vročine. Drugi vzroki so
zelo redki; prirojeno stenozo lahko ugotovimo pri otrocih, kalciniran mitralni obroč pri starejših, opisane so stenoze zaradi uporabe nekaterih anorektičnih zdravil in v sklopu karcinoidnega sindroma (1). Revmatična vročina je v razvitem svetu v upadanju, zato je tudi mitralna
stenoza vse bolj redka. V nerazvitih deželah je še vedno endemična, prevalenca revmatične
bolezni zaklopk je visoka, zato jo pogosto srečamo pri imigrantih.
Revmatična vročina povzroči kronično vnetje, temu se pridružijo brazgotinjenje in degenerativni procesi. Ti vodijo v zadebelitev listov, zraščanje komisur ter zraščanja in skrajšanja hord.
Površina ustja mitralne zaklopke, ki je normalno veliko, meri 4 do 6 cm², se postopno oži in pri
velikosti pod 2,0 cm² se začnejo pojavljati težave. Razvoj degenerativnih sprememb, ki privedejo do klinično pomembne stenoze, traja desetletja.
Zoženo ustje mitralne zaklopke ovira pretok krvi iz preddvora v prekat, nastane gradient tlaka.
Posledično poraste tlak v levem preddvoru in povzroči povečanje levega preddvora. Povišan
tlak v preddvoru se prenese na tlak v pljučnih venah, kapilarah, naraste pljučni arterijski tlak
in pljučna žilna rezistenca.
Klinična slika
Bolniki so dolga leta asimptomatski, vendar pa se njihova zmogljivost postopno zmanjšuje. Če
omejijo fizične napore, lahko dolgo ne zaznajo poslabšanja. Glavni simptom je dispneja. Prve
težave se lahko pojavijo ob naporu, čustvenem stresu, okužbi, v nosečnosti ali ob nastopu fibrilacije atrijev. Med tahikardijo se diastola bolj skrajša kot sistola in se tako zmanjša polnitev
prekata skozi zožano mitralno ustje. Včasih odkrijemo mitralno stenozo šele ob emboličnem
dogodku.
Pri telesnem pregledu lahko preslišimo nežno diastolično bobnenje na srčni konici in odpiralni mitralni ton. Ugotovimo lahko znake levostranskega ali desnostranskega srčnega popuščanja.
Preiskave
V elektrokardiogramu odkrijemo značilen širok P val (daljši od 0,12 sekund v II odvodu), rentgenska slika pljuč kaže povečanje levega preddvora, vendar je ehokardiografija ključna preiskava za diagnozo mitralne stenoze. Omogoča natančno oceno anatomije zaklopke, ustje
ocenimo planimetrično in z metodo tlačnega razpolovnega časa, izračunamo gradient tlaka
iz dopplerskih hitrosti preko zaklopke. Ocenimo primernost bolnika za morebitno perkutano
mitralno komisurotomijo (PMC) s pomočjo točkovnika. Poleg tega ocenimo prisotnost mitralne regurgitacije, velikost levega preddvora, morebitne okvare drugih zaklopk, iztisni delež
levega prekata in izračunamo pljučni arterijski tlak. V tabeli 1 so prikazani ultrazvočni kriteriji
za razvrstitev v blago, zmerno in hudo mitralno stenozo (3).
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Transezofagealno ehokardiografijo (TEE) naredimo, če transtorakalna preiskava zaradi slabega ultrazvočnega okna ne da dovolj zanesljivih podatkov, pred PMC za izključitev trombov v
levem preddvoru in po emboličnem dogodku (4).
V novejšem času tridimenzionalna TEE omogoča še bolj zanesljivo in natančno planimetrično
oceno ustja mitralne zaklopke.
V primerih, ko se bolnikove težave ne skladajo z ehokardiografsko oceno stopnje mitralne
stenoze, naredimo obremenitveno testiranje ali še bolje, obremenitveno ehokardiografijo, ki
lahko razkrije pomembno višji srednji gradient tlaka na mitralni zaklopki in pomembno pljučno hipertenzijo med naporom. V takem primeru se bomo prej odločili za razrešitev stenoze
s perkutanim ali operativnim posegom. Za kateterizacijo srca se odločimo samo v nejasnih
primerih (1) .
Zdravljenje
1. Zdravljenje z zdravili
Po preboleli revmatični vročini in karditisu je potrebna antibiotična profilaksa ponovnih napadov. Mnenja o trajanju profilakse so deljena (najmanj 5 let po zadnjem napadu). Profilaksa
endokarditisa ob stomatoloških posegih ali posegih v respiratornem traktu po novih smernicah iz leta 2009 ni več potrebna (5). Antikoagulantno zdravljenje za preprečevanje emboličnih
dogodkov je potrebno pri bolnikih s paroksizmalno ali trajno fibrilacijo atrijev, če so že utrpeli
embolizem, če je prisoten gost spontani kontrast ali tromb v levem preddvoru ali če je premer
levega preddvora več kot 50 mm. Tveganje za embolično možgansko kap je pri bolnikih z mitralno stenozo in fibrilacijo atrijev visoko (7 do 15 % na leto).
Dispnejo prehodno olajšajo diuretiki in nitrati. Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta in zaviralci kalcijevih kanalov, ki znižujejo frekvenco, lahko izboljšajo telesno zmogljivost, ker podaljšajo diastolo in s tem izboljšajo polnitev levega prekata skozi zožano zaklopko.
2. Intervencijsko zdravljenje
Mitralna stenoza predstavlja mehansko oviro pri polnjenju levega prekata, zato je edino učinkovito zdravljenje intervencijska razrešitev ovire. Možna je perkutana balonska komisurotomija (PMC), kirurška komisurotomija ali zamenjava mitralne zaklopke. Pri PMC se perkutano
uvede balon, ki se napihne na nivoju mitralne zaklopke in potrga zraščeni komisuri. Površina
ustja se tako poveča. PMC je manj invazivna kot poseg na odprtem srcu, tveganje je nizko
(umrljivost 1-2 %), trajanje učinka komisurotomije pa je dobro (35-70 % bolnikov je brez dogodkov v 10-15 letih po posegu). Vendar so le določeni bolniki primerni za PMC, kar ugotovimo ultrazvočno s pomočjo točkovnika, s katerim ocenjujemo gibljivost listov, zadebelitve
hord, zadebelitve listov in kalcinacije. Kontraindikacijo za poseg predstavljajo: tromb v levem
preddvoru, več kot blaga mitralna regurgitacija, hude kalcinacije, spremljajoče bolezni drugih
zaklopk in sočasna koronarna bolezen. Za PMC se odločamo pri simptomatskih bolnikih s površino zaklopke <1,5 cm², oziroma <1,7 do 1,8 cm², če gre za nenavadno velike osebe. Glede na
nizko tveganje PMC se včasih odločamo za poseg pri asimptomatskih bolnikih in sicer, ko gre
za visoko tveganje za trombembolizme, če je prisotna huda pljučna hipertenzija ali v primeru
načrtovane nosečnosti. Zaradi majhnega števila bolnikov z mitralno stenozo, ki so kandidati
za PMC, se ti posegi izvajajo le v velikih centrih.
Mitralna komisurotomija na odprtem srcu se danes redko izvaja. Zamenjava mitralne zaklopke predstavlja večje tveganje (umrljivost 3-10 %) kot PMC. Indicirana je pri simptomatskih
bolnikih s površino zaklopke <1,5 cm², ki niso kandidati za PMC.
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Spremljanje bolnikov
Bolniki z mitralno stenozo so ponavadi dolga leta brez težav. Klinično jih kontroliramo enkrat
letno. Opozorimo jih, da so pozorni na pojav novih težav. Ehokardiografijo delamo enkrat letno
samo, če je stenoza že pomembna, sicer redkeje. Če bolnik navaja palpitacije, naredimo 24urni posnetek EKG , tako lahko odkrijemo paroksizme fibrilacije atrijev.
Sklep
Mitralna stenoza je danes dokaj redka bolezen, zato imajo zdravniki manj praktičnih izkušenj
pri odkrivanju in zdravljenju teh bolnikov. Bolniki so mlajši, zato je pravilna obravnava toliko
bolj pomembna.

Tabela 1: Priporočilo za klasifikacijo stopnje mitralne stenoze
Specifične najdbe:
Površina mitralne zaklopke (cm²)
Pomožne najdbe:
Srednji gradient tlaka (mmHg)a
Pljučni arterijski tlak (mmHg)
a

blaga

zmerna

huda

>1,5

1,0-1,5

<1,0

<5

5-10

>10

<30

30-50

>50

pri srčni frekvenci 60-80/minuto in v sinusnem ritmu
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VLOGA OBREMENITVENE EHOKARDIOGRAFIJE PRI OCENI FUNKCIJE MITRALNE ZAKLOPKE
Ehokardiografija v mirovanju običajno zadošča za obravnavo asimptomatskega bolnika z blago do zmerno mitralno stenozo (MS) ter simptomatskega bolnika s hudo MS, kjer se odločimo
za perkutano balonsko valvuloplastiko ali kirurško popravilo oz. zamenjavo zaklopke.
Manj jasno je ukrepanje pri asimptomatskem bolniku s hudo stenozo (površina ustja < 1 cm2 in
srednji gradient > 10 mmHg) in simptomatskem bolniku z blago do zmerno stenozo (površina
ustja 1.0 – 1.5 cm2, srednji gradient 5-10 mmHg). Vrednosti transmitralnega gradienta in tlaka
v pljučni arteriji v mirovanju ne odražata vedno realne slike bolezni. Porast srčne frekvence
in znižana atrioventrikularna podajnost lahko pri posamezniku povzročita večji porast pljučne hipertenzije in večjo dispnejo ob naporu pri enaki stopnji stenoze (1). Velja tudi obratno:
pomembno znižana telesna zmogljivost z dispnejo in ob tem majhen porast transmitralnega
gradienta govori bolj v prid drugim vzrokom dispneje kot pa MS.
Po trenutnih ameriških smernicah (ACC/AHA) se za obremenitveno ehokardiografijo pri MS
odločimo, če so simptomi dvoumni ali neskladni s stopnjo MS (2). Pri asimptomatskem bolniku
z zmerno do hudo MS ali simptomatskem bolniku z blago MS se lahko odločimo za perkutano
balonsko valvuloplastiko pri ustrezni anatomiji zaklopke, kadar ugotovimo porast srednjega
gradienta > 15 mmHg ali sistoličnega tlaka v pljučni arteriji nad 60 mmHg ob naporu. Praviloma izvajamo obremenitev na polležečem cikloergometru (Slika 1). Če se odločimo za obremenitev z dobutaminom, ki je manj fiziološka, je prognostično pomemben porast srednjega
gradienta nad 18 mmHg.
Poudariti je treba, da priporočila slonijo na dokazih razreda IC (zdravljenje, koristno z dokazi,
ki temeljijo na majhnih ali retrospektivnih raziskavah, oziroma na mnenju strokovnjakov). Izbrane mejne vrednosti testa so arbitrarne; potrebne bodo še nadaljnje raziskave.
OBREMENITVENA EHOKARDIOGRAFIJA PRI OCENI MITRALNE REGURGITACIJE
Valvularna mitralna regurgitacija
Ehokardiografija v mirovanju zadošča za obravnavo asimptomatskega bolnika s hudo mitralno
regurgitacijo (MR) in iztisnim deležem (EF) levega prekata (LV) < 60% oz. končnim sistoličnim
premerom LV < 4.0 cm (4.5 cm) ter simptomatskega bolnika s hudo MR, kjer se odločimo za
kirurško popravilo oz. zamenjavo zaklopke.
Po trenutnih ameriških smernicah (ACC/AHA) se za obremenitveno ehokardiografijo na ergometru odločimo pri asimptomatski hudi MR , da ocenimo telesno zmogljivost in dinamiko
tlaka v pljučni arteriji ob naporu (2). Porast sistoličnega tlaka nad 60 mmHg ob naporu lahko prispeva k odločitvi o kirurškem posegu na mitralni zaklopki. Farmakološke obremenitve
z dobutaminom zaradi zmanjšanja poobremenitve in predobremenitve LV v tem primeru ne
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uporabljamo. Poudariti je treba, da priporočilo sloni na dokazih razreda IIa C (zdravljenje je
v prid koristnosti z dokazi, ki temeljijo na majhnih ali retrospektivnih raziskavah, oziroma na
mnenju strokovnjakov). Izbrana mejna vrednost testa je arbitrarna, podatke pa so pridobili pri
bolnikih z revmatsko MR.
Odločitev o kirurškem popravilu degenerativne hude MR pri asimptomatskem bolniku ostaja
še vedno kontroverzna. Lanccellotti s sodelavci (3) je ugotovil, da se vsaj pri tretjini takšnih
bolnikov ob naporu pomembno poveča stopnja MR, kar je bilo povezano s pomembnim porastom sistoličnega pljučnega tlaka in napovedjo zgodnjega pojava simptomov pri nadaljnjem
sledenju. Dokaz latentne kontraktilne disfunkcije LV ob naporu prav tako govori v prid za zgodnjo kirurško intervencijo. Oba dejavnika: porast EF LV manj kot 4 % ali globalnega longitudinalnega »straina« < 1.9 % ob naporu, sta povezana s povečanim operativnim tveganjem in
korelirata z disfunkcijo LV po operaciji (4).
Ishemična mitralna regurgitacija
Za ishemično mitralno regurgitacijo (IMR) je značilno, da se dinamično spreminja med telesno
obremenitvijo. Praviloma se poveča zaradi spremenjene koaptacije listov ob ishemiji levega
prekata s segmentnim ali globalnim poslabšanjem krčljivosti ter poslabšanjem sinhronosti
krčenja. IMR pa lahko ostane enaka ali se celo zmanjša, če je ohranjena kontraktilna rezerva
srčne mišice. IMR, povzročena z obremenitvijo, ni odvisna od stopnje IMR v mirovanju, zato z
obremenitveno ehokardiografijo na ergometru pridobimo koristne podatke o pomembnosti
regurgitacije (Slika 2). Pri bolnikih s povečanjem efektivnega regurgitacijskega ustja za >=
0.13 cm2 med obremenitvijo se je za petkrat povečalo tveganje za srčne zaplete v triletnem
obdobju. Zadnje evropske smernice (4) predlagajo naslednje indikacije za obremenitveno ehokardiografijo: obremenitveno dispnejo, ki ni v skladu s krčljivostjo prekata in IMR v mirovanju,
pljučni edem brez jasnega razloga ter zmerno IMR pred kirurško revaskularizacijo, ko se odloča o sočasni operaciji na mitralni zaklopki. Z obremenitveno ehokardiografijo je mogoče določiti tudi kontraktilno rezervo srčne mišice. Če le-te ni, gre za klinično prikrito okvaro levega
prekata, kar predstavlja prognostični dejavnik izida po operaciji.
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Slika 1. Doplerski ehokardiografski izvid pri simptomatskem bolniku z zmerno mitralno stenozo v mirovanju (levo) in med naporom (desno). Pri naporu se poveča srednji transmitralni
gradient (16 mmHg) in sistolični tlak v pljučni arteriji (60 mmHg + CVT).
MVA: površina mitralnega ustja; CVT: centralni venski tlak.

Slika 2. 2D in doplerski ehokardiografski izvid pri bolniku z anamnezo pljučnega edema in blago funkcionalno mitralno regurgitacijo v mirovanju (levo) in med naporom (desno). Pri naporu
se mitralna regurgitacija poveča z blage na srednje hudo stopnjo, ob tem poraste sistolični
tlak v pljučni arteriji (55 mmHg + CVT).
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Bolezni mitralne zaklopke so v danšnjem času vse bolj pogoste, vendar pa je zdravljenje z
zdravili, če odmislimo antikoagulantno terapijo, omejeno oziroma smiselno in učinkovito le pri
funkcionalni mitralni regurgitaciji. Pri funkcionalni mitralni regurgitaciji so horde, papilarne
mišice in lističi mitralne zaklopke normalni. Poglavitna vzroka funkcionalne mitralne regurgitacije sta ishemija in dilatacija levga prekata iz kateregakoli vzroka (1). Zaradi tega lahko
pride do razširitve mitralnega obroča in nepravilnosti v delovanju papilarnih mišic. Redek
vzrok funkcionalne mitralne regurgitacije je sicer normalno ležeča elektroda srčnega spodbujevalnika v desnem ventriklu. Zaradi tega lahko pride do disinhronije v krčenju prekatov in
posledične mitralne regurgitacije, ki zna biti hemodinamsko zelo pomembna, kljub temu da
ja valvularni aparat normalen (2). V tem primeru je zelo učinkovita rešitev biventrikularna stimulacija. Funkcionalna mitralna regurgitacija ima svoje ultrazvočne značilnosti, ki jo ločijo od
mitralne regurgitacije drugih vzrokov (3).
Raziskav, ki bi ugotavljale prognozo bolnikov s funkcionalno mitralno regurgitacijo je zelo
malo in še te so narejene na bolnikih z okrnjeno funkcijo levega prekata. Pri teh bolnikih je
bila stopnja funkcionalne mitralne regurgitacije neodvisni napovedni dejavnik za preživetje (4).
Podobno je tudi pri bolnikih s funkcionalno trikupspidalno regurgitacijo kot posledico odpovedi
desnega prekata. Slednja je tudi negativni napovedni dejavnik pri bolnikih s funkcionalno mitralno regurgitacijo in okrnjeno sistolno funkcijo levega prekata. Pljučna arterijska hipertenzija pa se v vseh raziskavah ni izkazala kot negativi napovedni dejavnik.
Enako kot pri mitralni regurgitaciji, ki je posledica okvare valvularnega aparata, je tudi pri
funkcionalni mitralni regurgitaciji prisotna hemodinaska obremenitev levega prekata, kar
prispeva k ekscentrični hipertrofiji in nadaljni dilataciji levega prekata in povečanju mitralne
regurgitacije.
Glede na neprepričljive dolgoročne rezultate kirurške terapije funcionalne mitralne regurgitacije moramo pri teh bolnikih zelo natančno prilagoditi medikamentozno terapijo in pri
izbranih bolnikih pomisliti tudi na resinhronizacijsko zdravljenje. Vsi bolniki s funkcionalno
mitralno regurgitacijo in srčnim popuščanjem morajo biti deležni standardnega zdravljenja, ki
zajema ACE zaviralec in/ali sartane, zaviralce adrenergičnh receptorjrev beta, antagoniste aldosterona in diuretike v kolikor so potrebni. Pri izbranih bolnikih lahko uporabimo še zdravilo
ivabradin, pri bolnikih z ishemično boleznijo srca tudi zdravila, ki izboljšajo učinkovitost metabolizma v miokardu. V velikih kliničnih raziskavah se je namreč izkazalo, da takšno zdravljenje
izboljša funkcijo miokarda, zmanjša simptome in predvsem poveča preživetje bolnikov.
Veliko manjše in manj številne raziskave pa nakazujejo, da zdravljenje z ACE zaviralci (5) in
blokatorji adrenergičnih receptorjev beta (6) zmanjša volumen levega prekata in pomembnost
mitralne regurgitacije. Pri bolnikih s končno odpovedjo ledvic na nadomestnem zdravljenju s
hemodializo je predvsem pomembno vzdrževati ničelno bilanco tekočin oziroma suho težo, saj
to najbolj pripomore k zmanjševanju funkcionalne mitralne regurgitacije.
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Pri bolnikih z ishemično funkcionalno mitralno regurgitacijo je razrešitev ishemije s perkutanimi ali kiruškimi posegi najbolj primerna. V primeru slednjega je, v kolikor je potrebna,
mogoča poprava mitralne zaklopke, kar ima prednost pred morebitno zamenjavo le-te.
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Mehanizmi kronične mitralne regurgitacije
Kronična mitralna regurgitacija pri srčnem popuščanju je povezana s preoblikovanjem levega prekata, mitralnega obroča in hord mitralne zaklopke, kar vse vodi do motene koaptacije
lističev mitralne zaklopke (1). V zadnjem času je vse več podatkov, da funckionalna mitralna
regurgitacija ni zgolj posledica bolezni levega prekata, temveč je povezana tudi s spremembami endotelijskih celic na lističih mitralne zaklopke. Raziskave kažejo, da pride do proliferacije
endotelijskih celic, večje ekspresije osteoblastnih faktorjev in segmennega podaljšanja lističev, kar vse prispeva k napredovanju mitralne regurgitacije pri teh bolnikih (2).
Mehanizmi delovanja matičnih celic
Številne študije na živalih pa tudi prve raziskave na ljudeh, so pokazale ugodne fiziološke in
anatomske učinke presaditve avtolognih matičnih celic tako pri zdravljenju akutnega miokardnega infarkta, ishemične bolezni srca v dilatativni fazi in dilatativne kardiomiopatije. Temelj
zdravljenja z matičnimi celicami predstavlja njihova sposobnost transdiferenciacije t.j. da v
ustreznem citokinskem okolju preskočijo v novo celično linijo. Osnovni namen zdravljenja z
matičnimi celicami naj bi tako bil tvorba novih kardiomiocitov, ki bi nadomestili propadlo srčno
mišico. S poskusi na živalih so ugotovili, da se matične celice, vbrizgane v obolel miokard, razvijejo v gladkomišične celice, endotelijske celice in kardiomiocite (pokazali so, da so se slednji
strukturno in funkcionalno vključili v okolni miokard). Zadnje študije kažejo, da zdravljenje z
matičnimi celicami pomembno poveča gostoto kapilar v miokardu (neovaskularizacija) in s
tem njegovo perfuzijo. Hkrati po presaditvi matičnih celic v miokardu pomembno poraste koncentracija nekaterih rastnih faktorjev, faktorjev angiogeneze (IGF, VEGF, angiopoetin, PDGF) in
faktorjev, ki zavirajo apoptozo nativnih kardiomiocitov. Izkazalo se je tudi, da se s presaditvijo
matičnih celic v miokardu zmanjša tudi nivo vnetnih citokinov (TNF α, IL-6) (3).
Način presaditve matičnih celic
Pri poskusih na živalih se uporablja več načinov presajanja matičnih celic – transepikardno ali
transendokardno injiciranje, enostavno vbrizgavanje v votlino levega prekata in intrakoronarna
aplikacija; pri ljudeh pa se v glavnem uporabljata transendokardni in intrakoronarni način
aplikacije.
Pri intrakoronarnem načinu aplikacije matične celice vbrizgamo v koronarno žilo, v povirju katere smo s scintigrafijo miokarda dokazali zmanjšano količino viabilnega miokarda. Ta način
aplikacije je primeren za bolnike brez koronarne bolezni.
Transendokardna aplikacija matičnih celic je metoda izbora pri bolnikih s pomembno koronarno boleznijo. Metoda je nekoliko bolj zapletena, omogoča pa nam, da v tarčni miokard implantiramo večjo količino matičnih celic. Transendokardno aplikacijo matičnih celic izvajamo
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s pomočjo sistema NOGA. S tem sistemom opravimo najprej elektromehansko kartografijo levega prekata. Tako dobimo navadno tri območja: območje, ki se ne krči in ni električno aktivno
(brazgotina), območje, ki se ne krči, a je električno aktivno (hibernirajoč miokard) in območje,
ki se krči in je električno aktivno (delujoč miokard). Cilj presajanja matičnih celic s sistemom
NOGA je, da celice implantiramo v hibernirajoč miokard in ga s tem ponovno mobiliziramo
(4).
Vpliv presaditve matičnih celic na mitralno regurgitacijo
Raziskav, ki bi preučevale neposreden vpliv presaditve matičnih celic na strukturo lističev mitralne zaklopke, zaenkrat še ni; dosedanje študije so se osredotočile na spremembe v geometriji levega prekata in poskušale zmanjšati stopnjo mitralne regurgitacije s pomočjo implantacije matičnih celic v prizadeto področje miokarda (5). Na predkliničnem modelu ishemične
mitralne regurgitacije so na tak način v 4 mesecih po implantaciji matičnih celic dosegli izboljšano koaptacijo lističev mitralne zaklopke in zmanjšanje regurgitacijskega volumna. Podatkov
za neishemično kardiomiopatijo še ni na na voljo.
Zaključek
Zdravljenje z matičnimi celicami je povezano z zaviranjem patološkega preoblikovanja levega
prekata, kar bi lahko pripomoglo k zmanjšanju kronične mitralne regurgitacije pri bolnikih
s srčnim popuščanjem. Hkrati bi z modulacijo preoblikovanja endotelijskih celic na lističih
mitralne zaklopke lahko dodatno pripomogli k zaviranju napredovanja mitralne regurgitacije
pri teh bolnikih.
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UVOD
Vse večja razširjenost srčnega popuščanja in vztrajno večanje obolevnosti in smrtnosti kljub
sodobnemu farmakološkemu zdravljenju so privedli do razvoja novih terapevtskih pristopov
pri zdravljenju srčnega popuščanja. Resinhronizacijska terapija z atrio-biventrikularno stimulacijo (CRT, angl. Cardiac Resynchronization Therapy) je tako koristna za bolnike s širokimi kompleksi QRS (> 120 ms), oslabljeno funkcijo levega prekata (iztisni delež < 35 %) in
napredovalnim srčnim popuščanjem, kjer z zdravili ne uspemo doseči zadovoljivega izboljšanja (funkcijski razred NYHA III in IV). Ta oblika zdravljenja izboljša preživetje in funkcionalne
zmogljivosti bolnikov, zmanjša število sprejemov v bolnišnico in pripomore k reverzibilnemu
preoblikovanju prekata; kljub temu pa pri približno 30 % bolnikov ne opazimo simptomatskega
izboljšanja. Po zadnjih priporočilih evropskega združenja so indikacije za ta način zdravljenja
razširili tudi na manj simptomatske bolnike (NYHA II) in bolnike s permanentno atrijsko fibrilacijo (AF) (1).
Mitralna regurgitacija (MR) se pojavlja pri več kot polovici bolnikov s sistolno disfunkcijo levega prekata (EF<40 %). Od teh ima 70 % blago, 30 % pa zmerno do hudo obliko. Prisotnost MR
pri bolnikih s srčnim popuščanjem je neodvisni napovedni dejavnik slabšega preživetja, tako
pri ishemični kot tudi pri neishemični kardiomiopatiji. Glede na to, da je mehanična dissinhronija poglavitni razlog za sekundarno MR, je poleg kirurške intervencije CRT ena od možnosti
zdravljenja. Učinki CRT na MR so kratko- in dolgoročni, glede na stopnjo povratnega (pozitivnega) remodeliranja. CRT zmanjša sistolično MR za 30-40 %, tako v mirovanju kot pri naporu,
zmanjša tudi diastolično MR (2).
DISSINHRONIJA IN MEHANIZEM SEKUNDARNE (»FUNKCIONALNE«) MITRALNE
REGURGITACIJE
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Bolniki z napredovalim srčnim popuščanjem imajo dilatiran prekat. Pogosto je lahko poleg
oslabljenega krčenja prekata prisotna še električna zakasnitev, ki se najpogosteje kaže s širokim kompleksom QRS v EKG posnetku. Ta električna dissinhronija pogosto povzroča mehanično dissinhronijo, ki poslabša učinkovitost srca.
Električna zakasnitev v prevajanju med preddvorom in prekatom ter med prekatoma oslabi že
tako zmanjšano srčno funkcijo. K temu lahko dodatno pripomore še prisotnost levokračnega
bloka, ki poleg časovne neusklajenosti pri krčenju delov levega prekata, povzroči tudi redistribucijo miokardnega pretoka krvi, lokalno neenotnost v metabolizmu srčne mišice in lokalne
spremembe v molekularnih procesih. Prekatna dissinhronija povzroči nekoordinirano krčenje
in relaksacijo levega prekata, nepravilno delovanje mitralnega aparata in posledično mitralno
regurgitacijo, ki je pogosto podaljšana na presistolo. Tudi prispevek atrijske kontrakcije k povečanju utripnega volumna je zaradi neusklajenosti zmanjšan (Slika 1).
Glavni mehanizmi sekundarne MR so naslednji:
• Pomik (vlek) papilarnih mišic apikalno in navzven kot posledica bolj sferične oblike
levega prekata; posledica je povečana subvalvularna trakcija, premik cone koaptacije
apikalno;

•
•

Dilatacija mitralnega obroča (> 35 mm);
Slaba krčljivost levega prekata s posledično slabim porastom tlaka in počasnim zapiranjem lističev mitralne zaklopke.
Dissinhronija vse naštete mehanizme sekundarne MR le še poudari. Še več, diastolična disinhronija in povečan atrioventrikularni zamik lahko povzročijo/ojačajo diastolično MR. Glavna
komponenta sekundarne MR je intraventrikularna disinhronija. V eni izmed raziskav je kar 25
% bolnikov s širino kompleksa QRS 130 ms ali več imelo zmerno do hudo MR, medtem ko je pri
bolnikih z normalnim QRS bila MR prisotna le pri 14 % bolnikov (2) (slika 2).
OCENJEVANJE ODZIVA NA ZDRAVLJENJE S CRT
Za vrednotenje odziva na CRT se v raziskavah uporabljajo številni parametri: klinični, funkcionalni in ultrazvočni. Odziv na zdravljenje se navadno ocenjuje 1, 3, 6 ali 12 mesecev po začetku
CRT.
V literaturi zasledimo vrednotenje odziva na zdravljenje z izboljšanjem funkcijskega razreda
NYHA (za vsaj 1 razred) in izboljšanjem rezultata Minnesota vprašalnika za srčno popuščanje.
Slabost teh dveh metod je predvsem v dnevnih nihanjih simptomov srčnega popuščanja in
subjektivnosti pri uvrščanju bolnikov v funkcijski razred. Pri testu največje porabe kisika, je
odziv na zdravljenje določen z izboljšanjem vrednosti za vsaj 1 ml/kg/min. Zahtevnost tega testa omejuje njegovo uporabo. Od funkcionalnih parametrov uporabljamo 6-minutni test hoje,
kjer je meja za uspešen odziv vsaj 25 % podaljšanje prehojene razdalje glede na vrednost pred
začetkom zdravljenja.
Med ultrazvočnimi parametri na odziv kažejo predvsem meritve funkcije in velikosti levega
prekata. Zmanjšanje končnega sistoličnega volumna levega prekata (LVESV) ali končnega diastoličnega volumna (LVEDV) za vsaj 15 % ali povečanje LVEF za vsaj 5 % je opredeljeno kot
uspešen odziv na zdravljenje.
Uspešen odziv na zdravljenje, vrednoten po kliničnih kriterijih, je dosežen pri približno 70 %
bolnikih, medtem ko se glede na ultrazvočne kriterije delež giblje okoli 55 %. Čeprav pri bolnikih lahko zasledimo tako simptomatsko izboljšanje kot reverzibilno preoblikovanje prekata, še
ni jasno, ali so strukturne spremembe prekata potrebne za simptomatsko izboljšanje bolnikov
(3).
VPLIV CRT NA ZMANJŠANJE MITRALNE REGURGITACIJE
Z zmanjšanjem disinhronije dosežemo zmanjšanje tako sistolične kot diastolične MR, tako v
mirovanju kot tudi med obremenitvijo. Učinki CRT na sekundarno MR so akutni in zaradi povratnega remodeliranja tudi dolgoročni. CRT akutno zmanjša sekundarno MR zaradi zmanjšanja vleka mitralke (angl. tethering forces), izboljšanjem globalne sistolne funkcije levega
prekata (dp/dt) in s tem boljšim zapiranjem mitralne zaklopke. Bolj koordinirana krčljivost
levega prekata spremeni sistolično obliko, ki postane manj sferična in slabi subvalvularni
vlek. MR se poleg akutnega učinka CRT zmanjšuje dolgoročno še za cca 20 % v obdobju 6
mesecev po implantaciji. Takrat pride do zmanjšanja volumnov levega prekata in zmanjšanja
MR tudi med obremenitvijo. Morebitno prenehanje ali prekinitev CRT povzroči tudi po obdobju
6 mesecev akutno poslabšanje MR.
Ugoden učinek CRT na sekundarno MR je zelo podoben tako pri bolnikih v sinusnem ritmu kot
tudi pri tistih z atrijsko fibrilacijo. V nedavni raziskavi so po enem letu zdravljenja ugotavljali
zmanjšanje MR v skupini bolnikov s sinusnim ritmom za 41 %, pri bolnikih z AF pa za 39 %.
Rezultati so korelirali tudi z zmanjšanjem končnega sistolnega volumna za >10 %: pri 83 %
bolnikov s sinusnim ritmom in 82 % bolnikov z atrijsko fibrilacijo.
Zmanjšanje MR je nekoliko manj izraženo pri bolnikih z ishemično boleznijo srca in traja dalj
časa (običajno 6-12 mesecev), sumijo da gre za posledico ponavljajočih epizod ishemije in izgube viabilnega miokarda (4, 5).
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Raziskave so pokazale, da je dober kandidat za CRT tisti z vsaj blago do zmerno MR (Slika 3).
Neodzivnost na zdravljenje s CRT je bila večinoma v skupinah bolnikov z nizkim iztisnim deležem, stanjem po srčnem infarktu in z nepomembno MR. Po drugi strani pa huda MR pomeni
neodvisni napovedni dejavnik slabega odziva na zdravljenje s CRT. Pri tem sodelujeta tudi ishemična bolezen srca in končni disatolni premer levega prekata >75 mm. Če ima bolnik enega
od treh neodvisnih napovednih dejavnikov, je verjetnost odziva na zdravljenje s CRT 77-80 %, z
dvema dejavnikoma 53-57 % in s tremi le še 27 %.
KOREKCIJA MITRALNE REGURGITACIJE Z METODO »MITRACLIP« PRI BOLNIKIH, KI SO NEODZIVNI ZA ZDRAVLJENJE S CRT
V raziskavi PERMIT-CARE (Percutaneous Mitral Valve Repair in Cardiac Raynchronization
Therapy) so obravnavali 51 bolnikov, ki so bili neodzivni na zdravljenje s CRT. V skupini so bili
večinoma starejši moški (86 %), v funkcijskem razredu III-IV po NYHA, visokim NT-proBNP, ishemično boleznijo srca (73 %), ledvično insuficienco (70 %), visokim EuroSCORE točkovnikom
(29.7 ± 19.4) in v povprečju 3 leta po vsajeni CRT napravi (spodbujevalnik ali defibrilator). Bolniki so bili prestari za morebitno presaditev srca (70.26 ± 9.16 let). Periproceduralna umrljivost
je znašala 5.8 %, v opazovalnem obdobju 14 mesecev je umrlo 9 bolnikov (18 %). Ob odpustu
so pri 73 % bolnikov ugotavljali izboljšanje za vsaj en NYHA razred. Po 6 mesecih so opazovali
tudi že statistično značilno zmanjšanje končnih sistolnih in končnih diastolnih dimenzij, kot
tudi izboljšanje sistolne funkcije levega prekata (5).
CRT V UKC LJUBLJANA
V UKC Ljubljana vstavljamo CRT sisteme od leta 2005. Do januarja 2012 smo vstavili 220 naprav, od tega 82 % CRT-D. V zadnjih treh letih število implantacij narašča in se giblje od 45 do
52 naprav na leto.
ZAKLJUČEK
Resinhronizacijska terapija pri zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja postaja vse
bolj pomembna oblika zdravljenja, saj omogoča nov vpogled v patofiziološki mehanizem disinhronije pri srčnem popuščanju. Sekundarna MR zvečuje umrljivost in niža toleranco za obremenitve. Zdravljenje z zdravili običajno ni uspešno, kirurško zdravljenje pa je tvegano zaradi
perioperativnih zapletov. Ker je glavni vzrok sekundarne MR dissinhronija, je zdravljenje s CRT
uspešna alternativa kirurgiji. Bolniki, ki se dobro odzovejo na zdravljenje s CRT, imajo neishemično etiologijo srčnega popuščanja, zmerno do hudo MR in intraventrikularno dissinhronijo.
Uspehi so enaki tako pri bolnikih v sinusnem ritmu kot pri tistih v atrijski fibrilaciji.
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Slika 1. Primerjava valvularnega aparata mitralne zaklopke in levega prekata med sistolo
pri normalnem srcu (levo) in dilatiranem prekatu (desno). LV=levi prekat, LA=levi preddvor,
AO=aorta, MR= mitralna regurgitacija

Slika 2. Primerjava stopnje MR pri bolnikih brez intraventrikularne disinhronije (normalna
širina kompleksa QRS), pri stimulaciji iz desnega prekata in pri tistih z morfologijo levokračnega bloka.

45

Slika 3. Analiza rezultatov zdravljenja s CRT pri 794 bolnikih. Diagrama prikazujeta vpliv stopnje mitralne regurgitacije ob vstavitvi CRT na preživetje (A) in hospitalizacije (B). Skupina 1=
bolniki brez MR; skupina 2= bolniki z blago do zmerno MR; skupina 3= bolniki z zmerno do
hudo MR.
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Uvod
Pri bolnikih, ki so kandidati za zamenjavo aortne zaklopke (AVR) ali pa perkutano zamenjavo aortne zaklopke (TAVR) ugotovimo, da pomembno aortno stenozo (AS) pogosto spremlja
mitralna regurgitacija (MR) različne stopnje. Pogosto je MR funkcionalne narave. Povečana
poobremenitev levega prekata ob AS, preoblikovanje levega prekata, volumska preobremenitev in morebiti spremljajoča ishemična bolezen srca lahko prispevajo k razvoju funkcionalne
MR. Organske spremembe mitralne zaklopke, ki so prav tako lahko razlog za MR, so lahko posledica degenerativnih procesov staranja, miksomatozne degeneracije ali pa posledica
revmatične vročice. Pri bolnikih z AS MR vpliva na funkcionalni status bolnikov kot tudi na
preživetje bolnikov. Pri odločitvi o operativnem posegu pri bolnikih s kombinirano AS in MR
moramo upoštevati klinične in ultrazvočne parametre, vpliv operativnega posega na več zaklopkah na preživetje bolnikov, kot tudi dejstvo, da se lahko MR regurgitacija spontano popravi
po AVR. Dodatno fleksibilnost pri odločitvi o obsegu operativnega programa pa predstavljajo
tudi dodatne metode zdravljenja AS in MR kot so perkutana implantacija AZ (TAVR) in perkutana implantacija mitralne zaklopke (MClip). Z balonsko valvuloplastiko (BAV) lahko deloma
predvidimo hemodinamski vpliv razbremenitve levega prekata na MR. V primeru vztrajanja
MR po AVR ali pa po TAVR pa obstaja možnost perkutane poprave mitralne zaklopke z uporabo
posebne »sponke« za lističe mitralne zaklopke (Mclip).
Patofiziološki mehanizmi povezave med aortno stenozo in mitralno regurgitacijo
Pri bolnikih z AS se lahko stopnja MR s časom povečuje v povezavi s porastom transaortnega
pritiska ob napredovanju AS (1). Ko postane MR zmerna do huda lahko dodatno prispeva k
razvoju popuščanja levega prekata srca (LV). Obstajajo različni mehanizmi preko katerih AS
vpliva na stopnjo MR:
1. preko porasta tlakov v LV med sistolo se poveča gradient tlakov med LV in
levim atrijem,
2. preoblikovanje (remodeling) LV kot posledice kronične pobremenitve vpliva na
funkcijo mitralne zaklopke.
Pri oceni pomembnosti AS se moramo zavedati vpliva MR na funkcijo aortne zaklopke:
1. ob zmanjšanju utripnega volumna srca je ocena pomembnosti AS otežena (»low
flow«, »low gradient« AS),
2. na oceno funkcije zožene aortne zaklopke vplivajo tudi hemodinamske posledice
atrijske fibrilacije, ki pogosto spremlja MR,
3. ob MR je otežena tudi ocena iztisnega deleža LV (2).
MR samostojno vpliva na minutni volumen srca, tlake v pljučih ter funkcijo levega prekata ter
s tem na patofiziološke mehanizme preoblikovanja LV, razvoj povišanega tlaka v pljučih ter
posledično klinično sliko.
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Pogostost MR pri bolnikih s pomembno AS
Ocene pogostosti MR pri bolnikih, kandidatih za AVR/TAVR, so med 20-90 % (3-10). Blago MR
lahko ugotovimo pri 60-90 % bolnikov, zmerno in hudo MR pa lahko ugotovimo pri 13-17 % bolnikov, kandidatov za AVR (7, 8). Dobra tretjina bolnikov je imela ishemično pogojeno MR, druga
tretjina bolnikov pa MR zaradi miksomatozno spremenjene mitralne zaklopke, pri preostalih
bolnikih pa so ugotovili valvularne ali pa subvalvularne kalcinacije.
Vpliv AVR na MR
Odločitev o hkratni operaciji mitralne zaklopke pri kandidatih za AVR je v primeru, MR ni hemodinamsko pomembna, težka. Pri odločitvi upoštevamo možnost zmanjšanja MR po zamenjavi aortne zaklopke, povečanje operativnega tveganja ob zdravljenju več zaklopk, operativno
tveganje reoperacije, v primeru vztrajanja ali pa celo pooperativnega povečanja stopnje MR
(11). Zgodnje zmanjšanje MR po AVR je lahko posledica:
• zmanjšanja tlačne obremenitve LV in s tem tudi gradienta med LV in levim atrijem,
• reverznega preoblikovanja LV ob tem pa zmanjšanja končnega distoličnega tlaka in
volumna ter oblike LV (12, 13).
V primeru, ko je MR blaga do zmerna, lahko pri večini bolnikov pričakujemo vsaj delno zmanjšanje MR. Pri vrednotenju podatkov različnih poročil nastopi težava, saj vzrok MR ni vedno
jasno opredeljen, ultrazvočni kriteriji niso enotni kot tudi ne čas ultrazvočnih meritev MR po
AVR. Večinoma so razpoložljivi podatki pridobljeni z retrospektivnimi študijami ob uporabi semi-kvantitativnih metod ocene MR (3-10, 14-16, 17).
Neodvisni napovedni dejavniki poprave MR po AVR so:
1. premer levega atrija
2. premer levega prekata
3. tlak v pljučih
4. prisotnost srčnega popuščanja
5. kalcinacija mitralne zaklopke
6. pooperativna masa levega prekata (5, 8, 10, 14, 15).
V primeru funkcionalne MR so zmanjšanje MR ugotovili pri 82 % bolnikov, v primeru miksomatozno spremenjene mitralne zaklopke ali pa degenerativno spremenjene mitralne zaklopke pa
je MR ostala nespremenjena pri 50 % oziroma 80 % bolnikov (7, 17). Poslabšanje MR po AVR je
na srečo redko in se pojavi pri 4-14 % bolnikov (4, 5, 7, 9, 17), vendar napovednih dejavnikov za
pooperativno poslabšanje MR ne moremo jasno opredeliti (11).
Odločitev o obsegu operativnega programa pri bolnikih z AS in MR
Trenutno popolnega odgovora o optimalnem zdravljenju bolnikov z AS in MR ne moremo podati. Pri odločitvi o obsegu operativnega posega je potreben individualni pristop ob upoštevanju
številnih dejstev/parametrov:
1. tudi pri bolnikih s hudo MR lahko po AVR pričakujemo zmanjšanje MR za 1-2 stopnji
(3, 5, 14-16)
2. ocene operativnega tveganja ob upoštevanju starosti, komorbidnosti bolnika
3. vzroka za MR: organska/funkcionalna, upoštevanje ostalih napovednih dejavnikov za
popravo MR po AVR
4. ultrazvočno oceno ERO*
5. ocena vpliva BAV na MR**.
*Ad 4. (18): Glede na priporočila je potrebna poprava ishemične MR ob AVR pri ERO 20 mm2, v primeru
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organsko spremenjene zaklopke pa ob ERO 40 mm2. V primeru MR ob organsko spremenjeni zaklopki je
zmanjšanje MR po AVR manj verjetno kot v primeru funkcionalne MR. Glede na pričakovano zmanjšanje
MR po AVR bi bilo smiselno deloma prilagoditi kriterije za popravo ali pa zamenjavo mitralne zaklopke.
Smiselen kriterij za operativni poseg na MZ pri kandidatih za AVR bi bil ERO 30 mm2.
**Ad 5.: V primeru, da se glede na klinične in ultrazvočne parametre ne moremo odločiti o obsegu kirurškega programa, je možno opredeliti vpliv razbremenitve LV na MR z BAV.

Vpliv BAV (balonske valvuloplastike aortne zaklopke)
Pri bolnikih s pomembno aortno stenozo se je MR ocenjena s trantorakalnim ultrazvokom
srca po BAV zmanjšala pri polovici bolnikov (19). MR se ni zmanjšala v primeru: povečane dimenzije levega atrija, povečane dimenzije LV ob koncu diastole in visokega gradienta na aortni
zaklopki pred BAV (19). Nekateri napovedni parametri zmanjšanja MR so pričakovano identični
napovednim parametrom zmanjšanja MR po AVR.
BAV se v klinični praksi lahko uporablja:
• za diagnostiko pomembnosti MR pri kandidatih za AVR/TAVR,
• za oceno reverzibilnosti pljučne hipertenzije pri bolnikih z AS in MR
• oceno poprave oslabele funkcije LV pri bolnikih z AS po razbremenitvi LV
• premostitveni poseg (»bridging«) do AVR ali TAVR pri bolnikih s pridruženimi boleznimi npr. karcinomom, sepso,.. (20).
Vpliv TAVR (perkutane implantacije aortne zaklopke) na MR
Vpliv vstavitve Edwards Sapien zaklopke na MR
Zaklopke Sapien XT (starejši tipi: Edwards-Sapien, Cribier-Edwards; Edwards Lifesciences,
Irvine, CA) so zasnovane tako, da po implantaciji ne segajo globoko v iztočni trakt LV srca.
Implantiramo jih z napihovanjem balonom, na katerem je pritrjena zaklopka. Po TAVR se je
zmerna do huda MR zmanjšala pri več kot polovici bolnikov, negativni napovedni dejavnik
zmanjšanja MR po TAVR so bile z ultrazvokom srca ugotovljene kalcinacije obroča in lističev
mitralne zaklopke (21, 22). Tudi po trans-apikalni TAVR z Edwardsovo zaklopko se MR zmanjša
pri več kot polovici bolnikov (23-25). Pri bolnikih z visokim tveganjem, kandidatih za TAVR z
MR je potrebna individualna odločitev o posegih. Fleksibilnost pri načrtovanju optimalnega
zdravljenja kombinirane MR in AS ponuja tudi možnost poznejšega perkutanega posega na
mitralni zaklopki. Tako je npr. v primeru vztrajanja pomembne MR po TAVR ali AVR možno
zdravljenje MR z vstavitvijo MClipa.
Vpliv vstavitve Core Valve na MR
CoreValve (CoreValve, Irvine, CA ) zaklopke so zasnovane tako, da samoekspanzivno zaklopko
med implantacijo postavimo v iztočni trakt levega prekata. Zaklopka je po implantaciji nameščena preko nativne zaklopke v ascendentno aorto. Pri neoptimalnem pozicioniranju CoreValve je zaradi nizke lege zaklopke možen vpliv zaklopke na funkcijo sprednjega lističa mitralne
zaklopke, kar lahko že samo po sebi povzroči nastanek funkcionalne MR (26, 27). Zmanjšanje
MR po TAVR je zaradi mehanike CoreValve pričakovati pri manj kot petini bolnikov. Potrebno
je upoštevati tudi dejstvo, da je potrebno pri petini do tretjini bolnikov po implantaciji CoreValve zaradi prevodnih motenj vstaviti srčni spodbujevalnik, ki lahko zaradi vpliva na krčenje
LV dodatno vpliva na MR (28). Implantacija srčnega spodbujevalnika po TAVR z Edwardsovo
zaklopko je potrebna pri le dvajsetini bolnikov (28).
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Vpliv revaskularizacije srca na funkcionalno MR
Pozitivni vplivi revaskularizacije srca na zmanjšanje MR so dokazani tako pri bolnikih z AS
(9,16) kot tudi bolnikih s funkcionalno MR brez AS (30). Zmanjšanje MR je verjetnejše pri bolnikih z ohranjeno sistolično funkcijo LV in dokazano viabilnostjo miokarda (29, 31, 32). Kombinacija revaskularizacije ishemične srčne mišice in anuloplastike mitralne zaklopke pri bolnikih
z oslabljeno funkcijo LV, še zlasti pri skupini z razširjenim mitralnim obročem, vpliva ugodno
na izboljšanje zmogljivosti bolnikov. Anuloplastika mitralne zaklopke ni povezana s povečano
umrljivostjo bolnikov. Zanimivo pa je, da je dolgoročno, 10 letno preživetje, med skupinama
CABG in CABG s plastiko mitralne zaklopke primerljivo (31, 32). Dolgoročno preživetje bolnikov in srčnožilna mortaliteta bolnikov z ishemično mitralno regurgitacijo nista bila odvisna
od načina revaskularizacije (kirurške ravskularizacije vs. perkutana koronarna angioplastika)
(33). Pri bolnikih s kirurško revaskularizacijo je bilo manj ponovnih srčnožilnih dogodkov.
Zaključki
Pri bolnikih z aortno stenozo MR vpliva na funkcionalni status bolnikov kot tudi na preživetje
bolnikov.
Odločitev o operativnem programu pri bolnikih s kombinirano AS in MR moramo upoštevati
klinične in ultrazvočne parametre, vpliv operativnega posega na več zaklopkah na preživetje
bolnikov kot tudi dejstvo, da se lahko MR regurgitacija spontano popravi po AVR.
Z balonsko valvuloplastiko lahko deloma predvidimo hemodinamski vpliv razbremenitve levega prekata na MR.
V primeru ishemične bolezni srca revaskularizacija srca lahko zmanjša še zlasti funkcinalno
MR.
Dodatno fleksibilnost pri odločitvi o obsegu operativnega programa pa predstavljajo tudi dodatne metode zdravljenja AS (TAVR) in MR (MClip).
V primeru vztrajanja MR po AVR ali pa TAVR pa obstaja možnost perkutane poprave mitralne
zaklopke z uporabo posebne sponke (MClip).
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STENOZA MITRALNE ZAKLOPKE
Z iznajdbo naprav, ki omogočajo zunaj telesni krvni obtok, se je pojavila možnost opravljanje
odprte komisurotomije (valvulotomije). Danes večino pacientov z stenozo mitralne zaklopke
zdravimo s perkutano balonsko dilatacijo.
Pri stenozi zaklopke prevladujejo fibrozne lezije na komisurah in lističih zaklopk, na delu kjer
se le ti zraščajo.
Nenormalno zraščene komisure delimo v 3 razrede, z naraščajočo stopnjo pomembnosti. Komisure povzročajo turbulenco, kar je glavni vzrok trombocitno-fibrinskih depozitov in v končni
fazi kalcinacije. Osnovni subvalvularni aparat je fibrotičen in včasih pogreznjen do te mere, da
glava papilarne mišice prirašča v komisuro. Fibrozni obroč ima včasih v času sistole normalno,
ledvici podobno obliko. V tem primeru komisurotomija ne povzroča regurgitacije. Ko pa je pa
obroč dilatiran, pa lahko komisurotomija pripelje do nadaljnje dilatacije samega obroča. (1,2)
Poznamo 2 tipa stenoze mitralne zaklopke:
•
•

Z normalnim-ledvično oblikovanim obročem v sistoli
Z dilatiranim in okroglastim obročem

Indikacije za kirurško zdravljenje mitralne stenoze:
Kirurški poseg na stenozirani mitralni zaklopki opravimo pri bolnikih s klinično pomembno
MS(površina zaklopke<1,5cm²ali<1,7-1,8cm², če so to visoke osebe.)
Pri večini bolnikov z MS je najbolj pogosta perkutana komisurotomija, pri mlajših lahko odprto komisurotomijo opravi izkušen kirurg.PMC pri asimptomatskem bolniku opravimo le v
primeru povečanega tveganja za tromboembolizme, hemodinamsko dekompenzacijo, pri hudi
pljučni hipertenziji ali v primeru načrtovane nosečnosti. Kontraindikacija za PMC je tromb v
levem preddvoru. V primerih hude MS z AF naredimo intraoperativno še Cox- Maze ablacijo
prevodnega sistema (3,6,7). V klinični praksi stenoza MZ pomeni zamenjavo zaklopke.
Kirurgija stenoze mitralne zaklopke:
•
•
•
•
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Fuzija komisur: komisurotomija
Subvalvularne lezije: resekcija in fenestracija hord
Deformacija obroča: anuloplastika
Zamenjava mitralne zaklopke

REGURGITACIJA MITRALNE ZAKLOPKE
Mitralna regurgitacija je bolezenska sprememba mitralnih lističev, podpornega aparata in annulusa. Do danes ni bilo narejenih randomiziranih študij, ki bi primerjale zamenjavo mitralne
zaklopke z popravo zaklopke, so pa študije poprav mitralne zaklopke pokazale da je plastika
zaklopke optimalen kirurški poseg.
Regurgitacija, bodisi v povezavi s stenozo ali ne, je posledica specifične poškodb, ki lahko
vključujejo vsak sestavni del kompleksnega mehanizma mitralne zaklopke. Predoperativna
ehokardiograska preiskava je potrebna za pripravo kirurškega zdravljenja, ki temelji na natančni analizi zaklopke pred in med samo operacijo.
Ehokardiograska preiskava je osnovna preiskava s katero opredelimo stopnjo MR, mehanizem nastanka in možnost kirurškega zdravljenja.Intraoperativna TEE je potrebna ob popravi
zaklopke za takojšnjo oceno uspešnosti posega in ocene ali je potrebna po ponovna kirurška
poprava.
Pri MR, ki nastane zaradi segmentnega prolapsa lističa zaklopke, je poprava skoraj vedno možna, tveganje ponovne reoperacije je minimalno. Dobra poprava- plastika MR je v dobri meri
odvisna od izkušenosti kirurga.Če plastika zaklopke ni možna ali ne uspe, je zaželena zamenjava zaklopke z ohranitvijo subvalvularnega aparata. Pri bolnikih z MR in atrijsko fibrilacijo,
pri katerih je indicirana kirurška poprava mitralne zaklopke, opravimo še dodatni poseg na
prevodnem sistemu (Cox Maze procedure) ter poizkušamo ponovno vzpostaviti sinusni ritem.

Indikacije za kirurško zdravljenje pri hudi organski mitralni regurgitaciji.
Razred
Simptomatski bolniki z LVEF >30 % in ESD <55mm
Asimptomatski bolniki z disfunkcijo LP (ESD >45mma in /ali LVEF ≥60 %)
Asimptomatski bolniki z ohranjeno funkcijo LP in atrijsko fibrilacijo ali pljučno hipertenzijo (sistolični tlak v pljučni arteriji >50 mmHg v mirovanju)
Bolniki s hudo disfunkcijo LP (LVEF <30 % in/ali ESD >55mm)a, pri katerih je
medikamentozno zdravljenje neuspešno, toda z veliko verjetnostjo uspešne
poprave in nizko pričakovano komorbidnostjo
Asimptomatski bolniki z ohranjeno funkcijo LP, veliko verjetnostjo trajne poprave in z majhnim operativnim tveganjem

IB
IC
IIaC
IIaC

IIbB

Bolniki s hudo disfunkcijo LP (LVEF <30 % in/ali ESD >55mm)a, pri katerih IIbC
je zdravljenje z zdravili neuspešno, z majho verjetnostjo uspešne poprave in
majhno pričakovano komorbidnostjo
Stopnja MR je določena na osnovi klinične in ehokardiografske obdelave (glej tekst)
ESD = končni sistolični premer, EF = iztisni delež, LP = levi prekat, MR = mitralna regurgitacija
a
za bolnike nižje postave se lahko uporabljajo manjše vrednosti
Dva ključna faktorja vplivata na odločitev o zdravljenju:
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1. gibljivost in površina področja sprednjega lista ter
2. resnost subvalvularnih lezij (1,2,3)
Najpogostejše poškodbe zaklopk pri regurgitaciji zaradi dilatiranosti obroča so zraščenost
komisur, stanjšanje in zraščenost listov ter hord. Pogosto nastane tudi manjši prolaps prostega roba A2.
Kirurgija mitralne regurgitacije
•
•
•
•

Omejenost gibanja lista: mobilizacija lista
Povezan A2 prolaps: repozicija hord
Stanjšanje, retrakcija in kalcifikacija lista: ekstenzija lista
Remodelacijska anuloplastika

DEGENERATIVNE BOLEZNI MITRALNE ZAKLOPKE
BARLOW- ova bolezen
Glavna patofiziološka karakteristika Barlowove zaklopke je prevelika količina tkiva zaklopke,
kar med sistolo povzroča bočenje lista v levi atrij.
Optimalna operacijska tehnika za rekonstrukcijo pri Barlowi bolezni je odprava prolapsa obeh
listov in bočenja le teh. (10)
Kirurgija:
Redukcija – resekcija (zmanjšanje količine tkiva) površine področja P2
Redukcija – resekcija P1 in P2 segmenta
Redukcija površine sprednjega dela lista
Repozicija robov lista (repozicija prostih robov vseh segmentov lista na isto raven)
Remodelacijska anuloplastika
MARFANOVA BOLEZEN
Regurgitacija mitralne zaklopke se po navadi razvije progresivno kot rezultat izoliranega anularnega povečanja ali prolapsa lista zaklopke. To lahko pripišemo raztegljivosti horde. Ehokardiografska preiskava pokaže tipičen presežek tkiva brez bočenja ali stanjšanja, podaljšano
hordo in masivno dilatacijo obroča z občasno kalcifikacijo.
Kirurgija:
Operativna strategija in tehnike so podobne tistim pri Barlowovi bolezni.
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POMANKANJE FIBROELASTIČNOSTI
Kaže se lahko kot posteriorni, anteriorni ali obojelistni prolaps povzročen z rupturo ali elongacijo horde. Z izjemo segmenta, ki prolabira, izgleda zaklopka popolnoma normalno, prav tako
tudi brez odvečnega tkiva. (2,3)
Kirurgija:
Zaradi odličnih rezultatov rekonstrukcije mitralne zaklopke, se operacija zelo pogosto opravlja ob hudi mitralni regurgitaciji tudi pri asimptomatskih pacientih.
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KIRURŠKO ZDRAVLJENJE FUNKCIONALNE IN ISHEMIČNE
MITRALNE REGURGITACIJE
����������� ���������� ���� �������� ���� ������������������
Ivan Kneževič

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja,
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

����

����� ����� ������������� ��� ������� ������!���� ���� ���������� ������ �����
���
�����!���� �!� ����� " ��!��!����������� �"��#���� �$��"������ %
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Ishemična mitralna regurgitacija (IMR) je zaplet ishemične bolezni srca in se večinoma pojavi
pri bolnikih po prebolelem miokardnem
infarktu (MI).
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Mitralna zaklopka (MZ) je kompleksna struktura, in za njeno dobro delovanje je potrebno
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usklajeno funkcioniranje
levega prekata (LP) in vseh elementov
same
zaklopke
(Slika
1). Vsa

odstopanja v delovanju in geometriji vodijo v mitralno regurgitacijo (MR). Povečanje LP iz ka-
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teregakoli
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pogosto v dilatacijo
obroča MZ in funkcionalno
MR.
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Slika 1. Levo: lističi in subvalvularni aparat mitralne zaklopke, sredina: strukture ob zaklopki,
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desno: terminologija delov sprednjega in zadnjega lističa
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Definicija
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Ishemična
regurgitacija
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vzrokov,�!������+
možni so tri entitete: pojav���
��� �� ��mitralna
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nost prvih dveh je nizka, tretja pa se pojavi pogosto:
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akutna �IMR
posledica
akutne
faze miokardnega
infarkta z rupturo
papilarne
mišice (najpogosteje posteromedialne) je dramatična mehanična komplikacija MI,
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povezana z visoko umrljivostjo. Indiciran je takojšnji kirurški poseg, najpogosteje
je potrebno
zaklopko (Slika
Če ni
prisotna
ruptura
papilarne
mišice,
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"�� ��zamenjati
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ima prisotnost IMR pri akutnem miokardnem infarktu slabo dolgoročno prognozo.
"Indicirana
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je takojšnja revaskularizacija, kar poveča preživetje
in zmanjša nastajanje
remodelacije levega prekata in posledične mitralne insuficience.
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Slika 2. Poinfarktna ruptura posteromedialne papilarne mišice.
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Prava IMR je posledica aktivne ishemične epizode in se pojavi pogosto kot hitro na� ��� � ����������
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pri koronarografiji
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stenoze
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desne koronarne arterije. Indicirana je čimprejšnja revaskularizacija srca.
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posledica
normalne funkcije normalnih lističev mitralne zaklopke ob oslabljeni funkciji levega
�����"���� ��� �������%
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� ����"�
���� ��
papilarnih mišic in sferične oblike LP, ter zapiralnimi silami (ang. closing forces), za!����#
�� � ����������
� $��"�
�� � �������
� � � ��
� � ������
� ��"��!"� �
radi
zmanjšanja
kontraktilnosti
LP, globalne
dissinhronije
LP,���
dissinhronije
papilarnih mišic in spremenjene sistolične kontraktilnosti anulusa MZ (Slika 3). Asimetrič��������� �$��"� � ��������!��"��������# � ���� ���������� �����%�0�������"
no nesorazmerje med držalnimi silami je posledica segmentalnega remodeliranja
LP
s premikom
posteromedialne
papilarne
kar ima
za posledico
restrikcijo
!����#
�� � ������������
� ��#�
#�����mišice,
� �� ���
� ����%�
������ ��
�$����� � � ����
posteriornega lističa. Zato je regurgitacijski curek ekscentričen in usmerjen je proti
zadnji
steni levega
Pri����'��!��
simetričnem "��!�!
nesorazmerju
ima vlogo
globalno
���������#
�����preddvora.
����# �����
���� ���
, �� ���$��
�������
remodeliranje LP s premikom obeh PM ob dilataciji obroča MZ, kar ima za posledico
�'� � ���regurgitacijski
� ��! ���� �curek.
� � ���
� ����%nesorazmerje
� ���� �� � $�����
� �kot
����#
� �����,��
centralni
Asimetrično
najdemo,
posledico
inferiornih in posteriornih MI, simetrično pa pri anteriornih in anteroposteriornih MI.
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Prevalenca
KFIMR
35 %
do �59
% bolnikov
po prebolelem
in ���� ��
�!���������
� � je����
���
"�����"�
�����
� ������� miokardnem
� �& � �(� "�infarktu,
� / % � 1�
od tega je MR pri 6 % do 17 % bolnikov zmerna do huda. KFIMR je v 95 % posledica
���������������#�#�����
��
���
lističev
zaklopke.
V 5�%�pa
je���������������������#��
vzrok
ishemična
elongacija
����" �omejenega
���� ���gibanja
� �������
�� mitralne
� !�!������
� � ����!����#
, ��
� "��
� !����#
�� � ����
� !����!�� ���
papilarne mišice in kot posledica tega prolaps pripadajočega področja lističa MZ.
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Slika 3. Levo: normalno delujoča zaklopka, Desno: Mehanizem KFIMR
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��53�4�!����# �������������� ������� �� ����� ���������"��!"�%�*�3�4�!��
.������2������#���!���� ��#������$�"� ����!���, ��� ���$ � ������:'� �������

Če je KFIMR huda, pomeni, da je efektivna površina regurgitacijskega ustja (ERO) večja od
20mm2, in to napoveduje slabšo prognozo. Pri bolnikih, pri katerih preoperativno ultrazvočno
ugotovimo premer mitralnega anulusa >37mm, koaptacijsko oddaljenost >1cm, hudo restrikcijo zadnjega lističa (kot>45°), več kompleksnih regurgitacijskih curkov ter hudo povečanje
levega prekata, obstaja velika možnost neuspešne poprave take zaklopke, z rezidualno MR
oziroma pojavom novonastale MR v poznem pooperativnem obdobju (1,2).
Možnosti kirurške terapije so:
=
1. Revaskularizacija srca
2. Anuloplastika mitralne zaklopke
3. Zamenjava
zaklopke
�����!����mitralne
"����"��!"��
���#�� �������!�!������ ���������"��!"���� �����%�'� �

" ����������$��"�
����'� ���
��" v�"�����
#���� �������!����������"��!"
�
Ad 1.����
Indikacije
za kirurško terapijo
še niso
celoti dorečene
in so vzrok številnim polemikam
in različnim
mnenjem. Bolniki z ishemično kardiomiopatijo
in KFIMR
predstavljajo
����#������������������������"����
� ������ �"��#%�'�
�����
" ����� �" zelo
�� heterogeno populacijo, bolniki se posamično zelo razlikujejo v viabilnosti miokarda in funkciji LP.
�!����
�� � �izolirana
���������
� �� � !�
!������ �� � �!���
� � ���"��#
����$ ��
� ��#�dodatno
V večini
primerov
kirurška
revaskularizacija
miokarda
ne zmanjša
KFIMR,
pa neobravnavana
bolnikih
poveča� tveganje
za nastanek
srčne odpovedi.
������� �� ��MR
� �pri
� �mnogih
� !� ����
� !��������
:'� � <)/��-�
� �� � !�������
� ��� Če je
KFIMR blaga (ERO <10mm2), poseg na mitralni zaklopki ni indiciran. Pri KFIMR vmesne sto2 � ���# �!�!��� � ���"��!"�%�@�����"��!� ��"��������# �!� �/;4�
���
pnje �����"����
(ERO <20mm
) se o posegu na mitralni zaklopki odločamo glede na ishemične simptome
in splošno
stanje bolnika. Če je indicirana kirurška revaskularizacija srca in ob tem anulopla���� "��%�
stika zaklopke izvedljiva, je poprava mitralne zaklopke smiselna. Pri bolnikih s slabo funkcijo
� &������
"� ��#�!�se����������"���������!�!��������#!���
���," �
LP#��"
in visoki
komorbidnosti
za poseg na zaklopki ne odločamo, temveč �!��"
samo revaskulariziramo
miokard.
Pri bolnikih
z nizkim
operativnim
je priporočljivo
opraviti obreme!�!���
� ��"��!"��
� " ���,"�
� ����!
�� � �2���tveganjem
� !����� � ����!�
����� � ���������%�
nitveno ehokardiografijo in v primeru povečanja ERO >13mm2, je potrebno ob revaskularizaciji
9����
� ������
� #� � �� �To�#lahko
� ����
� !�!���� � �&
!� 30
� ��#
� �2��� � �:'�<-;��- �
tudi
popraviti
zaklopko.
pričakujemo
tudi �pri
% bolnikov.
������� � �� � �����"���� ��� � � ����% � '� !������ �� � �� � ����#�� ������ � ����� "� ����

Ad 2. Za razliko od primarne MR, ki se popolnoma odpravi po kirurški popravi zaklopke, kirur�����!����
"��������,
� ���#��
�
ška
terapija KFIMR
ponuja�������"�������!���
suboptimalne rezultate.
Danes�������!����������������
velja, da je indicirana poprava
MZ
2
pri��"��!"�
hudi KFIMR
(ERO>20mm �) ���������������
sočasno ob revaskularizaciji
srca. Priporočljiva
je remodelira� � � �����������
� �!�����% � �!�����
� ����, � � �����
��
joča restriktivna anuloplastika z manjšim obročkom, če pa ni izvedljiva, je potrebno zamenjati
������� � �#�� � ,��� �" � ����, � � �� � � �"� � �!���� ��� � ����� ����� � ��# � ��
zaklopko z ohranjanjem subvalvularnega aparata. Uporaba manjših umetnih obročev (dve številki
manjših) ima nizko operativno
umrljivost,
vodi v zmanjšanje volumna LV in tudi nekoliko
�����,��������������*�
����# ���"��
"��!��������:2��#������������!�,��������
povečuje EF, dolgoročna uspešnost je negotova (Slika 4). Restriktivna mitralna anuloplastika
!� � �������� � �(� "� � = % � ����� "� ��� � � ������ � �����!���� "� � ���"� � !��������
lahko povzroči funkcionalno mitralno stenozo s povečanim sistolnim pulmonalnim tlakom in
slabšo
kapaciteto (1,2,3).
$��"�funkcionalno
�������� �����������������!������
��� ����� ��!�������� �����"��� ��

����,��$��"� �������"�!�� ������)�-�/ %

(� "��=%������ "� ��������#�� ������������!���� "�
Slika 4. Restriktivna remodelirajoča anuloplastika
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������,��#�������������������%�

Perzistentna ali novonastala MR po operativni anuloplastiki

������������
��� �#����
������ "� �
*���"
� �� � !��� �������
� �� �����������������$
!� � " ���," � ����� "�
"� �������"������������!�
�� � �����!���� " � �� � ����,�����

Prevalenca blage do zmerne MR po operativni anuloplastiki je 15 % do 25 % v prvih šestih me" ���
� letih
!����"����
� !�����
#��kar
� ������
� ��!���
������ ������� ��%�
� ��#
���������#�����
���pa��dosega
�����tudi
���������"��!"���!��#�����!����#�������
secih
po�����!����
posegu, v petih
50 % ���
do 70� %,
pojasnjuje
dobre� kratkoročne
in slabše dolgoročne rezultate.
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Vzrok
za������!��#��
perzistentno
MR��po
restriktivni
anuloplastiki
je slabšanje
držalnih
��kirurški
����#������!�
���!
�����!����
" � !����"����
� !�����
���
� ��������"��!"�%
#�� � ������
� ��!��� �razmerja
������ ����
� � ��#�� �
sil lističev mitralne zaklopke, predvsem pa zadnjega lističa. Ker je anteriorni del mitralnega �obroča
fiksiran na koren aorte,
pri restriktivni
anuloplastiki
premaknemo
*���"����!�����
�!���������!�������!��"
���,"���!���������������#��
���
�� ��!�������,���������!���!�����
�����!��"�����#�
��!�! ����posteriorni
��� , ���del����"��
obroča naprej (anteriorno), zadnji listič postane še bolj napet preko hord in papilarnih mišic v
�������!��"�������"��#��!����������������'�
���$��zaklopke.
������� "��!��������#����
������!��#��
����#������!�
posteriornem
delu, ��
in ��
tako
samo sprednji���!
listič��������"��!"�%
sodeluje pri zapiranju
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���$ � �������"��!"���)�-�/�=
%
*���"����!�����
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Vzrok za ponovni pojav MR v poznejšem obdobju po kirurškem posegu je v remodeliranju levega
prekata,
tako� da
povečan volumen
LP�!��#�����
in njegova sferična
oblika
povečuje
držalne
sile in� �� � ��
�������
��"��#���
� � ���#�
� ����$��
�� ��
� �������
�����,�
� !���
�������
�������!��"�������"��#��!����������������'�
"��!��������#�������
povzroča insuficienco oziroma regurgitacijo zaklopke (1,2,3,4).
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Rezanje sekundarnih hord sprednjega lističa zmanjša perzistentno MR brez vpliva na delo��rezultate
��������
��!��
"��#����(�
�������
� ��"��#���
�����#
� zmanjšanje
���#��!�����������#�������
�!��#�����
� � Obetajoče
�� �� � �����,�
� !���
�������
� �� � �����
vanje
LV �����������!�
(Slika
5) in vpliva na
vlečnih sil.
ima�tudi
povečanje
zadnjega6 lističa
z bovinim
(Slika
6).
Repozicija
papilarne
(STRING)
je poka% � ��!��
� ��perikardom
� !�! �����
��
, ��
� �(@��0A
� ��mišice
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�!� ������#����������*��(�
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���
�� ����������������������
zala dobre kratko in srednjeročne rezultate kakor tudi neke eksperimentalne tehnike premika
PM �����������!�
pri živalih.
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Slika 5. Rezanje hord sprednjega lističa
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Slika 6. Povečanje zadnjega lističa (leaflet extension)
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Ad 3. Remodeliranje levega prekata nima vpliva na delovanje umetne zaklopke, tako da je še
vedno odprto vprašanje, kaj je bolj primerno, zamenjava zaklopke ali anuloplastika. Zamenjava zaklopke prinaša druga tveganja, kot so: tromboembolizmi, krvavitve, vnetja in strukturne
spremembe pri bioloških zaklopkah. Pri visoko tveganih bolnikih zamenjava zaklopke nima
vpliva na preživetje v primerjavi z anuloplastiko, pri bolnikih z hudo disfunkcijo levega prekata
in papilarnih mišic zamenjava zaklopke ponuja boljše rezultate (1,2,3,4,5).
Kirurška taktika
Blaga MR. Ob revaskularizaciji srca ni potrebno sočasno popraviti ali zamenjati mitralno zaklopko. Kirurški poseg na zaklopki prinaša povečano tveganje za pojav zračne embolije, podaljšanje trajanja izventelesnega obtoka ob slabi funkciji LP ima višjo operativno umrljivost, in
je tak poseg dodatno tveganje brez dokazane koristi.
Zmerna in huda MR. Poseg na zaklopki je indiciran, edina izjema so redki bolniki z reverzibilno
ishemijo spodnje stene, pri katerih bi pričakovali dober rezultat samo z revaskularizacijo. Pri
kombiniranem posegu lahko pričakujemo boljši funkcionalni status bolnikov po operativnem
posegu in manj hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja, tudi če ni dokazane bistvene razlike
v večletnem preživetju.
Poprava ali zamenjava zaklopke. Poprava ohrani naravno zaklopko, izognemo se tujemu materialu, trajni antikoagulantni terapiji in tudi možnosti strukturne degeneracije
bioloških zaklopk. Ohranjanje subvalvularnih struktur ima za posledico boljšo funkcijo
LP in boljše preživetje v primerjavi z zamenjavo zaklopke ob odstranjenem subvalvularnem aparatu. Priporoča se ohranitev subvalvularnih struktur v primeru, če je zamenjava
zaklopke nujna. Po popravi zaklopke je možen pojav perzistentne ali novonastale MR,
tako bolnike s povečanim tveganjem za neuspešno anuloplastiko je potrebno identificirati predoperativno in pri njih zamenjati zaklopko z ohranjanjem subvalvularnih struktur.
Intraoperativno odločanje o vrsti operativnega posega je kljub uporabi TEE lahko zavajajoče zaradi zmanjšanih tlakov in volumnov v LP pri bolniku v splošni anesteziji.
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Zaključek
KFIMR je kompleksna multifaktorialna bolezen, ki ima slabo prognozo. Suboptimalni rezultati,
ki se dosegajo danes, so posledica disfunkcije in remodeliranja LP v pooperativnem obdobju,
ter napredovanja ishemične bolezni srca. Danes nam dobra predoperativna diagnostika omogoča izbrati najboljšo individualno terapijo. Restriktivna anuloplastika ob revaskularizaciji
prinaša dobre rezultate pri bolnikih z blago do zmerno dilatiranim LP in manj spremenjeno
geometrijo mitralne zaklopke. Zamenjava mitralne zaklopke z ohranitvijo subvalvularnega
aparata je verjetno bolj primerna tehnika pri bolnikih z večjim tveganjem za perzistentno ali
novonastalo MI po anuloplastiki.
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Nadja Ružič Medvešček
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Povzetek
Bolezni mitralne zaklopke so pestre in težje vodljive kot bolezni drugih zaklopk. V deželah v
razvoju vodi revmatična etiologija bolezni, v razvitih pa je večina bolezni mitralne zaklopke
posledica starostne obrabe (degenerativna etiologija). Končna oblika zdravljenja je kirurška.
Kirurg zaklopko popravi ali jo nadomesti z umetno. Moderna rekonstrukcijska kardiokirurgija
mitralne zaklopke mora biti podprta z intraoperativno transezogfagealno ehokardiografijo.
Omogoča tudi oceno uspešnosti takoj po operaciji, s tem pa omogoča tudi takojšen vnovični
poseg, če je potreben. Še natančnejšo diagnostično obdelavo omogoča tridimenzionalna ehokardiografija, ki je realnost že v marsikaterem kardiokirurškem centru.
Uvod
Začetki intraoperativne (IO) transezofagealne ehokardiografije (TEE) segajo v osemdeseta
leta. TEE se je že na samem začetka uveljavila kot koristen in varen pripomoček v intraoperativnem hemodinamskem spremljanju visoko ogroženih bolnikov tako med srčnimi kot tudi
nesrčnimi operacijami.
V sedemdesetih letih je francoski kirurg Alain Carpentier začel razvijati tehnike poprave mitralne zaklopke. V tem obdobju se je patologija mitralne zaklopke v razvitih deželah spremenila. Revmatične napake so postopoma izginjale, večal pa se je delež degenerativih okvar.
Devetdeseta leta so obdobje razcveta reparativnih posegov mitralne zaklopke. Razvile so se
in se še razvijajo različne tehnike in pristopi za popravo mitralne zaklopke. Z napredovanjem
kirurških tehnik in izvajanjem vse bolj zapletenih kirurških posegov je nujna izčrpna pred- in
intraoperativna diagnostika, ki omogoča natančno načrtovanje kirurškega posega. Obenem
omogoča IO TEE podrobno oceno uspešnosti posega takoj po operaciji. S tem omogoča tudi
takojšnjo popravo nezadovoljivo popravljenih napak ali napak, ki so se izkazale kot pomembne
med operacijo. Raziskave kažejo, da IO TEE spremeni načrtovani kirurški poseg v 9—14 %. V
5—11 % z IO TTE prepoznamo napake, ki zahtevajo takojšno dodatno kirurško popravo.
Omenjena sodobna kirurgija zahteva tesno sodelovanje kirurga, kardiologa in anesteziologa.
Anatomija mitralne zaklopke
Lega mitralne zaklopke je idealna za TEE preiskavo. Požiralnik, v katerem premikamo TEE
pretvornik, je v neposrednem stiku z levim preddvorom, skozi katerega »gledamo« mitralno
zaklopko. S spreminjanjem položaja pretvornika v požiralniku in rotacijo pretvornika lahko s
TTE prikažemo vse dele mitralne zaklopke (Slika 1). V sistoli prepoznamo defektno mesto po
izvoru barvnega regurgitacijskega curka.
Mitralna zaklopka ima 2 lista (Slika 2). Sprednji je večji, polkrožne oblike in celovit, torej brez
zarez. Pripenja se na mitralni obroč med obema fibroznima trikotnikoma, narastišče predsta63

vlja približno 1/3 oboda obroča. Nadaljuje se v nekoronarni in deloma levi koronarni list, od
katerih je ločen z intervalvularno fibrozo. Zadnji list je pravokotne oblike, pripenja se na 2/3
oboda. Ta del ni čvrst, zato je podvržen raztezanju. Zadnji list ima 2 zarezi, ki ga razdelita v
3 naborke ali skalope (Slika 3). Srednji naborek, ki je največji, imenujemo P2, anterolateralni
del, ki je v bližini anteriorne komisure in aurikule, imenujemo P1, notranji del, ki je blizu posteriorne komisure in trikuspidalnega obroča, pa P3. Sprednji list nima naborkov, zato ga umetno
razdelimo v 3 dele, ki ležijo nasproti trem naborkom zadnjega lista. Komisure imenujemo
mesti, kjer se sprednji in zadnji list stikata in pripenjata na mitralni obroč. Včasih sta v teh
področjih neizrazita dodatna naborka, ki ju imenujemo komisuralna naborka.
Eden največjih napredkov na področju ehokardiografije v zadnjih letih je razvoj tridimenzionalne/štiridimenzionalne ehokardiografije (real time-3DE/4DE). S to tehniko lahko s pomočjo
številnih presekov še bolj natančno ocenimo morfološke spremembe zaklopke in mesto regurgitacije.
UZ pristop h kirurgiji mitralne zaklopke
Možnost poprave mitralne zaklopke postavlja velike zahteve pred ehokardiografista. IO TEE je
osnovno orodje pri oceni popravljivosti mitralne zaklopke. Potrebno je določiti vrsto in obseg
anatomskih okvar, etiologijo, mehanizem in stopnjo regurgitacije ter popravljivost mitralne
zaklopke. IO TEE naredimo pred začetkom zunajtelesnega obtoka. Z njo potrdimo diagnozo,
skupaj s kirurgom dokončno ocenimo popravljivost (reparabilnost) mitralne zaklopke, opredelimo dodatne napake zaklopk, povezane ali neodvisne od primarne napake, odkrijemo morebitne spremembe, ki so se zgodile v času, ko je bolnik čakal na operacijo. Kirurg se lažje
odloči za vrsto operacije, če v živo vidi delovanje zaklopke.
Izvid predoperativne UZ preiskave mora biti na voljo v operacijski dvorani, saj predstavlja pomembno izhodišče za dokončno interpretacijo IO TEE. Pri IO TEE se namreč srečujemo s številnimi dejavniki, ki so specifični za intraoperativno okolje in niso primerljivi z bolj fiziološkim
stanjem med UZ pregledom pred operacijo.
Pri oceni mitralne regurgitacije (MR) moramo natančno opredeliti mehanizem in stopnjo regurgitacije. Kvantifikacija regurgitacije zaklopk med operacijo se razlikuje od tiste v ehokardiografskem laboratoriju, vendar je ključno, da IO podatke uskladimo s predoperativnim izvidom
kvantifikacije MR. V operacijski dvorani je več zadržkov za natančno oceno stanja:
• časovna omejitev - kvantitativne teste, ki zahtevajo zamudne meritve in izračune
(PISA, regurgitacijska frakcija), izvajamo samo, kadar smo v dvomih o stopnji regurgitacije;
• manipulacija s srcem vodi v motnje ritma, ki otežujejo oceno;
• pozitivna tlačna ventilacija in globina splošne anestezije zapleteno vplivata na obremenitvene pogoje, ki pogosto oslabijo videz in motijo oceno stopnje MR.
MR je posledica patologije mitralnega obroča, listov zaklopke, hordalnega aparata, papilarnih
mišic in pripadajoče stene levega prekata. Izčrpna IO TEE ocena mitralne zaklopke zanesljivo
vodi kirurga pri odločanju o popravi zaklopke. Pomebni so višina in debelina listov, obsežnost
poapnitev, stanje subvalvularnega aparata, mitralnega obroča in levega prekata. Pri opredelitvi morfoloških sprememb uporabljamo Carpentierovo klasifikacijo, ki deli patologijo mitralne
zaklopke glede na gibanje listov in ne glede na etiologijo bolezni (Tabela 1). Gibanje listov ali
delov listov opišemo kot normalno, čezmerno ali omejeno oziroma restriktivno (Slika 4). Pri
revmatični okvari je omejeno gibanje listov v diastoli in sistoli, pri ishemični mitralni regurgitaciji je gibanje omejeno v sistoli.
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Tabela 1. Carpentierova kirurška klasifikacija patoloških sprememb mitralne zaklopke
Tip I

Normalno gibanje listov

Tip II Čezmerno gibanje lista
Tip III Omejeno (restriktivno) gibanje lista
III a
III b

Raztegnitev (dilatacija) obroča
Predrtje (perforacija) lista
Ruptura horde
Elongacija horde
Ruptura papilarne mišice
Elongacija papilarne mišice
V diastoli
V sistoli

MR opredelimo semikvantitativno z barvnim dopplerjem, s katerim prikažemo izvor in smer
regurgitacijskega curka. Zavedati se moramo številnih tehničnih in fizioloških dejavnikov, ki
vplivajo na velikost barvnega signala. Pregledati moramo vso stično (koaptacijsko) ravnino.
Ekscentrični curki se prikažejo manjši kot centralni. Številčni curki dodatno otežijo kvantifikacijo. Smer curka je izjemno pomembna v določitvi mehanizma regurgitacije in tipa poprave.
Kvantifikacija je bolj zanesljiva, če uspemo prikazati veno kontrakto, PISO in curek v sprejemni
votlini. Vena kontrakta je uporabna pri ekscentričnih in koncentričnih curkih in je manj odvisna od obremenitvenih pogojev. Sistolični obrat toka v pulmonalni veni pomeni hudo MR. Na
MR močno vplivajo obremenitveni pogoji, ki jih anesteziolog po potrebi spreminja z volumsko
obremenitvijo in vazokonstrikcijo.
Degenerativna bolezen mitralne zaklopke
Obstaja spekter degenerativnih bolezni mitralne zaklopke, od fibroelastičnega primanjkljaja
(angl. fibroelastic deficiency — FED) do značilne Barlowove bolezni. FED je posledica pomanjkanja kolagena. Listi so tanki in prosojni, tkiva ni veliko. Regurgitacija nastane zaradi odtrganja tankih hord. Zaradi miksomatozne degeneracije lahko prizadeti deli sčasoma zadebelijo.
Na drugem delu spektra je Barlowova bolezen z obilnimi, razvlečeni, miksomatozno zadebeljenimi listi. Čim več naborkov je prizadetih, hujša je bolezen (Tabela 2). Z napredovanjem
bolezni pride do raztegnitve mitralnega obroča, raztezanja listov in hord ter razpoka hord.
Tabela 2. Spekter miksomatozne degeneracije pri prolapsu mitralne zaklopke.
Izolirana prizadetost P2
Prizadetost P2 in P3
Prizadetost P1, P2 in P3
Prizadetost P1, P2, P3 in sprednjega lista
P1, P2, P3: naborki zadnjega lista
Ishemična mitralna regurgitacija
Etiologija ishemične MR je zapletena. Ruptura papilarne mišice ima dramatično klinično sliko,
vendar je redka. Pri ishemični MR je levi prekat razširjen, posamezna območja so akinetična
ali diskinetična. Porušeno je razmerje med deli mitralnega aparata. Največkrat gre za vlečenje listov v sistoli (angl. tethering), ki preprečuje, da bi se lista v sistoli normalno pomaknila
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proti obroču in zaprla. Vlečenje je povezano s spremembo geometrije prekata, povečano razdaljo med papilarnima mišicama, spremenjeno dinamiko obroča in vlekom hord. V igri so tudi
oslabljene zapiralne sile zaradi okrnjene krčljivosti miokarda. Po Carpentierovi klasifikaciji
gre pri ishemični MR za tip IIIb okvare, to je omejeno gibanje lista v sistoli. Običajno je pridružen še tip I (raztegnitev obroča). Enak tip okvare nastane tudi pri neishemični kardiomiopatiji.
Pri oceni ishemične MR je še posebno pomembno, da upoštevamo obremenitvene pogoje, ki
močno vplivajo na stopnjo regurgitacije.
Mitralna stenoza
Mitralno stenozo danes redko srečamo v operacijski dvorani. Pri bolnikih, ki niso kandidati za
perkutano balonsko širjenje mitralne stenoze, je možna odprta kirurška poprava z anuloplastiko ali brez nje. Kadar je zaklopka preveč spremenjena, jo moramo zamenjati z umetno. IO
TEE je idealna metoda za oceno stanja pred popravo in po njej.
Kirurške osnove poprave mitralne zaklopke
Osnovna zamisel klasične Carpentierove resekcijske tehnike je »normalizacija« mitralnega
valvularnega aparata. Z normalizacijo anatomije obroča in listov se normalizirata stres in
vlek na zaklopko. Tako se prepreči napredovanje patološkega procesa in doseže trpežnost in
dolgoživost poprave.
Degenerativna mitralna regurgitacija
Najugodnejša anatomija za popravo zaklopke je izoliran prolaps zadnjega lista in/ali odtrgane
horde (list brez opore, angl. flail) pri fibroelastični ali miksomatozni degeneraciji zaklopke.
Najpogostejša kirurška tehnika je kvadratast izrez prizadetega dela zaklopke (najpogosteje
P2) in vstavitev obroča (t. im. redukcijska anuloplastika), ki zmanjša vlek na preostanek lista.
Po resekciji naborka P2 ostaneta naborka P1 in P3, ki se po šivanju pomakneta centralno in v
prekat. Ostanek zadnjega lista se praktično ne giblje in daje vtis stenoze. Gibljiv je le sprednji
list.
Poprava sprednjega lista je težja, ker se neposredno nadaljuje v fibrozni skelet srca (Slika
2). Tehnike so osredotočene na zmanjšanje neenakosti višine listov. Raztegnjene horde lahko
skrajšajo tako, da jih zakopljejo v papilarne mišice. Horde lahko prestavijo z zadnjega lista na
sprednji ali pa dodajo umetne horde. Posegi, pri katerih skrajšajo horde, so tehnično zahtevni
in zmanjšajo dolgoročnost uspeha. Popravljanje zaklopke z neohordami je uspešnejše in bolj
stabilno.
Razvoj neohord v 90. letih je omogočil rekonstrukcijske pristope mitralne zaklopke brez resekcije listov. Položaj sprednjega in zadnjega lista popravijo z neohordami.
FED zaklopke nimajo obilnega tkiva. Resekcije so praviloma majhne. Poprava temelji na neohordah, ki nadomestijo odtrgane horde.
Ishemična mitralna regurgitacija
Uspešnost poprave ishemične MR je odvisna od stopnje preoblikovanja levega prekata. Blaga
stopnja MR se lahko popravi že z revaskularizacijo miokarda.
Zgodovinsko so poročali o večji umrljivosti pri zamenjavi kot popravi ishemične MR. V nedavni
publikaciji niso ugotovili razlik med popravo in zamenjavo. Po 1 letu je bila umrljivost odvisna
od spremljajočih bolezni (sladkorne bolezni, ledvičnega popuščanja) in starosti, ne pa od načina poprave zaklopke.
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Pri ishemični MR ne pride v poštev resekcija listov, pač pa vstavitev za 1 do 3 (najpogosteje 2)
številke manjšega obroča. Anuloplastika z manjšim obročem ni optimalna tehnika, ker se ne
loteva bistva, to je vleka listov v prekat zaradi preoblikovanega prekata.
Pri ishemični prizadetosti posterolateralne stene pride do vleka zadnjega lista in videza prolapsa sprednjega lista (Slika 5). Resekcija sprednjega lista bi pripeljala do še hujše MR. Diagnozo moramo postaviti pred izventelesnim obtokom, kasneje, na praznem srcu, to razločevanje ni mogoče.
Tehnika zmanjševanja MR z Alfierijevim šivom se pri nas ne uporablja.
35 % ishemičnih bolnikov ima MR, ki ni ishemične narave. Pri teh bolnikih se odločamo tako,
kot bi se sicer pri neishemični etiologiji MR.
UZ ocena poprave zaklopke
IO TEE je priznana metoda za takojšnjo oceno uspešnosti poprave zaklopke. Oceno naredimo,
ko je bolnik odklopljen od izventelesnega obtoka in ko so vsaj deloma normalizirani žilni volumen, srčni ritem in obremenitveni pogoji, vendar pred aplikacijo protamina in odstranitvijo
arterijskih in venskih kanil, tako da lahko ponovno zaženemo izventelesni obtok, če je to potrebno.
Rezidualna mitralna regurgitacija
Natančno moramo pregledati vso stično linijo, ker so lahko curki po plastiki MZ izjemno ekscentrični, težko jih je odkriti in količinsko opredeliti. Za kvantifikacijo lahko uporabimo metodo PISA in vzorec pretoka skozi pljučno veno. Blaga regurgitacija (1+) je sprejemljiva, čeprav
napoveduje povečano tveganje za reoperacijo. Odločitev pri zmerni MR je težka, ker je stanje
boljše glede na predoperativno, hkrati pa daleč od želenega. Za zanesljivo oceno kakovosti
poprave je včasih potrebno obremeniti zaklopko z dodatnim volumnom ali inotropnim spodbujanjem. Regurgitacija zaradi raztrganine lista ob obroču (perianuloplastična regurgitacija) je
redek zaplet, ki običajno zahteva reoperacijo.
Funkcijska mitralna stenoza
Pomembna funkcijska mitralna stenoza po popravi zaklopke je redka, največkrat je ne povzroča premajhen obroč, pač pa vlek sprednjega lista. Popravljena zaklopka daje včasih videz
stenotične, pa tudi nekateri doplerski parametri govorijo temu v prid (npr. visoka začetna diastolična hitrost). Srednji gradient je ustreznejši za oceno obstrukcije. Normalno je okrog 2 do
4 mm Hg, kar je manj kot pri umetni zaklopki.
Sistolično anteriorno gibanje popravljene mitralne zaklopke
Sistolično anteriorno gibanje (SAM, iz angl. systolic anterior motion) mitralne zaklopke s posledično obstrukcijo iztočnega trakta in preostalo (rezidualno) MR je redek zaplet, opisan pri
2 do 5 % bolnikov. Danes se zapletu lahko izognemo, ker poznamo pogoje, pri katerih je večja
verjetnost nastanka SAM. To so: majhen, hipertrofičen levi prekat, majhen kot med aortnim in
mitralnim obročem, premajhen obroč, visok sprednji list (>25 mm), visok zadnji list (>15 mm),
razmerje med višinama sprednjega in zadnjega lista <1,4, razmerje med razdaljama koaptacijske točke od septuma oziroma zadnje stene ≤1,3, razdalja koaptacijske točke od septuma
≤2,5 cm (koaptacija listov pomaknjena proti septumu).
SAM prepreči anuloplastika z ustrezno velikim (ne premajhnim) obročkom, ki ji dodajo še
zvijanje zadnjega lista (tako kot zvijanje jader). S posegom zmanjšajo višino zadnjega lista in
približajo koaptacijsko linijo zadnji steni.
67

SAM je lahko posledica hiperdinamičnega prekata, hipovolemije ali vazodilatacije. V teh okoliščinah odpravimo SAM z dodatkom volumna, povečanjem žilnega tonusa ali zmanjšanjem
krčljivosti miokarda z blokatorji adrenergičnih receptorjev beta. Če s temi postopki ne uspemo, je potrebna vnovična operacija z dodatnimi popravki ali zamenjavo zaklopke.
Včasih se SAM pojavi šele nekaj ur, nekaj dni ali celo nekaj mesecev po operaciji, to je takrat,
ko začne bolnik z intenzivno telesno aktivnostjo.
Drugi zapleti po popravi mitralne zaklopke
Po posegu se lahko pokaže slabši iztisni delež levega prekata, ki je posledica okrnjene krčljivosti, ki je bila prisotna že pred operacijo, neustrezne zaščite miokarda (kardioplegije), neugodnih obremenitvenih pogojev, intraoperativne ishemije in depresornega delovanja anestetikov.
Območna disfunkcija je najpogostejša v področju desne koronarne arterije in nastane zaradi
zračne embolije. Redka je disfunkcija lateralne stene levega prekata zaradi zajetja cirkumfleksne arterije s preglobokim šivom. Preglobok anularni šiv lahko zajame področje levega ali
nekoronarnega lističa aortne zaklopke s posledično aortno regurgitacijo.
UZ ocena nadomestne umetne zaklopke
Kadar ni možna poprava mitralne zaklopke, se kirurg odloči za zamenjavo zaklopke z umetno,
mehanično ali biološko. Paravalvularno puščanje (PVL) je relativno redek zaplet, pogostejši
je pri mehaničnih zaklopkah (do 20 %). Večina PVL je hemodinamsko nepomembnih. Velika
puščanja lahko izzovejo srčno popuščanje in povečajo verjetnost endokarditisa.
Takoj po operaciji so pri bioloških zaklopkah pogosto vidni drobni valvularni regurgitacijski
curki, ki izvirajo iz komisur na bazi listkov. Lahko so posamezni ali multipli, večinoma so nepomembni.
Pri mehaničnih zaklopkah je potrebno oceniti, kako sedi zaklopka in kako se gibljejo loputke.
Mehanične zaklopke imajo kratkotrajne zapiralne curke ob zapiranju loputk in sistolične spiralne curke, ki izvirajo ob notranjem robu šivnega obroča in so normalni. Moramo jih ločiti od
PVL, ki izvira zunaj šivnega obroča. Majhna paravalvularna puščanja prenehajo po nevtralizaciji učinka heparina s protaminom, včasih pa izginejo šele v nekaj dneh.
Zgodnje pomembno paravalvularno puščanje je posledica tehničnih razlogov, iztrganih šivov,
ali če obroč zaklopke ne sedi dobro v nativnem obroču.
Zelo redek zaplet je obstrukcija iztočnega kanala z ogrodjem zaklopke, ki preveč štrli v iztočni trakt.
Pridružene napake zaklopk
Pomembna je prepoznava dilatacije trikuspidalnega obroča s posledično trikuspidalno regurgitacijo, ki je zaplet levostranske patologije. Če je regurgitacija več kot zmerna, je potrebna
anuloplastika trikuspidalnega obroča. Ob koncu operacije je potrebno oceniti stanje trikuspidalne zaklopke ne glede na to, ali je bila narejena anuloplastika ali ne.
Zaključek
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V razvitem svetu so revmatične napake mitralne zaklopke praktično izginile, vse pogostejše
pa so degenerativne bolezni. Če gre za hemodinamsko pomembne okvare, je uspešno zdravljenje le kirurško. Kirurg okvarjeno zaklopko popravi, če reparacija ni možna, pa jo zamenja z
umetno. V zadnjih dveh desetletjih se je poprava izkazala kot boljša in je zato praktično izrinila
zamenjavo zaklopke. Pred popravo zaklopke je potrebna natančna transtorakalna UZ preiskava, ki jo dopolnimo z IO TEE tik pred kirurškim posegom. Takoj po operaciji ocenimo uspeh
posega in morebitno potrebo po dodatnih popravkih ali celo zamenjavi zaklopke. Takšno delo
zahteva tesno sodelovanje kirurga, kardiologa in anesteziologa.
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Slika 1. Shema presekov skozi mitralno zaklopko pri transezofagealni ehokardiografiji.
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Slika 2. Shema anatomije srčnih zaklopk.
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Slika 3. Shematični prikaz naborkov listov mitralne zaklopke.
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Slika 4. Shema gibanja listov po Carpentierovi klasifikaciji. Tip I normalno gibanje, tip II čezmerno gibanje, tip III omejeno gibanje (a: v diastoli; b: v sistoli).
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Slika 5. Shematični prikaz ishemične mitralne regurgitacije. MR mitralna regurgitacija.

Priporočena literatura
1. Sidebotham D, Merry AF, Legget ME et Edwards ML. Practical perioperative transesophageal echocardiography.
Second edition. Elsevier Saunders, Philadelphia 2011.
2. Flachskampf FA, Badano L, Daniel WG et al. Recommendation for transoesophageal echocardiography: update
2010. European J Echocardiography 2010; 11: 557- 76.
3. Maltais S, Schaff HV, Daly RC et al. Mitral regurgitation surgery in patients with ischemic cardiomyopathy and ischemic mitral regurgitation: Factors that influence survivalJ Thorac Cardiovasc Surg 2011; 142: 995-1001.

70
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Uvod
Infekcijski endokarditis je bolezen, ki nastane zaradi okužbe bodisi naravnih bodisi nadomestnih zaklopk. Običajno ga povzročajo bakterije, redko druge vrste mikroorganizmov. Bolezen
ima zelo pestro klinično sliko, ki je odvisna od vrste prizadete zaklopke, povzročitelja, pogostnosti embolij in stopnje destrukcije zaklopk, kakor tudi od pridruženih srčnih bolezni. Mitralna zaklopka je lahko prizadeta sama ali skupaj z drugimi zaklopkami. Pogosto je prizadeta
sekundarno pri endokarditisu aortne zaklopke.
Epidemiologija
Pogostnost bolezni je težko določiti, vendar se giblje od 1,5 do 6,2 primera na 100.000 prebivalcev (1). V Sloveniji je to ena od bolezni, katere pogostnost narašča. Leta 1999 je znašala 2,0
primera/100.000 prebivalcev, leta 2008 pa 3,2/100.000 prebivalcev. Naraščanje pogostnosti je
posledica višje starosti bolnikov in pogostejših dejavnikov tveganja (2). Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja smo od leta 1984 do 2009 zdravili 584 bolnikov z infekcijskim
endokarditisom. Poprečna starost bolnikov, od katerih je bilo 66 % moških, je bila 58 let (1996
do 2009) in se ni razlikovala med bolniki z endokarditiosm aortne ali mitralne zaklopke. Za
bolnike z endokarditisom mitralne zaklopke je znašala 57 let.
Mitralna zaklopka je prizadeta pri približno 39% bolnikov, skupaj z aortno pa v 15%. Prizadetost mitralne zaklopke je pogostejša pri ženskah, aortne pa pri moških.
Patogeneza
Okužba zaklopke lahko nastane z vnetjem predhodno okvarjene zaklopke, ki ima poškodovan
endotelij (povzroča večina mikroorganizmov) ali zdrave zaklopke, ki jih prizadanejo Staphylococcus aureus in nekateri drugi virulentni mikroorganizmi. Normalen endotelij je odporen
na okužbo. Kadar je vnetje na mehanični zaklopki, je okužba vedno na obroču, s katerim je
zaklopka všita, pri bioloških zaklopkah pa je okužba lahko bodisi na obroču bodisi na lističih
zaklopke.
Endokarditis na umetni zaklopki predstavlja približno eno petino vseh primerov endokarditisa.
Med najpogostejšimi osnovnimi boleznimi mitralne zaklopke, ki predstavljajo tveganje za nastanek endokarditisa, so prolaps mitralne zaklopke, revmatična okvara mitralne zaklopke in
degenerativne spremembe mitralne zaklopke. Endokarditis je pogosto posledica izpostavljenosti zdravstvu in zdravstvenim posegom (3). Večinoma gre za bolnike s kroničnimi obolenji
(npr. dializni bolniki).
Etiologija
V zadnjih letih postaja Staphylococcus aureus najpogostejši povzročitelj endokarditisa, sledijo
mu viridans streptokoki. V največji svetovni raziskavi bolnikov z endokarditisom (ICE), je S.
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aureus v vseh regijah (razen v Južni Ameriki) predstavljal najpogostejšega povzročitelja (31,2
%) (3). Bolezen naravne zaklopke povzročajo tudi enterokoki, mikroorganizmi skupine HACEK
(Haemophilus, Aggregatibacterium, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella).
Zgodnji pooperativni endokarditis je opredeljen kot endokarditis, ki se pojavi v prvem letu po
zamenjavi zaklopke. Običajno ga povzročajo koagulazno negativni stafilokoki, pogosto tudi po
Gramu negativni bacilli in drugi bolnišnično pridobljeni mikroroganizmi. Pozni endokarditis
na umetni zaklopki je po etiologiji podoben endokarditisu na naravni zaklopki. Endokarditis z
negativnimi hemokulturami predstavlja približno 10 % vseh primerov endokarditisa. Hemokulture so negativne največkrat zaradi predhodnega zdravljenja, lahko so negativne, kadar
gre za mikroroganizme, ki za rast potrebujejo posebne pogoje.
Klinična slika
H klinični sliki prispevajo 4 poglavitni procesi:
(1) vnetni process na zaklopki, vključno z lokalnimi zapleti na srcu;
(2) embolizacije v kateri koli organ;
(3) trajna bakteriemija, pogosto z metastatskimi žarišči okužb;
(4) krožeči imunski kompleksi in drugi imunopatološki fenomeni.
Klinična slika je zato zelo variabilna in diferencialna diagnoza široka. Povišana telesna temperature je zelo pogosta. Večina bolnikov je po 14 dneh afebrilnih. Persistentno povišana temperatura je ponavadi povezana z embolizmi, abscesi ali posebnimi povzročitelji. Pogost je tudi
pojav novega šuma.. Drugi klinični znaki kot splinter krvavitve, Janewayeve lezije, Oslerjevi
vozliči, Rothove pege in konjunktivalne krvavitve so v zadnjih letih redkejše (3). Vsi ti znaki so
bili v zadnji raziskavi, ki je zajela več kot 2000 bolnikov po vsem svetu prisotni le pri 25 % bolnikov. Splenomegalija je bila prisotna le pri 11 % bolnikov. Pogosti so mišično skeletni simptomi, ki so lahko prisotni pri skoraj polovici bolnikov. Najpogostejši so nespecifični simptomi
(anoreksija, izguba teže, slabo počutje, utrujenost, slabost in nočno potenje). Moderni bolnik
z endokarditisom je starejša oseba z degenerativno spremenjenimi zaklopkami ali z umetno
zaklopko.
Zapleti
Zapleti endokarditisa so pogosti. Najpogostejši razlog smrti je srčno popuščanje, ki je tudi
najpogostejši razlog za operacijo. Nastane zaradi insuficience srčnih zaklopk, ki se lahko razvije nenadoma. Zapleti endokarditisa na mitralni zaklopki (destrukcija lističev, perforacija,
fenestracija ) so pogostejši kot na aortni zaklopki. Velike mobilne vegetacije lahko povzročijo
tudi stenozo zaklopke. Perianularni zapleti so na mitralni zaklopki redkejši kot na aortni zaklopki, se vnetje širi v okolico zaklopke, kar povzroči dehiscenco obroča umetne zaklopke in
nastanek atrioventrikularnih motenj prevajanja.
Večje embolične epizode so drugi najpogostejši zaplet endokarditisa in se pojavijo vsaj v eni
tretjini primerov. Sistemske embolije so pogostejše pri endokarditisu na mitralni zaklopki. Polovica nevroloških zapletov se pojavi še pred potrjeno diagnozo, pri polovici primerov so lahko
prvi znak bolezni (4). Nevrološko poslabšanje med boleznijo je slab prognostični znak in je povezano z dva do štirikrat večjo smrtnostjo. Možganska kap je najpogostejši nevrološki zaplet,
ki se pojavi pri več kot 20 % bolnikov z endokarditisom na mitralni zaklopki. Pri vseh bolnikih z
endokarditisom in nevrološkimi simptomi je treba opraviti nevrološko slikovno diagnostiko.
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Diagnoza
Diagnoza bolezni temelji na dveh glavnih merilih (merila po Duku), in sicer na dokazu prizadetega endokarda in na prisotnosti povzročitelja. (5). Najpomembnejši laboratorijski test
je hemokultura. Priporočamo odvzem vsaj dveh setov hemokultur, po možnosti v razmaku
vsaj nekaj ur. Bolnikom z nepojasnjeno vročino, ki imajo znano okvaro naravne zaklopke ali
nadomestno zaklopko, ne predpišemo antibiotika pred odvzemom hemokultur. Pri prizadetem
bolniku lahko odvzamemo hemokulture v eni uri in takoj pričnemo z empiričnim antibiotičnim
zdravljenjem.
Ehokardiografija je poglavitna slikovna preiskava, ki dokaže patomorfološke in funkcionalne
posledice endokarditisa. Bolnike najprej pregledamo transtorakalano (TTE). Če je kvaliteta
slike slaba,in je endokarditis zelo verjeten, temu sledi transezofaealna ehokardiografija (TEE).
TEE je potrebna tudi pri vseh primerih suma na endokarditis nadomestne zaklopke (6). Vegetacije so različnih oblik in velikosti, lahko so pritrjene na katerikoli del lističa, čeprav so
pogostejše na koaptacijskih robovih.
Mitralna zaklopka je pogosto prizadeta v sklopu endokarditisa na aortni zaklopki. V tem primeru so možni različni zapleti, zlasti ulceracije, perforacije, vegetacije ali psevdoanevrizme
(vrečasta področja eholucentnega tkiva z ozkim vratom, ki štrlijo v levi atrij). Lahko jih zamenjamo s prolapsom mitralne zaklopke, kongenitalnimi divertikli in cistami. Zapleti psevdoanevrizem so perforacija in nastanek mitralne regurgitacije ter sistemske embolije zaradi nastanka strdkov v psevdoanevrizmi. Paravaluvlarni abscesi so pogostejši pri endokarditisu na
mehanični nadomestni zaklopki kot pri endokarditisu biološke zaklopke. Za oceno disfunkcije
umetne zaklopke je dostikrat potrebna primerjava s starejšimi preiskavami (7). Pri vseh bolnikih s stafilokokno bakteriemijo je ehokardiografija obvezna preiskava. Ehokardiografija ne
razlikuje med svežimi vegetacijami in med zazdravljenimi vegetacijami. V treh tednih do treh
mesecih po zdravljenju 30 % vegetacij izgine, 59 % ostane enako velikih, 59 % pa bolj gostih.
Povezava morfoloških značilnosti vegetacije z izhodom bolezni je še vedno predmet razprav,
velja pa, da vegetacije > 10 mm predstavljajo tveganje za nastanek embolij. (8)
Zdravljenje
Zdravljenje z antibiotiki
Najpomembnejši princip zdravljenja z antibiotiki je, da mora biti zdravljenje usmerjeno na povzročitelja. Biti mora baktericidno in traja dalj časa (ponavadi najmanj 4 tedne), odmerki morajo
zagotavljati ustrezne serumske nivoje. Pogosto uporabljamo kombinacije antibiotikov. Zadnja
priporočila je objavilo Britansko združenje za protimikrobno zdravljenje (BSAC) leta 2012 (9).
Za zdravljenjee stafilokoknega endokarditisa je vedno priporočljiv protistafilokokni penicilin,
če je povzročitelj nanj občutljiv. Pri vnetju nadomestne zaklopke priporočamo kombinacijo z
rifampinom, vendar ne za vnetje na nativni zaklopki. Za zdravljenje stafilokoknega endokarditisa na naravni zaklopki kombinacije z aminoglikozidi ne uporabljamo.
Antikoagulantno zdravljenje
Antikoagluatno zdravljenje je pri bolnikih z endokarditisom rezervirano za tiste z jasno indikacijo, neodvisno od endokarditisa Bolniki z umetno zaklopko nadaljujejo z antikoagulatnim
zdravljenjem, vendar je pogosto priporočljivo varfarin zamenjati s heparinom, zlasti če pričakujemo kirurški poseg. Kadar uporabimo rifampin, je varfarin treba zamenjati s heparinom
zaradi indukcije metabolizma varfarina. Če antikoagulantno zdravljenje ni jasno indicirano, ga
ukinemo pri vsakem pojavu nevroloških simptomov.
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Kirurško zdravljenje
Zgodnje kirurško zdravljenje izboljša prognozo endokarditisa (10). Zgodnje kirurško zdravljenje je nujno pri srčnem popuščanju in hudi akutno nastali mitralni insuficienci in pri bolnikih,
kjer je okužbo povzročil S. aureus, še zlasti pa pri bolnikih s pridruženim AV blokom ali paravaluvlarnim abscesom. Indikacija je manj jasna pri stabilnih bolnikih z velikimi mobilnimi
vegetacijami. Trend k boljšemu preživetju se kaže tudi pri bolnikih z endokarditisom na umetni
zaklopki, ki so operirani zgodaj v poteku bolezni. Izbira kirurške tehnike je odvisna od stanja
zaklopke. V primeru prizadetosti lističev brez paravalvularne prizadetosti je možna tudi plastika zaklopke. Relaps je po operaciji redek.
Prognoza
Prognoza bolezni je odvisna od povzročitelja, prisotnosti zapletov ali sočasnih bolezni, zlasti
srčnega popuščanja in od načina zdravljenja (kombinirano ali samo medikamentozno). Smrtnost v ICE kohorti je bila 18 % (3). Smrtnost pri naši bolnikih znaša 23 %, je pa višja pri bolnikih
s stafilokoknim endokarditisom (26%) kot pri bolnikih s streptokoknim endokarditisom (9%).
Preprečevanje
Po novih smernicah AHA ščitimo predvsem osebe, pri katerih predstavlja morebiten endokarditis veliko tveganje in sicer le pri določenih, predvsem zobozdravstvenih posegih, za katere
je znano, da pogosto sprožijo bakteriemijo. Te smernice je privzelo tudi Evropsko združenje
za kardiologijo (ESC), kakor tudi Slovensko združenje za kardiologijo in Slovensko združenje
za infektologijo. Zaščito priporočamo bolnikom z umetnimi zaklopkami, biološkimi protezami
in homografti, bolnikom po prebolelem infekcijskem endokarditisu, bolnikom z nekaterimi
prirojenimi srčnimi napakami ter bolnikom s presajenim srcem in okvaro zaklopke na presajenem srcu. Zaščito pred infekcijskim endokarditisom priporočamo samo pred posegi v ustni
votlini in na zgornjih dihalih, kjer pride do posegov na dlesnih ali v periapikalnem področju zob
ali poškodbe ustne sluznice. Zaščita pred infekcijskim endokarditisom ni več priporočena pri
posegih na področju prebavil, rodil in sečil, razen če ne gre za posege v okuženem področju,
kjer dajemo antibiotike, da preprečimo okužbo pooperativne rane oziroma sistemsko okužbo.
Praviloma uporabljamo le en odmerek antibiotika. Pred incizijo ali kirurško drenažo kože in
mehkih tkiv je potrebna antibiotična zaščita z antibiotiki, ki delujejo na stafilokoke in streptokoke. Če bolnik prejema dolgotrajno antibiotično terapijo v nizkem odmerku, npr. za preventivo
revmatične vročine, je potrebno izbrati antibiotik iz drugega razreda. Če je bolnik na visokih
odmerkih antibiotika zaradi zdravljenja aktivne okužbe, prilagodimo terapijo tako, da dobi odmerek antibiotika 30 do 60 minut pred zobozdravstvenim posegom (11).
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Zaključek
Infekcijski endokarditis mitralne zaklopke je resna bolezen z visoko smrtnostjo in specifičnimi
problemi. Klinična slika bolezni se je v zadnjih letih spremenila in bolezen se ne kaže več z
značilnimi kliničnimi znaki. Pri starejšem bolniku z degenerativno spremenjenimi zaklopkami
ali umetnimi zaklopkami je treba pomisliti na endokarditis, zlasti ob prisotnosti stafilokokne
bakteriemije ali ob pojavu možganske embolije. K dobremu izhodu bolezni je prispeva hitra
diagnostika (hemokulture, TTE in TEE), ustrezno antibiotično zdravljenje in zgodnji kirurški
poseg, zato je pomembno dobro sodelovanje celotnega tima, ki ga sestavljajo člani različnih
specialnosti.
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KONTINUUM ANTIAGREGACIJSKEGA IN ANTIKOAGULACIJSKEGA
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Uvod
V zadnjih desetletjih so se spremenili tako število kot značilnosti bolnikov z boleznimi mitralne
zaklopke. Število bolnikov z revmatsko okvaro zaklopk se je pomembno zmanjšalo, število
bolnikov z ishemično boleznijo srca in degenerativnimi spremembami na zaklopkah ter število
bolnikov z vstavljenimi umetnimi zaklopkami narašča. Bolniki z okvaro zaklopk so vse starejši
in imajo več pridruženih obolenj, zaradi česar je njihovo zdravljenje bolj zapleteno.
Trombembolizmi predstavljajo hud zaplet različnih bolezni zaklopk, ki je običajno povezan s
trajnimi posledicami. S protitrombotičnim zdravljenjem lahko število zapletov precej zmanjšamo, ne moremo pa jih v celoti preprečiti, poleg tega je tovrstno zdravljenje povezano z večjim tveganjem za krvavitev (1). Oblika in jakost protitrombotičnega zdravljenja sta odvisni od
okvare zaklopke in od značilnosti bolnika. Pri najbolj ogroženih bolnikih izjemoma posežemo
tudi po kombinacijah protitrombotičnega zdravljenja.
Stenoza mitralne zaklopke
Med bolniki z okvaro naravnih zaklopk so bolniki z revmatsko mitralno stenozo zaradi velikega
tveganja za nastanek strdka in posledične trombembolije najbolj ogroženi (1). Po nekaterih podatkih trombembolije, med katerimi je najpogostejša možganska kap, utrpi kar petina bolnikov s pomembno mitralno stenozo. Neredko je trombembolični zaplet prvi simptom mitralne
stenoze. Zaradi izrazite staze krvi v levem preddvoru in njegovi avrikuli so trombembolizmi
možni tudi pri bolnikih s še ohranjenim sinusnim ritmom, tveganje pa skokovito naraste, ko
pri bolniku nastopi atrijska fibrilacija (2). Z antikoagulacijskim zdravljenjem zavremo nastanek in pospešimo raztapljanje strdkov in tako, po podatkih iz starejših raziskav, učinkovito
preprečujemo trombembolizme. Zaradi velike ogroženosti antikoagulacijsko zdravljenje (INR
2,0–3,0) priporočamo vsem bolnikom z mitralno stenozo in atrijsko fibrilacijo ter bolnikom, ki
so predhodno že utrpeli trombembolizem (1). Tovrstno zdravljenje predpišemo tudi bolnikom z
močno zvečanim levim preddvorom (nad 5,5 cm) in še ohranjenim sinusnim ritmom (1).
Prolaps mitralne zaklopke
Prolaps mitralne zaklopke je najpogostejša okvara naravne zaklopke pri odraslih. Pojavlja
se pri približno 1-2 % popoulacije in je pogostejša pri ženskah. Povezava med prolapsom mitralne zaklopke in trombemboličnimi zapleti ni nedvomno dokazana. Vsekakor pa so ti zapleti
redki. Bolniki s prolapsom mitralne zaklopke, ki niso utrpeli trombemboličnih zapletov, ne
potrebujejo protitrombotičnega zdravljenja. Pri bolnikih, ki utrpijo možgansko kap, se priporoča antiagregacijsko zdravljenje. Le pri bolnikih s prolapsom mitralne zaklopke, ki so utrpeli
možgansko kap ali sistemsko embolijo ob antiagregacijskem zdravljenju, se svetuje antikoagulacijsko zdravljenje (1).
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Kalcinacije mitralnega obroča
Epidemiološki podatki govorijo v prid povezavi degenerativnih sprememb mitralnega obroča s pojavnostjo možganske kapi, vendar je ta lahko posledica embolizmov tako trombotične
kot kalcijeve vsebine degenerativnih sprememb. Podatkov o učinkovitosti protitrombotičnega
zdravljenja nimamo. Po priporočilih bolnikom, ki so utrpeli možgansko kap ali TIA, predpišemo antiagregacijsko zdravljenje (1).
Atrijska fibrilacija in bolezen mitralne zaklopke
Ob boleznih mitralne zaklopke pride zaradi hemodinamskih sprememb do zvečanja levega
preddvora, kar povečuje možnost za nastanek atrijske fibrilacije. Tako ta motnja ritma zelo
pogosto spremlja napredovalo bolezen mitralne zaklopke različnih etiologij. Predvidevamo,
da se tveganje za trombembolične zaplete pri teh bolnikih povečuje ob prisotnosti bolezenskih
stanj, ki predstavljajo dejavnike tveganja za trombembolijo pri bolnikih z nevalvularno atrijsko
fibrilacijo. Tako so zaradi trombemboličnih zapletov bolj ogroženi starejši bolniki, tisti z oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata in srčnim popuščanjem ter tisti, ki so trombembolični
zaplet že preboleli. Kot je bilo že omenjeno, so najbolj ogroženi bolniki z atrijsko fibrilacijo ob
mitralni stenozi. Večina bolnikov z atrijsko fibrilacijo potrebuje antikoagulacijsko zdravljenje.
Tovrstno zdravljenje se priporoča pri bolnikih s trajno in paroksizmalno atrijsko fibrilacijo in
vselej pred (3 tedne) in po (4 tedne) predvideni konverziji ritma. Pri bolnikih, pri katerih so
bili za vzdrževanje sinusnega ritma opravljeni katetrski ali operativni posegi, se ob dodatnih
dejavnikih tveganja priporoča nadaljevati z antiakogulacijskim zdravljenjem, saj so aritmije po
opravljenem posegu redko v celoti odpravljene in so pogosto asimptomatske (3). Nova antikoagulacijska zdravila pri bolnikih z obolenji zaklopk niso bila preizkušena, zato pri teh bolnikih
priporočamo zdravljenje s kumarini s ciljnim območjem INR 2,0–3,0 (1).
Biološka umetna zaklopka na mitralnem položaju
Bolniki z vstavljeno umetno biološko zaklopko so zaradi trombemboličnih zapletov ogroženi predvsem v zgodnjem obdobju po vstavitvi zaklopke, ko še poteka preraščanje zaklopke z
endotelijskimi celicami. Tveganje za trombotične zaplete je pri bolnikih, ki imajo vstavljeno
umetno zaklopko na mitralnem položaju, pomembno večje kot pri bolniki z umetno aortno
zaklopko, zato se pri njih v prvih treh mesecih po vstavitvi zaklopke priporoča antikoagulacijsko zdravljenje (1). Kasneje antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih v sinusnem ritmu nadomestimo z aspirinom. Za antikoagulacijsko zdravljenje se odločimo le pri bolnikih z atrijsko
fibrilacijo ali prebolelim trombemboličnim zapletom.
Mehanska umetna zaklopka na mitralnem položaju
Vsi bolniki z vstavljeno umetno mehansko zaklopko na mitralnem položaju potrebujejo trajno
intenzivno antikoagulacijsko zdravljenje s ciljnim območjem INR 2,5–3,5. Zaradi trombemboličnih zapletov so bolniki najbolj ogroženi v zgodnjem obdobju po vstavitvi zaklopke. Bolj ogroženi so tudi bolniki s sočasno atrijsko fibrilacijo, oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata
ali predhodnim trombemboličnim zapletom (1, 4, 5). Pri vseh bolnikih je potreben skrben nadzor urejenosti zdravljenja, saj slabo urejeno antikoagulacijsko zdravljenje povečuje tveganje
za trombembolije in krvavitve. Ob prekinitvi antikoagulacijskega zdravljenja zaradi načrtovanih posegov je pri bolnikih z vstavljenimi umetnimi zaklopkami vselej potrebno premostitveno
zdravljenje z nefrakcionairanim ali nizkomolekularnim heparinom. Nova antikoagulacijska
zdravila pri bolnikih z umetnimi zaklopkami niso bila preizkušena.
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Valvuloplastika in anuloplastika
Pri bolnikih z operativno korekcijo mitralne zaklopke in vstavitvijo obroča zadostuje trimesečno antiagregacijsko zdravljenje (1).

Zaključek
Med bolniki z okvaro nativnih srčnih zaklopk prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje le bolniki
s sočasno atrijsko fibrilacijo in bolniki z mitralno stenozo in povečanim levim preddvorom. Pri
bolnikih z vstavljenimi umetnimi zaklopkami je vrsta, jakost in trajanje protitrombotičnega
zdravljenja odvisna od vrste umetne zaklopke.
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Uvod
Bolniki z boleznijo mitralne zaklopke sodijo ob bolnikih z arterijsko hipertenzijo, ishemično
boleznijo srca ter boleznijo aortne zaklopke med pogoste bolnike s srčno-žilno patologijo v
ambulanti osebnega zdravnika. Približno 2 % populacije ima prisotno mitralno regurgitacijo,
ki ima v večini primerov svoj vzrok v genetsko pogojenem prolapsu mitralne zaklopke (1). Mitralna regurgitacija je na drugem mestu po pogostnosti med boleznimi zaklopk, pogostnost
mitralne stenoza pa se ob vedno manjši pogostnosti revmatične bolezni zmanjšuje. Večina
bolnikov ima blago do zmerno mitralno regurgitacijo ali stenozo in ne potrebuje posebnega
zdravljenja ali kirurškega posega, vendar pa ti bolniki potrebujejo spremljanje, da bi pravočasno prepoznali stanje bolezen mitralne zaklopke, ki predstavlja indikacijo za kirurško zdravljenje. Pri spremljanju bolnikov z boleznijo mitralne zaklopke ter vodenju bolnikov po posegu
na mitralni zaklopki ali vstavitvi umetne mitralne zaklopke ima ob kardiologu in srčnemu kirurgu pomembno vlogo osebni zdravnik.
Prepoznava oseb z boleznijo mitralne zaklopke
Anamneza in klinični pregled
Mitralna regurgitacija
Večina bolnikov s kronično boleznijo mitralne zaklopke je asimptomatskih, pogosto je edina
ugotovitev, ki nas napelje na možnost bolezni mitralne zaklopke, prisotnost šuma. Skrbna
avskultacija srca, pri kateri ugotavljamo glasen, visoko frekvenčen sistolični šum, ki traja celo
sistolo in je povezan s prvim tonom ter drugi ton, ki je nespremenjen, ter širjenje šuma v levo
pazduho, hrbet in ob levi rob prsnice, da misliti na mitralno regurgitacijo.
Ob dejstvu, da je najpogostejši vzrok za pojav mitralne regurgitacije prolaps mitralne zaklopke, ki je pogosto genetsko pogojena in je prisotna pri približno 2,4 % populacije (2), moramo
biti še posebej pozorni na avskulatorni izvid pri prolapsu mitralne zaklopke, ki se sestoji iz
sistoličnega tleska na sredini ali ob koncu sistole in mu sledi mezo ali tele sistolični šum.
Bolnik z napredovalo kronično mitralno regurgitacijo navaja simptome srčnega popuščanja,
kot so težka sapa ob pljučni hipertenziji ter hitra utrudljivost. Ob povečanih atrijih se pojavi tudi
atrijska fibrilacija, ki jo bolnik občuti kot nereden srčni utrip. Konica srca je pomaknjena v levo
in navzdol, traja kratko in je posledica razširjenega levega prekata.
Akutno nastala mitralna regurgitacija se najpogosteje pojavi v sklopu akutnega miokardnega
infarkta z rupturo papilarne mišice. Predstavlja zelo nujno stanje, saj bolnik hitro razvije akutni pljučni edem in kardiogeni šok (2). Dokončne diagnoze na terenu brez uporabe ultrazvoka,
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ki ga sedaj uporabljajo samo nekatere prehospitalne enote, ni mogoče postaviti, pri hitrem
slabšanju bolnikovega stanja pa lahko posumimo na ta resen zaplet ob akutnem miokardnem
infarktu.
Mitralna stenoza
Simptomi mitralne stenoze se pojavijo, ko je bolezen že napredovala, zato moramo biti pri
pregledu bolnika pozorni na prisotnost šuma. Pri avskultaciji ugotavljamo poudarjen prvi ton
ter ob že prisotni pljučni hipertenziji tudi poudarjen drugi ton. Drugemu tonu sledi odpiralni
ton mitralne zaklopke in nato nizkofrekventen mezodiastolni šum ( mezodiastolno bobnenje),
ki se pred sistolo ojači. Srčna konica ni niti povečana, niti premaknjena.
Simptomi mitralne stenoze se pojavijo ob že prisotni hudi mitralni stenozi s prisotno pljučno
hipertenzijo in se kažejo s težko sapo in krvavim izplunkom ob pljučni hipertenziji, pojavi se
utrujenost in zatekanje v noge in trebuh. Ob dilataciji atrijev se pojavi neredni utrip, posledica
nastale atrijske fibrilacije, ki pri bolnikih z mitralno stenozo pomeni pomemben dejavnik tveganja za embolične zaplete.
Pri pregledu bolnika z napredovalo mitralno stenozo lahko ugotovimo značilen obraz (facies
mitralis) s cianozo ustnic ter rdečimi lici, ki so posledica venske staze, polne vratne vene in
nereden srčni utrip ob atrijski fibrilaciji.
Potrditev diagnoze bolezni mitralne zaklopke
Ob sumu na bolezen zaklopk je osnovna preiskava ehokardiografija srca (2), na katero je
potrebno bolnika napotiti. V primeru, ko bolnik nima simptomov bolezni, je primerna redna
napotitev na ehokardiografsko preiskavo, ob prisotnosti simptomov srčnega popuščanja pa
bolnik potrebuje čim prejšnjo napotitev h kardiologu, nujnost določa klinična slika.
Pred napotitvijo naj ima bolnik opravljen EKG, ki lahko razkrije znake obremenitve levega
atrija in ventrikla ter prisotnost atrijske fibrilacije. V primeru prisotnosti simptomov srčnega
popuščanja še rentgenogram prsnih organov ter osnovne laboratorijske preiskave vključno z
natriuretičnim peptidom.
Zdravljenje in spremljanje bolnika z boleznijo mitralne zaklopke
Vodenje bolnika z boleznijo mitralne zaklopke si delita osebni zdravnik in specialist kardiolog.
Z ehokardiografsko preiskavo srca kardiolog opredeli vrsto in stopnjo okvare zaklopke, predlaga morebitne dodatne preiskave (npr. obremenitveno testiranje, 24-urni EKG monitoring...)
ter poda navodila glede zdravljenja z zdravili in spremljanje. Asimptomatski bolniki z blago do
zmerno boleznijo mitralne zaklopke specifičnega zdravljenja ne potrebujejo, po priporočilu
zadnjih smernic za preprečevanje in zdravljenje endokarditisa ne potrebujejo antibiotične zaščite pred posegi (3).
Tudi pri bolnikih z napredovalo mitralno regurgitacijo, ki so asimptomatski je spremljanje
ustrezen pristop (4), dokler niso prisotni kriteriji, ki bi zahtevali operativno zdravljenje (2):
•
•
•
•
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oslabela funkcija levega prekata
povečanje volumna levega prekata
razvoj pljučne hipertenzije
pojav atrijske fibrilacije

Tudi pri bolnikih z mitralno stenozo je operativno zdravljenje praviloma potrebno šele ko je
površina zaklopke manjša od 1,5 cm2 in ima bolnik simptom bolezni oziroma sodi v skupino z
velikim tveganjem za trombembolične zaplete ali srčno dekompenzacijo (2).
Simptomatski bolniki z boleznijo mitralne zaklopke, ki so razvili simptome in znake srčnega
popuščanja, so kandidati za operativno zdravljenje in potrebujejo čim prejšnjo napotitev h kardilologu oz. srčnemu kirurgu (2).
Starejši bolniki, s pogosto sočasno prisotnimi spremljajočimi boleznimi ter slabo iztisno funkcijo srca ter velikim operativnim tveganjem, so po podatkih raziskave v kar polovici primerov
odklonili operativno zdravljenje (5). Te bolnike je potrebno zdraviti z zdravili za zdravljenje
srčnega popuščanja vključujoč ACE zaviralec, zaviralce receptorjev beta, glede na funkcijski
razred tudi spironolakton ter po potrebi diuretik Henlijeve pentlje (2).
V primeru pojava atrijske fibrilacije je potrebno poskrbeti za nadzor srčne frekvence, najbolje
z zaviralci receptorjev beta. Potrebna je doživljenjska antikagulacijska zaščita z varfarinom v
ciljnem območju INR 2,0-3,0. Doživljenjska antikagulantna zaščita je potrebna tudi pri bolnikih:
•
•
•

po emboličnem dogodku ob mitralni stenozi
ob mitralni stenozi ter velikosti levega preddvora večji od 5,5 cm ob ohranjenem sinusnem ritmu
s prolapsom mitralne zaklopke, ki so utrpeli trombembolični dogodek (sistemska
embolija, TIA, možganska kap) kljub antiagregacijskemu zdravljenju

Bolniki z prolapsom mitralne zaklopke, ki niso utrpeli trombemboličnega dogodka, ne potrebujejo ne antiagregacijske niti antiktikagulantne zaščite (6).
Spremljanje
Nekaj splošnih priporočil glede spremljanja bolnikov z boleznijo mitralne zaklopke je prikazanih v tabeli 1 (2).
Tabela 1. Priporočila glede spremljanja bolnikov z boleznijo mitralne zaklopke
Vrsta in stopnja okvare
zaklopke
Asimptomatska mitralna
regurgitacija blage do zmerne
stopnje
Asimptomatska blaga do
zmerna mitralna stenoza
Asimptomatska klinično
pomembna mitralna
regurgitacija
Asimptomatska klinično
pomembna mitralna stenoza
Bolnik po uspešni
komisurotomiji stenoze
mitralne zaklopk
Bolnik z vstavljeno umetno
zaklopko

Spremljanje v ambulanti
osebnega zdravnika

Ultrazvočno spremljanje pri
kardiologu

1x letno

1x na dve leti

1x letno

1x na dve leti

1x letno

1x letno

1x letno

1x letno

1x letno

1x na dve leti

Večkrat leto

1x letno
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V tabeli omenjena priporočila so okvirna. Pogostnost spremljanja bolnika v ambulanti osebnega zdravnika določajo sočasna stanja, ki zahtevajo pogostejše obiske v ambulanti. Kardiolog
praviloma na ehokardiografskem izvidu opredeli, kdaj svetuje ponovno ultrazvočno kontrolo.
V primeru, da se pri bolniku pojavijo simptomi ter znaki bolezni mitralne zaklopke, potrebuje
čim prejšnjo napotitev h kardiologu oziroma na operativno zdravljenje.
Zdravstvena vzgoja bolnikov z boleznijo mitralne zaklopke
Bolniki morajo poznati simptome bolezni mitralne zaklopke, kot so simptomi srčnega popuščanja (težka sama, utrudljivost) in pojav nerednega srčnega utripa. Prejeti morajo navodila,
da ob pojavu opisanih simptomov poslabšanja bolezni čim prej poiščejo zdravniško pomoč.
Pri asimptomatskih bolnikih telesne aktivnosti ni potrebno posebej omejevati.
Svetovanje glede nosečnosti in poroda
Prolaps mitralne zaklopke z mitralno regurgitacijo je prisoten tudi pri mladih ženskah, ki načrtujejo nosečnost. Nosečnost pri bolnicah s prolapsom mitralne zaklopke in z mitralno regurgitacijo blage do zmerne stopnje ni posebej tvegana, praviloma je porod lahko vaginalen.
Dobro je, da se pred načrtovano zanositvijo opravi ultrazvočna kontrola delovanja zaklopke. S
stanjem bolezni srčne zaklopke moramo seznaniti bolničinega ginekologa in porodničarja.
Tveganje za mater je veliko, ko gre za hudo mitralno stenozo s pljučno hipertenzijo, hudo mitralno regurgitacijo z oslabljeno funkcijo levega prekata in Marfanovim sindromom z anevrizmo ascendentne aorte. Tveganje za zaplete je povečano tudi pri ženskah, ki imajo v anamnezi
podatek o srčnih aritmijah ali če so v 3. ali 4. funkcijskem razredu. Pri bolnicah, ki želijo zanositi in imajo hudo mitralno stenozo ali regurgitacijo, je potrebno bolnici pred načrtovano
nosečnostjo svetovati operacijo (2).
Vodenje bolnika po operaciji na mitralni zaklopki
Odločitev za operativni poseg na zaklopki je vedno skupna odločitev bolnika in kardiologa na
osnovi koristi in tveganj, ki jih operativni poseg prinese bolniku. Operativno ozdravljenje večini
bolnikov omogoča izboljšanje kakovosti življenja in daljše preživetje (7). Operativni posegi na
mitralni zaklopki so različni, kar ima za posledico tudi razlike v pooperativnem vodenju bolnika. Osebni zdravnik mora biti seznanjen z vrsto posega (če gre za zamenjavo zaklopke- vrsto
zamenjane zaklopke) in navodili za zdravljenje in spremljanje po posegu.
Prvi pregled pri kardiologu je načrtovan 6-12 tednov po operaciji, nato bolnik potrebuje doživljenjsko vodenje s strani kardiologa, načeloma enkrat letno oz. ob vsakem poslabšanju stanja
ali sumu na zaplete.
Zapleti pri bolniku z umetno zaklopko, na katere mora biti osebni zdravnik pozoren so naslednji (2):
•
•
•
•

82

tromboza umetne zaklopke, ki se kaže z novonastalim težkim dihanjem ali embolični
dogodek
hemoliza: hemolitična anemija predstavlja sum na paravalvularni lik
pojav srčnega popuščanja pri bolniku z umetno zaklopko pomeni, da moramo iskati
zaplete povezane z zaklopko
pojav visoke telesne temperature pri bolniku z umetno srčno zaklopko je lahko simptom endokarditisa na umetni zaklopki

V primeru suma zapletov bolnik potrebuje nujno napotitev h kardiologu, ki nato stanje opredeli
in predlaga nadaljnje zdravljenje.
Bolniki z umetno zaklopko potrebujejo antibiotično zaščito ob posegih ter antikoagulantno zaščito, ki je odvisna od vrste zaklopke. V primeru mehanske zaklopke je potrebna doživljenjska
antikogulantna zaščita z vrednsotjo INR 2,5-3,5. V primeru biološke zaklopke je priporočena
vrednost INR 2,0-3,0 za obdobje treh mesecev, v primeru sočasno prisotne atrijske fibrilacije
je potrebno doživljenjsko zdravljenje s kumarini (6).
Sočasno zdravljenje z antikoagulantnimi in antiagregacijskimi zdravili mora biti skrbno pretehtano pri bolnikih, ki imajo tudi sočasno arterijsko bolezen (koronarna ateroskleroza) ali pa
so utrpeli emboličen dogodek, ki se je zgodil v ciljnem območju INR (2).
Zdravstvena vzgoja bolnikov z umetno mitralno zaklopko
Bolniki z umetno mitralno zaklopko morajo biti seznanjeni s pomenom rednega jemanja antikagulacijskih zdravil in spremljanja uspešnosti in varnosti zdravljenja, ki je pri mehanskih
zaklopkah doživljenjsko. Vedeti morajo, da je pred posegi, pri katerih obstaja možnost bakteriemije, potrebna antibiotična zaščita (3) ter prevedba na nizkomolekularni heparin.
Seznaniti jih je potrebno z zapleti antikagulacijskega zdravljenja (krvavitvami, emboličnimi
dogodki) ter simptomi srčnega popuščanja (utrujenost, težka sama, otekle noge).
Svetovanje glede nosečnosti z umetno mitralno zaklopko
Smrtnost mater z umetnimi zaklopkami je od 1 do 4%. Nosečnost z umetno mitralno zaklopko
je še posebej tvegana, predvsem zaradi možnosti trombemboličnih zapletov, kar zahteva zelo
dobro antikoagulantno vodenje. Kumarini so teratogeni, predvsem v odmerkih večjih od 5 mg/
dan (več kot 1,5 tbl Marevana dnevno), saj v 5% povzročajo embriopatije, lahko vodijo v splav
ali prezgoden porod. Njihova uporaba je kontraindicirana tudi v času popadkov in poroda, saj
lahko povzročijo možgansko krvavitev pri plodu. Zdravljenje z nefrakcioniranim heparinom je
varno za plod, vendar pa znatno poveča nevarnost trombemboličnih zapletov pri materi (2).
O porodu bolnice z umetno zaklopko odloča ginekolog glede na hemodinamsko stanje bolnice.
Vaginalni porod je možen, če je hemodinamsko stanje bolnice stabilno.
Zaključki in priporočila za prakso
Bolezni mitralne zaklopke so relativno pogoste že pri mlajši populaciji. Praviloma gre za blago
do zmerno regurgitacijo ali stenozo mitralne zaklopke, ki bolniku ne dela težav. Ugotovljen
šum, ki ga praviloma ugotovi osebni zdravnik, je podlaga za napotitev na ehokardiografsko
preiskavo, s katero je mogoče opredeliti bolezen zaklopke. Večina bolnikov z ugotovljeno boleznijo mitralne zaklopke ne potrebuje specifičnega zdravljenja, potrebno pa je klinično spremljanje ter spremljanje z ehokardiografsko preiskavo, da bi pravočasno prepoznali stanje, ki
zahteva operativno zdravljenje.
Po operativnem posegu bolnika z umetno zaklopko je potrebno skrbno vodenje bolnika, ki zajema klinično spremljanje, vodenje antikagulacijskega zdravljenja ter pripravo na morebitne
posege z antibiotično zaščito in prilagoditvijo antikagulacijskega zdravljenja.
Bolnik mora biti seznanjen s svojo boleznijo, pomenom rednega spremljanja ter rednega jemanja antikagulacijskih in drugih potrebnih zdravil ter zapleti zdravljenja. Vodenje bolnika z
umetno zaklopko zahteva timski in v bolnika usmerjen pristop, v katerem sodeluje ozaveščen
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bolnik in njegovi svojci, diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti (8) ali patronažna medicinska sestra, osebni zdravnik ter kardiolog in srčni kirurg, po potrebi pa se jim
pridružijo še drugi strokovnjaki.
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Učinkovito
zniža
krvni tlak
in

ščiti srce

Dobro opremljeni za učinkovito znižanje krvnega tlaka in zaščito srca.
• učinkovito zniža krvni tlak1
• močno in dolgotrajno inhibira srčno konvertazo2, 3
• deluje antioksidativno4 in antiishemično5
• ima dolgotrajno kardioprotektivno delovanje6
TENZOPRIL 7,5 mg in 30 mg filmsko obložene tablete (zofenopril) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
Sestava: vsaka filmsko obložena tableta zdravila Tenzopril vsebuje 7,5 mg oz. 30 mg kalcijevega zofenoprilata ter mikrokristalno celulozo, monohidrat laktoze, koruzni škrob, magnezijev stearat, silicijev dioksid, koloidni, brezvodni, hipromelozo,
titanov dioksid, makrogol 400 in makrogol 6000. Terapevtske indikacije: Zdravljenje blage do zmerne arterijske hipertenzije, zdravljenje akutnega srčnega infarkta, v prvih 24 urah po akutnem srčnem infarktu z ali brez znakov in simptomov
srčnega popuščanja pri bolnikih s stabilnim krvnim obtokom, ki ne prejemajo trombolitikov. Odmerjanje: Hipertenzija: Začetni odmerek je običajno 15 mg enkrat dnevno, običajni učinkoviti odmerek znaša 30 mg enkrat dnevno,
maksimalni odmerek znaša 60 mg dnevno naenkrat ali v dveh deljenih odmerkih. V primeru neustreznega odziva se lahko dodajo drugi antihipertenzivi, kot npr. diuretiki. Previdnost je potrebna pri odmerjanju bolnikom s sumom na
izgubo volumna tekočine in soli ali bolnikom z visokim tveganjem za akutno hipotenzijo. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic in dializo: bolniki z zmerno do hudo okvaro morajo dobivati polovico terapevtskega odmerka, bolniki na dializi
pa četrtino odmerka, ki ga prejemajo bolniki z normalno delujočimi ledvicami. Odmerjanje pri okvari jeter: pri bolnikih s hipertenzijo in blago do zmerno okvaro jeter znaša začetni odmerek Tenzoprila polovico odmerka, ki velja za bolnike z
normalnim delovanjem jeter. Pri bolnikih s hipertenzijo in hudo okvaro jeter je uporaba Tenzoprila kontraindicirana. Otroci: Tenzopril se pri otrocih ne sme uporabljati. Tenzopril se lahko jemlje pred oz. med jedjo ali po jedi. Odmerjanje mora biti
prilagojeno terapevtskemu odzivu bolnika. Akutni srčni infarkt: Zdravljenje s Tenzoprilom je treba začeti v 24 urah po pojavu simptomov akutnega srčnega infarkta in nadaljevati še 6 tednov. Odmerjanje je naslednje: 1. in
2. dan: 7,5 mg vsakih 12 ur, 3. in 4. dan: 15 mg vsakih 12 ur, od 5. dne naprej: 30 mg vsakih 12 ur. Če v začetku zdravljenja ali v prvih treh dneh po srčnem infarktu pride do pretiranega padca krvnega tlaka (≤ 120mmHg), nadaljnje
zviševanje odmerka ni dovoljeno. Bolniki lahko po potrebi prejemajo tudi standardno zdravljenje z nitrati, aspirinom ali beta-blokatorji. Odmerjanje pri starejših bolnikih: pri bolnikih s srčnim infarktom starejših od 75 let je potrebna previdnost pri uporabi Tenzoprila. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic in dializo: pri teh bolnikih se Tenzoprila ne sme uporabljati. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro jeter: pri teh bolnikih se Tenzoprila ne sme uporabljati. Kontraindikacije:
preobčutljivost za kalcijev zofenoprilat, katero koli drugo snov iz skupine zaviralcev ACE ali katero od pomožnih snovi, pojav angionevrotskega edema v povezavi z uporabo zaviralcev ACE v preteklosti, dedni/idiopatski angionevrotski edem, huda
okvara jeter, drugo in tretje trimesečje nosečnosti‘, dojenje, pri ženskah v rodnem obdobju, če niso zaščitene z učinkovito kontracepcijo, obojestranska stenoza ledvičnih arterij ali enostranska stenoza ledvične arterije – v primeru, da ima bolnik
eno samo ledvico. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: hipotenzija -zlasti po prvem odmerku, padec krvnega tlaka pri akutnem srčnem infarktu. Bolniki, ki se zdravijo z dializo: pri uporabi visoko pretočnih poliakrilonitrilnih membran
in hkratni uporabi zaviralcev ACE, obstaja verjetnost pojava anafilaktičnih reakcij, kot so otekline po obrazu, navali vročine, padec krvnega tlaka in pomanjkanje sape, v prvih nekaj minutah po uvedbi hemodialize. Bolniki z LDL aferezo: Pri
bolnikih, ki prejemajo zaviralce ACE in so podvrženi LDL aferezi z dekstran sulfatom, se lahko pojavi podobna anafilaktična reakcija kot pri tistih, ki so podvrženi hemodializi z visoko pretočnimi membranami. Anafilaktične reakcije med
desenzibilizacijo ali po pikih insektov: V redkih primerih so bolniki, ki so prejemali zaviralce ACE med desenzibilizacijo ali po pikih insektov, imeli življenjsko nevarno anafilaktično reakcijo. Primarni aldosteronizem: Bolniki s primarnim
aldosteronizmom se običajno ne odzivajo na antihipertenzivna zdravila, katerih delovanje temelji na zaviranju renin-angiotenzinskega sistema. Uporaba tega zdravila zato ni priporočljiva. Angioedem: Pri bolnikih, ki se zdravijo z zaviralci ACE, se
lahko zlasti v prvih tednih zdravljenja pojavi angioedem obraza, okončin, ustnic, sluznic, jezika, glasilk in/ali grla. Kašelj: Med terapijo s Tenzoprilom se lahko pojavi suh, neproduktiven kašelj, ki se po ukinitvi Tenzoprila umiri. Hiperkalemija: Med
zdravljenjem z zaviralcem ACE se lahko pojavi hiperkalemija, zlasti še, če je prisotna tudi zmanjšana zmogljivost ledvic in okvara srca. Kirurgija/anestezija: Zaviralci ACE lahko pri bolnikih med operacijo oz. v času trajanja anestezije povzročijo
padec krvnega tlaka ali celo hipotenzivni šok. Aortna stenoza / hipertrofična kardiomiopatija: Pri bolnikih z obstrukcijo levega ventrikla je potrebna previdnost pri uporabi zaviralcev ACE. Možnost pojava: nevtropenije / agranulocitoze,
luskavice, proteinurije. Nosečnost: Zdravljenja z zaviralci ACE se ne sme začeti med nosečnostjo. Ob potrjeni nosečnosti je potrebno zdravljenje z zaviralci ACE takoj prekiniti. Ni priporočljivo združevanje z: diuretiki, ki varčujejo s kalijem
ali kalijevi dodatki. Neželeni učinki: Pogosti: utrujenost, slabost/bruhanje, vrtoglavica, glavobol, kašelj. Možni so tudi drugi neželeni učinki zaviralcev ACE.
Vrsta in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 7,5 mg ali 30 mg kalcijevega zofenoprilata. Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Avenue de la Gare 1 L-1611, Luxemburg Način in režim izdaje: Izdaja
zdravila je samo na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 29.3.2010
Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com

1. Leonetti G et al. Blood Pressure 15 (Suppl 1): 18 -26 (2006) 2. Subissi A et al. Cardiovasc Drug Reviews 17(2): 115 – 133 (1999) 3. Cushman DW
et al. Br J Clin Pharmacol 28; 115 S – 131 S (1989) 4. Cominacini L et al. Am J Hypert 15, 891 – 895 (2002) 5. Borghi C et Ambrosioni E. Am Heart J
153(3): 445.e7 - 445.e14 (2007) 6. Borghi C et al. Am J Cardiol 78: 317 -322 (1996)

85

Amlessa®±.UNLQD129$¿NVQDNRPELQDFLMD

4 mg/5 mg, 4 mg/10 mg
8 mg/5 mg, 8 mg/10 mg
perindopril in amlodipin
tablete

Sestava Amlessa 4 mg/5 mg tablete Ena tableta vsebuje 4 mg terc-butilaminijevega perindoprilata in 5 mg amlodipina (v obliki
amlodipinijevega besilata). Amlessa 4 mg/10 mg tablete Ena tableta vsebuje 4 mg terc-butilaminijevega perindoprilata in 10 mg amlodipina
(v obliki amlodipinijevega besilata). Amlessa 8 mg/5 mg tablete Ena tableta vsebuje 8 mg terc-butilaminijevega perindoprilata in 5 mg
amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata). Amlessa 8 mg/10 mg tablete Ena tableta vsebuje 8 mg terc-butilaminijevega perindoprilata
in 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata). Indikacije Zdravilo Amlessa je indicirano kot nadomestno zdravilo za zdravljenje
esencialne hipertenzije in/ali stabilne koronarne arterijske bolezni pri bolnikih, ki že imajo ustrezno urejen krvni tlak s sočasnim jemanjem
perindoprila in amlodipina z isto kombinacijo jakosti. Odmerjanje in način uporabe Zdravilo je priporočljivo jemati peroralno zjutraj pred
zajtrkom. Običajni odmerek je ena tableta na dan v enem odmerku. Zdravilo s fiksno kombinacijo odmerkov ni priporočljivo za začetno
zdravljenje. Zdravilo Amlessa lahko jemljejo bolniki s kreatininskim očistkom ≥ 60 ml/min, ni pa primerno za bolnike s kreatininskim
očistkom < 60 ml/min. Pri teh bolnikih priporočamo prilagojeno titracijo posameznih učinkovin. Odmerne sheme pri bolnikih z jetrno
okvaro niso ugotavljali, zato moramo zdravilo Amlessa pri njih uporabljati previdno. Kontraindikacije Preobčutljivost za katerokoli
pomožno snov, za perindopril ali katerikoli drug zaviralec angiotenzinske konvertaze (ACE). Preobčutljivost za amlodipin ali katerikoli
drug dihidropiridin. Kontraindikacije, povezane s perindoprilom Angioedem v anamnezi pri predhodnem zdravljenju z zaviralci ACE,
dedni ali idiopatični angioedem. Kontraindikacije, povezane z amlodipinom Huda hipotenzija. Šok, vključno s kardiogenim šokom. Hujša
aortna stenoza. Hemodinamično nestabilno srčno popuščanje po akutnem miokardnem infarktu. Posebna opozorila in previdnostni
ukrepi Ledvična okvara Pri ledvični okvari (kreatininski očistek < 60 ml/min) priporočamo posamezniku prilagojeno titracijo odmerkov
posameznih učinkovin. Redno spremljanje vrednosti kalija in kreatinina je pri bolnikih z ledvično okvaro del običajne medicinske prakse.
Jetrna odpoved V redkih primerih so bili zaviralci ACE povezani s sindromom, ki se začne s holestatično zlatenico in napreduje v fulminantno
jetrno nekrozo ter (včasih) smrt. Mehanizma tega sindroma ne poznamo. Če se pri bolnikih, ki jemljejo zaviralce ACE, pojavi zlatenica ali
izrazito povečanje vrednosti jetrnih encimov, je treba zaviralce ACE ukiniti in bolnike ustrezno zdravniško spremljati. Kot pri vseh kalcijevih
antagonistih je razpolovni čas amlodipina podaljšan tudi pri bolnikih z zmanjšanim jetrnim delovanjem. Pri uporabi zdravila pri teh bolnikih
sta zato potrebna previdnost in redno spremljanje jetrnih encimov. Hiperkaliemija Pri nekaterih bolnikih, ki so bili zdravljeni z zaviralci
ACE, vključno s perindoprilom, so opažali povečane vrednosti kalija v serumu. Dejavniki tveganja za razvoj hiperkaliemije vključujejo
Samo za strokovno javnost.
Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si
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ledvično odpoved, poslabšanje ledvičnega delovanja, starost (> 70 let), sladkorno bolezen, vmesne dogodke, zlasti dehidracijo, akutno
dekompenzacijo srca, presnovno acidozo, sočasno jemanje diuretikov, ki zadržujejo kalij (npr. spironolaktona, eplerenona, triamterena
ali amilorida), kalijevih dodatkov ali nadomestkov soli, ki vsebujejo kalij, in sočasno jemanje drugih zdravil, povezanih s povečanjem
vrednosti kalija v serumu (npr. heparina). Jemanje kalijevih dodatkov, diuretikov, ki zadržujejo kalij, ali nadomestkov soli, ki vsebujejo
kalij, lahko zlasti pri bolnikih z ledvično okvaro privede do znatnega povečanja vrednosti kalija v serumu. Hiperkaliemija lahko povzroči
resne aritmije, včasih s smrtnim izidom. Če menite, da je sočasno jemanje perindoprila in katerekoli izmed zgoraj navedenih učinkovin
ustrezno, jih morate uporabljati previdno in pogosto spremljati vrednosti kalija v serumu. Pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ali
sladkorno boleznijo tipa 1 morate zdravljenje začeti previdno. Kombinacije perindoprila in amlodipina ne smete uporabljati pri otrocih
in mladostnikih. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Kombinacije, ki jih ne priporočamo Litij, diuretiki, ki
zadržujejo kalij, kalij (kalijeve soli), estramustin. Kombinacije, pri katerih moramo biti previdni Antidiabetična zdravila (inzulin, hipoglikemični
sulfonamidi), nesteroidna protivnetna zdravila, vključno z acetilsalicilno kislino (≥ 3 g na dan), diuretiki, simpatikomimetiki, zlato, zaviralci
CYP3A4 (eritromicin, diltiazem, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir), spodbujevalci CYP3A4 (rifampicin, šentjanževka, antikonvulzivi, kot
so karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon), zaviralci receptorjev beta pri zdravljenju srčnega popuščanja (bisoprolol,
karvedilol, metoprolol), baklofen, vazodilatatorji, kortikosteroidi, zaviralci receptorjev alfa (prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulozin,
terazosin), amifostin, triciklični antidepresivi, antipsihotiki, anestetiki. Nosečnost in dojenje Glede na učinke, ki jih imata posamezni
učinkovini kombinacije v tem zdravilu na nosečnost in dojenje, uporaba zdravila v prvem trimesečju nosečnosti ni priporočljiva. Zdravilo
je kontraindicirano v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti. Zdravila ni priporočljivo jemati med dojenjem, zato se je treba odločiti, ali
naj mati prekine dojenje ali zdravljenje, pri čemer je treba upoštevati pomen tega zdravljenja zanjo. Neželeni učinki Glavobol, omotica,
vrtoglavica, ščemenje, zaspanost, motnje vida, tinitus, palpitacije, zardevanje (občutek vročine ali toplote na obrazu), omotičnost zaradi
nizkega krvnega tlaka, kašelj, zasoplost, siljenje na bruhanje, bruhanje, bolečine v trebuhu, motnje okušanja, dispepsija ali prebavne težave,
driska, zaprtje, alergijske reakcije (kot so kožni izpuščaji, srbenje), mišični krči, občutek utrujenosti, edemi (otekanje nog ali gležnjev). Ostali se
pojavijo občasno, redko ali zelo redko. Oprema 30 tablet. Imetnik dovoljenja za promet z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Na zdravniški recept. Datum priprave besedila Marec 2012.
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Sinergija moči

NAPREJ

+
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zmanjša pogostnost napadov angine1
zmanjša uporabo nitratov1
izboljša trajanje telesne vadbe 2,3
zmanjša simptome ishemije 2,3

1. Chaitman BR, et al JAMA 2004;291:309-16. 2. Hasenfuss G., Maier LS. Clin Res Cardinal 2008;97:222-26
3. Stone PH. Cardiol Clin 2008;26:603-14

1) Chaitman BR, et al JAMA 2004;291:309-16

2) Hasenfuss G., Maier LS. Clin Res Cardinal 2008;97:222-26

3) Stone PH. Cardiol Clin 2008;26:603-14

Skrajšano navodilo za uporabo: Ranexa® 375/500/750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem (ranolazin) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
Sestava: Ena tableta vsebuje 375/ 500/750 mg ranolazina. Pomožne snovi v vseh tabletah karnauba vosek, hipromeloza, magnezijev stearat, kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata (1 : 1), mikrokristalna celuloza, natrijev hidroksid, titanov dioksid.
Dodatne pomožne snovi: makrogolpolisorbat 80, modro aluminijevo barvilo indigotin št. 2 (E132) v 375 mg; polietilenglikol, polisorbat 80, oranžno aluminijevo barvilo FCF št. 6 (E110) v 500 mg; gliceroltriacetat, laktoza monohidrat, modro aluminijevo
barvilo FCF št.1 (E133) in rumeno aluminijevo barvilo tartrazin št. 5 (E102) v 750 mg. Terapevtske indikacije: dodatno zdravljenje za simptomatsko zdravljenje bolnikov s stabilno angino pektoris, pri katerih bolezen ni ustrezno nadzorovana ali ki ne
prenašajo prve izbire zdravljenja proti angini (kot so beta-blokatorji ali antagonisti kalcija). Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek pri odraslih je 375 mg dvakrat na dan. Po 2–4 tednih je treba odmerek titrirati na 500 mg dvakrat na dan in potem,
glede na bolnikov odziv, do priporočenega največjega odmerka 750 mg dvakrat na dan. Odmerek je treba previdno povečevati pri starejših ljudeh, bolnikih, ki tehtajo manj kot 60 kg, in bolnikih, ki imajo blago do zmerno težavo z ledvicami, jetri ali
srčno popuščanje ter pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo z zaviralci encima CYP3A4 in glikoproteina P (P-gp). Tablete Ranexa® je treba pogoltniti cele in se jih ne sme prelomiti, zdrobiti ali žvečiti. Lahko se vzamejo s hrano ali brez nje. Bolnikom,
ki jemljejo zdravilo Ranexa®, je treba dati posebno opozorilno kartico. Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilni učinkovini ali katerokoli pomožno snov, huda ledvična okvara zmerna ali huda jetrna okvara. Sočasna uporaba močnih zaviralcev
encima CYP3A4. Sočasna uporaba antiaritmikov razreda Ia ali III, razen amiodarona. Za celoten seznam teh zdravil glejte SmPC. Posebna opozorila: sočasna uporaba zmernih zaviralcev CYP3A4, sočasna uporaba zaviralcev P-gp, blaga jetrna
okvara, blaga do zmerna ledvična okvara, starejši bolniki, bolniki z majhno telesno maso, bolniki z zmernim do hudim CHF. Ranexa® 500 mg vsebuje barvilo azo E110, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Ranexa® 750 mg vsebuje laktozo. Bolniki
z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali z malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. In barvilo azo E102, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Neželeni učinki: Najpogostejši
neželeni učinki so omotica, glavobol, zaprtje, bruhanje, navzeja in astenija. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Ranexa®, glejte SmPC. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 60 tabletami. Imetnik dovoljenja
za promet: MIOL, Luksemburg. Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Datum zadnje revizije besedila: 19.3.2012 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com
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Vertikalno integriran sistem zagotavlja
kakovost Krkinih zdravil (1)

rosuvastatin
tablete, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg in 40 mg

2012-16624, AA/KS.

Neustavljiva moč
Sestava Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg oz. 40 mg rosuvastatina.
Terapevtske indikacije Primarna hiperholesterolemija (tipa IIa, vključno s heterozigotno družinsko
hiperhole-sterolemijo) ali mešana dislipidemija (tipa IIb), kadar je odziv na dieto in na druge nefarmakološke
načine zdravljenja neustrezen, pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih 10 let ali več. Homozigotna
družinska hiperholesterolemija, dodatno ob dieti in drugih ukrepih za znižanje ravni lipidov ali kadar ti
načini zdravljenja niso primerni. Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, pri katerih ocenjujejo,
da obstaja veliko tveganje prvega srčno-žilnega dogodka, kot dodatek pri odpravljanju drugih dejavnikov
tveganja. Odmerjanje in način uporabe Pred začetkom zdravljenja je treba bolniku predpisati dieto za
znižanje lipidov, ki jo mora med zdravljenjem nadaljevati. Pri določanju začetnega odmerka je treba pri
bolniku upoštevati raven lipidov in stopnjo srčno-žilnega tveganja v prihodnosti ter možne neželene učinke
zdravila. Priporočeno začetno odmerjanje je 5 mg ali 10 mg enkrat na dan in je enako za bolnike, ki se še niso
zdravili s statinom, in bolnike, ki so prej jemali katerega od drugih zaviralcev HMG-CoA-reduktaze. Priporočeni
začetni odmerek pri bolnikih, ki so starejši od 70 let, pri bolnikih azijskega rodu, pri bolnikih z zmerno ledvično
okvaro (kreatininski očistek manj kot 60 ml/min) in pri bolnikih s predisponirajočimi dejavniki za miopatijo je
5 mg na dan. Odmerek lahko po 4 tednih po potrebi prilagodite. Presodite o uporabi odmerka po 30 mg ali
40 mg na dan samo pri bolnikih s hudo hiperholesterolemijo in velikim srčno-žilnim tveganjem, pri katerih
odmerki po 20 mg rosuvastatina na dan holesterola ne zmanjšajo na ciljno raven in pri katerih boste
zdravljenje rutinsko spremljali. Pri uvajanju odmerka po 30 mg ali 40 mg na dan je priporočljiv nadzor
specialista. V študiji o zmanjševanju tveganja srčno-žilnih dogodkov je bil uporabljen odmerek 20 mg na
dan. Otroke mora zdraviti specialist. Običajen razpon odmerkov pri otrocih in mladostnikih je od 5 mg
do 20 mg enkrat na dan. Prilagajanje odmerka mora po priporočilih za pediatrično zdravljenje potekati
v skladu z odzivom bolnika in njegovim prenašanjem zdravila. Tablete po 30 mg in 40 mg niso primerne
za uporabo pri otrocih in mladostnikih. Zdravila Sorvasta ni priporočljivo uporabljati za zdravljenje otrok,
mlajših od 10 let. Bolniki lahko zdravilo Sorvasta jemljejo ob katerikoli uri dneva, neodvisno od obroka.
Kontraindikacije Preobčutljivost za katerokoli sestavino zdravila. Aktivna jetrna bolezen. Nepojasnjeno
vztrajno zviševanje ravni serumskih transaminaz ali zvišanje ravni transaminaz v serumu nad trikratno
zgornjo mejo normalnih vrednosti. Huda ledvična okvara. Miopatija. Zdravljenje s ciklosporinom. Nosečnost
ali dojenje. Ženske v rodni dobi, ki ne uporabljajo ustrezne kontracepcije. Zdravljenje z odmerki po 30 mg
in 40 mg na dan je kontraindicirano pri bolnikih s predisponirajočimi dejavniki za miopatijo oziroma
rabdomiolizo (zmerna ledvična okvara, hipotiroidizem, sočasno jemanje fibratov, bolniki azijskega rodu,
predhoden pojav toksičnih učinkov na mišice pri uporabi drugih zaviralcev HMG-CoA-reduktaze ali
fibratov, zloraba alkohola, dedna mišična obolenja v družini ali družinski anamnezi). Bolniki z redko dedno
intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze in galaktoze
ne smejo jemati tega zdravila. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Pri bolnikih, ki se zdravijo z
velikimi odmerki (zlasti s 40 mg na dan), se lahko pojavi proteinurija, ki je največkrat prehodna ali se pojavi
občasno. Med rutinskim spremljanjem bolnikov, ki jemljejo 30 mg ali 40 mg zdravila na dan, je smiselno
ocenjevanje ledvičnega delovanja. Predvsem pri uporabi večjih odmerkov od 20 mg na dan poročajo
Literatura
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o učinkih na skeletne mišice (o mialgiji, miopatiji in v redkih primerih tudi rabdomiolizi). Pri zelo zvišani
izhodiščni ravni kreatinske kinaze (CK) (višji od petkratne zgornje meje normalnih vrednosti) je treba
meritev v 5 do 7 dneh ponoviti. Če je izhodiščna raven CK pri ponovni meritvi višja od petkratne zgornje
meje normalnih vrednosti, se zdravljenja ne sme začeti. Zdravljenje je treba ukiniti, če je raven CK izrazito
visoka (višja od petkratne zgornje meje normalnih vrednosti) ali če so mišični simptomi hudi in povzročajo
vsakodnevne težave (četudi je raven CK enaka petkratni zgornji meji normalnih vrednosti ali nižja). Posebna
previdnost je potrebna pri bolnikih s predisponirajočimi dejavniki za miopatijo oziroma rabdomiolizo.
Rutinsko spremljanje ravni CK pri asimptomatskih bolnikih ni smiselno. Hkratno zdravljenje s Sorvasto in
gemfibrozilom se ne priporoča. Zdravilo Sorvasta je treba previdno uporabljati pri bolnikih, ki pijejo velike
količine alkohola ali imajo v anamnezi jetrno bolezen. Pri bolnikih, ki so imeli vrednosti glukoze na tešče
med 5,6 in 6,9 mmol/l, je bilo zdravljenje z rosuvastatinom povezano s povečanim tveganjem za sladkorno
bolezen. Zdravilo Sorvasta vsebuje laktozo. Izkušenj iz kliničnih preizkušanj pri otrocih in mladostnikih je malo
in dolgoročni učinki rosuvastatina (več kot 1 leto) na puberteto niso znani. Po 52 tednih zdravljenja v študiji
niso odkrili nobenih učinkov na rast, telesno maso, ITM ali spolno dozorevanje. Medsebojno delovanje z
drugimi zdravili in druge oblike interakcij Pri bolnikih, ki jemljejo antagoniste vitamina K (npr. varfarin
ali druge kumarinske antikoagulante), je treba spremljati INR. Neželenih učinkov zaradi farmakodinamične
interakcije med zdravilom Sorvasta in ezetimibom ni mogoče izključiti. Sočasno jemanje zaviralcev proteaze
lahko močno poveča izpostavljenost rosuvastatinu, zato se pri bolnikih z okužbo s HIV, ki jemljejo proteazne
zaviralce, takšno zdravljenje ne priporoča. Pri sočasnem dajanju rosuvastatina in suspenzije antacida, ki
je vsebovala aluminijev in magnezijev hidroksid, se je koncentracija rosuvastatina v plazmi zmanjšala za
približno 50 %. Možne so interakcije z eritromicinom in peroralnimi kontraceptivi. Interakcij, ki so posledica
presnove s pomočjo citokroma P450, ni pričakovati. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje s stroji
Med zdravljenjem je treba upoštevati, da se lahko med vožnjo motornih vozil ali delom s stroji pojavi
vrtoglavica. Neželeni učinki Neželeni učinki, ki so se pojavili med uporabo rosuvastatina, so bili večinoma
blagi in prehodni. V nadzorovanih kliničnih preizkušanjih je zaradi njih zdravljenje prekinilo manj kot 4 %
bolnikov. Pogosto se lahko pojavijo sladkorna bolezen, glavobol, vrtoglavica, zaprtje, slabost in siljenje na
bruhanje, bolečina v trebuhu, mialgija in astenija. Ostali se pojavljajo občasno, redko ali zelo redko. Pediatrična
populacija V 52-tedenskem kliničnem preizkušanju so pri otrocih in mladostnikih pogosteje kot pri odraslih
opažali zvišanje ravni CK (nad desetkratno zgornjo mejo normalnih vrednosti) in mišične simptome
(po telesni vadbi ali intenzivnejši telesni dejavnosti). Sicer so bile varnostne značilnosti rosuvastatina pri
otrocih in mladostnikih podobne kot pri odraslih. Način izdajanja zdravila Na zdravniški recept. Oprema
28 filmsko obloženih tablet po 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg in 40 mg rosuvastatina. Datum priprave
besedila Marec 2012. Imetnik dovoljenja za promet z zdravili Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija.
Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Objavljen je tudi na www.krka.si.

Že dve leti dobrih izkušenj!1
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Coupet ® 5 mg | Coupet ® 10 mg | Coupet ® 20 mg | Coupet ® 40 mg filmsko obložene tablete
SESTAVA: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg, 10 mg, 20 mg ali 40 mg rosuvastatina
(v obliki kalcijevega rosuvastatinata). Zdravilo vsebuje tudi brezvodno laktozo (58,7 mg, 53,7 mg,
107,4 mg, 214,8 mg). TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Hiperholesterolemija: Primarna hiperholesterolemija ali mešana dislipidemija (tip IIb) kot dodatek dieti, kadar odziv nanjo ali na druge nefarmakološke ukrepe (npr. telesna vadba, zmanjšanje telesne mase) ni bil zadovoljiv pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih 10 let ali več. Homozigotna družinska hiperholesterolemija, kot dodatek
dieti in drugim ukrepom za zniževanje ravni lipidov (npr. afereza LDL) ali kadar ti ukrepi niso primerni.
Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, za katere je bilo ocenjeno, da imajo veliko
tveganje za prvi srčno-žilni dogodek, kot dodatek ukrepom za popravo drugih dejavnikov tveganja.
ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Zdravljenje hiperholesterolemije: Priporočeni začetni odmerek je 5 ali 10 mg peroralno enkrat na dan. Pri izbiri začetnega odmerka je treba upoštevati vrednosti holesterola posameznega bolnika in njegovo bodoče srčno-žilno tveganje kot tudi možno tveganje zaradi neželenih učinkov. Odmerek se lahko po štirih tednih zdravljenja po potrebi zveča na
naslednjo stopnjo. Končna titracija na največji odmerek 40 mg v poštev le pri bolnikih s hudo hiperholesterolemijo in velikim srčno-žilnim tveganjem (še posebej pri tistih z družinsko hiperholesterolemijo), pri katerih z uporabo 20-miligramskega odmerka cilj zdravljenja ni bil dosežen; te bolnike je
treba rutinsko spremljati. Pri uvedbi zdravljenja s 40-miligramskim odmerkom je priporočljiv nadzor
zdravnika specialista. Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov: Za zmanjšanje tveganja srčno-žilnih dogodkov se uporablja dnevni odmerek 20 mg. Pediatrična populacija: Uporabo pri pediatričnih
bolnikih mora izvajati zdravnik specialist. Pri otrocih in mladostnikih, starih od 10 do 17 let, je običajni začetni odmerek 5 mg na dan. Običajni razpon odmerkov je 5–20 mg peroralno enkrat na dan.
Titracijo odmerka je treba izvesti v skladu z odzivom posameznega bolnika na zdravljenje in glede na
to, kako pediatrični bolnik zdravilo prenaša ter v skladu s priporočili za pediatrično uporabo. 40-miligramske tablete niso primerne za uporabo pri pediatričnih bolnikih. Pri bolnikih, starih več kot 70 let,
je priporočeni začetni odmerek 5 mg. Bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba
prilagajati. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina < 60 ml/min) je priporočeni začetni
odmerek 5 mg. Odmerek 40 mg je pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic kontraindiciran. Priporočeni
začetni odmerek za bolnike azijskega porekla in za bolnike s predispozicijskimi dejavniki za miopatijo
je 5 mg. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost za rosuvastatin ali katerokoli pomožno snov zdravila,
aktivna jetrna bolezen, vključno z nepojasnjenim trajnejšim zvečanjem vrednosti serumskih transaminaz, huda okvara ledvic (očistek kreatinina < 30 ml/min), miopatija, sočasno zdravljenje s ciklosporinom, nosečnost in dojenje, ženske v rodnem obdobju, ki ne uporabljajo zanesljive kontracepcijske
metode. Uporaba 40-miligramskih odmerkov je kontraindicirana pri bolnikih, pri katerih je prisoten
kateri od predispozicijskih dejavnikov za miopatijo/rabdomiolizo. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Vpliv na ledvice: Možen je pojav proteinurije. Med rutinskim spremljanjem
bolnikov, ki jemljejo 40-miligramski odmerek zdravila, je smiselno tudi ocenjevanje delovanja ledvic.
Vpliv na skeletno mišičje: Možen je pojav mialgije, miopatije in v redkih primerih tudi rabdomioliza.
Učinke so opažali pri vseh odmerkih, predvsem pa pri odmerkih, večjih od 20 mg. Pri uporabi ezetimiba v kombinaciji z zaviralci reduktaze HMG-CoA je potrebna previdnost. Merjenje kreatin-kinaze:
Kreatin-kinaze (CK) se ne sme meriti, kadar obstaja vzrok zvečanja vrednosti CK, ki lahko vpliva na
izvid. Pred zdravljenjem: Coupet se predpisuje zelo previdno bolnikom, pri katerih obstajajo dejavniki,
ki lahko vplivajo na pojav miopatije/rabdomiolize. Če so izhodiščne vrednosti CK bistveno zvečane
(> 5x ULN), se zdravljenja ne sme začeti. Med zdravljenjem: Bolnikom je treba naročiti, naj v primeru

pojava nepojasnjenih bolečin, oslabelosti ali krčev v mišicah, še posebej, če je to povezano tudi s
splošnim slabim počutjem ali zvišano telesno temperaturo, nemudoma obvestijo svojega zdravnika.
Vpliv na jetra: Coupet je treba uporabljati zelo previdno pri bolnikih, ki popijejo veliko alkoholnih
pijač in/ali imajo jetrno bolezen v anamnezi. Zaviralci proteaze: Sočasna uporaba z zaviralci proteaze ni priporočljiva. Posebno opozorilo v zvezi s pomožnimi snovmi: Zdravilo Coupet vsebuje
laktozo. Bolniki z redkimi prirojenimi motnjami, kot so intoleranca za galaktozo, laponska oblika
zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcija glukoze-galaktoze, ne smejo jemati tega zdravila.
Intersticijska pljučna bolezen: Pri zdravljenju z nekaterimi statini so poročali o izjemnih primerih
intersticijske pljučne bolezni, zlasti pri dolgotrajnem zdravljenju. Ob sumu na pojav intersticijske
pljučne bolezni je treba zdravljenje s statinom prekiniti. Sladkorna bolezen: Pri bolnikih, pri katerih
je bila koncentracija glukoze na tešče 5,6 do 6,9 mmol/l, je bilo zdravljenje z rosuvastatinom povezano z zvečanim tveganjem za sladkorno bolezen. Pediatrična populacija: Ovrednotenje linearne
rasti (višine), telesne mase, ITM (indeksa telesne mase) in sekundarnih znakov spolne zrelosti po
Tannerjevi lestvici pri pediatričnih bolnikih, starih od 10 do 17 let, ki jemljejo rosuvastatin, je omejeno
na obdobje enega leta. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE
INTERAKCIJ: Ciklosporin: sočasna uporaba je kontraindicirana. Antagonisti vitamina K: Pri
bolnikih, ki dobivajo antagoniste vitamina K (npr. varfarin ali drug kumarinski antikoagulant), je možen
običajno reverzibilen dvig INR. Gemfibrozil in druga zdravila, ki znižujejo koncentracijo lipidov: Pri sočasni uporabi zaviralcev reduktaze HMG-CoA in gemfibrozila, fenofibrata, drugih fibratov
in niacina (nikotinske kisline) v odmerkih, ki znižujejo koncentracijo lipidov (> ali enaka 1 g/dan), se
zveča tveganje za pojav miopatije. Uporaba 40-miligramskega odmerka je pri sočasni uporabi fibratov kontraindicirana. Zaviralci proteaze: Sočasna uporaba rosuvastatina pri bolnikih, okuženih s
HIV, ki prejemajo zaviralce proteaze, ni priporočljiva. Antacidi: Med sočasno uporabo rosuvastatina
in suspenzije antacida, ki vsebuje aluminijev in magnezijev hidroksid, se plazemska koncentracija
rosuvastatina zmanjša za približno 50 %. Učinek je bil blažji, kadar so bolniki antacid vzeli dve uri po
zaužitju rosuvastatina. Eritromicin: Zaradi sočasne uporabe rosuvastatina in eritromicina se AUC
rosuvastatina (0–t) zmanjša za 20 %, Cmax pa za 30 %. Peroralni kontraceptivi/nadomestno
hormonsko zdravljenje (NHZ): Med hkratno uporabo rosuvastatina in peroralnih kontraceptivov se
je AUC etinilestradiola zvečala za 26 %, norgestrela pa za 34 %. Povečanje teh plazemskih vrednosti
je treba upoštevati pri določanju odmerkov peroralnih kontraceptivov. Encimi citokroma P450:
Rosuvastatin ni niti zaviralec niti induktor izoencimov citokroma P450, zato interakcij, ki so posledica
presnove s pomočjo citokroma P450, ni pričakovati. NOSEČNOST IN DOJENJE: Uporaba zdravila
Coupet je med nosečnostjo in dojenjem kontraindicirana. Če bolnica med zdravljenjem s tem zdravilom zanosi, ga mora takoj prenehati uporabljati. VPLIV NA SPOSOBNOST VOŽNJE IN UPRAVLJANJA S STROJI: Vpliv je maloverjeten, vendar je treba upoštevati, da se med zdravljenjem lahko pojavi omotica. NEŽELENI UČINKI: Neželeni učinki so navadno blagi in prehodni. Pogosti so (≥ 1/100
do < 1/10): glavobol, omotičnost, zaprtje, navzea, trebušne bolečine, sladkorna bolezen, mialgija,
astenija; občasni so (≥ 1/1,000 do < 1/100): srbenje, izpuščaj in urtikarija. Drugi so redki, zelo
redki ali pogostnost ni znana. Tako kot pri drugih zaviralcih reduktaze HMG-CoA je incidenca neželenih učinkov tudi pri uporabi rosuvastatina odvisna od odmerka. VRSTA OVOJNINE IN VSEBINA:
Škatlice z 28 filmsko obloženimi tabletami po 5 mg, 10 mg, 20 mg in 40 mg rosuvastatina. IZDAJANJE ZDRAVILA: Samo na zdravniški recept. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.
Vir: 1. IMS Market Viewer

Pred predpisovanjem zdravila, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.
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10 /40 mg

ZA BOLNIKE S HIPERHOLESTEROLEMIJO,
PRI KATERIH JE PRIMERNA UPORABA KOMBINIRANEGA ZDRAVILA1

UČINKOVITO ZNIŽANJE HOLESTEROLA LDL,
KI ČRPA MOČ IZ DVEH VIROV

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga dobite pri naših strokovnih sodelavcih ali na sedežu družbe! Sestava: 1 tableta vsebuje 10 mg ezetimiba in 10, 20, 40 ali 80 mg simvastatina ter 58,2, 126,5, 262,9 ali 535,8 mg laktoze monohidrata. Indikacije: Dodatno zdravljenje ob dieti pri bolnikih s primarno (heterozigotno družinsko ali
nedružinsko) hiperholesterolemijo ali mešano hiperlipidemijo ter homozigotno družinsko hiperholesterolemijo, pri katerih je primerna uporaba kombiniranega zdravila. Odmerjanje in način uporabe: Zdravilo se jemlje peroralno s hrano
ali brez, od 10 mg/10 mg do 10 mg/80 mg na dan, zvečer. Običajni odmerek je 10 mg/20 mg ali 10 mg/40 mg na dan v enkratnem odmerku zvečer. Odmerek 10 mg/80 mg priporočamo le za bolnike s hudo hiperholesterolemijo in velikim
tveganjem za srčno-žilne zaplete. Če je potrebno, se odmerek prilagaja v najmanj 4-tedenskih razmakih. Pri starejših bolnikih, pri bolnikih z blago insuficienco jeter ter bolnikih z zmerno ledvično insuficienco prilagajanje odmerka ni potrebno.
Pri bolnikih s hudo ledvično insuficienco (kreatininski očistek ≤ 30 ml/min), je treba odmerke nad 10 mg/10 mg/dan uvesti previdno. Pri bolnikih z zmerno (7 do 9 točk po Child-Pughovi klasifikaciji) ali hudo (> 9 točk) motnjo delovanja jeter
zdravljenja z zdravilom INEGY ne priporočamo. Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba pri otrocih ni priporočljiva. Kontraindikacije: Preobčutljivost za ezetimib, simvastatin ali katerokoli pomožno snov, nosečnost
in dojenje, aktivna bolezen jeter ali nepojasnjeno trajno zvišanje serumskih transaminaz, sočasno jemanje močnih zaviralcev CYP3A4 (npr. itrakonazola, ketokonazola, posakonazola, eritromicina, klaritromicina, telitromicina, zaviralcev HIV-proteaze kot je nelfinavir in nefazodona). Povzetek posebnih opozoril, previdnostnih ukrepov in interakcij: Inegy se jemlje ≥ 2 uri pred ali ≥ 4 ure po zaužitju izmenjevalcev žolčnih kislin. Pri sočasnem zdravljenju z amiodaronom,
verapamilom ali s hipolipemičnimi odmerki (≥ 1 g/dan) niacina odmerek ne sme preseči 10 mg/20 mg/dan. Pri sočasnem jemanju ciklosporina ali danazola odmerek ne sme preseči 10 mg/10 mg/dan. V primeru zdravljenja s fusidno kislino
lahko začasno prekinete zdravljenje z zdravilom Inegy. Pri bolnikih, ki jemljejo kumarinske antikoagulante, je treba pred začetkom zdravljenja določiti protrombinski čas in ga nato v začetni fazi zdravljenja dovolj pogosto kontrolirati, da lahko
zagotovimo, da ni prišlo do pomembnih sprememb protrombinskega časa. Zdravilo Inegy vsebuje simvastatin, ki tako kot drugi zaviralci HMG-CoA reduktaze, lahko izzove miopatije, ki se kažejo kot bolečine, občutljivost ali šibkost mišic z
zvišano vrednostjo kreatin-kinaze (CK) nad 10x zgornjo mejo normalne vrednosti. Lahko pride tudi do rabdomiolize z ali brez akutne odpovedi ledvic zaradi mioglobinurije.Tveganjeza pojav miopatij/rabdomiolize je odvisno od odmerka in
se močno poveča ob sočasnem jemanju močnih zaviralcev CYP3A4. Kontrolo testov jetrne funkcije priporočamo pred začetkom zdravljenja, kasneje pa kadar je to klinično indicirano. INEGY je treba uporabljati previdno pri bolnikih, ki uživajo
znatne količine alkohola. Neželeni učinki: V kliničnih študijah so pogosto (≥ 1/100, < 1/10) poročali o zvišanih vrednostih ALT in/ali AST, zvišanih vrednostih CK v krvi in mialgijah. Prosimo, preberite celoten seznam neželenih učinkov v
poglavju 4.8 Povzetka glavnih značilnosti zdravila. Način in režim izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: MSD-SP Ltd., Hertford Road UK-Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU
Velika Britanija Datum zadnje revizije besedila: 04/2011
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Inegy (R), April 2011. Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; telefon: 01/ 5204 201, faks: 01/ 5204 349 Pripravljeno v Sloveniji, marec 2012
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Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga dobite pri naših
strokovnih sodelavcih! Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept. Samo za strokovno javnost.
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IshemiËna bolezen srca
IshemiËna bolezen srca

SrËno popušËanje
SrËno popuπËanje
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNA»ILNOSTI ZDRAVILA
Procoralan® 5 mg: filmsko obložena tableta, Procoralan® 7,5 mg: filmsko obložena tableta. Sestava: Procoralan® 5 mg - filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg ivabradina (kar ustreza 5,390 mg ivabradinijevega klorida).
Procoralan® 7,5 mg - filmsko obložena tableta vsebuje 7,5 mg ivabradina (kar ustreza 8,085 mg ivabradinijevega klorida). Pomožne snovi: laktoza monohidrat, magnezijev stearat (E 470 B), koruzni škrob, maltodekstrin,
brezvoden koloidni silicijev dioksid (E 551), hipromeloza (E 464), titanov dioksid (E 171), makrogol 6000, glicerol (E 422), magnezijev stearat (E 470 B), rumeni železov oksid (E 172), rdeËi železov oksid (E 172). Delovanje:
Procoralan je specifiËno zdravilo za zniževanje srËne frekvence. Procoralan selektivno in specifiËno zavira tok If v srcu, ki ureja spontano diastoliËno depolarizacijo v sinusnem vozlu in srËno frekvenco. UËinki v srcu so
specifiËni za sinusni vozel, brez delovanja na Ëase intraatrijskega, atrioventrikularnega ali intraventrikualrnega prevajanja, ali na krËljivost miokarda ali repolarizacijo prekatov. Indikacija: SimptomatiËno zdravljenje kroniËne
stabilne angine pektoris pri bolnikih z ishemiËno boleznijo srca (IBS) z normalnim sinusnim ritmom. Ivabradin je indiciran pri bolnikih, pri katerih so BB kontraindicirani ali jih ne prenašajo ali v kombinaciji z BB pri bolnikih,
ki ob optimalnem odmerku BB nimajo urejene bolezni, »e je njihova srËna frekvenca > 60 utripov/min. Zdravljenje kroniËnega srËnega popušËanja II. do IV. razreda po NYHA s sistoliËno disfunkcijo pri bolnikih v sinusnem
ritmu, pri katerih je srËna frekvenca * 75 utripov na minuto, v kombinaciji s standardno terapijo, ki vkljuËuje zaviralec adrenergiËnih receptorjev beta, ali ko je zdravljenje z zaviralcem adrenergiËnih receptorjev beta kontraindicirano oziroma ga bolnik ne prenaša dobro. Odmerjanje in naËin uporabe: Za razliËna odmerjanja so na voljo filmsko obložene tablete, ki vsebujejo 5 in 7,5 mg Procoralan-a. ObiËajni priporoËeni zaËetni odmerek
Procoralan-a je po 5 mg dvakrat na dan, med obroki. Po treh do štirih tednih zdravljenja lahko odmerek poveËate na 7,5 mg dvakrat na dan glede na terapevtski odziv. »e se med zdravljenjem srËna frekvenca vztrajno
znižuje pod 50 utripov na minuto med mirovanjem ali Ëe bolniki doživljajo simptome, povezane z bradikardijo, kot so omotica, utrujenost ali hipotenzija, morate odmerek titrirati navzdol, vkljuËno do možnega odmerka po 2,5
mg dvakrat na dan (po eno polovico 5-mg tablete dvakrat na dan). Zdravljenje morate prekiniti, Ëe srËna frekvenca pod 50 utripov na minuto ali simptomi bradikardije vztrajajo. Kontraindikacije: preobËutljivost za Procoralan ali katerokoli pomožno snov, srËna frekvenca med mirovanjem pod 60 utripov na minuto pred zdravljenjem, kardiogeni šok, akutni miokardni infarkt, huda hipotenzija (< 90/50 mm Hg), hudo jetrno popušËanje, sindrom
bolnega sinusa, sinoatrijski blok, nestabilno ali akutno srËno popušËanje, odvisnost od srËnega spodbujevalnika, nestabilna angina pektoris, atrioventrikularni blok 3. stopnje, kombinacija z moËnimi zaviralci citokroma P450
3A4, kot so azolski antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol), makrolidnimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin peroralno, josamicin, telitromicin), zaviralci proteaze virusa HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon, noseËnost in
dojenje. Interakcije: SoËasno jemanje ni priporoËljivo; zdravila, ki podaljšujejo interval QT: na primer kinidin, dizopiramid, bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron ali na primer pimozid, ziprazidon, sertindol, meflokin, halofantrin,
pentamidin, cisaprid, eritromicin intravensko. SoËasni uporabi srËnožilnih in nesrËnožilnih zdravil, ki podaljšujejo interval QT, se morate ob ivabradinu izogibati, saj se podaljšanje intervala QT lahko poslabša z zniževanjem
srËne frekvence. SoËasno jemanje moËnih zaviralcev citokroma P450 3A4, kot so azolski antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol), makrolidnimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin peroralno, josamicin, telitromicin), zaviralci
proteaze virusa HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon, je kontraindicirano. Previdnostni ukrepi: Bolniki s hipotenzijo. Podatki pri bolnikih z blago do zmerno hipotenzijo so omejeni, zato morate pri njih ivabradin uporabljati
previdno. Atrijska fibrilacija - srËne aritmije, ni dokazov o tveganju (prevelike) bradikardije ob vrnitvi na sinusni ritem pri sprožanju farmakološke kardioverzije pri bolnikih, ki jemljejo ivabradin. Toda ker ni obsežnejših podatkov,
razmislite o neurgentni kardioverziji z enosmernim tokom v 24 urah po zadnjem odmerku ivabradina. Uporabi ivabradina se moramo izogibati pri bolnikih, ki imajo prirojeni sindrom podaljšanega intervala QT ali jemljejo
zdravila, ki ga podaljšujejo. Uporaba pri bolnikih z zmernim jetrnim popušËanjem; pri uporabi ivabradina pri bolnikih z zmernim jetrnim popušËanjem morate biti previdni. Uporaba pri bolnikih s hudim ledviËnim popušËanjem;
pri uporabi ivabradina pri bolnikih s hudim ledviËnim popušËanjem (oËistkom kreatinina < 15 ml/min) morate biti previdni. Neželeni uËinki: OËesne bolezni: pojavi svetlikanja (fosfeni): opaža jih 14,5 % bolnikov in opisujejo
jih kot prehodno poveËanje svetlosti na omejenem podroËju vidnega polja. ObiËajno jih sprožajo nenadna nihanja jakosti svetlobe. Fosfeni se veËinoma pojavljajo v prvih dveh mesecih zdravljenja in nato se lahko veËkrat
ponovijo. Fosfeni so bili na splošno blage do zmerne jakosti. Vsi fosfeni so ponehali med zdravljenjem ali po njem, in sicer veËina med zdravljenjem (77,5 %). Manj kot 1 % bolnikov je zaradi fosfenov spremenilo svojo vsakdanjo rutino ali prekinilo zdravljenje. Zamegljen vid. SrËne bolezni: bradikardija: 3,3 % bolnikov, zlasti v prvih 2 do 3 mesecih po uvedbi zdravljenja. 0,5 % bolnikov je doživelo
hudo bradikardijo s 40 utripov na minuto ali manj, atrioventrikularni blok 1. stopnje, ventrikularne ekstrasistole, palpitacije, supraventrikularne ekstrasistole. Bolezni prebavil:
slabost, zaprtje, diareja. Splošne težave: glavobol, veËinoma v prvem mesecu zdravljenja, omotica, vrtoglavica, dispneja, mišiËni krËi. Preiskave: hiperurikemija, eozinofilija,
poveËanje kreatinina v krvi. NaËin izdajanja: Predpisovanje in izdaja je le na recept. Oprema: Škatla s 56 tabletami zdravila Procoralan® 5 mg in škatla s 56 tabletami zdravila
Procoralan® 7,5 mg. Rok uporabnosti: 3 leta. Izdeluje: Les Laboratoires Servier Industrie, Francija. Podrobnejše informacije so na voljo pri: Servier Pharma d.o.o., Pot
k sejmišËu 33, 1231 Ljubljana-»rnuËe, tel.: 01/563 48 11, faks: 01/563 48 29. www.procoralan.com
1. Fox K, et al. Lancet. 2008;372:807-816.
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Uspešnejše zdravljenje
akutnega koronarnega sindroma
%5,/,48( 7,.$*5(/25 6.5$-k$1329=(7(.*/$91,+=1$á,/1267,='5$9,/$
Sestava: $M@jKLRJNNAKNţDM@S@AKDS@URDATIDLFSHJ@FQDKNQI@
Indikacije:9CQ@UHKN!QHKHPTDIDRNě@RMNY@BDSHKR@KHBHKMNJHRKHMN 2 HMCHBHQ@MNY@OQDOQDěDU@MID
@SDQNSQNLANSHěMHGCNFNCJNUOQHNCQ@RKHGANKMHJHGY@JTSMHLHJNQNM@QMHLHRHMCQNLHMDRS@AHKMN
@MFHMN ODJSNQHR  LHNJ@QCMHL HME@QJSNL AQDY CUHF@ 23 :-23$,(< @KH Y CUHFNL 23 :23$,(< 
UJKITěMNRJNMYDQU@SHUMNYCQ@UKIDMHLHANKMHJHHMANKMHJH YCQ@UKIDMHLHRODQJTS@MNJNQNM@QMN
HMSDQUDMBHIN@KHNAUNCMNJNQNM@QMNNODQ@BHIN
Odmerjanje: 9CQ@UKIDMID Y YCQ@UHKNL !QHKHPTD ID SQDA@ Y@ěDSH Y DMHL  LF ONKMHKMHL
NCLDQJNLCUDS@AKDSHONLFHMF@M@C@KIDU@SHYLFCU@JQ@SM@C@M !NKMHJH JH
IDLKIDIN YCQ@UHKN !QHKHPTD  LNQ@IN IDL@SH STCH 2  ěD MH ONRDADI JNMSQ@HMCHBHQ@M@  /N
TUNCMDLNCLDQJT 2 IDSQDA@YCQ@UHKN!QHKHPTDTONQ@AKI@SHYUYCQţDU@KMHLNCLDQJNL
2 NCCNLF 9CQ@UKIDMIDIDOQHONQNěKIHUNM@C@KIDU@SHCNLDRDBDU Q@YDMěDID
OQDMDG@MIDTONQ@ADYCQ@UHK@!QHKHPTDJKHMHěMNHMCHBHQ@MN
Kontraindikacije:/QDNAěTSKIHUNRSY@YCQ@UHKMNTěHMJNUHMN@KHJ@SDQNJNKHONLNţMNRMNU 
@JSHUM@O@SNKNŎJ@JQU@UHSDU @M@LMDY@HMSQ@JQ@MH@KMDJQU@UHSUD YLDQM@CNGTC@NJU@Q@
IDSDQRNě@RM@TONQ@A@SHJ@FQDKNQI@YLNěMHLHY@UHQ@KBH"8/ MOQ RJDSNJNM@YNKNL 
JK@QHSQNLHBHMNL MDE@Y@CNMNL QHSNM@UHQIDL@KH@S@M@Y@UHQIDLIDJNMSQ@HMCHBHQ@M@ JDQ
K@GJNAHRSUDMNONUDě@HYONRS@UKIDMNRSSHJ@FQDKNQIT
Opozorila in previdnostni ukrepi: ÈD ID YCQ@UHKN !QHKHPTD JKHMHěMN HMCHBHQ@MN 
F@ ID SQDA@ OQDUHCMN TONQ@AKI@SH OQH ANKMHJHG  M@FMIDMHG G JQU@UHSU@L MOQ  Y@Q@CH
MDC@UMDONŎJNCAD MDC@UMDNODQ@BHID JN@FTK@BHIRJHGLNSDMI @JSHUMD@KHMDC@UMD
F@RSQNHMSDRSHM@KMD JQU@UHSUD SDQ OQH ANKMHJHG  RNě@RMN YCQ@UKIDMHG Y YCQ@UHKH  JH K@GJN
ONUDě@INSUDF@MIDJQU@UHSDUMOQ MDRSDQNHCM@OQNSHUMDSM@YCQ@UHK@-2 (# ODQNQ@KMH
@MSHJN@FTK@MRHHM@KHjAQHMNKHSHJHUTQ@GNCTONQ@ADYCQ@UHK@!QHKHPTD ÈDHL@ANKMHJ
OQDCUHCDMNDKDJSHUMNNODQ@BHINHM@MSH@FQDF@BHIRJHTěHMDJMHY@ţDKDM IDSQDA@TONQ@AN
YCQ@UHK@!QHKHPTDOQDJHMHSHCMHOQDCNODQ@BHIN 9CQ@UHKN!QHKHPTDIDSQDA@TONQ@AKI@SH
OQDUHCMNOQHANKMHJHGRSUDF@MIDLAQ@CHJ@QCMHGCNFNCJNU /NKDFSDF@IDONSQDAM@
OQDUHCMNRS  ěD ID YCQ@UHKN !QHKHPTD TONQ@AKIDMN RJTO@I Y YCQ@UHKH  JH ONUYQNě@IN
AQ@CHJ@QCHIN  3HJ@FQDKNQ ID SQDA@ OQDUHCMN TONQ@AKI@SH OQH ANKMHJHG Y @RSLN HM@KH
*./!  ,DC YCQ@UKIDMIDL Y YCQ@UHKNL !QHKHPTD RD JNMBDMSQ@BHI@ JQD@SHMHM@ K@GJN
ONUDě@ #DKNU@MIDKDCUHBIDSQDA@OQDUDQHSHONDMDLLDRDBT ONYMDIDO@URJK@CT
YLDCHBHMRJNOQ@JRN /NRDAMNONYNQMNRSIDSQDA@M@LDMHSHANKMHJNL RS@QHL®
KDS ANKMHJNLYYLDQMNGTCNNJU@QNKDCUHBHMSHRSHL JHRNě@RMNOQDIDL@INY@UHQ@KBD
QDBDOSNQIDU@MFHNSDMYHM@ /QHANKMHJHGY@M@LMDYNGHODQTQHJDLHID@KHTQHěMDF@@QSQHSHR@
IDSQDA@SHJ@FQDKNQTONQ@AKI@SHOQDUHCMN (YOQDUHCMNRSHY@SNSHJ@FQDKNQI@MHOQHONQNěKIHUN
TONQ@AKI@SH OQH ANKMHJHG Y TQHěMN MDEQNO@SHIN  9CQ@UHK@ !QHKHPTD MH OQHONQNěKIHUN
TONQ@AKI@SHLDCMNRDěMNRSINHMCNIDMIDL
Medsebojno delovanje zdravil: 2Ně@RM@ TONQ@A@ YCQ@UHK@ !QHKHPTD HM UHRNJDF@
UYCQţDU@KMDF@NCLDQJ@ 2 LFMHOQHONQNěKIHU@ 2Ně@RM@TONQ@A@YCQ@UHK@
!QHKHPTD Y LNěMHLH Y@UHQ@KBH "8/  MOQ  R JDSNJNM@YNKNL  JK@QHSQNLHBHMNL 
MDE@YNCNMNL  QHSNM@UHQIDL HM @S@Y@M@UHQIDL ID JNMSQ@HMCHBHQ@M@  2Ně@RM@
TONQ@A@ K@GJN AHRSUDMN ONUDě@ HYONRS@UKIDMNRS YCQ@UHKT !QHKHPTD  3HJ@FQDKNQI@ MH
OQHONQNěKIHUN TONQ@AKI@SH RNě@RMN Y LNěMHLH HMCTJSNQIH "8/  MOQ  QHE@LOHBHMNL 
CDJR@LDS@YNMNL  EDMHSNHMNL  J@QA@L@YDOHMNL HM EDMNA@QAHS@KNL  JDQ K@GJN
RNě@RM@ TONQ@A@ YL@MIŎ@ HYONRS@UKIDMNRS SHJ@FQDKNQIT HM MIDFNUN TěHMJNUHSNRS 
2Ně@RM@ TONQ@A@ YCQ@UHK@ !QHKHPTD HM RTARSQ@SNU "8/  Y NYJHL SDQ@ODUSRJHL
HMCDJRNL SI  BHR@OQHC@ HM @KJ@KNHCNU DQFNS MH OQHONQNěKIHU@  JDQ K@GJN SHJ@FQDKNQ
ONUDě@HYONRS@UKIDMNRSSDLYCQ@UHKNL 2Ně@RM@TONQ@A@YCQ@UHK@!QHKHPTDYNCLDQJH
RHLU@RS@SHM@@KHKNU@RS@SHM@ UDěIHLHNCLF MHOQHONQNěKIHU@ ,DCRNě@RMNTONQ@AN
CHFNJRHM@ HM YCQ@UHK@ !QHKHPTD ID OQHONQNěKIHUN M@S@MěMN JKHMHěMN HM K@ANQ@SNQHIRJN
ROQDLKI@MID  /NC@SJNU N RNě@RMH TONQ@AH YCQ@UHK@ !QHKHPTD Y LNěMHLH Y@UHQ@KBH
/ FKHJNOQNSDHM@/ FOMOQ YUDQ@O@LHKNL JHMHCHMNL BHJKNRONQHMNL JHK@GJNONUDě@IN
HYONRS@UKIDMNRS SHJ@FQDKNQIT  MH  ÈD RD GJQ@SMH TONQ@AH MH LNFNěD HYNFMHSH  LNQ@ AHSH
RNě@RMNYCQ@UKIDMIDOQDUHCMN
1HũHOHQL XËLQNL /NFNRSH ®  CN   CHROMDI@  DOHRS@JR@  F@RSQNHMSDRSHM@KM@
JQU@UHSDU ONCJNţMD@KHJNţMDJQU@UHSUD ONCOKTSAD JQU@UHSDUM@LDRSTONRDF@ .Aě@RMH®
CNHMSQ@JQ@MH@KM@JQU@UHSDU NLNSHB@ FK@UNANK NěDRM@JQU@UHSDU GDLNOSHY@ 
F@RSQHSHR JQU@UHSDUUTRSHG AQTG@MID CQHRJ@ ANKDěHMDUSQDATGT M@UYDI@ CHRODORHI@ HYOTŎě@I 
RQADMID JQU@UHSDUURDěHK@ MNţMHěM@JQU@UHSDU 1DCJH® CNGHODQTQHJDLHI@ 
YLDCDMNRS  O@QDRSDYHID  TŎDRM@ JQU@UHSDU  UQSNFK@UHB@  QDSQNODQHSNMD@KM@ JQU@UHSDU  Y@OQSNRS 
GDL@QSQNY@ YUHŎ@MIDJQD@SHMHM@UJQUH SQ@UL@SRJ@JQU@UHSDU
Vrsta in vsebina ovojnine: /QNRNIDMOQDSHRMHNLNSRRHLANKNL@RNMBDLDRDBHY/5" /5#"
KYS@AKDS@LHŎJ@SKDRS@AKDS@LHOQDSHRMHGNLNSNUHMRS@AKDS@LHOQDSHRMHG
NLNSNUOQNRNIDMJNKDC@QRJHOQDSHRMHNLNSRRHLANKNL@RNMBDLDRDBHY/5" /5#" KR
S@AKDS@LHŎJ@SKDRS@AKDS@LHOQDSHRMHNLNS S@AKDS@LHOQDSHRMHNLNSHHMS@AKDS@LH
OQDSHRMHGNLNSNUOQNRNIDMODQENQHQ@MOQDSHRMHNLNSY@DMJQ@SMHNCLDQDJHY/5" /5#" KY
S@AKDS@LHŎJ@SKDRWS@AKDSNOQDSHRMHGNLNSNU -@SQFTMHURDGM@UDCDMHGO@JHQ@MI

BITI ali NE BITI? BITI.

BRI 27/12 P

Tu je sedaj odgovor.
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1DËLQL]GDMDQMD]GUDYLODR@LNM@QDBDOS
#@STLOQHOQ@UDADRDCHK@NJSNADQ
(LDSMHJCNUNKIDMI@Y@OQNLDS RSQ@9DMDB@ ! 2  2ŅCDQSĔKID ùUDCRJ@
#NC@SMDHMENQL@BHIDRNM@UNKINOQH RSQ@9DMDB@4*+HLHSDC /NCQTţMHB@U2KNUDMHIH 
5DQNUŎJNU@ +ITAKI@M@ SDKDENM
/QDCOQDCOHRNU@MIDL OQNRHLN OQDADQHSDBDKNSDMONUYDSDJFK@UMHGYM@ěHKMNRSHYCQ@UHK@
#@STLOQHOQ@UDHMENQL@BHID@OQHK 
2@LNY@RSQNJNUMNI@UMNRS

fondaparinuks

Arixtra® 2,5 mg subkutano enkrat na dan

3 Pri bolnikih z NAP/NSTEMI
ima kot antikoagulant
najugodnejše razmerje
med učinkovitostjo in
varnostjo (priporočilo 1A1)
3 Je prvo in edino
antikoagulantno zdravilo
indicirano za zdravljenje
povrhnje venske tromboze

Prava smer antikoagulacijskega zdravljenja
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NOVO
Preprosto zaščiti več bolnikov
ov

Nova indikacija:
♦ preprečevanje možganske kapi in
n
sistemske embolije pri odraslih bolnikih
z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in
enim ali več dejavniki tveganja.
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Vnaprej določena analiza
iza
skupine bolnikov med
zdravljenjem, v skladu s
protokolom.

Z zdravilom Xarelto® je prehod
na preprosto zaščito enostaven
♦ Jemanje enkrat na dan2
♦ Stalni odmerek zdravila2
• ena 20 mg tableta enkrat na dan za vaše bolnike z AF2
• ena 15 mg tableta enkrat na dan za bolnike z AF,
ki imajo zmerno ledvično okvaroa, 2
a
b

Zdravilo Xarelto ni priporočljivo za bolnike z umetnimi srčnimi zaklopkami.
Zmerna ledvična okvara je očistek kreatinina od 30 do 49 ml/min.
Vrednosti INR ne smete uporabljati za spremljanje strjevanja krvi, ker ni zanesljivo merilo za antikoagulacijsko
delovanje zdravila Xarelto.
Zdravilo Xarelto v odmerku 15 mg je treba uporabljati previdno pri bolnikih s hudo ledvično okvaro (ki imajo
očistek kreatinina od 15 do 29 ml/min), za bolnike z očistkom kreatinina <15 ml/min pa ni priporočljivo. b

Literatura: 1. Patel MR, Mahaffey KW, Garg in sod. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial
ﬁbrillation. N Engl J Med, 2011; 365(10): 883-891. 2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Xarelto.

♦
♦
♦
♦

Spremljanje strjevanja krvi ni potrebnob, 2
Majhno tveganje za interakcije med zdravili2
Brez prehranskih omejitev2
Hiter nastop delovanja2

L.SI.02.2012.0126

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
Xarelto 15 mg / 20 mg ﬁlmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila!
Kakovostna in količinska sestava: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 15mg / 20mg rivaroksabana. Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, hipromeloza,
titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). Terapevtske indikacije: – Preprečevanje možganske
kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in enim ali več dejavniki tveganja, kot so kongestivno srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna
možganska kap ali prehodni ishemični napad. – Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in preprečevanje ponovne GVT in pljučne embolije (PE) po akutni GVT pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe:
Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je
tudi priporočeni največji odmerek. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je dolgotrajno, če koristi preprečevanja
možganske kapi in sistemske embolije pretehtajo tveganje za krvavitve. Izpuščeni odmerek zdravila Xarelto
naj bolnik vzame takoj, ko se spomni in naslednji dan nadaljuje z jemanjem enkrat na dan, kot je priporočeno. Bolnik naj isti dan ne vzame dvojnega odmerka, da bi s tem nadomestil izpuščeni odmerek. Zdravljenje
GVT in preprečevanje ponovne GVT in PE: Priporočeni odmerek za začetno zdravljenje akutne GVT je prve
tri tedne 15 mg dvakrat na dan, nato pa 20 mg enkrat na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje
ponovne GVT in PE. Če bolnik pozabi vzeti zdravilo Xarelto v času zdravljenja, ko jemlje tablete po 15 mg
dvakrat na dan (1. do 21. dan), ga mora vzeti takoj ko se spomni, da zagotovi odmerek 30 mg zdravila
Xarelto na dan. V tem primeru lahko vzame dve tableti po 15 mg hkrati. Bolnik naj naslednji dan nadaljuje
z rednimi odmerki po 15 mg dvakrat na dan, kot je priporočeno. Kontraindikacije: Preobčutljivost za
zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično pomembna aktivna krvavitev; bolezen jeter, ter
hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno s cirozo jeter stopnje B in
C po Child Pughovi klasiﬁkaciji; nosečnost in dojenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi:
Uporaba zdravila Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje (npr. ketokonazol, itrakonozol, vorikonazol in posakonazol) ali zaviralce proteaz HIV (npr.
ritonavir). Te zdravilne učinkovine močno zavirajo CYP3A4 in P-gp ter lahko klinično pomembno (2,6-kratna
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povprečna vrednost) povečajo plazemske koncentracije rivaroksabana, kar lahko poveča tveganje za krvavitve; pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min); za zdravljenje bolnikov z akutno
pljučno embolijo; pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami
ali pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom, zaradi pomanjkanja podatkov. Previdna uporaba zdravila Xarelto: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min) ali pri bolnikih z okvaro
ledvic, ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki so močni CYP3A4 zaviralci; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo ali so močni induktorji CYP3A4; pri bolnikih s povečanim tveganjem
za krvavitve. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o
ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu z običajnim vodenjem antikoagulacijskega zdravljenja. Za bolnike z zmerno ali hudo okvaro ledvic veljajo posebna
priporočila za odmerjanje. Zdravilo Xarelto vsebuje laktozo. Neželeni učinki: Pogosti: anemija, omotica,
glavobol, sinkopa, krvavitev v očesu, tachicardia, hipotenzija, hematom, epistaksa, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, bolečine
v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost
in pomanjkanje energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev po posegu, kontuzija. Občasni: trombocitemija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in intrakranialna krvavitev, hemoptiza, suha
usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, krvavitve v koži in podkožju, hemartroza, okvara ledvic, slabo počutje, lokaliziran edem, sekrecija iz ran, povečane vrednosti: bilirubina, alkalne fosfataze v krvi, LDH, lipaze,
amilaze, GGT. Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina. Neznana
pogostnost: pseudoanevrizma pri perkutanem posegu, utesnitveni sindrom sekundarno po krvavitvi, sekundarna akutna odpoved ledvic po krvavitvi. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je le na recept.
Imetnik dovoljenja za promet: Bayer
Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Za
nadaljnje informacije o zdravilu
Xarelto, se lahko obrnete na: Bayer
d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana
Verzija: EU/1 (december 2011)
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za zdravilni učinkovini, derivate dihidropiridina ali katerokoli pomožno
snov; drugo in tretje trimesečje nosečnosti, bolezni z zaporo žolča in huda
jetrna okvara, šok (tudi kardiogeni šok), huda hipotenzija, zapora
iztočnega trakta levega prekata (npr. aortna stenoza visoke stopnje),
hemodinamično nestabilno srčno popuščanje po akutnem miokardnem
infarktu. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: nosečnost
(zdravljenja z antagonisti angiotenzina II se ne sme začeti med
nosečnostjo), jetrna okvara (zdravilo Twynsta je treba pri bolnikih z jetrno
okvaro uporabljati previdno), ledvičnožilna hipertenzija (pri bolnikih z
obojestransko zožitvijo ledvične arterije ali zožitvijo arterije samo ene
delujoče ledvice zdravljenje z zdravili, ki delujejo na RAAS, poveča
nevarnost hude hipotenzije in zmanjšanja ledvičnega delovanja), ledvična
okvara in presaditev ledvic (priporočeno je redno spremljanje ravni kalija
in kreatinina v serumu, telmisartan in amlodipin se med hemodializo ne
odstranita), znotrajžilna hipovolemija (pojavi se lahko simptomatična
hipotenzija), dvojno zaviranje RAAS (poročali so o hipotenziji in
spremembah ledvičnega delovanja, tudi akutni ledvični odpovedi), druga
stanja, pri katerih prihaja do spodbujanja RAAS (npr. pri bolnikih s hudim
kongestivnim srčnim popuščanjem ali ledvično boleznijo, tudi zožitvijo
ledvične arterije); primarni aldosteronizem (na splošno se bolniki s
primarnim aldosteronizmom ne odzivajo na antihipertenzive, ki delujejo z
zaviranjem RAAS), zožitev aorte ali mitralne zaklopke, obstruktivna
hipertrofična kardiomiopatija (potrebna je posebna previdnost za te
bolnike), nestabilna angina pektoris in akutni miokardni infarkt (ni
podatkov, na podlagi katerih bi lahko zdravilo Twynsta uporabili pri
nestabilni angini pektoris in med miokardnim infarktom ali v obdobju
enega meseca po njem), srčno popuščanje (v študiji PRAISE-2 o
amlodipinu pri bolnikih s srčnim popuščanjem neishemičnega izvora III. in
IV. stopnje po NYHA so amlodipin v primerjavi s placebom povezovali s
pogostejšimi poročili o pljučnem edemu, čeprav ni bilo značilnih razlik v
pojavnosti poslabšanja srčnega popuščanja), hiperkaliemija (zdravila, ki
učinkujejo na RAAS, lahko povzročijo hiperkaliemijo), sorbitol (bolniki z
redko dedno intoleranco za fruktozo ne smejo jemati zdravila Twynsta),
drugo (preveliko znižanje krvnega tlaka lahko pri bolnikih z ishemično
kardiomiopatijo ali ishemično srčnožilno boleznijo povzroči miokardni
infarkt ali kap), vožnja (antihipertenzivno zdravljenje lahko včasih povzroči
omotico ali dremavost). Interakcije: Pogoste interakcije kombinacije:
Sočasno zdravljenje, ki ga je treba upoštevati: druga antihipertenzivna
zdravila, zdravila, ki znižujejo krvni tlak, kortikosteroidi (sistemski).
Interakcije, ki so povezane s telmisartanom: 1. Sočasne uporabe ne
priporočamo: diuretiki, ki zadržujejo kalij, ali kalijevi nadomestki, litij. 2. Pri
sočasni uporabi je potrebna previdnost: nesteroidna protivnetna zdravila,
ramipril. Interakcije, ki so povezane z amlodipinom: 1. Pri sočasni uporabi
je potrebna previdnost: zaviralci CYP3A4, induktorji CYP3A4. 2. Sočasno
zdravljenje, ki ga je treba upoštevati: Pri kombinirani uporabi amlodipina in
sildenafila sta delovali obe zdravili in neodvisno zniževali krvni tlak.
Hkratnega uživanja grenivke ali grenivkinega soka z amlodipinom ne
priporočajo. Plodnost, nosečnost in dojenje: 1. Nosečnost: O
uporabi zdravila Twynsta pri nosečnicah ni ustreznih podatkov. Študij o
reproduktivni toksičnosti pri živalih z zdravilom Twynsta niso izvajali.
Telmisartan: Uporaba antagonistov angiotenzina II v prvem trimesečju

nosečnosti ni priporočljiva, v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti pa
je kontraindicirana. Amlodipin: Podatki o manjšem številu primerov
uporabe med nosečnostjo ne kažejo, da imajo amlodipin ali drugi
antagonisti kalcijevih receptorjev škodljiv učinek na zdravje plodu. Možno
pa je podaljšanje poroda. 2. Dojenje: Ker o uporabi telmisartana in/ali
amlodipina med dojenjem ni podatkov, uporabe zdravila Twynsta ne
priporočajo. 3. Plodnost: V predkliničnih in in vitro študijah so za zaviralce
kalcijevih kanalov poročali o reverzibilnih biokemičnih spremembah na
glavah semenčic, ki bi lahko oslabila sposobnost oploditve. Klinični
pomen teh sprememb ni znan. Neželeni učinki: Fiksna kombinacija:
Pogosti: omotica, periferni edem. Občasni: zaspanost, migrena, glavobol,
parestezija, vrtoglavica, bradikardija, palpitacije, hipotenzija, ortostatska
hipotenzija, rdečica, kašelj, trebušna bolečina, driska, navzea, pruritus,
artralgija, mišični krči (krči v nogah), mialgija, erektilna disfunkcija, astenija,
bolečina v prsih, utrujenost, edem, povečana raven jetrnih encimov.
Redki: cistitis, depresija, tesnoba, nespečnost, sinkopa, periferna
nevropatija, hipestezija, disgevzija, tremor, bruhanje, hipertrofija dlesni,
dispepsija, suha usta, ekcem, eritem, izpuščaj, bolečina v hrbtu, bolečina
v okončini (bolečina v nogi), nokturija, slabo počutje, povečana raven
sečne kisline v krvi. Telmisartan: Občasni: okužbe zgornjih dihal, tudi
faringitis in sinuzitis, okužba sečil, tudi cistitis, anemija, hiperkaliemija,
hipoglikemija, dispneja, napenjanje, hiperhidroza, ledvična okvara, tudi
akutna ledvična odpoved, zvišana raven kreatinina v krvi. Redki: sepsa,
tudi z usodnim izidom, trombocitopenija, eozinofilija, preobčutljivost,
anafilaktična reakcija, motnja vida, tahikardija, neprijeten občutek v
želodcu, nenormalno jetrno delovanje, jetrna bolezen, angioedem,
medikamentni izpuščaj, toksični kožni izpuščaj, urtikarija, bolečina v kitah
(tendinitisu podobni simptomi), gripi podobna bolezen, zvišana raven
kreatin-fosfokinaze v krvi, znižana raven hemoglobina. Amlodipin:
Občasni: sprememba razpoloženja, okvarjen vid, tinitus, dispneja, rinitis,
spremenjeno iztrebljanje, alopecija, purpura, razbarvanost kože,
hiperhidroza, motnje mokrenja, polakiurija, ginekomastija, bolečina,
povečana telesna masa, zmanjšana telesna masa. Redki: zmedenost.
Zelo redki: levkocitopenija, trombocitopenija, preobčutljivost,
hiperglikemija, ekstrapiramidalni sindrom, miokardni infarkt, aritmija,
prekatna tahikardija, fibrilacija preddvorov, vaskulitis, pankreatitis, gastritis,
hepatitis, zlatenica, povečanje jetrnih encimov (večinoma se ujema s
holestazo), angioedem, multiformni eritem, urtikarija, eksfoliativni
dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom, fotosenzitivnost. Način in
režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer
Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim
am Rhein, Nemčija.
Za podrobnejše informacije glejte Povzetek glavnih značilnosti
zdravila: 14.06.2011.
Literatura:
1. White WB et al. Effects of telmisartan and amlodipine in combination
on ambulatory blood pressure in stage 1-2 hypertension. Blood Press
Monit 2010;15: 205-212.
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
TWYNSTA 40 mg/5 mg tablete, TWYNSTA 40 mg/10 mg
tablete, TWYNSTA 80 mg/5 mg tablete, TWYNSTA
80 mg/10 mg tablete
Kakovostna in količinska sestava: Ena tableta vsebuje 40 mg
telmisartana in 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata) ali 40
mg telmisartana in 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata)
ali 80 mg telmisartana in 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega
besilata) ali 80 mg telmisartana in 10 mg amlodipina (v obliki
amlodipinijevega besilata). Ena tableta Twynsta 40 mg/5 mg tablete ali
Twynsta 40 mg/10 mg tablete vsebuje 168,64 mg sorbitola (E420); ena
tableta Twynsta 80 mg/5 mg tablete ali Twynsta 80 mg/10 mg tablete
vsebuje 337,28 mg sorbitola (E420). Terapevtske indikacije:
Zdravljenje esencialne hipertenzije pri odraslih: Dodatno zdravljenje:
zdravilo Twynsta je indicirano pri odraslih bolnikih, pri katerih krvnega tlaka
ne moremo ustrezno uravnati z amlodipinom. Nadomeščanje drugega
zdravila: Bolniki, ki jemljejo telmisartan in amlodipin v dveh ločenih
tabletah, lahko začnejo jemati tablete zdravila Twynsta, ki vsebujejo enaka
odmerka obeh učinkovin. Odmerjanje in način uporabe:
Priporočeni odmerek zdravila Twynsta je ena tableta na dan. Največji
priporočeni odmerek zdravila Twynsta je 80 mg/10 mg, to je ena tableta
na dan. Dodatno zdravljenje: Tablete Twynsta po 40 mg/5 mg lahko
prejemajo bolniki, pri katerih krvnega tlaka ni mogoče ustrezno uravnati s
samim amlodipinom po 5 mg. Tablete Twynsta po 40 mg/10 mg lahko
prejemajo bolniki, pri katerih krvnega tlaka ni mogoče ustrezno uravnati z
amlodipinom po 10 mg. Tablete Twynsta po 80 mg/5 mg lahko prejemajo
bolniki, pri katerih krvnega tlaka ni mogoče ustrezno uravnati z zdravilom
Twynsta po 40 mg/5 mg. Tablete Twynsta po 80 mg/10 mg lahko
prejemajo bolniki, pri katerih krvnega tlaka ni mogoče ustrezno uravnati z
zdravilom Twynsta po 40 mg/10 mg ali zdravilom Twynsta po 80mg/5
mg. Pred prehodom na fiksno kombinacijo priporočajo individualno
prilagoditev odmerkov posameznih učinkovin (tj. amlodipina in
telmisartana). Če je glede na klinično stanje primerno, lahko presodimo o
neposrednem prehodu z monoterapije na fiksno kombinacijo. Bolnikom,
ki se zdravijo z 10 mg amlodipina in imajo neželene učinke, katere
omejujejo velikost odmerka, na primer edeme, ga lahko zamenjamo s
tabletami Twynsta po 40 mg/5 mg enkrat na dan in tako zmanjšamo
odmerek amlodipina, ne da bi se zmanjšal pričakovani odziv na
antihipertenzivno zdravljenje. Nadomestno zdravljenje: Bolniki, ki jemljejo
telmisartan in amlodipin v dveh ločenih tabletah, lahko začnejo enkrat na
dan jemati tablete zdravila Twynsta, ki vsebujejo enaka odmerka obeh
učinkovin, kar lahko poenostavi jemanje in izboljša bolnikovo sodelovanje
v zdravljenju. Posebne populacije: Starejšim bolnikom odmerka ni treba
prilagajati. Bolnikom z blago do zmerno ledvično okvaro ni treba
prilagajati odmerka. Na voljo so omejene izkušnje z bolniki s hudo
ledvično okvaro ali hemodializo. Zdravilo Twynsta je treba pri teh bolnikih
uporabljati previdno, ker se amlodipin in telmisartan med dializo ne
odstranita. Bolnikom z blago do zmerno jetrno okvaro je treba zdravilo
Twynsta dajati previdno. Odmerek telmisartana ne sme prekoračiti 40 mg
enkrat na dan. Varnost in učinkovitost zdravila Twynsta pri otrocih, ki so
mlajši od 18 let, še nista dokazani. Kontraindikacije: preobčutljivost

Samo za strokovno javnost

Učinkovito znižan krvni tlak do ciljnih vrednosti vseh 24 ur1
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