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PREDGOVOR
Aterosklerotična bolezen koronarnih arterij je najpogostejši vzrok smrti žensk in moških
po vsem svetu. Pri ženskah je bila bolezen koronarnih arterij tradicionalno podcenjena
zaradi tega, ker se je v večji meri pojavljala pri mlajših moških in je zato obveljala predvsem kot bolezen moških.
Ženske imajo edinstvene dejavnike tveganja za aterosklerotično bolezen koronarnih arterij, vključno s tistimi v zvezi z nosečnostjo in avtoimunskimi boleznimi. Številne raziskave so v zadnjih letih pokazale, da je breme aterosklerotične bolezni koronarnih arterij
(ABKA) podcenjeno pri ženskah in da se lahko razvija drugače pri ženskah kot pri moških.
Različni dejavniki tveganja drugače vplivajo na ženske kot moške, na primer debelost
povečuje tveganje za ABKA za 64 % pri ženskah in le za 46 % pri moških.
Pri ženskah, ki doživijo miokardni infarkt v mlajših letih (manj kot 50 let) je dvakrat bolj
verjetno, da umrejo, kot moški v podobnih okoliščinah. Pri starejših posameznikih (starejših od 65 let ) je večja verjetnost za ženske, da umrejo v prvem letu po srčnem napadu.
Na splošno 42 % žensk, ki imajo srčni infarkt, umre v roku 1 leta, v primerjavi s 24 % moških. Na podlagi zbranih ocen iz različnih držav je verjetnost večja za 20 % pri ženskah, da
imajo težave zaradi angine pektoris kot moški. CT in druge tehnike slikovnega prikaza
koronarnih arterij kažejo, da imajo ženske ožje koronarne arterije kot moški in tudi zato je
pri njih pogostejša mikrovaskularna angina pektoris oziroma ABKA. Pri ženskah z angino
pektoris pogosto ne najdemo pomembnih stenoz koronarnih arterij, ženske trpijo zaradi
simptomov mikrovaskularne bolezni koronarnih arterij. Več kot polovica simptomatičnih
žensk brez obstruktivne ABKA ima še naprej znake in simptome ishemije miokarda in
zaradi tega doživijo ponavljajoče se bolnišnično zdravljenje in koronarne angiografije.
Starost, družinsko anamneza ABKA, visok krvni tlak, sladkorna bolezen, dislipidemija,
kajenje, telesna nedejavnost so tradicionalni dejavniki tveganja in so pomemben napovedovalec tveganja pri ženskah in moških. V nasprotju z linearnim povečanjem ABKA pri
moških s staranjem, je pri ženskah povečanje ABKA po 60. letu starosti eksponentno.
Ženske pogosteje zbolevajo kot moški zaradi avtoimunskih bolezni, imajo sindrom policističnih jajčnikov, in lahko doživijo preeklampsijo in gestacijski diabetes, kar jim povečuje
tveganje za ABKA. Napredek pri zdravljenju raka dojke je izboljšal preživetje v zgodnjem
obdobju, v kasnejšem obdobju pa je preživetje manjše zaradi povečanja tveganja za
ABKA. Zaenkrat še ni znano, ali je povečano tveganje za ABKA posledica zdravljenja
raka dojke ali same bolezni.
Podatki opravljenih študij kažejo, da so določeni načini zdravljenja ABKA različno učinkoviti pri ženskah kot pri moških.
Ženske niso enake moškim. Žensko srce ni enako moškemu. Zdravljenje ni enako.
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov in sodelovanje na posvetu.
Podjetjem Bayer, Boehringer–Ingelheim, Astra Zeneca, Bormia, Lek, Sanofi-Aventis,
Sava Turizem, Abbott, Astellas Pharma, Aspen Pharma, Berlin Chemie, Elmed, Krka,
Terme Krka, Medis, Merck, Orion, Pfizer, Roche, in Servier se zahvaljujemo za podporo
pri izvedbi simpozija.
						Matjaž Bunc in Iztok Gradecki
Novo mesto, 12.4.2014
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POPULACIJSKI IN EPIDEMIOLOŠKI PODATKI O KORONARNI BOLEZNI IN NJENIH ZAPLETIH IN PODLAGE ZA
USMERJENO PRIMARNO PREVENTIVO PRI ŽENSKAH
Zlatko Fras

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni,
Center za preventivno kardiologijo
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Izsledki zgodnjih kakovostnih sistematičnih epidemioloških raziskav področja bolezni srca
in žilja (BSŽ) izpred več kot pol stoletja so privedli do precej zavajajočega in pogosto v
našo strokovno zavest še vedno vsajenega prepričanja, da so ateroskleroza in njene
klinične manifestacije predvsem “moško” bolezensko stanje. Posledično (pre)slaba zastopanost žensk v raziskavah s tega področja je ključen razlog, da smo o pomembnih
posebnostih in vzrokih razlik v razširjenosti, klinični sliki in odzivih na zdravljenje BSŽ pri
ženskah zelo dolgo vedeli premalo. V zadnjem obdobju se znanje s tega področja hitro
povečuje.1 Znano je, da se ishemična srčno-žilna bolezen pri ženskah manifestira drugače kot pri moških. Tako zaradi nenadne srčne smrti umre pred prihodom v bolnišnico
bistveno večji delež žensk, kot moških (52 % oziroma 42 %), četudi imajo ob tem tudi manj
obstruktivnih in signifikantnih zožitev v koronarnih arterijah. Proučevanje koronarnih arterij pri ženskah z zgodnjo usodno boleznijo (mlajših od 55 let) pri kar 38 % ni pokazalo
signifikantne zožitve (>75 %), 27 % jih je imelo enožilno, 16 % dvožilno in 20 % trožilno
oziroma debelno aterosklerotično prizadetost.2 Zlasti pri mlajših bolnicah je pogostejša drobnožilna (mikrovaskularna) bolezen. Vendar pa se je prepričanje, da imajo take
bolnice boljšo prognozo izkazalo za neustrezno, saj se je pri ženskah s prsno bolečino,
endotelijsko disfunkcijo in normalno koronarografijo v kar 30 % v naslednjih 10 letih razvila obstruktivna koronarna bolezen. Ženske z ishemično boleznijo srca imajo v splošnem
slabšo kakovost življenja, so bolj omejene pri vsakdanjih aktivnostih in potrebujejo pogostejše hospitalizacije.3

Umrljivost zaradi bolezni srca in žilja
Tako kot v ostalem razvitem svetu so BSŽ tudi v Sloveniji vodilni vzrok umrljivosti.6 Po
podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v Sloveniji smrti zaradi bolezni srca
in žilja v letu 2012 obsegale 39 % vseh smrti, 32 % pri moških, 45 % pri ženskah.4 Vsako
leto zaradi BSŽ umre okoli 3000 moških in 4500 žensk. Ob tem je mogoče od leta 2000
slediti izrazit trend zmanjševanja srčno-žilne umrljivosti pri moških, starostno standardizirana stopnja umrljivosti (torej umrljivost ne glede na starost) za BSŽ se je pri moških
zmanjšala s 406 na 243 na 100.000 prebivalcev leta 2012; trend zmanjševanja je prisoten tudi pri ženskah, vendar pa je manj izrazit. Izračun starostno standardizirane stopnje
umrljivosti, za primerjavo med moškimi in ženskami, pa pokaže, da bi, če bi bili starostni
strukturi moške in ženske populacije v Sloveniji enaki, zabeležili 243 smrti/100.000 moških in 175 smrti/100.000 žensk.5 V Sloveniji je od leta 2008 pri moških starostno standardizirana umrljivost za BSŽ nižja od umrljivosti za rakom, kar Slovenijo uvršča med 4
države EU, v katerih je umrljivost za rakom presegla umrljivost za BSŽ.4
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Starostno standardizirana umrljivost moških zaradi BSŽ je torej kljub vsemu za okoli 40%
višja kot pri ženskah. To pomeni, da je absolutno število smrti zaradi BSŽ v Sloveniji sicer
res višje pri ženskah kot pri moških, vendar pa je tveganje za smrt zaradi teh bolezni
večje za moške.5 Izračun tveganja za srčno-žilno smrt moških v primerjavi z ženskami
za leto 2012 je pokazal, da je tveganje za moške stare od 0-64 let 3,1 krat višje kot za
ženske, in za moške stare 0-74 let 2,5 krat višje kot za ženske. Razlika v tveganju za smrt
zaradi BSŽ med moškimi in ženskami se zmanjšuje s staranjem posameznika, vendar pa
je pri moških večje vse do 80. leta starosti. Od moških, ki so umrli zaradi BSŽ, jih je 19 %
umrlo mlajših od 65 let in kar 41 % mlajših od 75 let, medtem ko so med ženskami zaradi
BSŽ le 4 % umrle mlajših od 65 , 12 % mlajših od 75 let, ostale (88 %) pa so umrle zaradi
BSŽ v starosti 75 let ali več.5
Medtem, ko je trend upada števila umrlih moških izrazit in tudi stabilen, pa se zniževanje
števila smrti pri ženskah v zadnjih letih ne nadaljuje. Večje znižanje stopnje umrljivosti
pri moških bi lahko bilo tudi posledica nekaterih razlik v zdravstveni obravnavi moških in
žensk, morebiti hitrejšega prepoznavanja bolezni pri moških in bolj selekcioniran pristop
pri ženskah, predvsem starejših. Znano je, da je pri ženskah klinična slika BSŽ pogosteje
neznačilna, pogosto se bolne ženske kasneje odločijo za obisk zdravnika, znane pa so
tudi razlike v zdravljenju. Če predpostavljamo, da z enakimi bolezenskimi znaki sprejmemo na zdravljenje v bolnišnico več moških kot žensk, lahko to pomeni tudi, da več žensk
zaradi teh bolezni umre doma. Morda ob tem ni nepomembna vloga opredeljevanja in
kodiranja vzrokov smrti na terenu in pogosto navajanje BSŽ kot osnovnega vzroka smrti
tudi pri zelo starih ženskah.
Podatki o umrljivosti žensk zaradi bolezni srca in žilja v Sloveniji v primerjavi z državami
EU15 kažejo, da je stanje v Sloveniji sicer na splošno slabše oziroma umrljivost višja, vendar ne pri vseh boleznih te skupine. V starostni skupini nad 65 let je starostno standardizirana umrljivost za BSŽ za vsemi boleznimi te skupine sicer še vedno precej višja kot
v EU15, če pa primerjamo le starostno standardizirano umrljivost za ishemično bolezen
srca in možgansko-žilne bolezni (z aterosklerozo povezane bolezni), pa je stanje pri nas
precej bližje stanju v državah EU15, oziroma je pri ishemični bolezni srca praktično enako.6 Sklepamo lahko, da utegne biti to posledica po eni strani zelo zgledne obravnave
akutnih oblik koronarne bolezni, pa tudi sistematične in univerzalno dostopne srčnožilne preventive v Sloveniji.7

Razširjenost poglavitnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in žilja pri
odraslih slovencih
V nadaljevanju podajamo obseg razširjenosti najpomembnejših dejavnikov tveganja za
BSŽ na podlagi presejalnih pregledov, ki jih izvajamo v okviru Nacionalnega programa
primarne preventive BSŽ pri odraslih osebah. V starostnih skupinah od 35 – 65 let za
moške in 45 do 70 let za ženske je glede na zbrane podatke v obdobju 2002-2012 stanje zelo zaskrbljujoče. Med pregledanimi (osebe, za katere obstaja v Registru oseb, ki jih
ogrožajo kardiovaskularne bolezni, zabeležen zapis o prvem pregledu, n = 490.522) so
izvajalci ugotovili že izraženo obliko BSŽ (srčni infarkt, angino pektoris, možgansko kap
ali periferno arterijsko žilno bolezen) v anamnezi pri okoli 4 % oseb, družinsko obremenjenost s prezgodnjo obliko BSŽ (pred 55. letom starosti pri moških oziroma 65. letom
pri ženskah) pa pri 32,0 % pregledanih. Kadi 24,3 % pregledanih oseb, kar okoli 43,6 % je
izrazito nezadostno telesno aktivnih (manj kot 1-krat tedensko), prekomerno telesno težo
(z indeksom telesne mase nad 25 kg/m2) ugotavljamo pri 71,0 %, debelost pri 27,2 %,
prekomeren obseg pasu – po ameriških kriterijih NCEP, tj. >102 cm za moške oziroma >88
cm za ženske - pri 40,7 % pregledanih odraslih Slovencev, tvegano pitje pa je prisotno
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pri 7,8 %.7 Zelo zaskrbljujoče je stanje na področjih prekomerne vrednosti krvnega holesterola (koncentracijo holesterola v krvi >5,0 mM ima 66,2 % pregledanih), zvišanega
krvnega tlaka (vrednosti >140/90 mmHg), ki je bil izmerjen pri kar 32,5 % pregledanih
oseb, ter motene presnove glukoze (nad 6,0 mM vrednosti krvnega sladkorja na tešče
so bile izmerjene pri okoli 19,1 %).7 Na osnovi količinskih podatkov o dejavnikih tveganja smo za pregledane osebe s pomočjo evropskih tabel (prirejenih po Framinghamski enačbi srčno-žilne ogroženosti) za določanje ogroženosti izračunali njihovo 10-letno
koronarno ogroženost. Kar petina (21,5 %) odraslih pregledanih oseb v programu opredeljenih starostnih obdobij (od 35 do 70 let) je zelo ogroženih, kar pomeni, da bodo z
verjetnostjo večjo od 20 % v prihodnjih 10 letih zbolele z manifestno obliko koronarne bolezni. V obravnavanih starostnih skupinah kadi manj žensk od moških, v splošnem jih ima
manj prekomerno telesno težo (čeprav jih je nekoliko več debelih), so manj telesno dejavne, pri manjšem deležu smo izmerili zvišane vrednosti krvnega sladkorja na tešče. Tako
nas lahko pri slovenskih ženskah skrbi predvsem večja razširjenost hiperholesterolemije.
Razširjenost najpomembnejših neodvisnih vedenjskih in bioloških dejavnikov tveganja
na ravni celotne Slovenije za vse pregledane in ločeno po spolih prikazujeta sliki 1 in 2.

Zaključek
Podatki o umrljivost zaradi BSŽ kažejo, da se število umrlih moških in žensk s starostjo
povečuje, da pa so stopnje umrljivosti moških do 80. leta starosti višje kot stopnje umrljivosti žensk; v zadnjih petnajstih letih se zmanjšuje tudi razlika v umrljivosti med spoloma.
Ne glede na to, da epidemiološki podatki kažejo, da so BSŽ v Sloveniji še vedno večji
problem pri moških kot pri ženskah, pa moramo temu problemu zaradi celotnega populacijskega bremena bolezni pri ženskah posvetiti več pozornosti kot doslej. Še posebej
se moramo posvetiti preventivi v smislu zmanjševanja za zdravje škodljivih vedenjskih
dejavnikov tveganja.
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Slika 1. Razširjenost (prevalenca) poglavitnih, z vedenjem povezanih dejavnikov tveganja za bolezni
srca in žilja med pregledanimi odraslimi prebivalci Slovenije, v starostnih skupinah od 35 – 65 let
(moški), oziroma 45 – 70 let (ženske). Podatki so prikazani za celotno populacijo v Registru oseb, ki
jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni (ROKVB) (n=416.490, 214.331 moških (51,5 %), 202.159 žensk
(48,5 %)), ter obdobje poročanja 2002 – 2012.
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Slika 2. Razširjenost (prevalenca) poglavitnih bioloških dejavnikov tveganja za bolezni srca in žilja
med pregledanimi odraslimi prebivalci Slovenije, v starostnih skupinah od 35 – 65 let (moški), oziroma 45 – 70 let (ženske). Podatki so prikazani za celotno populacijo v Registru oseb, ki jih ogrožajo
kardiovaskularne bolezni (ROKVB) (n=416.490, 214.331 moških (51,5 %), 202.159 žensk (48,5 %)),
ter obdobje poročanja 2002 – 2012.
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OPREDELITEV FIZIOLOŠKIH RAZLIK MED MOŠKIMI IN
ŽENSKAMI IN KORONARNO BOLEZNIJO
Dušan Šuput

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za patološko fiziologijo
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1. Uvod
Še vedno prevečkrat prevladuje prepričanje, da je koronarna bolezen srca z akutnim
zapletom – miokardnim infarktom – predvsem problem moških. V resnici za miokardnim
infarktom umre več žensk kot moških. V ZDA so kardiovaskularne bolezni pri ženskah
po 25 letu starosti glavni vzrok smrtnosti in pri tem skoraj dvakratno prekašajo vsa
onkološka obolenja skupaj. Največja porast umrljivosti zaradi kardiovaskularnih obolenj
se pojavi približno 10 let po menopavzi. Čeprav vsi podatki kažejo, da so ženske bolj
izpostavljene obolevnosti in smrtnosti zaradi kardiovaskularnih obolenj, pa je to še premalo v zavesti bolnic in zdravnikov. Zakaj?

2. Znaki, simptomi in stare dogme
Glavni vzrok za podcenjevanje kardiovaskularnih obolenj pri ženskah je verjetno razlika
v »dramatičnosti« znakov in simptomov miokardnega infarkta pri moških in ženskah. Pri
obeh je sicer nenadna ostra bolečina za prsnico, občutek pritiska na prsni koš z dušenjem in izguba zavesti mnogo redkejša kot drugi znaki, vendar so tudi vsi drugi znaki pri
ženskah pogosto milejši kot pri moških. Ženske simptome tudi pogosteje interpretirajo
kot kaj drugega, manj nevarnega. Pri ženskah izstopajo predvsem bolečina v vratu, čeljusti, zgornjem delu hrbta ali v abdomnu, dispneja, nausea in bruhanje, potenje, vrtoglavica in nepojasnjena utrujenost. Ti simptomi se tudi pogosteje pojavljajo v mirovanju.
Ženske simptome pogosto opisujejo kot zgago, prehlad, ali pa pripisujejo pričakovanim
problemom staranja. Morda so stare dogme, da so ženske zaščitene pred aterosklerozo
s svojimi hormoni, napačne? Kaj vse lahko vpliva na pogostost kardiovaskularnih obolenj
pri ženskah?

3. Fiziološke razlike, ki ženske ali varujejo ali pa bolj izpostavljajo kardiovaskularnim boleznim
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Še vedno je pogosto prepričanje, da estrogeni ženske varujejo pred miokardnimi obolenji in tako statistični kot eksperimentalni podatki to prepričanje potrjujejo pri ženskah
pred menopavzo. Estrogeni, ki se sproščajo v fertilnem obdobju, imajo vlogo tako v reprodukciji kot pri preprečevanju razvoja ateroskleroze z zaščito endotelija. Preprečevanje staranja in z njim povezanih bolezni z estrogenom po menopavzi pa je kmalu pokazalo, da estrogeni niso (le) izvir mladosti, temveč imajo razne škodljive posledice, vključno
s pogostejšimi kardiovaskularnimi zapleti in razvojem raka dojke. Tudi kombinirana terapija z estrogeni in progestinom ne rešuje problemov. Videti pa je, da je korist terapije
večja pri mlajših ženskah po menopavzi, in šele po petih letih terapije. Številne študije so
pokazale, da je raven testosterona v krvi obratno sorazmerna s pogostostjo aterosklerotičnih zapletov pri ženskah v pomenopavzi, vendar koristnost terapije z androgeni ni
potrjena in so rezultati kontroverzni.2

4. Kako estrogeni zaščitijo organizem pred aterosklerozo?
4.1. Ateroskleroza je bolezen endotelija.
Podrobne študije na živalih so pokazale, da estrogeni preprečujejo vnetje, endotelijsko
disfunkcijo in s tem aterosklerozo. V tem so tudi poglavitne razlike med obema spoloma.4
4.2. Vazodilatacija in zaščita pred adhezijo monocitov in trombocitov.
Pri normotenzivnih ženskah estrogeni preprečijo staranje endotelija in s tem arterij prek
vezave na receptorje v endoteliju. S tem aktivirajo NOS sintazo in nastajanje dušikovega
oksida (NO):
L-arginin + 3/2 NADPH + H+ + 2 O2

citrulin + NO + 3/2 NADP+

NO aktivira gvanilatno ciklazo, ki poveča koncentracijo cGMP. Zmanjša se vstop Ca2+
v gladke mišične celice (GMC), pride do aktivacije K+ kanalov in s tem hiperpolarizacije
GMC. Poleg tega od cGMP odvisna kinaza defosforilira lahke verige miozina, kar vse vodi
v relaksacijo GMC.
Premalo je še poznana vloga androgenih hormonov pri modulaciji endotelne funkcije,
saj so podatki v literaturi še kontradiktorni.5
4.3. Interakcija med estrogeni in osjo renin-angiotenzin-aldosteron
Hipertenzija je pomemben rizični dejavnik za razvoj ateroskleroze. Terapija z estrogeni
povzroči vazodilatacijo in lahko zniža arterijski pritisk in lahko tudi zniža raven renina v
krvi, medtem ko koncentracija angiotenzinogena naraste.3 Višje doze estrogenov zato
lahko vodijo v hipertenzijo, hkrati pa povečajo sintezo koagulacijskih faktorjev v jetrih in
globulina, ki veže spolne hormone. Vse to lahko proces ateroskleroze pospeši; kombinacija s progesteronom, ki je antagonist receptorjev za mineralokortikoide, lahko te učinke
estrogenov ublaži. Učinka na koncentracijo aldosterona ni opaziti.
4.4. Reparacija žil in angiogeneza
Glede na to, da je okvara endotelija prva stopnja v razvoju ateroskeroze, so vse snovi,
ki pospešujejo reparacijo in regeneracijo endotelija, anti-aterogene. Estrogeni se vežejo
na receptorje na endotelijskih celicah in pospešujejo migracijo in proliferacijo endotelijskih celic. Videti je tudi, da estrogeni povečajo ekspresijo žilnega rastnega faktorja (vascular endothelial growth factor – VEGF), in s tem pospešujejo angiogenezo.1 Ta proces
sicer lahko (deloma) kompenzira aterosklerotični proces, po drugi strani pa je angiogeneza tudi pomemben dejavnik pri rasti tumorjev.

5. Zaključki
5.1. Estrogeni v fertilnem obdobju ščitijo ženske pred aterosklerozo s preprečevanjem
vnetja, endotelijske disfunkcije, vazodilatacijo in povečanjem koncentracije HDL v krvi.
5.2. Terapija z estrogeni nima jasno dokazanih preventivnih učinkov proti kardiovaskularnim boleznim.
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5.3. Estrogeni, predvsem v višjih dozah, povečajo koncentracijo angiotenzina in koagulacijskih faktorjev , kar poveča nevarnost za razvoj kardiovaskularnih bolezni.
5.4. Nekaj podatkov kaže, da terapija z ženskimi spolnimi hormoni utegne biti koristna
predvsem pri mlajših ženskah po menopavzi in šele po dolgotrajnem jemanju kombinirane hormonske terapije.
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ŽENSKA DUŠA IN SRCE: PODOBE ŽENSKE OSEBNOSTI
Alenka Rebula1, Tatjana Zorko2

1
psihologinja, pesnica, pisateljica, profesorica družbenih ved na družboslovnem liceju
A. M: Slomška v Trstu.
2
Internistično – kardiološka ordinacija, dr. Tatjana Zorko
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

Pogled psihologinje
Kaj danes tare ženska srca? Ženske mi že veliko let govorijo o tem, da se partner z njimi
ne pogovarja, da med njima ni dialoga. To je najsplošnejša pritožba žensk v zrelih letih, a
tudi večine mlajših, ki jih poslušam v živo in po pismih, odkar se ukvarjam z ženskim svetom. Najprej sem mislila, da gre res za pomanjkanje pogovora, a s časom sem dojela, da
gre za nekaj drugega. Za nekaj, kar deluje v ozadju. Ženske močno pogrešajo živo, pristno
in občuteno zanimanje moškega za njihov notranji svet. Povabilo, naj spregovorijo o sebi.
Zato verjetno tudi zdravniku ne znajo več govoriti o sebi, če je umik v molk želja že postal njihovo življenje. Hrepenijo po tem, da bi jih moški (tudi katerikoli pomembni drugi)
spraševal bolj kot poslušal, se jim bližal kot zanimivi in skrivnostni deželi, ki jo želi odkriti, s
svojimi vprašanji izražal zanimanje za njeno srce. Ženska ne bo govorila, če ni gotova, da
bo sprejeta, in če si prej ne zagotovi občutka, da drugi želi slišati, kar bo povedala. Zato
običajno ženska začne po ovinkih in s težavo, da bi preverila odziv, in navadno prav zaradi te nerodnosti dobi odgovore, ki potrdijo, da nima smisla vztrajati. Ženskam manjka
pogum močnega srca, ki brani svojo pravico do polnega življenja. Do stikov, ki hranijo, do
bližine, ki te gleda kot pomembno in bogato skrivnost.
Srce je centralni senzor za občutenje našega življenjskega položaja v odnosih, jasno izraža, koliko se ženska počuti ljubeče povezana z najbližjimi, predvsem pa s seboj. S potrebo
po smislu lastnega obstoja in po prostem izražanju svojih najglobljih potreb. Predvsem
gre za občutenje lastne vrednosti. Za zavest, da ima moč za vodenje lastnega življenja,
moč poseganja. Srce, rojeno iz istih zarodnih lističev kot roke, ima vladarsko funkcijo v
organizmu, kot v simboličnem jeziku izražajo vse plemenske kulture. Vladar je v afriški
tradiciji srce svoje skupnosti in ne glava. Vladanje z glavo, z močjo uma je del civilizacije
logosa, Zahoda. Samo srčno vladanje prinaša blagostanje, srčnost pa je sinteza poguma, jasnosti in ljubeče odločnosti za doseganje cilja. Mogočnemu in skrbnemu vladarju
iz pravljice je lastna dežela enako dragocena, kot naj bilo ženski njeno telo - prostor
bivanja, prejemanja in dajanja. Streti srce ni le prispodoba, je natančen popis nekega
dogajanja. Prav tako srce, ki zaigra, stisniti koga na srce, dati komu srce… V simboličnem
jeziku vladarju - tako kot srcu – vsi služijo, da lahko on služi svoji deželi. Ta simbolika nakazuje funkcijo srca v ženskem življenju.
Ženska, ki srcu preprečuje, da bi prevzelo funkcijo vladanja, izgubi orientacijo za smiselnost življenja in zato tudi moč svoje ženskosti. Smisel življenja je v odnosih. V odnose pa
je treba vstopati čuteče in kraljevsko obenem, tako kot narekuje srce, častno in nežno.
Ženske danes izgubljajo oboje, saj je oboje povezano. Dostop do nežnosti preprečujejo
hitrost, garanje, prisila dnevnega ritma za ustrezanje zunanjim kriterijem, podrejanja
dolžnosti in privzgojeni slabi vesti. Prav tako trpi dostojanstvo, saj se ne moremo spoštovati, če ne čutimo, da znamo braniti suverenosti svojega bivanja in izbirati prednostnih
nalog.
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Okrevanje srca se kaže kot povrnjena vladarska drža, ko v življenju ženske prevzame
vodstvo modro srce, naravnano na izbrano smer. Poslušati žensko z držo, ki podpira to
njeno potrebo in izbiro, pomeni podpirati zdravo delovanje srca. Po drugi strani ne moremo podpirati te ženske drže prepričljivo in sočutno in biti na njeni strani, če ni to tudi
naša drža. V tem vidim nove naloge zdravnika in zdravnice, ki vnese v odnos tudi lastno
srčnost, pogum za drugačne pristope in moč lastnih suverenih življenjskih izbir ter povezovanja s kolegi za zdravje, ki zdravijo odnose in s tem srca ljudi.

Pogled publicistke dr. Mance Košir
Živimo v svetu, kjer pravila še vedno določajo moški. A čas je, da nehamo tekmovati z
njimi, z moškimi vzorci moči in oblasti, temveč se prebudimo v zavedanje svoje ženskosti.
Feminizem je opravil izjemno pomembno družbeno vlogo, zdaj je čas za povrnitev feminilnosti!
Mnoge ženske in moški tekmujejo med seboj. Kako zmotno, kako neproduktivno, kako
škodljivo za njih, njihove družine in skupnosti, v katerih tekmovalci živijo! Gre vendar za
kulturo dveh subjektov, moškega in ženskega, različna po biološki in psihološki sestavi, po
svoji etični postavitvi. IN ženski IN moški subjekt sta pomembna za graditev harmoničnih
medsebojnih odnosov in enakopravnih, pravičnih družbenih razmerij.

Pogled zdravnice
Ko sem razmišljala, kako naj ubesedim svoje misli in občutja o ženskem srcu in duši, sem
našla knjigo preventivne kardiologinje in osteopatinje dr. Suzanne Steinbaum's Heart
Book, Every Woman's Guide to a Heart – Healthy Life.
V knjigi, ki je posvečena ženskam vseh starosti, je ogromno informacij in srčnih zgodb.
Celotna knjiga pa nagovarja ženske (in seveda tudi moške), naj vodenje prepustimo srcu.
Ker je srce središče naše biti in ne glava, ki jo je naša kultura postavila za šefa. V resnici
ni «vse v glavi«, temveč »v srcu«.
Emancipacija je prinesla veliko dobrega in slabega. Način življenja žensk je postal glavni
dejavnik tveganja za srčne bolezni. Povečanje bolezni srca in ožilja pri ženskah zrcali, da
smo si ženske izbrale glavo in zapustile srce. Mislimo, da moramo biti »super ženske«, biti
povsod, biti vse, imeti vse in biti popolne. Samo sebe smo zaprle v kletko, jo zaklenile in
ključ izgubile.
Suzanne Steinbaum opisuje, kako je v svojem življenju znašla v različnih vlogah: polno
zaposlene kardiologinje, mlade mame, soproge, hčerke, prijateljice … Zato je začela »pokati po šivih« in pozabljati pomen zdravega načina življenja. Njeno delovanje je postala
teorija, ki jo je priporočala svojim pacientom, ni pa je izvajala pri sebi. Ugotovila je, da je
vpliv stresa na srce celo večji in bolj škodljiv kot slaba hrana in pomanjkanje telesnega
gibanja. In v resnici so stres, depresija in tesnoba, ki ju doživljamo doma in profesionalno,
slaba prehrana, sedeč način življenja, kajenje, pretirano pitje alkohola, debelost, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, že srčne bolezni. Gre samo za vprašanje časa, kdaj se
bodo izrazile.
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Ženske smo redko pripravljene glasno priznati, kako in koliko nas stres razjeda. Stres
škodi našemu srcu, škoduje celemu telesu, umu, delu, odnosom, življenju. Uničuje naše
zdravje. Preprečuje nam, da bi se naučile, kaj je dobro za nas. Sili nas, da gremo »po liniji
najmanjšega odpora«: uživamo slabo hrano, ker je najbolj dostopna in izbiramo telesno
neaktivnost. Stres povzroča tesnobo, depresijo, prenajedanje ali anoreksijo, vodi v izgubo veselja, življenjskega erosa in energije. Uničuje odnose, intimne in poslovne, načrte in
zdravje. Preprečuje, da bi skrbeli zase. Stres je tihi ubijalec.
Nekaj manjših raziskav je pokazalo, da je kronični stres bolj škodljiv za žensko kot za moško srce. Koronarne arterije se pri ženskah, ki so pod stresom, slabše širijo kot pri moških - verjetno zaradi endotelne disfunkcije. Morda je odgovor v tem, da ženske drugače
reagirajo na stres kot moški. V stresnih situacijah se moški borijo ali bežijo – telesno in
čustveno. Ženske lažje prenašamo najrazličnejše bolečine, ki jih povzroča stres, raje pomagamo drugim in nismo nagnjene k borbi ali begu. Ženske ne maramo konfrontacije.
Ženske rade govorimo, na dolgo in široko, dokler se ne počutimo bolje. Ta način reagiranja na stres lahko poimenujemo: umiri in sprijazni se. Kar je ravno nasprotno od boja
ali bega. Oba načina sta biološko, hormonsko in biokemično pogojena. Moški na stres
reagirajo antisocialno, ženske socialno. Ta razlika povzroča tudi dodatni stres v partnerskem odnosu. Za ženski način reakcije na stres je potreben čas za komuniciranje, za
pogovor. Ker ženske nimamo časa oz. si ga ne znamo vzeti, na stres reagiramo na moški
način. Žal pa nam ta način ne prinese umiritve. Borimo se bolj zato, ker je to edini način,
da gredo stvari naprej, ali bežimo in se ne soočimo s problemi, ker je to za nas lažje kot
konfrontiranje in konflikt.
Zato ženske potrebujemo druženje, družino, prijateljice, sestre, skupine in odnose. Nekoga, na katerega se lahko naslonimo in s katerim se lahko pogovarjamo. Stres najlažje
uravnavamo, ko ga v pogovoru delimo z drugimi. Če bi lahko iskreno govorili o svojih
občutkih, bi se veliko boljše počutili.
Suzanne Steinbaum svetuje, da ženske pričnemo pisati svojo »Srčno knjigo«. Namenjena je temu, da bi prepoznale samo sebe: kako živimo vsakdanje življenje, kaj čutimo in
občutimo, kje ponavljamo ene in iste napake … In kje so naši potencialni viri, da začnemo
živeti kot «lastnice same sebe«. Zdravje ni nekaj, kar imamo, temveč nekaj, kar si moramo
pridobiti. Preventiva bolezni srca in ožilja ter vseh drugih bolezni je naša aktivna izbira.
Ker spremembe življenjskega stila niso enako učinkovite za vse, mora vsaka ženska
odkriti svoj način. Pri tem ni dovolj, da si želimo sprememb, odkriti moramo tudi naš
način. Pisanje srčne knjige je pripovedovanje svoje zgodbe. Pripovedovanje, poslušanje in prebiranje zgodb nas zdravi telesno, čustveno, duhovno in socialno. V sebi nosimo odgovore. Pogosto jih ne poznamo, dokler ne spregovorimo na glas. Najprej sebi in
nato drugemu. Kot pravi židovska modrost: “Če nisem zase, kdo je potem zame? Če sem
samo zase, kdo sem potem? In če ne sedaj, potem kdaj?“
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Uvod
Arterijska hipertenzija in njeni zapleti predstavljajo pomemben zdravstveni problem.
Glede na epidemiološke podatke iz leta 2009 je prevalenca hipertenzije v Sloveniji visoka. Pri obravnavi žensk s hipertenzijo moramo biti pozorni na nekaj razlik.

Nekaj (bolj ali manj znanih) dejstev o hipertenziji pri ženskah
Epidemiološki podatki so v ZDA v letih 1988-1994 pokazali veliko razliko v urejenosti krvnega tlaka med ženskami in moškimi (31.2 % proti 20.7 %). V naslednjem opazovanem
obdobju (1999-2004) se je to razmerje obrnilo (ciljni krvni tlak je doseglo 34.2 % žensk
in 36.2 % moških). (1) Zanimivo je, da je večji delež žensk zdravljen, kar je verjetno povezano s pogostejšimi obiski pri zdravnikih. Slovenski podatki nam tega trenda ne potrdijo
– zadnji podatki so pokazali 36.3 % urejenost pri ženskah in 25.8 % pri moških (skupno
31.8% urejenost).2
V velikih randomiziranih raziskavah so ženske zastopane v 44 %, (3) vendar pa so le v 24
% vseh raziskav s področja srčnožilnih bolezni podani rezultati glede na spol. V slednjih
so ugotovili podobno znižanje krvnega tlaka pri moških in pri ženskah in niso opažali razlik
v učinkovitosti posameznih skupin antihipertenzivov.4
V več raziskavah so potrdili, da ženske navajajo dvakrat več neželenih učinkov kot moški.
Predvsem to velja za kašelj po zaviralcih konvertaze ter otekline po kalcijevih antagonistih. Dokumentirana je tudi večja pojavnost hipokaliemije in hiponatriemije po zdravljenju s tiazidnimi diuretiki pri ženskah. Izjema je putika po tiazidnih diuretikih, ki je pogostejša pri moških. Zanimivo je tudi, da so se neželeni učinki pojavljali enako pogosto tudi pri
ženskah, ki so prejemale placebo.5
Ženske v rodnem obdobju imajo nižje tveganje za srčnožilne bolezni (vključno s hipertenzijo) kot moški, po menopavzi pa se tveganje postopoma izenačuje. V obdobju nad 65
let je prevalenca hipertenzije pri ženskah višja kot pri moških.

Ženske v rodnem obdobju
Pri ženskah v rodnem obdobju se moramo izogibati zaviralcem konvertaze in blokatorjem angiotenzinskih receptorjev zaradi možnega teratogenega učinka. Prav tako ne
uporabljamo direktnega reninskega inhibitorja aliskirena, čeprav nimamo nobenih dokazov o teratogenosti. V praksi se v rodnem obdobju srečujemo z dvema problemoma:
z uporabo hormonske kontracepcije in s hipertenzijo med nosečnostjo.
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Hormonska kontracepcija
Podatki o porastu krvnega tlaka ob uporabi oralnih kontraceptivov so zastareli. Večina
podatkov je bila pridobljenih ob uporabi starejših oralnih kontraceptivov z višjo vsebnostjo estrogenov v primerjavi z novejšimi. V literaturi najdemo podatek o pojavnosti
hipertenzije pri približno 5 % uporabnic. Estrogeni tudi v nizkih odmerkih (npr. 20-30 μg,
kar je sedaj največ v uporabi) zvišajo krvni tlak za nekaj mmHg. Nasprotno pa velja za 2.
in 3. generacijo progestinov (npr. levonorgestrel in drospirenon), ki so šibki zaviralci mineralokortikoidnih receptorjev in znižajo krvni tlak za 1-4 mmHg. Vse več pa je dokazov,
da se ob jemanju drospirenona poveča tveganje za pojavnost venske tromboze.3
P
odatkov o vplivu novejših oblik kontraceptivov (transdermalni, vaginalni, maternični vložki) na krvni tlak in na srčnožilno zbolevnost in umrljivost še nimamo, je pa dokazana
povezava uporabe transdermalnih obližev in vaginalnih obročkov z večjo pojavnostjo
venskih trombembolizmov.
Pred predpisovanjem oralnih kontraceptivov je potrebno pravilno izmeriti krvni tlak. Pri
ženskah starejših od 35 let moramo oceniti srčnožilno tveganje. Pri ženskah z neurejeno arterijsko hipertenzijo ni priporočena uporaba oralnih kontraceptivov. Prekinitev
zdravljenja s preparati, ki vsebujejo estrogene, lahko izboljša nadzor nad hipertenzijo.
Pri ženskah, ki kadijo in so starejše od 35 let, moramo biti pri predpisovanju oralnih kontraceptivov previdni.3

Hipertenzija med nosečnostjo
Hipertenzija je bolezensko stanje, ki najpogosteje zaplete normalen potek nosečnosti.
Možni zapleti pri materi so abrupcija placente ter akcelerirana (maligna) hipertenzija z
akutno okvaro tarčnih organov. Zapleta pri plodu sta zastoj rasti in prezgodnji porod.1
Najverjetnejši patofiziološki mehanizem je ishemija placente s sproščanjem vazoaktivnih
substanc.
Hipertenzivne bolezni v nosečnosti razdelimo:
•
preeksistentna (kronična) hipertenzija;
•
preeklampsija-eklampsija;
•
gestacijska hipertenzija;
•
postpartalna hipertenzija (če vztraja več kot 3 mesece po porodu, jo preimenujemo
v kronično).
Kdaj pričeti z zniževanjem krvnega tlaka med nosečnostjo? Podatkov iz raziskav nimamo. Splošen dogovor je, da pri nosečnicah pričnemo krvni tlak zniževati, kadar poraste
nad 160/110 mmHg, medtem ko je zdravljenje blago oz. zmerno povišanega krvnega
tlaka (pod 160/110 mmHg) vprašljivo. Kljub pomanjkanju dokazov pa zadnje evropske
smernice3 ponovno poudarjajo, da naj bi razmislili o uvedbi antihipertenzivne terapije,
kadar je krvni tlak nad 140/90 mmHg pri nosečnicah:
•
z gestacijsko hipertenzijo z oz. brez proteinurije;
•
s kronično hipertenzijo (ki se je pričela pred nosečnostjo) in
•
s hipertenzijo z asimptomatsko ali simptomatsko okvaro organov.
Zdravila izbora med nosečnostjo so metildopa, labetalol in nifedepin kot edini kalcijev
antagonist preizkušen v času nosečnosti. Preostala zdravila (blokatorji beta, diuretiki)
nimajo dokazane varnosti in jih uporabljamo le v zelo redkih primerih. Blokatorji beta
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bi lahko povzročali zastoj rasti ploda v zgodnji nosečnosti. Vsa zdravila, ki delujejo na
sistem renin-angiotenzin (zaviralci konvertaze, blokatorji angiotenzinskih receptorjev, direktni reninski inhibitorji) se med nosečnostjo ne smejo uporabljati. V urgentnih stanjih
preeklampsije praviloma zdravila apliciramo intravensko; na voljo imamo labetalol, natrijev nitroprusid ali nitroglicerin.

Menopavza, hormonsko nadomestno zdravljenje
Pričetek menopavze s hormonskimi spremembami je povezan s povečanim tveganjem
za srčnožilne bolezni in porastom krvnega tlaka. Posebnosti pri zdravljenju žensk v menopavzi s hipertenzijo ni.
Hormonsko nadomestno zdravljenje nima mesta v primarni in sekundarni preventivi
srčnožilnih bolezni. Verjetnost, da bo ob nadomestnem zdravljenju prišlo do porasta
krvnega tlaka, je majhna.3

Zaključek
Srčnožilne bolezni, h katerim doprinese velik delež arterijska hipertenzija, so najpogostejši vzrok smrti tudi med ženskami. Kljub vse večji prosvetljenosti populacije in vse večjemu naboru razpoložljivih zdravil je nadzor krvnega tlaka še vedno slab, se pa glede
na epidemiološke podatke izboljšuje. Korist antihipertenzivnega zdravljenja in odzivnost
na posamezna zdravila sta pri moških in pri ženskah enaki. Posebna obdobja v življenju
žensk pa določajo prilagojeno obravnavo pridruženih bolezni. Priporočila za obravnavo
hipertenzije pri ženskah so zbrana v tabeli 1.3

Priporočila
Hormonsko nadomestno zdravljenje ni priporočljivo v primarni in
sekundarni preventivi srčno žilnih bolezni. V primeru uporabe pri
mlajših perimenopavzalnih ženskah moramo pretehtati tveganje
in dobrobit.
V nosečnosti je medikamentozna terapija priporočljiva in potrebna
pri hudi hipertenziji (SKT >160 mmHg in/ali DKT >110 mmHg).
O medikamentozni terapiji razmislimo pri nosečnici s stalno
zvišanim krvnim tlakom ≥150/95 mmHg in v primeru gestacijske
hipertenzije (KT ≥140/90 mmHg) ali prisotnosti okvare organov ali
simptomov.
Pri ženskah z visokim tveganjem za preeklampsijo in nizkim
tveganjem za gastrointestinalno krvavitev priporočamo nizek
odmerek aspirina od 12. tedna nosečnosti dalje.
Pri ženskah v rodni dobi in pred želeno nosečnostjo niso
priporočljiva zdravila, ki blokirajo sistem renin-angiotenzin.
Metildopa, labetalol in nifedipin so primerni za zdravljenje
hipertenzije v nosečnosti. Intravenski labetolol, nitroprusid ali
nitroglicerin lahko uporabimo v primeru urgentnega stanja
(preeklampsija).

Razred Raven
III

A

I

C

IIb

C

IIb

B

III

C

IIa

B

Tabela 1. Zdravljenje hipertenzije pri ženskah (povzeto po (3)).
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Povzetek
Pri nekaterih boleznih vezivnega tkiva je povečana nevarnost za razvoj ateroskleroze
in posledično kardiovaskularnih bolezni (CVB). Najbolj očitno je to pri sistemskem Lupus erythematodeus (SLE), revmatoidnem artritisu (RA), sistemskem vaskulitisu in pri
antifosfolipidnem sindromu. Razvoj ateroskleroze je tesno povezan ali celo povzročen z
vnetjem, zato ni čudno, da je lahko pospešen pri avtoimunskih boleznih. Številne bolezni
veziva, zlasti SLE, sistemska skleroza in nekoliko manj RA, so pogostejše pri ženskah,
zato je pri teh bolnicah še posebej potrebno vedeti, da so bolj izpostavljanje tveganju za
razvoj CVB. Najočitneje je to pri mlajših bolnicah, saj je npr. prezgodnji razvoj CVB pri SLE
kar 50 krat pogostejši kot pri preostali populaciji.3 Pri tem pa tudi ne gre zanemariti dejstva, da so pri bolnikih z nekaterimi avtoimunskimi boleznimi pogostejši tudi drugi rizični
faktorji kot npr. hipertenzija, kajenje, dislipidemije itd. Namen tega prispevka je podati
kratek pregled znanih vzrokov, ki pospešujejo razvoj ateroskleroze in CVB pri nekaterih
avtoimunskih boleznih vezivnega tkiva.

Revmatoidni artritis
RA je najpogostejša vnetna avtoimuna bolezen, saj je prevalenca med 0,5 in 2 %, odvisno od geografske lokacije. Pri ženskah je RA nekoliko pogostejši kot pri moških. Povezava
med RA in razvojem ateroskleroze in CVB je izrazitejša pri bolnikih s pozitivnim revmatoidnim faktorjem in močno povišano vrednostjo C-reaktivnega proteina (CRP) kar je
razumljivo, saj je vnetje pomemben dejavnik razvoja ateroskleroze. Pri bolnikih z RA in
pozitivnim revmatoidnim faktorjem je tako smrtnost zaradi CVB 50% višja kot pri enako
stari populaciji.5
Pri bolnikih z RA so pogostejši tudi drugi, klasični rizični faktorji in sicer predvsem kajenje
in dislipidemija. Tipično je znižanje koncentracije HDL in LDL ter povišanje koncentracije
VLDL in trigliceridov. Izkazalo pa se je, da je večja pojavnost CVB opazna pri bolnikih z RA
tudi po korekciji za te rizične dejavnike.
Terapija RA, zlasti uporaba sintetičnih imunomodulirajočih zdravil (npr. metotreksata),
zmanjša celotno umrljivost bolnikov z RA za 60 % in umrljivost zaradi CVB za 70 %. Z uporabo novih antirevmatikov in terapevtskih pristopov se zmanjšuje uporaba steroidov, ki
v visokih odmerkih pospešijo razvoj ateroskleroze (metabolni dejavniki), v nižjih odmerkih
pa takšen učinek ni bil neizpodbitno dokazan.

Sistemska skleroza
Sistemska skleroza se tudi pogosteje pojavlja pri ženskah, vendar ni dokazov, da je povezana s pospešenim razvojem ateroskleroze. Ta bolezen prizadene predvsem manjše
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žile z zadebelitvijo intime in vazospazmom, kar vodi v hipoksijo ali anoksijo tkiv in organov.

Primarni antifosfolipidni sindrom
Čeprav so klinično v ospredju ponavljajoče se tromboze ven in arterij, podrobnejši pregled razkrije tudi pogostejše zadebelitve intime v karotidnih arterijah in zmanjšano podajnost arterij. Prisotnost IgG antikardiolipina in drugih protiteles, npr. anti-oxLDL in
anti-β2-glikoproteina-I pospešujejo razvoj ateroskleroze. Za anti-β2-glikoprotein-I so
ugotovili tudi mehanizem delovanja – pospešuje privzem oksidiranega LDL v intimo arterij.4

Sistemski lupus eritematozus
SLE se pogosteje pojavlja pri ženskah, hkrati pa je to vezivno-tkivna avtoimunska bolezen, ki najmočneje pospešuje razvoj ateroskleroze in CVB. Ugotovili so, da imajo bolnice
s SLE 5-6 krat povečano tveganje za razvoj CVB, mlajše ženske (35-44 let) pa kar 50
krat.3 Pri teh bonicah so sicer pogostejši tudi drugi rizični faktorji, predvsem hiperholesterolemija, hipertenzija in diabetes, vendar je tudi po korekciji za te dejavnike tveganje
za razvoj CVB še vedno 8 do 17 krat večje kot pri preostali populaciji. Po eni strani to kaže
na druge vzroke za razvoj ateroskleroze, po drugi strani pa lahko z zdravljenjem diabetesa, hipertenzije in hiperholesterolemije tveganje za razvoj CVB močno zmanjšamo tudi
pri teh bolnicah.
Terapija s steroidi, zlasti z visokimi odmerki, je dodaten dejavnik tveganja, saj vpliva tako
na razvoj diabetesa kot dislipidemije. Steroidi vodijo v centralno debelost, gluklozno intoleranco in hipertenzijo. Izkazalo se je, da nizki odmerki steroidov ne vplivajo bistveno na
sestavo lipidov v krvi, medtem ko višji odmerki, ki so prehodno potrebni v terapiji, močno
povečajo koncentracijo trigliceridov in LDL holesterola.
Pomemben dejavnik razvoja ateroskleroze pri SLE pa je bolezen sama. Gre za sistemski
vnetni proces, pri katerem se sproščajo številni mediatorji vnetja, vključno s citokini, kemokini, avtoimunimi protitelesi, aktivacijo komplementa in z ekspresijo adhezijskih molekul na endoteliju in vnetnih celicah. Sistemski vnetni proces tako vpliva tudi na arterije in
s povzročanjem disfunkcije endotelija pospešuje razvoj ateroskleroze.2
Poleg tega razna avtoimuna protitelesa, npr. antifosfolipidna protitelesa, povečujejo
nagnjenost k trombotičnim zapletom in akutnim zapletom CVB.

Miozitis
Pri miozitisih, tako pri polimiozitisu kot pri dermatomiozitisu, so opazili povečano pojavnost miokardnega infarkta in cerebrovaskularnega inzulta. Pri manjši skupini bolnikov
z miozitisom je izražena tudi prizadetost srčne mišice, na kar je potrebno biti pozoren
pri obravnavi bolnika z miozitisom. Razvoj ateroskleroze je tudi pri miozitisih pospešen,
vendar vzroki še niso dovolj pojasnjeni. Eden od vzrokov je verjetno podoben kot pri nekaterih drugih avtoimunih obolenjih – sistemsko vnetje. Drug, verjetno še pomembnejši
vzrok za povečano pojavnost CVB, pa je dolgotrajna terapija s steroidi.
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Zaključek
1. Pri številnih avtoimunih boleznih, ki so pogostejše pri ženskah, je pospešen razvoj ateroskelroze in CVB.
2. Vzroki za povečano tveganje za razvoj CVB pri teh bolnicah so avtoimuna protitielesa,
sistemsko vnetje, klasični rizični faktorji in terapija s steroidi
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Tabela 1: pregled rizičnih dejavnikov za razvoj kardiovaskularnih bolezni pri avtoimunih
vezivnih boleznih. Povzeto po Awal Al Husain in Ian N. Bruce, 2010
Vezivno-tkivna Rizični faktorji
bolezen /
povezani z
sindrom
boleznijo /
sindromom
Sistemski lupus Aktivacija
erythematosus komplementa
(SLE)
IFN tip 1

Klinična /
Klasični rizični
subklinična
faktorji
ateroskleroza

Kardiovaskularna Vpliv terapije
bolezen

Karotidni plaki Holesterol

5 x povečana
pogostnost
koronarne
bolezni srca

Starost
Povečana
hitrost
pulznega vala Hipertenzija
Antifosfolipidna v aorti
protitelesa
S tokom krvi
povzročena
dilatacija

Steroidi so
rizični faktor

Do 10 x povečana
incidenca CVI

Kalcifikacija
aorte
Revmatoidni
artritis

Anticiklična
citrulinirana
protitelesa
Podobni/
skupni epitopi
Revmatoidni
faktor
C-reaktivni
protein

Primarni
sistemski
vaskulitis

Sistemsko
vnetje

Sistemska
skleroza

?

Karotidni plaki Kajenje
Hipertenzija
Povečana
hitrost
pulznega vala
v aorti

Zmanjšana
nevarnost:
metotreksat

Koronarna
bolezen srca

Steroidi –
povečano
tveganje za
aterosklerozo
?

S tokom krvi
povzročena
dilatacija

Karotidni plaki ?

Zadebelitev
intime v
karotidah
Primarni
Antifosfolipidna Zadebelitev
antifosfolipidni protitelesa
intime v
sindrom
karotidah
Miozitis
?
?
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1 do 2 x
povečana
incidenca
kardiovaskularne
bolezni

?

?

Miokardni infarkt

Hipertenzija

CVI
Miokardni infarkt

Lipidi

CVI

?

VPLIV HORMONOV PRI ŽENSKAH V REPRODUKTIVNEM
OBDOBJU IN V POMENOPAVZI
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Uvod
Ženski fenotip soustvarjajo estrogeni in progesteron. Ker vplivajo na skelet, mišično
maso in maščobno tkivo, oblikujejo zunanjo obliko telesa, držo, hojo in telesno zmogljivost, pa tudi fizično atraktivnost in reprodukcijo.
Reproduktivno obdobje ženske se prične z menarho (prvo menstruacijo) in traja
povprečno 20 let do začetka predmenopavze (slika 1).1 Predmenopavzo opredelimo kot
fazo postopnega usihanja delovanja jajčnikov z motnjami menstruacijskega ciklusa ter
psihičnimi in telesnimi spremembami. Zaključi se z menopavzo, ki je zadnja menstruacija
v reproduktivnem obdobju ženske. Določimo jo retrogradno, eno leto po zadnji spontani
menstruaciji. V razvitem svetu nastopi okoli 50. leta starosti, v deželah z nižjim ekonomskim standardom med 43. in 48. letom, v Sloveniji pa je bila srednja starost ob menopavzi za prejšnje desetletno obdobje 52,4 let. Perimenopavza ali klimakterij je obdobje
pred menopavzo in najmanj eno leto po njej. Pomenopavzo, po dokončnem prenehanju
menstruacije, pa delimo v zgodnjo (do 5 let po menopavzi) in pozno pomenopavzo (več
kot 5 let po menopavzi).
Perimenopavza
Reproduktivno obdobje

↑

Predmenopavza
zgodnja

pozna

8 let

2 leti

20 let

Menarha

Pomenopavza
zgodnja

↑

1 leto

4 leta

pozna
do konca življenja

Menopavza

Slika 1. Časovna razdelitev reproduktivnega in pomenopavznega obdobja.1

Reproduktivno odbobje
Osnovna značilnost reproduktivnega obdobja je menstruacijski ciklus, ki vključuje sinhronizirane ciklične spremembe na ravni jajčnikov, jajcevodov, maternice in nožnice. Učinek
delovanja spolnih hormonov je viden tudi v drugih tkivih in tarčnih organih zaradi prisotnosti receptorjev za estrogene in progesteron.
Ženski spolni hormoni imajo protivnetno in protiaterosklerotično delovanje. Na razvoj
ateroskleroze vplivajo preko delovanja na endotelne celice, gladke mišične celice in makrofage.2, 3
Na površini in v citoplazmi endotelnih celic velikih žil (aorta, karotidna in renalna arterija)
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prevladujejo alfa estrogenski receptorji, ekspresija z G-proteinom povezanih estrogenskih receptorjev pa je vidna predvsem v endotelu manjših arteriol. Estrogeni vplivajo
na žilni tonus, fiziološko pomembnejše pa je njihovo protiaterosklerotičnho delovanje. S
pospešeno proliferacijo endotela in zaviranjem sproščanja mediatorjev vnetja so neposredno vpleteni v procese re-endotelizacije poškodovane arterijske stene. Estrogeni
inhibirajo z vnetjem povzročeno ekspresijo adhezijskih molekul, v endotelnih celicah koronarnih arterij pa zmanjšujejo tudi nastajanje kemotaktičnih faktorjev za monocite.
Progesteronski receptorji so prisotni v endotelu velikih in majhnih žil. Tako kot estrogeni
tudi progesteron zmanjšuje nastajanje adhezijskih molekul, vendar pa brez prisotnosti
estrogenov nimajo vpliva na proliferacijo endotelnih celic. Sam progesteron celo inhibira
re-endotelizacijo poškodovane arterijske stene.
Na gladkih mišičnih celicah so prisotni alfa in beta estrogenski receptorji. Razmerje med
njimi zaradi nasprotujočega delovanja pomembno vpliva na končni učinek. V povezavi z
aterosklerozo vezava estradiola na alfa receptorje inhibira proliferacijo celic pri poškodbi žilne stene, nasprotni učinek pa ima vezava na beta receptorje - dviga lokalni nivo
proliferativnih mediatorjev (npr. inzulinu podobnega rastnega faktorja). Poleg vpliva na
proliferacijo estrogeni zmanjšujejo tudi nivo oksidativnega stresa s spodbujanjem sinteze antioksidativnih encimov (superoksidna dizmutaza, NO sintaza).
Progesteron zmanjšuje proliferacijo gladkih mišičnih celic in veča ekspresijo receptorjev
za angiotenzin II. Ker spodbuja nastajanje reaktivnih kisikovih spojin, nasprotuje zaščiProgesteron zmanjšuje proliferacijo gladkih mišičnih celic in veča ekspresijo
tnemu učinku estrogenov
na sintezo antioksidativnih encimov.
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Slikakoncetracije
2. Serumske koncetracije
estradiolain
in FSH
v periin pomenopavznem
obdobju.
Slika 2. Serumske
estradiola
FSH
v periin pomenopavznem
obdobju.4

V zgodnji pomenopavzi prevladujejo fiziološki procesi prilagajanja na spremenjeno hormonsko ravnovesje v telesu in pomanjkanje estrogenov. Vrednosti estradiola se kljub
rezidualni ovarijski aktivnosti zmanjšajo pod 20 pg/ml, kar je 10x manj kot v času ovulacije. Zmanjšajo se tudi vrednosti estrona, vendar je njegov relativni padec manjši, 50%.
Sinteza estrona poteka predvsem v maščevju, delno tudi v mišicah in v kostnem mozgu
in je zato neposredno povezana s telesno maso.
Čeprav imajo ženske s prekomerno težo večje pomenopavzne serumske koncetracije
estrogenov v primerjavi z normalno prehranjenimi, obe populaciji ogroža zvečana koncentracija celotnega holesterola, holesterola LDL in trigliceridov ter zmanjšana koncentracija holesterola HDL.

Hormonsko nadomestno zdravljenje
Osnova hormonskega nadomestnega zdravljenja (HNZ) je dodajanje estrogenov, gestagenov ali obeh, v različnih odmerkih in različnih načinih aplikacije. Po letu 2002, ko
so bili strokovni in laični javnosti predstavljeni izsledki neželenih učinkov HNZ v raziskavi
Woman’s Health Initiative (WHI), se je interes za tovrstno zdravljenje zmanjšal povsod
po svetu. Kasneje so številne študije dokazale neustreznost WHI metodologije in ovrgle
njene zaključke o povečanem tveganju za nastanek invazivnega karcinoma dojk in kardiovaskularnih zapletov. Kljub temu se zaupanje v HNZ zelo počasi vrača.
Slovenski konsenz o menopavzni medicini je bil sprejet na sestanku Slovenskega menopavznega društva novembra 2008 na Ptuju.5 HNZ je zdravilo izbire za lajšanje klimakteričnih nevrovegetativnih simptomov in naj se uporablja v čim manjšem, še učinkovitem
odmerku, prilagojeno individualnim potrebam posameznice. Tveganje za srčno-žilne
bolezni se ne poveča, če HNZ uporabljajo ženske, stare 50-59 let in če od menopavze
ni minilo več kot 10 let, v zgodnji pomenopavzi pa zmanjšuje tveganje za koronarno bolezen.
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Uvod
Osteoporoza in ateroskleroza sta globalna zdravstvena problema, ki pogosto nastopata skupaj. V zadnjih letih raziskave kažejo, da ju ne povezuje le starost bolnikov, pač
pa tudi skupni etiopatogenetski mehanizmi. Za hkratno pojavnost osteoporoze in ateroskleroze so ogrožene predvsem ženske po menopavzi, zato ni presenetljivo, da je bila
velika večina raziskav opravljenih ravno na tej populaciji.1, 2

Epidemiološki podatki
Ugotovili so, da je znižana mineralna kostna gostota (MKG) pri pomenopavznih ženskah
povezana s povečano umrljivostjo, predvsem zaradi srčnožilnih vzrokov in lahko neodvisno napove pomembno koronarno bolezen, periferno arterijsko bolezen in možgansko
kap. MKG je po nekaterih podatkih obratno sorazmerna s prisotnostjo arterijskih kalcifikacij, ki so eden od surogatnih kazalcev za obremenitev z aterosklerozo.1 Stopnja aortne
kalcifikacije pri pomenopavznih ženskah je bila v raziskavah neodvisni napovedni dejavnik pospešene izgube MKG in zloma kolka, kakor tudi zloma vretenc.2

Domnevni skupni etiopatogenetski mehanizmi
Poleg dobro znanih škodljivosti, kot so starost, kajenje, prekomerno uživanje alkohola in
telesna neaktivnost, naj bi bili razlog za skupno pojavljanje osteoporoze in ateroskleroze
tudi nekateri enotni patofiziološki mehanizmi, ki potekajo tako v aterosklerotično spremenjeni in kalcificirani arterijski steni, kot tudi v kosteh. Osrednjo vlogo v tem smislu naj
bi imel sistem receptor aktivator jedrnega faktorja κB (RANK)/RANK ligand/osteoprotegerin (OPG), ki je ključen za aktivacijo osteoklastov in razgradnjo kosti, poleg tega pa
verjetno tudi za nastajanje kalcifikacij v arterijski steni. V aterosklerotičnih lehah so našli
več kostnih beljakovin, kot so gama-karboksiglutamatne (Gla) beljakovine, osteopontin
in kostne morfogenetske beljakovine (BMP), ki imajo pomembno vlogo v mineralizaciji.
Oksidirani lipidi so ključni v aterogenezi, poleg tega pa imajo tudi zaviralni vpliv na osteoblaste in tako preprečujejo gradnjo kosti. Ateroskleroza naj bi bila po nekaterih teorijah
posledica kroničnega vnetja, ki ga spremlja povišana vrednost interlevkina (IL) -6, ta pa
spodbuja razgradnjo kosti z osteoklasti. Ne smemo pozabiti tudi na neposredne posledice pomanjkanja estrogenov na žile in kost po menopavzi ter posredne škodljive učinke
preko povišanja parathormona (PTH), ki povzroči razgradnjo kosti in odlaganje kalcija v
mehkih tkivih, med drugim v ožilju in miokardu.2
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Zdravila
Če nastanek osteoporoze in ateroskleroze res poteka vzporedno in vsaj deloma zaradi
enakih patofizioloških mehanizmov, bi bilo seveda idealno oba bolezenska procesa zdraviti naenkrat z enakimi zdravili. Do tega je seveda še daleč, kopiči pa se znanje o tem,
kako vplivajo zdravila za eno bolezen na potek druge in obratno.

Vpliv zdravil za osteoporozo na srčnožilni sistem
Zdravljenja, pa tudi preprečevanja osteoporoze si do nedavnega ni bilo moč zamisliti
brez dodajanja kalcija. Danes to ni več samoumevno, saj je bilo objavljenih nekaj poročil
o tem, da kalcijevi dodatki pomembno povečajo tveganje za srčnožilne bolezni, vključno z
miokardnim infarktom. Na voljo so tudi nasprotni podatki o zaščitni vlogi kalcija. Obenem
se pojavljajo dvomi o ugodnem učinku tega minerala na preprečevanje zlomov. V klinični
praksi ženskam nad 50 let in moškim nad 70 let priporočamo 1200 mg kalcija dnevno,
mlajšim pa 1000 mg dnevno. Najbolj preprosto in naravno je zaužiti predpisano dnevno
količino kalcija s hrano, če je le mogoče. Vitamin D je obvezna komponenta zdravljenja
osteoporoze, saj ima ugodne učinke na skeletnomišični sistem. Uspešno zmanjša tveganje za padce in nevretenčne zlome, vključno z zlomom kolka. Pri vseh z osteoporozo v
prvem mesecu zdravljenja zapolnimo zaloge vitamina D s holekalciferolom (vitamin D3)
2000 E (50 ug) dnevno ali 14000 E tedensko (Plivit D3 10 kapljic dnevno ali 70 kapljic 1 x
tedensko). Nadaljujemo z vzdrževalnim odmerkom holekalciferola 800 – 1000 E dnevno
ali 5600 – 7000 E tedensko.3
Vitamin D naj bi bil koristen še za preprečevanje mnogih drugih bolezenskih stanj. Tako
naj bi po podatkih observacijskih raziskav kar do 58% zmanjšal tveganje za srčnožilne
dogodke, za slabo tretjino pa smrtnost. Randomizirane klinične raziskave teh čudežnih
učinkov vitamina D niso potrdile. Čakamo sicer še na zaključek nekaterih velikih študij,
kljub temu pa se vse bolj uveljavlja mnenje, da pomanjkanje vitamina D ni vzrok, ampak
posledica slabega zdravja.4
Nedavna metaanaliza randomiziranih kliničnih raziskav z zdravili za osteoporozo je pokazala, da zdravljenje osteoporoze zmanjša smrtnost za približno 10 %. Večina vključenih raziskav je preučevala bisfosfonate, ki jih za preprečevanje zlomov še vedno največ
uporabljamo. Vse več je podatkov, da ta zdravila, ki delujejo na isto encimsko pot kot
statini, morda posnemajo nekatere njihove učinke in zavirajo razvoj ateroskleroze. Na
voljo sta dve raziskavi, v katerih so ugotovili, da so imeli bolniki, ki so jemali bisfosfonate
signifikantno nižje tveganje za miokardni infarkt v primerjavi z bolniki brez teh zdravil.
Nasprotno je nedavna dodatna analiza randomiziranih kliničnih raziskav s stroncijevim
ranelatom opozorila na večje tveganje za miokardni infarkt pri aktivno zdravljenih bolnicah s predhodno ishemično boleznijo srca, periferno arterijsko boleznijo, možgansko
žilno boleznijo in/ali neurejeno arterijsko hipertenzijo. To je seveda predpisovanje stroncijevega ranelata znatno omejilo. V tem smislu je zato pomirjujoča nedavno objavljena
raziskava, v kateri so dokazali, da ima prvo biološko zdravilo za osteoporozo denosumab
po treh letih zdravljenja nevtralen učinek tako na aortne kalcifikacije, kot tudi na incidenco srčnožilnih neželenih dogodkov. Če vemo, da je denosumab monoklonsko protitelo
proti RANK ligandu, ki naj bi imel pomembno vlogo pri nastanku arterijskih kalcifikacij
in razvoju ateroskleroze, gre pravzaprav za manjše razočaranje, saj bi vsaj teoretično
pričakovali bolj ugodne rezultate.3
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Vpliv zdravil za srčnožilne bolezni na kost
Teoretično so v tem smislu zaradi mehanizma delovanja seveda najbolj zanimivi statini.
Predklinične raziskave so potrdile, da statini spodbujajo gradnjo kosti. Nekatere observacijske raziskave so tudi nakazale možnost, da imajo bolniki na statinih nižje tveganje za
zlome, vendar pa randomizirane klinične raziskave niso potrdile jasnega učinka statinov
na MKG, zato jih zaenkrat za zdravljenje osteoporoze ne priporočamo. Tiazidi imajo verjetno ugodne učinke na kost, prav tako beta-blokatorji, vendar zaenkrat brez prepričljivih
podatkov o ugodnem vplivu na incidenco zlomov. Še največ obetajo nitrati, ki so zelo poceni in dokazano zvišajo MKG, zato z zanimanjem pričakujemo prve podatke o njihovem
vplivu na zlome. Nasprotno diuretiki zanke in varfarin kostem verjetno škodijo.5
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Uvod
Koronarna bolezen se pri ženskah razvije 5-10 let kasneje kot pri moških, a so kljub temu
kardiovaskularne bolezni (KVB) v 42 % vzrok za prezgodnjo umrljivost žensk mlajših od
75 let, še posebej v manj in srednje razvitih državah.1 Nedavne raziskave so pokazale,
da pri mlajših ženskah ni upada umrljivosti zaradi koronarne bolezni, kot je to primer v
ostali populaciji.2 Smernice za obravnavo KVB temeljijo na raziskavah, v katerih je bila
vključena pretežno moška populacija. Posledica tega je premalo raziskana stabilna angina pektoris (AP) pri ženskah in, ker se tudi patofiziologija koronarne bolezni nekoliko
razlikuje od moške, je tudi zdravljenje nekoliko drugačno, v klinični praksi zaenkrat še
vedno neoptimalno.

Klinična slika
Natančna anamneza je ključna pri opredelitvi prsne bolečine. V večini primerov lahko z
zanesljivostjo diagnosticiramo AP že na osnovi anamneze, vendar so klinični pregled in
osnovne preiskave pogosto potrebni za potrditev oz. izključitev diagnoze in oceno stopnje ogroženosti.
Pojavne oblike stabilne koronarne bolezni:
Obremenitvena AP zaradi:
- stenoze epikardialnih arterij
- mikrovaskularne disfunkcije
- vazokonstrikcije na mestu dinamične stenoze
- kombinacije zgoraj naštetega
AP v mirovanju zaradi:
vazospazma (fokalno ali difuzno)
- epikardialno fokalno
- epikardialno difuzno
- mikrovaskularno
- kombinacije zgoraj naštetega
Asimptomatska
Ishemična kardiomiopatija
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Pri prsni bolečini ocenjujemo: lokalizacijo, karakter, trajanje in pojavnost glede na sprožitvene dejavnike.
Prsna bolečina ni nujno locirana retrosternalno pač pa tudi v epigastriju, med lopaticama, v rami, lahko izžareva v nadlaht, zapestje in prste rok ali spodnjo čeljust.
Po karakterju gre lahko za občutek pritiska, teže ali stiskanja, včasih davljenja ali pekoč
občutek, včasih občutek dušenja.
Dispneja, utrujenost, palpitacije in sinkopa lahko spremljajo AP, lahko pa so njena pojavna oblika (ekvivalenti AP).
Trajanje AP je kratko, pri večini ne več kot 10 minut, še pogosteje le par minut, prsna
bolečina, ki pa traja le nekaj sekund, je malo verjetno AP.
Pomembna značilnost AP je njena pojavnost glede na sprožitvene dejavnike, npr. pri
telesnem naporu, izpostavitvi mrazu, mrzli vodi in hkrati izzvenevanje v nekaj minutah po
odstranitvi sprožilnega dejavnika. Tipičen je tudi nastop AP po večjem obroku ali zjutraj,
neposredno po zbujanju.
Anginozni prag in posledično simptomi lahko varirajo od dneva do dneva in celo znotraj
istega dne.
Tipična AP izpolnjuje naslednje 3 pogoje:
- tiščanje ali občutek nelagodja retrosternalno značilnega trajanja
- sproža jo telesni ali mentalni napor
- popušča s prenehanjem obremenitve in/ali po nitratu v nekaj minutah
Atipična AP: izpolnjena dva od zgoraj naštetih pogojev
Ne-anginozna prsna bolečina: izpolnjen le en pogoj ali nobeden od naštetih.

AP pri ženskah
Najpogostejša prva pojavna oblika koronarne bolezni (KB) pri ženskah je stabilna AP in
je pogostejša kot pri moških.3 Znano je, da se anginozna simptomatika pri ženskah s KB
razlikuje od moške. Delno si lahko to razlagamo z dejstvom, da ženske postanejo kasneje simptomatske in s starostjo so simptomi manj specifični, delno pa z dejstvom, da
je pojavnost AP glede na patofiziološko osnovo drugačna od moške. To je pomembno
imeti v mislih predvsem pri klinični obravnavi bolnic s prsno bolečino, da jih ne bi prehitro
odslovili z diagnozo nekoronarne bolečine.
Angina z obstruktivno koronarno boleznijo
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Ženske in moški vseh starosti, ki imajo stabilno AP, imajo večjo koronarno umrljivost v
primerjavi s splošno populacijo. Toda ženske z AP mlajše od 75 let imajo višjo stopnjo koronarne umrljivosti od moških. Ta razlika med spoloma je posledica patofizioloških razlik
med spoloma v razvoju koronarne bolezni.
Številne raziskave so pokazale pristranskost pri obravnavi akutne in kronične KB glede
na spol. Multicentrična raziskava “Euro Heart Survey of Stable Angina”, v katero je bilo
vključenih skoraj 3800 bolnikov, je pokazala, da so bile ženske manj pogosto napotene
na obremenitveno testiranje ali koronarografijo, manj je bilo opravljenih revaskularizacij
pri ženskah s potrjeno KB. Antiagregacijska terapija in statini so bili ženskam manj pogosto predpisani.4

Kljub temu pa razlike v obravnavi med spoloma niso uspele v celoti pojasniti povečanega kardiovaskularnega tveganja, kar kaže, da potencialna pristranskost zdravljenja ni
(edini) vzrok večjega tveganja pri ženskah s potrjeno KB.
AP z neobstruktivno koronarno boleznijo
Več kot polovica koronarnih angiogramov opravljenih pri ženskah s stabilno AP je normalnih, brez znakov ateroskleroze, ali pa zožitve epikardialnih arterij ne presegajo 50
%. Gre za heterogeno skupino bolnikov, pri katerih je prsna bolečina posledica mikrovaskularne AP, vazospastične AP ali “sindroma X”. Omenjene entitete so pogostejše pri
ženskah. Kljub optimalnemu medikamentoznemu zdravljenju ostaja precejšnje število
tovrstnih bolnikov simptomatskih, omejenih v dnevnih aktivnostih, predstavljajo pa tudi
precejšnje finančno breme za zdravstveno blagajno.
Pomembno pa je tudi dejstvo, da potek bolezni pri teh bolnicah ni benigen, kot je veljalo
še nedavno, saj imajo večje kardiovaskularno tveganje kot ostala, splošna populacija.
Zato predstavlja diagnosticiranje KB pri ženskah poseben izziv. Za ustrezno izbiro strategije zdravljenja KB pri teh skupinah bolnic bodo potrebne še nadaljne raziskave, ki bodo
upoštevale mehanizem - patofiziologijo AP, morebiten kakovosten slikovni prikaz mikrovaskularne bolezni pa bo verjetno omogočil tudi odkrivanje bolnikov z večjim tveganjem,
ki za izboljšanje prognoze potrebujejo intenzivnejše farmakološko zdravljenje.4
Mikrovaskularna AP
Je posledica primarne disfunkcije malih koronarnih arterij diametra < 500μm, arteriol, ki
uravnavajo koronarni upor. Posledica je zmanjšana koronarna rezerva (razlika med največjim in koronarnim pretokom v bazalnih pogojih) kljub odsotnosti stenoz epikardialnih
arterij. Mikrocirkulacija je pogosto prizadeta pri hipertrofiji miokarda, arterijski hipertenziji, miokardni ishemiji in sladkorni bolezni. Prsno bolečino pri bolnikih z mikrovaskularno
AP običajno sproži napor po nekem ustaljenem vzorcu, zato mikrovaskularna AP zelo
spominja na klasično kronično stabilno KB, pri kateri gre za višjestopenjske stenoze epikardialnih arterij. Če imamo opravka z anginozno bolečino, ki vztraja še več minut po
prenehanju obremenitve in/ali slabo ali zelo počasi izzveneva po aplikaciji hitro delujočega nitrata, je večja verjetnost, da gre v ozadju za mikrovaskularno AP. Obremenitveni
AP se lahko pridruži tudi AP v mirovanju, kar ukazuje, da gre za pridružen vazospazem.
Hudi napadi AP v mirovanju pomenijo ponavljajoče se obiske v urgentnih ambulantah,
ponovne hospitalizacije in pogosto neupravičene diagnostične in terapavtske postopke.
Bolniki z mikrovaskularno AP imajo še vedno visoko obolevnost, imajo refraktarno AP in
pogoste ponovne hospitalizacije. Številni imajo tudi dejavnike tveganja za aterosklerozo,
zato je pri teh s časom pričakovati tudi obolenje epikardialnih arterij.4
Kardialni sindrom X
Značilnosti tega sindroma so prsna bolečina, ki spominja na AP, ishemične EKG spremembe (ishemični tip denivalacije ST segmenta) ali/in regionalni izpadi perfuzije ali krčljivosti pri obremenitvenem testiranju in normalen koronarogram.
Mehanizmi za zgoraj opisano so številni, že opisana mikrovaskularna disfunkcija je le ena,
sicer najpogostejša pojavna oblika - podskupina sindroma X in ima tudi slabšo prognozo
od ostalih.5
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Vazospastična AP
Je posledica hudega fokalnega spazma normalne ali aterosklerotično spremenjene
epikardialne arterije. Spazem je lahko tudi multifokalen ali difuzen, ponavadi v distalnih
segmentih koronarnih arterij.
Žilni spazem spada med dinamične zožitve zaradi krča kratkega segmenta ene ali več
epikardialnih arterij. Ponavadi nastane v predelu aterosklerotične lehe ali v delu koronarne arterije s poškodovanim endotelijem. Patogeneza spazma še ni popolnoma jasna. Lahko ga sprožijo kajenje, elektrolitske motnje, kokain, mraz, autoimunske bolezni,
hiperventilacija, insulinska rezistenca idr. Ena od razlag je, da se dejavnik EDRF (iz angl.
endothel derived relaxation factor), ki je v bistvu NO z vazodilatatornim učinkom, ne tvori
v okvarjenem žilnem endoteliju. Zaradi disfunkcije endotelija se vazoregulatorno ravnovesje v tem segmentu poruši tako, da prevladujejo vazokonstriktorne substance iz krvi,
ki ob okvarjenem endoteliju pridejo v neposreden stik z gladkimi mišičnimi vlakni medije.
Najverjetneje gre za hiperreaktivnost gladkih mišičnih celic, hipersenzitivnost miozina na
Ca2+.
Vazospastična AP se klinično kaže s tipično anginozno bolečino, ki nastopi v mirovanju
(Prinzmetalova variantna AP), izjemoma med naporom. Običajno AP nastopi ponoči ali
v zgodnjih jutranjih urah. Nitratni sublingvalni preparati učinkujejo hitro, v nekaj minutah.
Prognoza bolnikov z vazospastično AP zavisi od razširjenosti osnovne koronarne bolezni. Umrljivost in miokardni infarkt nista pogosta pri bolnikih brez signifikantne obstruktivne koronarne bolezni, prognoza pa je odvisna tudi od frekventnosti in trajanja vazospastičnih epizod ter z ishemijo sproženih ventrikularnih tahiaritmij in atrioventrikularnih
motenj prevajanja višje stopnje.4

Osnovne preiskave
Osnovne preiskave pri bolnikih s suspektno stabilno KB vključujejo osnovne laboratorijske biokemične preiskave, EKG v mirovanju, pri sumu na motnje ritma Holter monitoring
ter ehokardiografijo in pri določenih rentgenogram prsnih organov.6
Laboratorijski testi
Preiskave krvi pri bolnikih z znano ali suspektno KB namenjene OMT (optimalizaciji medikamentozne terapije/zdravljenja)
Priporočila
Serijske meritve troponina (visoko/ultra občuljiva metoda
priporočena), pri sumu na AKS
Kompletni hemogram, pri vseh bolnikih
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razred

stopnja

I

A

I

B

I

B

S-glukoza na tešče in HbA1c kot presejalni test za
potencialno SB tipa 2, pri vseh bolnikih;
p.p. OGTT
S-kreatinin in ocena ledvične funkcije pri vseh bolnikih

I

B

Celotni lipidogram, na tešče, pri vseh bolnikih

I

C

Testi ščitnične funkcije pri kliničnem sumu na motnje
delovanja ščitnice

I

C

Jetrni testi – priporočena kontrola kmalu po pričetku
jemanja statinov
Kreatin-kinaza(CK) - pri bolnikih, ki so zdravljeni s statini in
imajo simptome značilne za miopatijo
BNP/NT-proBNP – pri bolnikih s suspektnim srčnim
popuščanjem

I

C

I

C

IIa

C

razred

stopnja

I

C

Preiskave krvi pri rutinski kontroli bolnika s stabilno KB:
Priporočila
Kontrola lipidograma, krvnega sladkorja in S-kreatinina
enkrat letno vsem bolnikom z znano stabilno koronarno
boleznijo

Elektrokardiogram
12-kanalni EKG je prva preiskava pri bolniku s suspektno KB, saj se na osnovi EKG sprememb odločamo o nadaljnjem zdravljenju. Normalen EKG zapis ne izključuje KB, saj je
pogosta najdba tudi pri bolnikih s hudo obremenitveno AP. Lahko nam pa kaže na prisotnost KB s spremembami repolarizacije ali že prebolelega miokardnega infarkta. EKG
lahko kaže številne druge spremembe, ki nam pomagajo pojasniti vzrok bolnikovih težav,
kot npr.: hipertrofijo levega prekata, motnje prevajanja (levo- in desnokračni blok), preekscitacijo, motnje ritma.
Posnet med prsno bolečino EKG lahko pokaže dinamične, za ishemijo značilne spremembe na nivoju ST-segmenta, kar je še posebej uporabno pri bolnikih z vazospazmom,
pri katerih so EKG spremembe reverzibilne, ko spazem popusti.
Koristno je imeti “izhodiščni” EKG zapis s katerim lahko nato primerjamo morebitne bodoče EKG spremembe.6
Ultrazvočna preiskava srca
Indikacije opisane v naslednjem poglavju.
Ambulantni EKG monitoring
Ambulantni EKG (Holter) monitoring lahko registrira miokardno ishemijo med dnevno
aktivnostjo preiskovanca, vendar je v diagnostiki KB v primerjavi z obremenitvenim testiranjem inferiornejša preiskava, zato ni v rutinskem postopku. Uporaben je pri bolnikih
s suspektnimi motnjami srčnega ritma in vazospastično AP.6
RTG p.c.
Je preiskava, ki se pogosto izvaja pri diagnostiki prsne bolečine. Lahko nam je v pomoč
pri bolnikih s suspektnim pridruženim srčnim popuščanjem, pogosto pridruženimi pljučnimi boleznimi in pri izključitvi drugih vzrokov prsnih bolečin.6
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Zaključek
Odkrivanje koronarne bolezni ostaja pri ženskah še vedno nezadostno in s tem tudi
zdravljenje KB neustrezno oz. neoptimalno, premalo agresivno. Zmotno prepričanje, da
so ženske “zaščitene” pred kardiovaskularnimi obolenji, vodi do podcenjevanja kardiovaskularnega tveganja pri ženskah.
AP pri ženskah se odraža drugače kot pri moških in tudi prevalenca signifikantne koronarne bolezni je manjša. AP je pogosto mikrovaskularnega izvora zato standardni diagnostični postopki niso optimalni.
Patofiziološke razlike med moškimi in ženskami narekujejo tudi drugačen način zdravljenja predvsem, če gre za mikrovaskularno AP pri kateri kljub optimalnem medikamentoznem zdravljenju ženske pogosto ostajajo simptomatske.
Zato bo za zmanjšanje obolevnosti in izboljšanje kakovosti življenja žensk z AP potrebno
vložiti še več truda.

Literatura
1. Maas AH, van der Schouw YT, Regitz-Zagrosek V, Swahn E, Appelman YE, Pasterkamp G, Ten Cate H,
Nilsson PM, Huisman MV, Stam HC, Eizema K, Stramba-Badiale M. Red alert for women’s heart: the urgent
need for more re- search and knowledge on cardiovascular disease in women: proceedings of the workshop held in Brussels on gender differences in cardiovascular disease, 29 September 2010. Eur Heart J
2011;32:1362–1368.
2. Allender S, Scarborough P, O’Flaherty M, Capewell S. Patterns of coronary heart disease mortality
over the 20th century in England and Wales: Possible plateaus in the rate of decline. BMC Public Health
2008;8:148.
3. Hemingway H, Langenberg C, Damant J, Frost C, Pyorala K, Barrett-Connor E. Prevalence of angina in
women versus men: a systematic review and meta-analysis of international variations across 31 countries.
Circulation 2008;117:1526 – 1536.
4. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease—addenda, Eur Heart J
5. Bairey Merz CN, Pepine CJ. Syndrome X and microvascular coronary dysfunction. Circulation.
2011;124:1477-1480.
6. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease, Eur Heart

40

NEINVAZIVNE PREISKAVE: VLOGA EHOKARDIOGRAFSKE
PREISKAVE, OBREMENITVENEGA TESTIRANJA IN
SCINTIGRAFSKIH PREISKAV
Iztok Gradecki

Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek, Odsek za bolezni srca in ožilja,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Odločanje pri diagnostični obravnavi bolnic in bolnikov, pri katerih sumimo, da imajo stabilno aterosklerotično bolezen koronarnih arterij (SBKA) je proces, ki poteka postopno,
običajno v treh korakih.(1) V prvem koraku naredimo klinično oceno verjetnosti, da je
pri posameznem bolniku prisotna SBKA in to je opredelitev predtestne verjetnosti tega
bolnika, da ima SBKA. V drugem koraku sledijo neinvazivne preiskave, s katerimi lahko
potrdimo prisotnost SBKA ali prisotnost neobstruktivne ateroskleroze arterij, običajno z
ultrazvočno preiskavo vratnih arterij pri bolnikih s srednje veliko verjetnostjo za SBKA. V
tretjem koraku pri bolnikih s potrjeno diagnozo SBKA uvedemo optimizirano zdravljenje
z zdravili (OZZ) in opredelimo tveganje za poznejše dogodke v poteku SBKA pri posameznem bolniku. Pri tem si pomagamo z rezultati opravljenih neinvazivnih preiskav z
namenom izbire tistih bolnikov, ki bodo imeli korist od opravljene invazivne koronarne
angiografije (IKA) in revaskularizacije miokarda.
Vrednotenje rezultatov neinvazivnih preiskav zahteva uporabo Bayesovega pravila za
postavitev diagnoze. Pri vrednotenju uporabimo zdravnikovo oceno predtestne verjetnosti (PTV) za bolezen in skupaj z rezultati opravljenih neivazivnih preiskav določimo
potestno verjetnost za posameznega bolnika. Na PTV vpliva prevalenca posamezne
bolezni pri prebivalstvu in klinične lastnosti (vključno s prisotnostjo dejavnikov tveganja)
posameznika. Glavni dejavniki PTV so: starost, spol in vrsta simptomov.
Zaradi soodvisnosti PTV (klinična verjetnost, da bo določen bolnik imel SBKA) in kvaliteto dela dostopnih diagnostičnih preiskav (verjetnost, da bolnik ima bolezen, če je test
pozitiven, ali nima bolezni, če je test negativen) moramo pri diagnostičnih preiskavah
upoštevati PTV. Rezultat preiskave, pri kateri je število napačnih rezultatov testiranja
višje od števila pravilnih rezultatov testiranja, lahko naredi škodo bolnikom.
Neinvazivne slikovne preiskave, ki jih uporabljamo za potrditev diagnoze SBKA, imajo
običajno občutljivost in specifičnost približno 85% (razpredelnica 1). Zato bo 15% vseh
rezultatov napačnih in, posledično, če pri bolnikih s PTV pod 15% ne bi opravili nobenega
testa, bi dobili manj napačnih diagnoz SBKA (ob predpostavki, da so vsi bolniki zdravi) ali
pri PTV nad 85% (ob predpostavki, da so vsi bolniki oboleli). V teh primerih je preiskave
potrebno opraviti zgolj iz utemeljenih razlogov. To je razlog, da v najnovejše smernice (1)
ne priporočajo preiskav pri bolnikih z nizko PTV <15% in visoko PTV >85 %. Pri teh bolnikih
je varno domnevati, da imajo neobstruktivno oziroma obstruktivno SBKA.
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Značilnosti preiskav, ki se uporabljajo za diagnosticiranje prisotnosti bolezni koronarnih
arterij
Diagnoza aterosklerotične bolezni
koronarnih arterij
Senzitivnost (%) Specifičnost (%)

PREISKAVE
Obremenitveno elektrokardiografsko testiranjea

45–50

85–90

Obremenitveno ehokardiografsko testiranje

80–85

80–88

Obremenitveno testiranje s SPECT
Obremenitveno ehokardiografsko testiranje z
dobutaminom
Obremenitveno testiranje z dobutaminom in MRIb
Obremenitveno ehokardiografsko testiranje z
vazodilatatorjem
Obremenitveno testiranje z vazodilatatorjem in SPECT

73–92

63–87

79–83

82–86

79–88

81–91

72–79

92–95

90–91

75–84

Obremenitveno testiranje z vazodilatatorjem in MRI
CTAc koronarnih arterij

67–94

61–85

95–99

64–83

Obremenitveno testiranje z vazodilatatorjem in PET

81–97

74–91

b

RAZPREDELNICA 1
CAD = bolezen koronarnih arterij; CTA = računalniška tomografska angiografija
EKG = elektrokardiogram; MRI = magnetna resonanca; PET = pozitronska emisijska tomografija
SPECT = enofotonska emisijska računalniška tomografija
a- Rezultati brez / z minimalno pristranskostjo napotitev
b- Rezultati, pridobljeni pri populacijah s srednjo do visoko prevalenco bolezni
brez upoštevanja pristranskosti pri napotitvah
c- rezultati pridobljeni pri populacijah z nizko do srednjo prevalenco bolezni

Pri bolnikih, pri katerih je prsna bolečina takšna, da je lahko angina pektoris, vendar
imajo zelo majhno verjetnost pomembne SBKA, < 15 %, bi morali izključiti druge vzroke
za bolečine v prsih, prisotne dejavnike tveganja za razvoj ateroskleroze pa je potrebno
urediti. Pri teh bolnikih niso potrebne neinvazivne preiskave, s katerimi lahko potrdimo
prisotnost SBKA (razpredelnica 2).
Pri bolnikih s ponavljajočimi se, neizzvanimi napadi bolečin v prsnem košu, ki se pojavljajo samo v mirovanju, moramo vzeti v obzir možnost, da ima bolnik vazospastično angino,
potrebna je diagnostična obravnava in v primeru potrditve ustrezno zdravljenje.
Pri bolnikih z vmesno vrednostjo PTV, med 15-85 %, bi morali opraviti neinvazivne preiskave, s katerimi lahko potrdimo prisotnost SBKA (razpredelnica 2).
Pri bolnikih s klinično opredeljeno veliko PTV > 85 %, bi morali postaviti diagnozo SBKA
klinično in nadaljnje preiskave ne bodo izboljšale natančnosti diagnoze (razpredelnica 2).
Nadaljnje preiskave so indicirane za opredelitev tveganja za poznejše dogodke v poteku
SBKA pri posameznem bolniku, še posebej, če ni možen zadovoljiv nadzor nad simptomi
z zdravljenjem z zdravili.
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Klinična predtestna verjetnost koronarne bolezni pri bolnikih s stabilnimi prsnimi
bolečinami
Tipična angina
Starost

Moški

Ženske

30–39

59

40–49

69

Atipična angina

Prsna bolečina, ki ni
angina
Moški
Ženske

Moški

Ženske

28

29

10

18

5

37

38

14

25

8

50–59

77

47

49

20

34

12

60–69

84

58

59

28

44

17

70–79

89

68

69

37

54

24

>80

93

76

78

47

65

32

RAZPREDELNICA 2
EKG = elektrokardiogram; PTV = predtestna verjetnost; SBKA = stabilna bolezen koronarnih arterij.
Verjetnost obstruktivne koronarne bolezni je prikazana v odstotkih, ki odražajo ocene
verjetnosti pri bolnikih starih 35, 45, 55, 65, 75 in 85 let.
† Skupine v belih poljih imajo PTV< 15% in zato jih je mogoče obravnavati brez nadaljnjega
testiranja.
† Skupine v modrih poljih imajo PTV med 15-65%. Pri teh lahko najprej opravimo
obremenitveno EKG testiranje, če je izvedljivo. Vendar, če lokalne razmere in razpoložljivost
dovoljujejo neinvazivno slikovno testiranje za prikaz ishemije, se raje odločimo za takšno
preiskavo zaradi večje specifičnosti in občutljivosti teh preiskav. Pri mladih bolnikih je treba
upoštevati vpliv in tveganje za zdravje zaradi sevanja.
† Skupine v svetlo rdečih poljih imajo PTV med 66-85% in bi zato morali opraviti neinvazivno slikovno
testiranje za postavitev diagnoze SBKA.
† V skupinah v temno rdeče poljih PTV je >85% in je mogoče domnevati, da je SBKA prisotna.
Pri teh bolnikih je potrebna le opredelitev stopnje tveganja.

Pri bolnikih s pojavljanjem hude angine ob majhnih telesnih naporih in pri tistih s kliničnimi lastnostmi, ki pomenijo veliko tveganje za poznejši dogodek, je razumna odločitev za
takojšnjo izvedbo IKA. V takšnih okoliščinah je lahko odločitev za revaskularizacijo miokarda s posegom na določeni koronarni arteriji odvisna od rezultata merjenja frakcijske
rezerve koronarnega pretoka (FRP).

Ultrazvočna preiskava srca
Preden začnemo z obremenitvenimi preiskavami bolnika, opravimo pri bolniku ultrazvočno preiskavo srca, pri kateri dobimo podatke o strukturi in sami funkciji srca. Izključimo ali potrdimo lahko nekatere druge vzroke za simptome, kot so na primer hibe zaklopk (aortna stenoza) ali bolezni miokarda (hipertrofična kardiomiopatija). Opredelimo
lahko iztisni delež levega prekata, ki je pomemben prognostični parameter in dejavnik
tveganja, še posebej pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu in/ali s srčnim popuščanjem. S to preiskavo lahko postavimo diagnozo srčnega popuščanja z normalnim
iztisnim deležem, opredelimo lahko diastolično disfunkcijo. Ultrazvočna preiskava srca je
zato indicirana pri vseh bolnikih, ki jih prvič pregledujemo zaradi simptomov SBKA.
Ultrazvočno preiskavo srca pri teh bolnikih lahko dopolnimo še z ultrazvočno preiskavo
karotidnih arterij. Odkritje povečane debeline intime-medije endotelija in/ali aterosklerotičnih leh pomeni prisotnost aterosklerotične bolezni, posledica tega je preventivno
zdravljenje in povečana predtestna verjetnost za SBKA pri nadaljnji diagnostični obravnavi.
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Obremenitvene preiskave za dokaz ishemije miokarda
Obremenitveno elektrokardiografsko testiranje (OEKGT)
Zaradi svoje preprostosti in velike dostopnosti telesna obremenitev na tekoči preprogi
ali kolesu z uporabo 12-kanalnega EKG ostaja uporabna preiskava pri bolnikih s sumom
na SBKA in PTV 15 - 65 %, pri katerih se dobro izkaže.
Glavno diagnostično odstopanje od normalnosti EKG pri obremenitvenem EKG testiranju je sestavljena iz vodoravne ali navzdol nagnjene denivelacije ST- segmenta za ≥
0.1mV, ki traja 0,06 – 0,08s pod J- točko v enem ali več EKG vodov. Pri približno 15 %
bolnikov se diagnostične spremembe ST-segmenta pojavijo le v fazi okrevanja. S testiranjem pridobimo še dodatne informacije, kot so odziv srčnega utripa, krvnega tlaka,
simptome in velikost doseženega napora, kar ima tako diagnostični kot prognostični pomen.
Za pridobitev čimboljših diagnostičnih podatkov pri obremenitvenem elektrokardiografskem testiranju mora biti napor pri testiranju omejen s simptomi ali znaki in opravljen
brez vpliva antiishemičnih zdravil. Preiskava ima občutljivost med 45 -50 % in specifičnost 85- 90 % (razpredelnica 1).
Pomembno je vedeti, da te številke veljajo samo pri bolnikih brez večjih nepravilnosti v
EKG zapisu.
Obremenitveno elektrokardiografsko testiranje ni možno pri prisotnosti levokračnega
bloka (LKB), ob delovanju srčnega spodbujevalca, pri Wolff-Parkinson-White sindromu.
V teh primerih sprememb EKG ne moremo vrednotiti. Poleg tega so lažno pozitivni rezultati pogostejši pri bolnikih z nenormalnostmi v EKG zaradi hipertrofije levega prekata,
motenj v koncentraciji elektrolitov, anomalij intraventrikularnega prevajanja, pri atrijski
fibrilaciji in zdravljenju z digitalisovimi preparati. Obremenitveno elektrokardiografsko
testiranje je tudi manj občutljivo in specifično pri ženskah.
Diagnostična natančnost obremenitvenega elektrokardiografskega testiranja je manjša pri ženskah (z občutljivostjo in specifičnostjo v območju od 60-70 %), v primerjavi z
moškimi (ki je znašala okoli 80 %), kar je delno povezano z večjim zmanjšanjem funkcionalne telesne zmogljivosti, ki preprečuje ženskam opravljati ustrezna obremenitvena
testiranja. Dodatni razlogi, ki vodijo v zmanjšano natančnost obremenitvenega elektrokardiografskega testiranja pri ženskah so spremembe ST-segmenta zaradi menstrualnega cikla ali drugih hormonskih sprememb, kot so perimenopavza in nižja QRS voltaža.
Nizka občutljivost EKG - le 50 %, kljub odlični vrednosti specifičnosti, 90%, je razlog, da
bo število napačnih rezultatov testiranja postalo višje od števila pravilnih rezultatov pri
bolnikih s PTV> 65 %. Zato je pri teh bolnikih z večjim tveganjem nesmotrna uporaba
OEKGT za diagnostične namene, vendar pa lahko opravljena preiskava vseeno zagotovi
dragocene podatke o prognozi teh bolnikov.
Pri nekaterih bolnikih je rezultat OEKGT nediagnostičen; na primer, ko 85 % maksimalnega srčnega utripa ni mogoče doseči v odsotnosti simptomov ali znakov ishemije, ko je
telesna obremenitev omejena z ortopedskimi ali drugimi ne-srčnimi težavami ali če so
spremembe v EKG zapisu dvoumne. Pri teh bolnikih je potrebno opraviti eno od neinvazivnih preiskav s slikovnim prikazom in obremenitev s farmakološkim sredstvom (slika 1).
Pri bolnikih, ki so ustrezno izbrani (slika 1), je koronarna CTA druga možnost. Vedeti moramo, da "normalen" rezultat OEKGT pri bolnikih, ki se zdravijo z antiishemičnimi zdravili
ne izključuje pomembne koronarne bolezni.
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Neinvazivno testiranje pri bolnikih s sumom SBKA in vmesno predtestno verjetnostjo
Bolniki, pri katerih
se sumi na SBKA
in je PTV med
15 % - 85 %

2. (slikovna)
obremenitvena
preiskava
(če ni že
opravljena)f

Razmislite:
• merila za bolnikea/ primernost za
določene preiskave
• razpoložljivost preiskav
• lokalno strokovno znanje na voljo

Obremenitvene preiskave
za prikaz ishemije

PTV 66-85 % ali
LVEF <50 %
brez tipične angine

PTV 15 - 65 %
In LVEF ≥50 %

Obremenitveno EKG
testiranje, če je izvedljivo;
obremenitveno testiranje
s slikovnim prikazom,
(eho (ehob, CMRc, SPECTb,
PETb) ima prednost, če je
na voljo

Obremenitveno testiranje s slikovnim
prikazom (ehob, CMRc, SPECTb, PETb);
obremenitveno elektrokardiografsko
testiranje je druga možnost, če testiranje
s slikovnim prikazom ni na voljo

Nejasno

Koronarna
CTA vpri
ustreznem
bolnikud
(če ni že bila)

IKA
(z FFR, ko je
potrebno)

Ugotovite bolnikove značilnosti
in preferenceb

Ishemija

Brez
ishemije
Razmisli o funkcionalni SBKA
Razišči druge vzroke
Brez
stenoze

Koronarna CTAa pri bolnikih z majhno PTV 15 % - 50 %
• Če je primeren kandidatd
• Če je ustrezna tehnologija in lokalno strokovno
znanje na voljo

Stenoza

Diagnoza SBKA potrjena, potrebna
je opredelitev stopnje tveganja

Nejasno

Preiskava s slikovnim prikazom
ishemije (če ni že opravljena)f

SLIKA 1
SBKA = stabilna bolezen koronarnih arterij; CTA = CT angiografija; CMR = slikovni prikaz z
magnetno resonanco; EKG = elektrokardiogram; IKA = invazivne koronarna angiografija;
LVEF = iztisni delež levega prekata; PET = pozitronska emisijska tomografija; PTV = predtestna verjetnost; SPECT = enofotonska emisijska računalniška tomografija
Razmislite o starosti pacienta v primerjavi z izpostavljenostjo sevanju
Pri bolnikih, ki ne zmorejo telesne obremenitve, opravi ultrazvočno ali SPECT / PET preiskavo s farmakološko
obremenitvijo
c
CMR se izvede le s farmakološko obremenitvijo
d
Bolnikove lastnosti morajo ustrezati pogojem za uspešno izvedbo diagnostične koronarne CTA preiskave
saj je izid preiskave nejasen pri bolnikih s hudo difuzno ali žariščno kalcifikacijo arterij
e
Nadaljujemo kot je navedeno v spodnjem levem polju, koronarna CTA pri bolnikih z nizko PTV
f
Nadaljujemo kot je navedeno v polju za ishemijo
a
b

OEKGT nam lahko koristi za oceno učinkovitosti zdravljenja z zdravili ali revaskularizacijo,
ali za pomoč pri določitvi varne velikosti telesnega napora po doseženem nadzoru simptomov. V primeru te indikacije je treba testiranje izvesti ob zdravljenju z zdravili za oceno
nadzora ishemije ali velikosti napora.
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Obremenitvena ehokardiografija (OEHO)
OEHO lahko izvedemo s telesno obremenitvijo na tekoči preprogi oziroma kolesu ali z
obremenitvijo s farmakološkim sredstvom. Telesna obremenitev zagotavlja bolj fiziološko okolje kot obremenitev s farmakološkim sredstvom in ponuja dodatne fiziološke podatke, kot so čas trajanja obremenitve in njena velikost, kot tudi informacije o spremembah srčnega utripa, krvnega tlaka in EKG. Zato je telesna obremenitev prva izbira, če je
izvedljiva. Po drugi strani pa je obremenitev s farmakološkim sredstvom (dobutamin ali
dipiridamol) v prednosti pri bolnikih, pri katerih že v mirovanju ugotavljamo motnje krčljivosti, (dobutamin uporabimo za oceno viabilnosti miokarda ) in/ali če bolnik ni sposoben
ustreznega telesnega napora.
Kontrastna sredstva za boljši prikaz je možno uporabiti pri vseh bolnikih in pri vseh oblikah OEHO, ko dva ali več sosednjih segmentov (17- segmentni model levega prekata)
nista dobro vidna že pred izvedbo preiskave.
S pomočjo tkivnega Dopplerja in novimi metodami prikaza miokarda (strain rate in
speckle tracking) se lahko izboljša tudi diagnostično učinkovitost OEHO z izboljšanjem
sposobnosti ehokardiografske preiskave za odkrivanje ishemije ne le z oceno gibanja
segmentov miokarda.
OEHO je zelo natančna metoda za odkrivanje SBKA z občutljivostjo do 85 % in specifičnostjo 75 %, vendar je lahko pri ženskah zaradi zmanjšane telesne zmogljivosti, debelosti
in bolezni pljuč, ki omeji akustično okno, manj natančna; obremenitev s farmakološkim
sredstvom (z uporabo dobutamina ali dipiridamola) je v prednosti pri ženskah z zmanjšano telesno zmogljivostjo.

Perfuzijska scintigrafija miokarda
Enofotonska emisijska računalniška tomografija (SPECT) uporablja kot radiofarmak običajno Tehnecij - 99m (99mTc) ob sočasnem izvajanju oba izvedemo do pojava simptomov bodisi na tekoči preprogi ali kolesu.
SPECT nam prikaže privzem radiofarmaka v posameznih segmentih miokarda, ki odraža prekrvitev teh segmentov. Hipoperfuzija miokarda se prikaže z manjšim privzemom
radiofarmaka med obremenitvijo, v primerjavi s privzemom v mirovanju, pred obremenitvijo. Povečan privzem radiofarmaka v pljučnih krilih je odraz disfunkcije levega prekata(LP), ki smo jo povzročili s telesno obremenitvijo pri bolnikih s hudo in obsežno koronarno boleznijo. Posredno to dokazuje še prehodna dilatacija LP in zmanjšan iztisni delež LP
takoj po obremenitvi.
Tako kot vse obremenitvene preiskave s slikovnim prikazom je tudi SPECT bolj natančen
pri ugotavljanju prisotnosti SBKA kot OEKGT (razpredelnica 1).
Obremenitev s farmakološkim sredstvom ob perfuzijski scintigrafiji miokarda je indicirana pri bolnikih, ki ne zmorejo primernega telesnega napora. Uporabimo lahko adenozin,
dipiridamol, pri astmatičnih posameznikih lahko uporabimo dobutamin ali regadenozon,
selectivni A2A receptor agonist.
Prikaz perfuzije miokarda s PET (MPI PET) je boljša metoda od SPECT za odkritje SBKA
zaradi boljše kvalitete prikaza, večje gotovosti preiskovalca pri interpretaciji in diagnostične natančnosti. PET ima edinstveno sposobnost, da količinsko meri krvni pretok v
ml/min/g, kar omogoča odkrivanje mikrovaskularne bolezni.
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SPECT kamere in radiofarmaki, ki se porabljajo pri SPECT, so bolj dostopne in cenejše
kot PET naprave in radiofarmaki, ki se uporabljajo pri PET (npr. 82Rb, 13N-amoniak),
zato se v primerjavi z drugimi preiskavami za prikaz ishemije PET manj pogosto uporablja za diagnosticiranje SBKA.
Obremenitvene preiskave s slikovnim prikazom imajo več prednosti pred OEKGT, vključno z boljšo natančnostjo preiskave (razpredelnica 1) za odkritje obstruktivne koronarne
bolezni, zmožnost opredelitve lokacije in velikosti ishemičnega področja, preiskave lahko
opravimo tudi ob prisotnosti nenormalnosti v EKG. Poleg tega se lahko pri teh preiskavah uporablja obremenitev s farmakološkim sredstvom pri bolnikih, ki ne zmorejo ustreznega telesnega napora. Te preiskave raje uporabimo pri bolnikih, ki so že imeli perkutan
poseg na koronarnih arterijah (PCI) ali pa kirurško revaskularizacijo miokarda, iz dveh razlogov: ker imajo pogosto že spremembe v EKG in ker je pri njih diagnoza SBKA že znana.

Porazdelitev velikosti tveganja za nastanek dogodkov, ki povzročijo
srčno-žilno smrt
Dolgoročna prognoza SBKA je odvisna od številnih dejavnikov, kot so klinične in demografske spremenljivke, funkcije LV, rezultat opravljenih preiskav in koronarne anatomije,
ki jo opredelimo z različnimi angiografskimi preiskavami.
Bolnike glede na tveganje za nastanek nadaljnjih dogodkov, ki povzročijo srčno-žilno
smrt, razdelimo na bolnike z majhnim tveganjem za dogodek, to so tisti, pri katerih je letna smrtnost < 1 % na leto, vmesna rizična skupina za nastanek dogodka ima letno smrtnost ≥ 1 %, vendar ≤ 3 % na leto, bolniki s tveganjem >3 % pa spadajo v skupino z velikim
tveganjem za srčno-žilno smrt. Ocena velikosti tveganja služi za identifikacijo bolnikov z
visokim tveganjem za nastanek dogodkov, ki bodo imeli večje koristi od revaskularizacije
miokarda, ne samo omiljenje simptomov SBKA.
Ocena tveganja pri posameznem bolniku je sestavljena iz:
(1) vrednotenja tveganja s kliničnim oceno
(2) vrednotenja tveganja z oceno funkcije prekatov
(3) vrednotenja tveganja glede na rezultate obremenitvenih preiskav
(4) vrednotenja tveganja glede na koronarno anatomijo
Porazdelitev velikosti tveganja za nastanek dogodkov za srčno-žilno smrt običajno sledi strukturo piramide, vsem bolnikom določimo velikost tveganja za dogodek s klinično
oceno in tako izpolnimo prvo najosnovnejše tveganja, nadaljujemo z oceno funkcije prekatov (običajno jo opredelimo z ehokardiografsko preiskavo), in pri večini nadaljujemo z
neinvazivno oceno ishemije miokarda/ koronarne anatomije (običajno opravimo te preiskave že v diagnostični obravnavi SBKA, kot je opisano zgoraj). IKA je za oceno tveganja
potrebno opraviti le v izbrani podskupini bolnikov.
Klinična anamneza in klinični pregled lahko zagotovi pomembne podatke za oceno prognoze ali tveganja za nastanek dogodkov za srčno-žilno smrt. Ugotovimo lahko dejavnike za nastanek ateroskleroze arterij kot so kajenje, sladkorna bolezen, kronična bolezen
ledvic, angino pektoris, prebolel miokardni infakt...
Najmočnejši napovedni dejavnik za dolgoročno preživetje je funkcija LV. Pri bolnikih s
SBKA se z zmanjševanjem iztisnega deleža (EF) LP povečuje umrljivost. V raziskavi Co-

47

ronary Artery Surgery Study (CASS) so bile stopnje 12-letnega preživetja bolnikov z EF ≥
50 %, 35-49 % in 35 % sledeče 73, 54 in 21 %, (p< 0,0001). Zato ima bolnik z EF <50 %, že
veliko tveganje za srčno-žilno smrt (letna stopnja smrtnosti> 3 %), tudi brez upoštevanja
drugih dejavnikov, kot je na primer obseg ishemije miokarda. Pri bolnikih z zmanjšano EF
<50 % LP je tveganje za dogodek že tako veliko, da je pomembno, da ne spregledamo
stenoze koronarne arterije, ki povzroča ishemijo pri teh bolnikih. Obremenitvene preiskave s slikovnim prikazom bi morali zato uporabiti pri teh bolnikih namesto OEKGT (slika 1).
Simptomatski bolniki z znano ali domnevno SBKA opravijo obremenitvene preiskave
za dokaz ishemije miokarda že v diagnostični obravnavi in rezultate teh preiskav lahko
uporabimo še za oceno tveganja. Ocena se uporabi za podlago pri odločitvi o načinu
zdravljenja posameznega bolnika oziroma ali je bolnik kandidat za koronarno revaskularizacijo.
Bolniki z visokim PTP> 85 % ne potrebujejo diagnostične preiskave, pri njih moramo
opraviti obremenitveno preiskavo s slikovnim prikazom za določitev velikosti tveganja.
Bolniku razložimo, zakaj je oziroma ni indicirana revaskularizacija miokarda. Pri razlagi
moramo seveda upoštevati velikost njegovega tveganja za nastanek dogodkov, ki lahko
povzročijo srčno-žilno smrt.
Obremenitveno elektrokardiografsko testiranje (OEKGT)
Prognoza je za bolnike z normalnim rezultatom OEKGT in z majhnim kliničnim tveganjem
za hudo SBKA odlična.
OEKGT na tekoči preprogi, ki je v primerjavi z drugimi preiskavami cenejša, zato jo uporabimo, kadar je to mogoče, za začetno oceno tveganja, če je nismo opravili že pri diagnostični obravnavi. Bolnike z velikim tveganjem napotimo na IKA.
Napovedni dejavniki OEKGT so telesna zmogljivost, porast krvnega tlaka in ishemija, ki jo
izzovemo z obremenitvijo (klinično in EKG).
Rezultat točkovnika Duke, ki je dobro preverjen, združuje čas obremenitve, denivelacijo
ST, napad angine pektoris, če se pojavi med obremenitvijo, za izračun velikosti tveganja
za dogodek, ki povzroči srčno-žilno smrt.
Obremenitvena ehokardiografija (OEHO)
OEHO je učinkovita pri oceni velikosti tveganja za nastanek nadaljnjih srčno-žilnih dogodkov; prav tako ima odlično negativno napovedno vrednost pri bolnikih z negativnim testom (brez pojava novih motenj krčljivosti miokarda), s stopnjo nastanka dogodka
smrt ali srčni infarkt <0,5% na leto. Pri bolnikih z normalno funkcijo LP pred obremenitvijo
se tveganje za nastanek nadaljnjih srčno-žilnih dogodkov povečuje z obsegom in stopnjo
motenj krčljivosti miokarda, izzvanih z obremenitvijo. Bolnike, pri katerih izzovemo motnjo
krčljivosti miokarda v ≥ 3 od 17 segmentih LP, uvrstimo v skupino z velikim tveganjem z
letno smrtnostjo >3% in bolnika je potrebno napotiti na IKA, če se strinja s tem.
Perfuzijska scintigrafija miokarda
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SPECT je uporabna metoda za neinvazivno oceno velikosti tveganja za nastanek nadaljnjih srčno-žilnih dogodkov, takoj opredeli tiste bolnike z največjim tveganjem za kasnejšo smrt in miokardni infarkt. Velike študije so pokazale, da je normalen izvid obremenitvene preiskave s SPECT povezan s tveganjem za srčno smrt in miokardni infarkt v
rangu < 1 % na leto, kar je skoraj tako nizko, kot je to v povprečju prebivalstva.

V primeru, če s preiskavo ugotovimo velika področja perfuzijskih izpadov miokarda, ki ga
izzove obremenitev, če so izpadi v povirju več koronarnih arterij, če je povečan privzem
radiofarmaka v pljučnih krilih, ki je odraz disfunkcije levega prekata (LP), ki smo jo povzročili s telesno obremenitvijo pri bolnikih s hudo in obsežno koronarno boleznijo, če se pojavi prehodna dilatacija LP in zmanjšan iztisni delež LP takoj po obremenitvi, so to vsi
napovedniki slabe prognoze. Bolniki z ugotovljenimi velikimi področji perfuzijskih izpadov,
> 10 % miokarda LP ( ≥ 2 od 17 segmentov ) predstavljajo skupino z velikim tveganjem.
Tem bolnikom svetujemo, da opravijo IKA v bližnji prihodnosti.
Obseg in stopnja ishemije in brazgotine miokarda, ugotovljena z MPI PET pri bolnikih z
znano ali domnevno SBKA zagotovi dodatne podatke za oceno tveganja v primeru srčne smrti in za smrti zaradi vseh vzrokov, v primerjavi s tradicionalnimi dejavniki tveganja.
Preiskava MPI PET omogoča ugotovitev vazodilatatorne disfunkcije koronarnih arterij, ki
je neodvisno od ostalih dejavnikov tveganja povezana s stopnjo srčne umrljivosti tako pri
diabetikih kot pri bolnikih brez sladkorne bolezni.
Glavni poudarek pri oceni velikosti tveganja za nastanek dogodkov, ki povzročijo srčnožilno smrt, je na poznejšo umrljivost bolnikov. Temeljno načelo je prepoznati bolnike, pri
katerih bi lahko IKA in kasnejša revaskulalizacija miokarda zmanjšala umrljivost, in sicer pri bolnikih s trižilno koronarno boleznijo, boleznijo debla leve koronarne arterije in
proksimalnega dela leve descendentne koronarne arterije.
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Uvod
Kardiovaskularne bolezni so vodilni vzrok smrti pri ženskah v razvitem svetu. Odkrivanje
teh bolezni je v primerjavi z moškimi omejeno. To je posledica neznačilnih simptomov pri
ženskah, prav tako je slabša občutljivost in značilnost neinvazivnih diagnostičnih testov.
Ženske z znano kardiovaskularno boleznijo imajo večji riziko neželenih srčnih dogodkov in
smrti kot moški, zato se pri njih kaže potreba po zgodnejšem odkrivanju.
Neinvazivni slikovni prikaz koronarnih arterij pri ženskah je zahtevnejši, saj so epikardne
arterije drobnejše, velikost srca in masa srčne mišice pa manjša.1

Magnetna resonanca (MR)
MR je idealna tehnika, saj omogoča prikaz morfologije, funkcije, perfuzije in viabilnosti
srčne mišice. Za morfologijo uporabljamo tehniko temne krvi (spin-echo) in tehniko svetle krvi (gradient-echo). S kino tehniko zanesljivo ovrednotimo funkcijo prekata, iztisni
delež in mišično maso. Funkcijo lahko prikažemo tudi med farmakološko povzročeno
obremenitvijo srca in odkrijemo morebitne regionalne motnje krčljivosti, ki v mirovanju
niso prisotne.
Z uporabo kontrastnega sredstva (gadolinij) uporabnost MR še razširimo; prikažemo
perfuzijo srčne mišice, ki jo prav tako lahko opravimo v mirovanju in ob naporu (stres
perfuzija). Zaradi visoke prostorske ločljivosti magnetne resonance, je prikaz izpada perfuzije srčne mišice natančnejši, kot z drugimi metodami.2
Morfološki prikaz koronarnih arterij z MR ostaja še vedno problematičen, začetne segmente (anomalni potek) pa je možno dobro prikazati.
T2 poudarjeno slikanje je občutljivo na tekočino (edem) v srčni mišici. Pri akutnem miokardnem infarktu (AMI) ga vidimo kot povišan signal in predstavlja področje prizadete
in ogrožene srčne mišice. Slikanje opravimo še pred aplikacijo kontrastnega sredstva, in
nam pomaga ločiti akutni infarkt od kroničnega.
Tehnika poznega obarvanja (LE - late enhancement), 10 do 30 minut po injiciranju kontrastnega sredstva, pokaže obsežnost infarkta. Gadolinij je izven celično kontrastno
sredstvo in prikaže področje nekroze ali fibroze srčne mišice.3 Vzorec obarvanja, značilen
za ishemijo, je subendokardno ali transmuralno barvanje, ki ima razporeditev prehranske oskrbe koronarnih arterij in ga lahko ločimo od drugih vzrokov poznega obarvanja
(kardiomiopatija, miokarditis). Pozno obarvanje prikaže tudi morebitno mikrovaskularno
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obstrukcijo, kot področje brez obarvanja znotraj obarvanega (prizadetega) dela.
Zelo pomemben doprinos MR pri AMI je razlikovanje ogroženega, a še živega miokarda
od nekrotičnega miokarda. To prikažemo s kombinacijo T2 poudarjenega slikanja in poznega obarvanja ter predstavlja razliko med področjem zvišanega signala na T2 - edem
in nekroza (Slika 1A) in področjem poznega obarvanja, ki predstavlja nekrozo (Slika 1B).
Razvijajo se nove tehnike vrednotenja perfuzije srčne mišice z MR, ki bi lahko bile uporabne pri skupini žensk z znaki ishemične bolezni srca, vendar brez pomembnih zožitev
na koronarnih arterijah. Pri njih bi lahko bila vzrok mikrovaskularna disfunkcija (Slika 2A,
2B). Doyle je v študiji na sicer razmeroma majhni skupini tovrstnih bolnic ugotovil, da so
bolnice z zmanjšano perfuzijo imele slabše preživetje.4

Računalniška tomografija (CT)
S CT lahko prikažemo obremenitev koronarnih arterij s kalcijem (calcium score), s CTA
pa morfologijo in prehodnost koronarnih arterij. Vendar se je pokazalo, da angina pri
ženskah ni v korelaciji z ateroskleroznim bremenom, ki ga prikaže meritev kalcinacij na
koronarnih arterijah s CT. Skoraj dve tretjini žensk je imelo izraženo aterosklerozo brez
simptomov in nekaj manj kot tretjina so bile simptomatske ženske brez ateroskleroze.5
Ker je zaradi drobnejših epikardnih koronarnih arterij prikaz s CTA zahtevnejši in povezan
z nezanemarljivo dozo sevanja predvsem na dojke, je vloga te tehnike pri mlajših ženskah
vprašljiva.

Zaključek in priporočila
CTA koronarnih arterij je predvsem namenjen izključevanju koronarne bolezni, zato ni
priporočljiv po PTCA ali za oceno prehodnosti stentov premera 3 mm in manj, prav tako
nezanesljivo prikaže koronarne arterije distalno od obvodov; sami koronarni obvodi so
s CTA dobro prikazani. CTA je alternativa neinvazivnim obremenitvenim testom pri bolnikih v spodnjem območju (15-50%) srednje pred testne verjetnosti za koronarno bolezen, pri tistih, kjer lahko pričakujemo kvalitetno preiskavo (ni motenj ritma, ateroskleroza
ni izrazita). Pri tej skupini bolnikov ga priporočamo tudi, kadar obremenitveni testi niso
izvedljivi. Kot presejalna metoda pri asimptomatskih bolnikih ni primeren (6). Pri njih, če
so diabetiki (starejši od 40 let) ali z obremenilno družinsko anamnezo, lahko uporabimo
meritev kalciniranosti koronarnih arterij (calcium score), ki je pokazatelj rizika za koronarno bolezen.
MR nezanesljivo prikaže morfologijo koronarnih arterij, vendar je odlična tehnika za
vrednotenje prizadetosti srčne mišice zaradi morebitne makrovaskularne in tudi mikrovaskularne koronarne patologije. Z MR ocenimo funkcijo srca, regionalne motnje krčljivosti, viabilnost srčne mišice, ogroženost srčne mišice pri akutnem infarktu. Pri bolnicah
z znaki ishemije in normalni koronarnimi arterijami, predlagamo MR s perfuzijo in poznim
obarvanjem.
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Slika 1A. Moški, 48 let. Kratka os, T2 poudarjena slika tri dni po AMI zaradi zapore LAD, ki je bila
razrešena z vstavitvijo stenta. Povišan signal anteriorno, septalno in inferiorno – edem v področju
prizadetega in ogroženega dela srčne mišice.

Slika 1B. Moški, 48 let. Kratka os, tehnika poznega obarvanja (LE) tri dni po AMI zaradi zapore LAD,
ki je bila razrešena z vstavitvijo stenta. Kopičenje kontrasta anteriorno in septalno – nekroza srčne
mišice, inferiorni del pa je viabilen. Mikrovaskularna obstrukcija septalno – neobarvan del obrobljen s kontrastom.

Slika 2A. Ženska, 45 let, retrosternalna bolečina, normalen koronarogram. MR opravimo zaradi
suma na miokarditis. Kratka os, perfuzijsko slikanje štiri dni po koronarografiji. Izpad perfuzije anterolateralno subendokardno.
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Slika 2B. Ženska, 45 let, retrosternalna bolečina, normalen koronarogram. MR opravimo zaradi
suma na miokarditis. Kratka os, tehnika poznega obarvanja (LE) štiri dni po koronarografiji. Kopičenje kontrasta anterolateralno subendokardno – nekroza srčne mišice – infarkt, verjetno po
spontani reperfuziji marginalne arterije, prizadetost mikrocirkulacije.
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Povzetek
Koronarna žilna bolezen je še vedno med vodilnimi vzroki obolevnosti in umrljivosti. Morfološke spremembe na koronarnih žilah lahko opredelimo z neinvazivnimi metodami
(MRI, CT, UZ, scintigrafija) in invazivnimi posegi kot so koronarografija, meritve funkcionalne pretočne rezerve ter meritve upora v malem žilju koronark. Normalni koronarni
angiogram predstavlja le odsotnost pomembnih morfoloških sprememb na koronarnem žilju, ne izključuje pa motenj koronarnega pretoka zaradi funkcionalnih motenj. Na
nivoju malih žil je lahko moteno ravnovesje med vazodilatatornimi in vazokontriktornimi
biološkimi molekulami. Pomemben dejavnik motene mikrovaskularne funkcije je nenormalna simpatična živčna aktivnost. Zaradi kronične izpostave rizičnim dejavnikom za
aterosklerozo se lahko morfološke in funkcijske spremembe pojavijo na epikardialnih koronarnih žilah in na mikrovaskulaturi in povzročajo motnje koronarnega pretoka.
Perkutana angioplastika lahko predstavlja le delno rešitev težav bolnika z motnjami pretoka po koronarnem žilju. Mnogokrat je potrebna je še dodatna medikamentozna terapija in nemedikamentozno zdravljenje znanih dejavnikov za aterosklerozo.
Posledice motene funkcije na mikrovaskularnem nivoju se odražajo v obliki kliničnih sindromov X in Y, ob določenih stresnih situacijah pa so lahko podlaga za stresno kardiomiopatijo (Takotsubo sindrom). Mikrovaskularna angina pektoris in stresna kardiomiopatija sta pomembno pogostejši pri ženskah z znižanim nivojem estrogenov.

Pri obravnavi bolnikov z bolečino v prsnem košu pogosto na epikardialnih koronarnih
arterijah s koronarografijo ne odkrijemo hemodinamsko pomembnih zožitev. Omenjeno
klinično stanje opredeljujemo kot angina pektoris z normalnimi koronarnimi žilami ali pa
pogosto z uporabo izraza sindrom X.1 Številne študije so pokazale velik pomen motenj
na nivoju pretoka krvi skozi mikrocirkulacijo kot podlago za klinično simptomatiko angine
pektoris in napovedni dejavnik za preživetje bolnikov.2
Patofiziološka dogajanja motenj pretoka po koronarni mikrocirkulaciji so lažje razumljiva
ob poznavanju fiziologije le tega.
Osnovna fiziologija koronarnega žilja
V grobem lahko koronarno žilje razdelimo na tri funkcijske odseke:
- prevodne epikardialne koronarne arterije (500 μm do 5 mm),
- uporovne žile
- predarteriole (zunajmiokardne; 100 μm do 500 μm),
- arteriole (znotrajmiokardne; 100 μm),
- mikrocirkulacija (kapilare; 1-2 μm).
Prevodne žile in zunajmišične arteriole zagotavljajo predvsem stalnost polnilnih pritiskov. Epikardialne prevodne koronarne žile in proksimalni del predarteriol se na povečan
pritisk in strižne sile na žilno steno odzovejo z dilatacijo. Distalni del predarteriol pa se
ob porastu pritiska na žilno steno skrčijo in npr. ob porastu pritiska v aorti zagotavljajo
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stalnost polnilnih tlakov na začetku znotrajmišičnih arteriol. Tonus znotrajmišičnih arteriol pa je v veliki meri pogojen z metabolnimi vplivi.3 V primeru povečane porabe kisika v srčni mišici se arteriole znotraj mišic razširijo, sledi razširitev distalnih predarteriol.
Ob povečanem pretoku se povečajo strižne sile na steno prevodnih žil in predarteriol,
čemur sledi že opisana dilatacija.4 Omenjeni fiziološki mehanizmi omogočijo povečanje
koronarnega pretoka ob povečani porabi kisika v srčni mišici. Na pretok po koronarnih
žilah pa tudi v fizioloških razmerah vpliva zunanji pritisk na znotrajmiokardne žile. Pretok
skozi koronarne žile je največji med diastolo, manjši je po žilah, ki ležijo bližje notranji plasti
miokarda ob prekatni votlini zaradi pritiska mišičnine in krvi znotraj srčne votline.
Na pretok po koronarnih žilah vpliva tudi aktivnost simpatičnega živčevja. Simpatično
nitje iz epikarda ob koronarnih arterijah dosega notranje plasti miokarda in predstavlja prevladujočo vegatativno inervacijo. Gostota simpatične inervacije srca se povečuje
od baze srca proti srčni konici5, kar je lahko osnova za nastanek morfoloških posledic
stresne kardiomiopatije. Nitje parasimpatičnega živčevja, ki z n. vagusom pride do srca
oživčuje predvsem miokard atrijev in bistveno manj miokard prekatov.6 Nitje simpatičnega živčevja srca sestavlja prepleteno nevronsko mrežo, ki generira tudi srčno-srčne
refleksne odzive.
Simpatična aktivnost srca je uravnavana tudi preko kardiovaskularnih refleksnih zank.
Senzorične celice v refleksnih lokih so lahko baroreceptorji na aortnem loku in karotidnih
telescih, periferni kemoreceptorji, cardiopulmonalni baroreceptorji.7 Efektorji refleksnih
lokov so: a. povečana aktivnost nevronov, ki izstopajo iz stelatnega ganglija in inervirajo
miokard (pozitivni kronotropni, inotrobni učinki), b. sproščanje adrenalina iz nadledvične žleze, c. neposredni učinek na žile preko lokalnega sproščanja noradrenalina (NE) in
adrenalina (EPI).8 Aferentna pot refleksov lahko poteka preko n. vagusu. Učinki parasimpatične stimulacije “nasprotujejo” fiziološkim učinkom simpatične stimulacije.
Mediatorja simpatičnega živčevja NE in EPI izražata biološke učinke preko receptorjev
β in α. V človeškem srcu so opredeljeni trije tipi receptorjev beta (β1-3). Stimulacija receptorjev β1 in β2, katerih razmerje gostote v srcu je 70:30, povzroči povečano krčenje
srčne mišice, povišanje srčne frekvence ter hitrosti relaksacije miokarda. β3 receptorji so
v fizioloških razmerah neaktivni, njihova aktivacija pa povzroča učinke nasprotnim učinkom spodbujanja receptorjev β1,2.9 Poznanih je 6 tipov receptorjev α: treh tipov α1 in α 2
receptorjev (α1A, α1B,α1C, α 2A,α 2B,α 2C) Poznani so vazomotorični učinki vzpodbujanja α1A, α1B.
α 2 receptorji imajo pomembno vlogo pri uravnavanju centralne simpatične aktivnosti,
sodelujejo pa tudi pri uravnavanju sproščanja NE v simpatičnih ganglijih.
Stimulacije receptorjev β2, ki so v subendokardialnih arteriolah, povzroči dilatacijo uporovnih žil in povečanje pretoka. V epikardialnih znotrajmišičnih žilah uporovnih žilah so
predvsem receptorji α, katerih stimulacija povzroči povečanje žilnega upora v epikardialnih arteriolah. Posledično se deloma omeji vpliv metabolično pogojene vazodilatacije na pretok po epikardialnih žilah in se prekrvavitev deloma preusmeri v endokard.
Endokardialne, znotrajmišične uporovne koronarne žile imajo namreč že ob odsotnosti
povečane simpatične stimulacije (v mirovanju) vsaj deloma izčrpano koronarno rezervo
(možnost dodatne metabolne vazodilatacije). Posledično se ob stimulaciji receptorjev α
v uporovnih epikardialnih žilah zmanjša kradež pretoka krvi med epikardom in endokardom.
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Žilni endotelij, nevrohumoralni dejavniki in koronarni pretok10-13
Notranje plasti žile (žilni endotelij) zaznavajo mehanične lastnosti krvnega pretoka in
biokemične signale iz krvi ter neprestano tvorijo in sproščajo snovi, ki sodelujejo pri
uravnavanju delovanja obtoka. Endotelij vpliva na gladkomišične celice v žilni mediji, ki v
prevodnih arterijah vzdržujejo osnovno napetost, v uporovnih arterijah in arteriolah pa
uravnavajo periferni upor in s tem krvni tlak. Za pravilno delovanje endotelija je ključno
ravnovesje med dušikovim oksidom (NO) in endotelinom-1 (ET-1). NO deluje na gladkomišične celice tako, da širi žile (vazodilatacija), preprečuje razmnoževanje celic (antiproliferacija), zavira strjevanje krvi (antiagregacija krvnih ploščic-trombocitov) in lepljenje
belih krvničk (adhezija levkocitov) na žilno steno. ET-1, ki deluje v normalnih pogojih
nasprotno NO (je antagonist NO), deluje tako, da pospeši krčenje žil vazokonstrikcija) in
prispeva k povečanju (hipertrofiji) žilja in srčne mišice. Dušikov oksid je prosti radikal, ki
povzroča relaksacijo gladkomišičnih celic. Pri ljudeh s povečanim krvnim tlakom je od endotelija odvisno širjenje žil okrnjeno, ker je nastajanje NO v telesu zmanjšano. Na pretok
krvi skozi koronarne žile pa vplivajo številni dejavniki.

Metabolni dejavniki povišanja koronarnega pretoka:
- pomanjkanje kisika, vodi v dilatacijo koronark,
- adenozin: ob pomanjkanju kisika je motena pretvorba AMP v ATP, razgradni produkt
AMP je adenozin, ki prek A2 receptorjev povzroči vazodilatacijo,
- kopičenje laktata in H+ ionov povzroča vazodilatacijo.
Endokrini dejavniki povišanja koronarnega pretoka:
- ATP (trombocitni), bradikin, histamin, acetilholin so vazodilatatorji, ki prek vpliva na
endo¬telijsko celico sproščajo NO. NO difundira k gladkomišičnim celicam v žilni steni ter
povzroči vazodilatacijo.
- PGl2 nastaja po ciklooksigenazni poti, pri uravnavanju tonusa GMC v fizioloških razmerah nima pomembne vloge. V primeru hipoksije pa lahko pomembno prispeva k vazodilataciji, predvsem ob zmanjšanem izločanju NO.
- Iz endotelija sproščujoči hiperpolarizirajoči faktor, ki nastaja po epioksigenazni poti,
aktivira od Ca2+ odvisne K+ kanalčke ter s tem prispeva k vazodilataciji.
Endotelini so najpotentnejši vazokonstriktorni peptidi. Sproščajo se iz endotelija ter prek
ETA ter ETB receptorjev povečujejo tonus GMC v žilni steni.
Neurohumoralni dejavniki povišanja koronarnega pretoka:
- Noradrenalin, sproščen iz simpatičnih živčnih končičev, in adrenalin, sproščen iz nadledvičnice dilatirata koronarne žile prek aktivacije β2 receptorjev.
Simpatično živčevje prek aktivacije α, receptorjev lahko povzroči povečanje tonusa koronarnega žilja (cold pressor test).
Znotraj določenega razpona vrednosti arterijskega pritiska je pretok skozi koronarne
žile razmeroma stalen (avtoregulacija pretoka). Vzdrževanje stalnosti pretoka, temelji na
zgoraj opisanih mehanizmih uravnavanja žilnega upora.
Subendokardialne koronarne arterije imajo zaradi mehanskih vplivov na koronarni pretok znotraj miokarda že v mirovanju deloma izčrpano koronarno rezervo. Dipiridamol in
ad¬enozin zato ob povzročeni vazodilataciji zdravih koronarnih žil povzročita prerazporeditev koronarnega pretoka iz endokarda v epikard, oziroma iz področja z zmanjšano
koronarno rezervo v področje z večjo koronarno rezervo. V hipertrofičnem miokardu pa
so motnje v odzivu na vazodilatatorne snovi lahko nehomogeno razporejene po srčni
mišici. Omenjene motnje prekrvavitve so lahko odraz morfoloških in funkcijskih motenj
na različnih odsekih koronarnega žilja.
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Mehanizmi motenj pretoka po mikrocirkulaciji
Motnje pretoka po mikrocirkulaciji so lahko posledica zunajžilnih in znotrajžilnih vzročnih
dejavnikov. V Tabeli 1 so predstavljeni mehanizmi in nekatera bolezenska stanja, ki patofiziološke in morfološke spremembe povzročajo.
Tabela 1
mehanizem motnje v
pretoku
Zunajžilni vzroki

Motena žilna funkcija

Žilne strukturne
spremembe

Povečane metabolne
potrebe
Zmanjšan čas
diastolične perfuzije
Povečan zunanji
pritisk
Endoteijske celice
Gladkomišične celice
Avtonomno živčevje
Žilne zožitve
Infiltracija žilne stene
Preoblikovanje žil
Zmanjšana gostota
žilne mreže
Obžilna fibroza

Patološka hipertrofija
Aortna stenoza
Različne KMP

KVS rizični dejavniki
Povišan arterijski pritisk, Sy X
Sy X, po PCI, po Tx srca
AMI, st. po PCI
Amiloidoza, Fabriyeva bolezen
Arterijska hipertenzija, HTKMP
Aortna stenoza, dilatacijska KMP,
hipertrofija LV
Aortna stenoza, HTKMP,
hipertrofija LV

HTKMP: hipertrofična kardiomiopatija, LV: levi prekat, Sy X: sindrom x

Povišan arterijski pritisk in sladkorna bolezen tipa 2 sta med najpogostejšimi bolezenskimi stanji, ki v kronični fazi bolezni povzročata preko različnih mehanizmov motnjo pretoka
skozi mikrocirkulacijo.

Posledice povišanega arterijskega tlaka na koronarnih žilah
Arterijska hipertenzija ima visoko prevalenco med prebivalci Slovenije starih med 2564 let (40-50 %).14 Morfološke posledice kronične poobremenitve levega prekata srca
zaradi povišanega arterijskega tlaka se kažejo kot:
- spremembe sestave miocitov in zunajceličnega matriksa stene LV s posledično diastolično disfunkcijo ter hipertrofijo levega prekata (LV),
- spremembe v sestavi in funkciji koronarnih žil.15, 16
Na epikardialnih (prevodnih) koronarnih žilah se lahko razvijejo aterosklerotični plaki, ki
lahko v pozni fazi razvoja povzročajo mehansko oviro pretoku krvi po koronarnih žilah in s
tem motnjo v preskrbi tkiv s kisikom. Kot posledica patofizioloških procesov, ki vodijo tudi
v nastanek povišanega arterijskega tlaka, pa je lahko motena tudi normalna vazomotorična funkcija žilja na nivoju prevodnih, uporovnih žil in mikrocirkulacije. Velike arterije se
na povečan krvni tlak odzovejo z zmanjšanjem raztegljivosti. Drobne arterije in arteriole
(uporovne arterije) se pod vplivi povečanega krvnega tlaka bolezensko preoblikujejo, kar
se odraža zlasti s hipertrofijo medije, to je srednje, mišične plasti žile. Motnja v funk-
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ciji žilja ni vedno neposredno povezana s stopnjo zadebelitve stene levega prekata.17
Dodaten mehanizem zmanjšanja koronarne rezerve kot posledice hipertonične okvare koronarnega žilja pa je lahko na ravni arteriol razredčenje žilne mreže, ki je najprej
funkcionalno, sledi pa lahko trajno zaprtje in morfološko razredčenje arteriol in kapilar.18
Zgodnejše od morfoloških sprememb žilja naj bi bile funkcijske spremembe. Funkcijska
okvara mikrocirkulacije se kaže kot povečana občutljivost gladkih mišičnih celic na različne lokalne in krožeče vazokonstriktorne snovi19, možen mehanizem pa je tudi povečana
odzivnost žilne stene (poudarjen mehanizem miogene avtoregulacije).20 Vlogo v zmanjšanju koronarne rezerve tudi drugi mehanizmi. Pritisk prekatne stene preoblikovanega
hipertoničnega miokarda od zunaj na arteriole zmanjša sposobnost njihove razširitve.
Vzrok za to je lahko tako zvečana togost v obžilnem intersticiju kot zvišan končni diastolični tlak v prekatu.18, 21

Zmanjšana koronarna rezerva pri bolnikih s sladkorno boleznijo
tipa 2 22,23
Pri razvoju diabetične kardiomiopatije predstavlja okvara mikrovaskulature pomembno
vlogo. Motnja v uravnavanju krvnega sladkorja s celovito pato-biokemičnimi posledicami predstavlja pomemben dejavnik v razvoju ateroskleroze koronarnega žilja in motenj
koronarnega pretoka skozi epikardialne žile. Na nivoju mikrocirkulacije se že zgodaj pokaže zmanjšanje gostote kapilarnega žilja s posledično pospešeno apoptozo in nekrozo miocitov, razraščanjem veziva in posledično moteno sistolično in diastolično funkcijo miokarda.24, 25 Že davne študije26 so pokazale, da se odziv mikrovaskularnega žilja na infuzijo
adenozina zmanjša, kar kaže na zmanjšanje od endotelija odvisne vazodilatacije. Dejstvo, da so do podobnih ugotovitev prišli pri bolnikih z diabetesom tipa 1 in diabetesom
tipa 2, ki sta po patofiziologiji nastanka bolezni povsem različni, kaže na to, da je povišan
nivo sladkorja pomemben dejavnik v patogenezi diabetične okvare mikrocirkulacije.

Diagnostična opredelitev mikrovaskularne koronarne bolezni
Za oceno pretoka skozi koronarno žilje so na voljo številne invazivne in neinvazivne diagnostične metode. Trenutno je ocena pretoka skozi mikrovaskularno žilje možna le z
uporabo invazivnih diagnostičnih metod.
Obstajajo številne slikovne preiskovalne metode, ki omogočajo oceno prekrvavitve srčne
mišice. S slikovnimi metodami navadno ne moremo opredeliti nivoja koronarnega žilja, ki
povzroča motnjo prekrvavitve. Bolj natanča je ocena koronarnega pretoka z invazivnimi
metodami.
1.

2.

3.
4.
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Semi kvantitativna tehnika spremljanja pretoka kontrasta in krvi po žilah je ocena
spremljanja i.c. pretoka krvi po koronarnih žilah z štetjem posnetkov (25-30/s) in s
tem oceno časa, ki je potreben za pretok kontrasta iz prevodnih v epikardialne žile
(Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI)). Ocena TIMI 3 pomeni dober pretok,
TIMI 0 pa da pretoka ni.27
Za semikvantitativno oceno pretoka krvi, še zlasti po LAD se lahko uporablja TTE
doppler. Problem pa ostaja opredelitev vzroka ugotovljenega zmanjšanega pretoka
krvi.28
Ocena tkivne prekrvavitve je možna tudi s PET, MRI, perfuzijsko scintigrafijo srca,
TTE z intravenozno aplikacijo kontrasta.29, 30
Meritev koronarne pretočne rezerve. Pri meritvi se meri koronarni pretok pred in

5.

po aplikaciji vazoaktivne snovi (adenozina ali pa dipiridamola). Razmerje pretokov
po največji hiperemiji in začetnim pretokom predstavlja indeks koronarne rezerve.
Vrednosti pod 2.0 so običajno patološke in predstavljajo zmanjšano koronarno rezervo. Normalne vrednosti koronarne rezerve so odvisne tudi od spola, starosti. Ob
prisotnosti epikardialne koronarne bolezni test ne opredeljuje le mikrovaskularne
motnje prekrvavitve, pač pa celokupno.
FFR meritev funkcionalne pretočne rezerve omogoča opredelitev pomembnosti
posameznih lezij na epikardialnih arterijah. Tudi pri tem testu se z aplikacjijo adenozina doseže maksimalno vazodilatacijo žilja. Ob tem se meri pritisk pred in za opazovano zožitvijo. Razmerje pritiskov predstavlja FFR vrednost. V primeru vrednosti
pod 0.75 je zožitev pomembna, nad 0.80 pa ne. Test je pomemben saj lahko opredeli funkcijsko razliko med dvema morfološko enakima lezijama. Npr. v primeru, ko je
pretok skozi mikrovaskularne žile upočasnjen, bo padec pritiska na opazovani leziji
manjši kot pa takrat, ko je pretok dober.

Mikrovaskularna angina pektoris (AP, Syndrom X) – definicija
Diagnoza mikrovaskularna AP je primerna za bolnike s tipično simptomatiko AP brez
pomembnih stenoz na epikardialnih žilah, z za ishemijo tipičnimi EKG spremembami ali
pa scintigrafsko opredeljeno ishemijo.
Prisotnost koronarne bolezni sicer ne izključuje možnosti motnje pretoka na mikrovaskularnem nivoju, v večini primerov pa na epikardialnih koronarnih arterijah ne najdemo
pomembnih zožitev. Bolniki s sladkorno boleznijo in arterijsko hipertenzijo imajo pogosto
mikrovaskularno okvaro, ki je lahko povezana tudi s pomembnimi zožitvami na epikardialnih arterijah.31, 32
Tabela 2. Klasifikacija mikrovaskularne angine pektoris67
Tip 1

primarna; odsotnost strukturne bolezni srca

Tip 2

ob prisotnosti kardiomiopatije: hipertrofija LV, HTKMP, DKMP, amiloidoza

Tip 3

ob prisotnosti obstruktivne koronarne bolezni (vključno AKS)

Tip 4

po koronarnem posegu

Tip 5

po transplantaciji srca

Osnovni mehanizem slabe prekrvavitve srčne mišice so motnja dilatacije na mikrovaskularnem nivoju. Motne dilatacije so lahko odvisne od funkcije endotelija 33-35, možna
pa je tudi primarna motnja funkcije na nivoju gladkomišičnih celic.36 V nekaterih primerih je povečana odzivnost mikrovaskulature glavni mehanizem zmanjšanja mikrovaskularnega pretoka. Povečana simpatična aktivnost je verjeten mehanizem povečane
konstriktorne aktivnosti mikrovaskulature. Povečana simpatična aktivnost je lahko posledica povišane centralne aktivnosti živčevja ali pa povečane lokalne aktivnosti na nivoju sinteze mediatorjev in receptorske aktivnosti.37 Motenje na mikrovaskularnem nivoju
ugotovimo ob povečani rezistenci na insulin38, pomanjkanju estrogenov pri ženskah39,
subkliničem vnetnem dogajanju.40 Tudi klasični rizični dejavniki za aterosklerozo (kajenje,
hiperlipidemija, povišan RR) so povezani z moteno funkcijo mikrovaskulacije.41
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Syndrom Y
Posebno klinično entiteto predstavlja sindrom Y. Ime izvira iz hipoteze, da je za sindrom
pomemben dejavnik žilni nevropeptid Y. Osnovna značilnost sindroma je povečana
upornost na nivoju mikrovaskulatre v mirovanju, odziv na vazodilatatorne substance pa
je normalen.42-46 Večinoma bolniki navajajo težave v smislu angine pektoris v mirovanju.
Za razliko od sindroma X je obremenitveni test pri bolnikih s sindromom Y negativen,
obe skupini pa lahko imata simptomatiko AP v mirovanju.47 Uporaba nitroglicerina lahko
simptomatiko AP pri sindromu Y še poslabša, pri bolnikih s sindromom X pa je lahko
učinek zapoznel. Hiter učinek nitroglicerina na simptomatiko AP pri bolnikih z normalnim
koronarogramom lahko nakazuje verjetnost spastične AP na nivoju arteriol (Prinzmetal
AP).

Stresna kardiomiopatija (Takotsubo sy)
Takotsubo kardiomyopathy (KMP) je klinična entiteta, ki opredeljuje nenadno prsno bolečino, ki je navadno povezana s stresnim dogodkom. Klinična slika spominja na akutni
koronarni sindrom. Posebnost stresne KMP je v tem, da v večini primerov na epikardialnih koronarnih arterijah ni pomembnih stenoz, razporeditev prizadetosti krčenja srčne
mišice odstopa od motenj krčenja povzročenih s prizadetostjo določene koronarne žile.
Delno naravo bolezni pojasnjujejo že različna poimenovanja te klinične entitete: stresna
KMP, takotsubo sindrom, broken heart sindrom. Navadno se motnje krčenja pokažejo
kot apikalno napihovanje srca. Obstajajo tudi druge pogoste morfološke oblike stresne
KMP (bazalna, srednje-prekatna, kombinirana).48-53 V 90 % se stresna KMP pojavlja pri
ženskah, še zlasti v menopavzi.51 Najpogosteje bolnice opisujejo bolečino v prsnem košu,
težko sapo, redkeje dušenje, palpitacije ali pa celo znake napredovalega odpovedovanja
srca.51, 53 Pogosto opisovani stresni dogodki so: smrt sorodnika, javni nastopi, zabave,
strah pred predvidenimi dogodki, redkeje pa še odtegnitveni sindromi, obremenitveni
test, tirotoksikoza, udar strele.54-57
Tabela 3. Predlog kriterijev Mayo klinike za postavitev diagnose Takotsubo kardiomiopatija58
Prehodna hipokinezija, akinezija ali diskinezija srednjega dela levega prekata z ali brez
prizadetosti levega prekata. Motnje gibanje stene LV prekata se ne ujemajo s shemo
koronarne prekrvavitve. Pogosta je povezava s predhodnim stresnim dogodkom.
Obstruktivna koronarna bolezen je izključena, prav tako nenaden razpok plaka.
Na novo nastale EKG spremembe v smislu dviga ST spojnice, inverzije T vala, ali pa
kombinacija obojega, z ali pa brez dviga markerjev srčne nekroze.
Miokarditis, feokromocitom morata biti izključena.
Zavedati se moramo, da se zelo redko pojavlja:
- UZ motnje krčenja lahko opredelimo z izpadom prekrvavitve ene koronarne žile
- takotsubo pri bolnikih z obstruktivno koronarno boleznijo.
Porast biokemičnih markerjev srčnomišične nekroze spremlja akutno dogajanje ob stresni KMP. EKG Dvig ST spojnice, inverzije T vala, ali pa kombinacija obojega so lahko akutne EKG spremembe. Po akutnem dogodku v primeru stresne KMP se klinično stanje
lahko hitro popravi, lahko že v času hospitalizacije, v določenih primerih pa v nekaj tednih.
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Patološka fiziologija stresne KMP ni natančno opredeljena. Vključeni so različni dejavniki:
vaskularni, endokrini, centralno in periferno živčni (simpatično živčevje).59 V večini primerov se pokaže pomembna vloga kateholaminov in povečane simpatične aktivnosti. V
času stresnega dogajanja in razvoja KMP je lahko nivo kateholaminov do 3-krat povišan.
Pri bolnikih so povzročili nastanek stresne KMP ob infuziji adrenalina ali pa dobutamina.60
Ugotovili so tudi, da se ob stresu poveča simpatična aktivnost, povečano je tudi sproščanje kateholaminov lokalno v srčni mišici.61, 62 Pri predisponiranih bolnikih se stresna
KMP pojavi tudi ob subarahnoidni krvavitvi63 in feokromocitomu.64 Pri nekaterih bolniki
s stresno KMP so ugotovili motnjo pretoka na mikrovaskularnem nivoju, ki je lahko primarna ali pa posledica povečane simpatične aktivnosti ob stresni KMP.65, 66 Miokarditis
in spazem epikardialnih arterij sta malo verjetna vzroka za stresno KMP.
Vzrok, zakaj se stresna KMP po stresu pojavlja večinoma pri menopavzalnih ženskah, ni
znan. Možen vzrok je lahko znižanje nivoja estrogena. Endotelijska disfunkcija in mikrovaskularna okvara (Sindrom X) se pojavljata pogosteje kot stresna KMP. Dodatni mehanizmi, ki predstavljajo predispozicijo za stresno KMP, niso poznani.

Možnosti medikamentozne terapije pri mikrovaskularni koronarni
bolezni
Zdravljenje je usmerjeno v zmanjšanje pojavnosti angine pektoris in izboljšanje kvalitete
življenja. Velikokrat je potrebno kombinacijo zdravil individualno prilagoditi odzivu (Tabela 4.).
V večini študij se je pokazalo zdravljenje z zaviralci receptorjev beta69, 70 kot učinkovito in
superiorno v primerjavi z nitratnimi preparati (učinkoviti so pri do 50 % bolnikov)70, 72 in
zaviralci kalcijevih kanalov.70 Slednji, še zlasti nedihidropiridinski, so bili učinkoviti v primeru angine pektoris pogojene s spazmom na nivoju arteriol.71 Pozitivni so bili tudi učinki
zdravljenj z zaviralci ACE.70, 73 Zaradi znanih pleotropnih učinkov se v terapevtske sheme
vključuje tudi statine.74 Pri lajšanu bolečin sta se pokazala učinkovita uporaba zaviralca
adenozinskih receptorjev (adenozin je odgovoren za intenzifikacijo ishemične bolečine)75
in elektrostimulacija hrbtenjače.76 Po svojem mehanizmu delovanja na metabolizem v
srčni mišici, trimetazidin in zmanjšanju nabiranja kalcija v celicah, ranolazin, bi bili obe
zdravili lahko sestavni del sheme zdravljenja bolnikov z mikrovaskularno AP.77, 79 Pozitivne učinke na mikrovaskularni pretok, še zlasti pri bolnikih po PCI pa je pokazal tudi
nicorandil (odpiralec od ATP odvisnih K kanalčkov: pri nas ni navoljo).78
Tabela 4. Predlog sheme zdravljenja bolnikov z angino pektoris, brez pomembnih zožitev
na epikardialnih arterijah68
Dokazana disfunkcija na mikrovaskularnem nivoju
Nenormalna funkcija endotelija
ACE zaviralci, statini, aerobna vadba
Ohranjena funkcija endotelija
zaviralci β / α 1, nitratni preparati, Ranolazin
Nenormalna funkcija gladkomišičnih celic mikrovaskulature (Prinzmetal angina)
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Zaviralci kalcijevih kanalčkov, preparati nitratov
Nenormalna bolečinska zaznava
Nizke doze TCAD, psihoterapija, elektro stimulacija hrbtenjače

Zaključek
Koronarna mikrovaskularna bolezen: glavni poudarki.
Normalna funkcija mikrovaskularnega žilja igrajo pomembno vlogo v zagotavljanju
ustrezne prekrvavitve tkiv.
Disfunkcija mikrovaskularnih žil je pogosta posledica številnih kroničnih bolezenskih
stanj.
Mikrovaskularna disfunkcija ja lahko podlaga za akutno in kronično klinično simptomatiko, tipično za ishemijo srčne mišice, lahko pa tudi vpliva na funkcijo in preoblikovanje
levega prekata.
Trenutno lahko funkcijo mikrovaskularnega žilja opredelimo le z invazivnimi preiskovalnimi metodami.
Funkcionalna ocena mikrovaskularne funkcije je pomembna zaradi opredelitve klinične
simptomatike, terapevtskih ukrepov ter dolgoročne klinične napovedi.

62

Literatura
1. Kemp HG Jr, Vokonas PS, Cohn PF, Gorlin R. The anginal syndrome associated with normal coronary arteriograms. Report of a six year experience. Am J Med 1973; 54:735–42.
2. Kaski JC. Pathophysiology and management of patients with chest pain and normal coronary arteriograms
(cardiac syndrome X). Circulation 2004;109: 568–72.
3. Kuo L, Chillian WM, Davis MJ. Coronary arteriolar response is independent of endothelium. CircRes 1999;
66: 860-6.
4. Chilian WM. Coronary microcirculation in health and disease. Circulation 1997;95:522-8.
5. Pierpont GL, DeMaster EG, Reynolds S, Pederson J, Cohn JN. Ventricular myocardial catecholamines in primates. J Lab Clin Med 1985;106:205–10.
6. ZipesDP.Heart-braininteractionsincardiacarrhythmias:roleofthe autonomic nervous system. Cleve Clin J
Med 2008;75 Suppl 2:S94 – 6.
7. Malliani A, Pagani M, Pizzinelli P, Furlan R, Guzzetti S. Cardio- vascular reflexes mediated by sympathetic
afferent fibers. J Auton Nerv Syst 1983;7: 295–301.
8. Van Stee EW. Autonomic innervation of the heart. Environ Health Perspect 1978;26:151–8.
9. Gauthier C, Leblais V, Kobzik L, et al. The negative inotropic effect of beta3-adrenoceptor stimulation is mediated by activation of a nitric oxide synthase pathway in human ventricle, J Clin Invest 1998; 102: 1377-84.
10.
Harrison DG, Florentine MS, Brooks LA. The effect of hypertension and left ventricular hypertrophy
on the lower range of coronary autoregulation. Circulation 1988; 77: 1108-15.
11. Ganz P, Ganz W. Coronary blood flow and myocardial ischemia. In: Braunwald E et aI., Sounders, 2001: 1087113.
12. Furchgott RF. The discovery of endothelium derived relaxing factor. JAMA 1996; 276: 1186-8.
13. Mombouli N, Vanhoutte PM. Endothelial dysfunction: from physiology to therapy. J Mol Cell Cardiol 1999;
31:61-74.
14. CINDI (WHO Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention) Program Survey 2002/2003.
Slov Kardiol 2006; 3: 106–14.
15. Camici PG, Crea F. Coronary microvascular Dysfunction. NenglJMed 2007; 356: 830-40.

16. Lanza GA, Crea F. Primary Coronary Microvascular Dysfunction : Clinical Presentation, Pathophysiology and
Management. Circulation, 2010; 121: 2317-25.
17. Vogt M, Motz W, Strauer BE. Coronary haemodynamics in hypertensive heart disease. Eur Heart J
1992;13:Suppl D:44-9.
18. Kozakova M, Palombo C, Pratali L, et al. Mechanisms of coronary flow reserve impairment in human hypertension. An integrated approach by transthoracic and transesophageal echocardiography. Hypertension
1997; 29: 551–9.
19. Doyle AE, Black H. Reactivity to pressure agents in hypertension. Circulation 1955; 12: 974–80.
20. Falcone JC, Granger HJ, Meininger GA. Enhanced myogenic activation in skeletal muscle arterioles from
spontaneously hypertensive rats. Am J Physiol 1993; 265: H1847–55.
21. Mulvany MJ. Vascular growth in hypertension. JCARDIOVASC Pharmacol 1992; 22: 7-11.
22. Strauer BE, Motz W, Vogt M, Schwartzkopff B. Evidence for reduced coronary flow reserve in patients with
insulin-dependent diabetes. A possible cause for diabetic heart disease in man. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1997;105:15 – 20.
23. Strauer BE, Motz W, Vogt M, Schwartzkopff B. Evidence for reduced coronary flow reserve in patients with
insulin-dependent diabetes. A possible cause for diabetic heart disease in man. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1997;105:15 – 20.
24. Galderisi M. Diastolic dysfunction and diabetic cardiomyopathy: evaluation by Doppler echocardiography.
J Am Coll Cardiol 2006;48:1548 – 1551.
25. Yoon YS, Uchida S, Masuo O, Cejna M, Park JS, Gwon HC, Kirchmair R, Bahlman F, Walter D, Curry C, Hanley A, Isner JM, Losordo DW. Progressive at- tenuation of myocardial vascular endothelial growth factor
expression is a seminal event in diabetic cardiomyopathy: restoration of microvascular homeostasis and
recovery of cardiac function in diabetic cardiomyopathy after replenishment of local vascular endothelial
growth factor. Circulation 2005;111:2073 – 2085.
26. Di Carli MF, Janisse J, Grunberger G, Ager J. Role of chronic hyperglycemia in the pathogenesis of coronary
microvascu- lar dysfunction in diabetes. J Am Coll Cardiol 2003;41:1387-93.
27. Gibson CM, Cannon CP, Murphy SA, et al. Relationship of TIMI myocardial perfusion grade to mortality after
admin- istration of thrombolytic drugs. Circula- tion 2000;101:125-30.
28. Hozumi T, Yoshida K, Ogata Y, et al. Noninvasive assessment of significant left anterior descending coronary
artery ste- nosis by coronary flow velocity reserve with transthoracic color Doppler echocardiog- raphy.
Circulation 1998;97:1557-62.
29. Jerosch-Herold M, Wilke N, Stillman AE. Magnetic resonance quantification of the myocardial perfusion
reserve with a Fermi function model for constrained de- convolution. Med Phys 1998;25:73-84.
30. Agati L, Tonti G, Galiuto L, et al. Quantification methods in contrast echo- cardiography. Eur J Echocardiogr
2005;6: Suppl 2:S14-S20.
31. Camici PG, Crea F. Coronary microvascular dysfunction. N Engl J Med. 2007;356:830 – 840.
32. Lanza GA. Cardiac syndrome X: a critical overview and future per- spectives. Heart. 2007;93:159 –166.
33. Motz W, Vogt M, Rabenau O, Scheler S, Luckhoff A, Strauer BE. Evidence of endothelial dysfunction in coronary resistance vessels in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms. Am J Cardiol.
1991;68:996–1003.
34. Chauhan A, Mullins PA, Taylor M, Petch MC, Schofield PM. Both endothelium-dependent and endothelium-independent function is impaired in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms. Eur
Heart J. 1997;18:60–68.
35. Bøttcher M, Bøtker HE, Sonne H, Nielsen TT, Czernin J. Endothelium- dependent and independent perfusion
reserve and the effect of L-arginine on myocardial perfusion in patients with syndrome X. Circulation. 1999;
99:1795–1801.
36. Panting JR, Gatehouse PD, Yang GZ, Grothues F, Firmin DN, Collins P, Pennell DJ. Abnormal subendocardial
perfusion in cardiac syndrome X detected by cardiovascular magnetic resonance imaging. N Engl J Med.
2002;346:1948 –1953.
37. Lanza GA, Giordano AG, Pristipino C, Calcagni ML, Meduri G, Trani C, Franceschini R, Crea F, Troncone L,
Maseri A. Abnormal cardiac adrenergic nerve function in patients with syndrome X detected by [123I]meta-iodo-benzylguanidine myocardial scintigraphy. Circulation. 1997;96:821– 826.
38.
Bøtker HE, Moller N, Ovesen P, Mengel A, Schmitz O, Orskov H, Bagger JP. Insulin resistance in microvascular angina (syndrome X). Lancet. 1993;342:136 –140.
39. Kaski JC. Cardiac syndrome X in women: the role of oestrogen defi- ciency. Heart. 2006;92(suppl 3):5–9.
40. Lanza GA, Sestito A, Cammarota G, Grillo RL, Vecile E, Cianci R, Speziale D, Dobrina A, Maseri A, Crea F.
Assessment of systemic inflammation and infective pathogen burden in patients with cardiac syndrome X.
Am J Cardiol. 2004;94:40 – 44.
41. Gibson CM, Ryan KA, Murphy SA, Mesley R, Marble SJ, Giugliano RP, Cannon CP, Antman EM, Braunwald E.
Impaired coronary blood flow in noncul- prit arteries in the setting of acute myocardial infarction. The TIMI
Study Group. Thrombolysis in myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999;34:974–982.
42. Fineschi M, Gori T. Coronary slow flow: description of a new ‘cardiac Y’ syn- drome. Int J Cardiol 2009;137:308
– 310.
43. Fragasso G, Chierchia SL, Arioli F, Carandente O, Gerosa S, Carlino M, Palloshi A, Gianolli L, Calori G, Fazio
F, Margonato A. Coronary slow-flow causing transient myocardial hypoperfusion in patients with cardiac
syndrome X: long-term clinical and functional prognosis. Int J Cardiol 2009;137:137 – 144.
44. Beltrame JF, Limaye SB, Wuttke RD, Horowitz JD. Coronary hemodynamic and metabolic studies of the
coronary slow flow phenomenon. Am Heart J 2003;146: 84–90.
45. Fineschi M, Bravi A, Gori T. The ‘slow coronary flow’ phenomenon: evidence of preserved coronary flow
reserve despite increased resting microvascular resistances. Int J Cardiol 2008;127:358 – 361.
46. Beltrame JF, Limaye SB, Horowitz JD. The coronary slow flow phenomenon – a new coronary microvascular disorder. Cardiology 2002;97:197 – 202.
47. Kaski JC, Aldama G, Cosin-Sales J. Cardiac syndrome X. Diagnosis, pathogenesisand management. Am J
Cardiovasc Drugs 2004;4:179–194.

63

64

48. Hybee KA, Prasad A, Barsness GW, et al. Clinical characteristics and thrombolysis in myocardial infarction frame counts in women with transient left ventricular apical ballooning syn- drome. Am J Cardiol
2004;94:343–6.
49. Parodi G, Del Pace S, Carrabba N, et al. Incidence, clinical findings, and outcome of women with left ventricular apical ballooning syndrome. Am J Cardiol 2007;99:182–5.
50. Wittstein IS, Thiemann DR, Lima JA, et al. Neurohumoral features of myocardial stunning due to sudden
emotional stress. N Engl J Med 2005; 352:539 – 48.
51. Tsuchihashi K, Ueshima K, Uchida T, et al; Angina Pectoris-Myocardial Infarction Investigations in Japan.
Transient left ventricular apical bal- looning without coronary artery stenosis: a novel heart syndrome mimick- ing acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2001;38:11–8.
52. Elesber AA, Prasad A, Lennon RJ, Wright RS, Lerman A, Rihal CS. Four-year recurrence rate and prognosis of the apical ballooning syndrome. J Am Coll Cardiol 2007;50:448 –52.
53. Sharkey SW, Lesser JR, Zenovich AG, et al. Acute and reversible car-diomyopathy provoked by stress in
women from the United States. Cir- culation 2005;111:472–9.
54. Daka MA, Khan RS, Deppert EJ. Transient left ventricular apical bal- looning after a cocaine binge. J Invasive Cardiol 2007;19:E378 – 80.
55. Rivera JM, Locketz AJ, Fritz KD, et al. “Broken heart syndrome” after sep- aration (from OxyContin). Mayo
Clin Proc 2006;81:825– 8.
56. Dorfman T, Aqel R, Allred J, Woodham R, Iskandrian AE. Takot-subo cardiomyopathy induced by treadmill
exercise testing: an insight into the pathophysiology of transient left ventricular apical (or midventricular)
ballooning in the absence of ob- structive coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2007;49:1223–5.
57. Cherian J, Kothari S, Angelis D, Atef A, Downey B, Kirkpatrick J Jr. Atypical takotsubo cardiomyopathy:
dobutamine-precipitated apical bal- looning with left ventricular outflow tract obstruction. Tex Heart Inst
J 2008;35:73–5.
58. Prasad A, Lerman A, Rihal CS. Api- cal ballooning syndrome (Tako-Tsubo or stress cardiomyopathy): a
mimic of acute myocardial infarction. Am Heart J 2008;155:408–17.
59. Akashi YJ, Goldstein DS, Barbaro G, Ueyama T. Takotsubo cardiomyopathy: a new form of acute, reversible
heart failure. Circulation 2008;118: 2754 – 62.
60. braham J, Mudd JO, Kapur N, Klein K, Champion HC, Wittstein IS. Stress cardiomyopathy after intravenous administration of catecholamines and beta-receptor agonists. J Am Coll Cardiol 2009;53:1320 –5.
61. Prasad A, Madhavan M, Chareonthaitawee P; Medscape. Cardiac sympathetic activity in stress-induced
(Takot- subo) cardiomyopathy. Nat Rev Cardiol 2009;6:430 – 4.
62. Kume T, Kawamoto T, Okura H, et al. Local release of catecholamines from the hearts of patients with takotsubo-like left ventricular dysfunction. Circ J 2008;72:106 – 8.
63. Kono T, Morita H, Kuroiwa T, Onaka H, Takatsuka H, Fujiwara A. Left ventricular wall motion abnor- malities in patients with subarachnoid hemorrhage: neurogenic stunned myocardium. J Am Coll Cardiol 1994;
24:636 – 40.
64. Shaw TR, Rafferty P, Tait GW. Transient shock and myocardial impairment caused by phaeochromocytoma
crisis. Br Heart J 1987;57: 194–8.
65. Kurisu S, Inoue I, Kawagoe T, et al. Myocardial perfusion and fatty acid metabolism in patients with takotsubo-like left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 2003;41:743– 8.
66.
Ito K, Sugihara H, Kawasaki T, et al. Assessment of ampulla (Takotsubo) cardiomyopathy with coronary an- giography, two-dimensional echocardiography and 99mTc-tetrofosmin myocardial single photon
emission computed tomography. Ann Nucl Med 2001;15:351–5.
67. Camici PG, Crea F. Coronary microvascular dysfunction. N Engl J Med 2007;356: 830 – 840.
68.
Mehta PK, Bairey Merz CN. Treatment of angina in subjects with evidence of myo- cardial ischemia
and no obstructive coronary artery disease. In: Bonow RO, ed. Braun- wald’s Heart Disease. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2011.
69.
Bairey Merz CN, Pepine CJ. Syndrome X and microvascular coronary dysfunction. Circulation.
2011;124:1477–1480.
70. Kothawade K, Bairey Merz CN. Microvascular coronary dysfunction in women: pathophysiology, diagnosis,
and management. Curr Probl Cardiol. 2011;36: 291–318.
71. JCS Joint Working Group. Guidelines for diagnosis and treatment of patients with vasospastic angina
(coronary spastic angina) (JCS 2008): digest version. Circ J. 2008;74:1745–1762.
72. Lanza GA, Colonna G, Pasceri V, Maseri A. Atenolol versus amlodipine versus isosorbide5-mononitrate on
anginal symptoms in syndrome X. Am J Cardiol. 1999;84:854–856.
73. Kaski JC, Rosano G, Gavrielides S, Chen L. Effects of angiotensin- converting enzyme inhibition on exercise-induced angina and ST segment depression in patients with microvascular angina. J Am Coll Cardiol.
1994;23:652– 657.
74. Fabian E, Varga A, Picano E, Vajo Z, Ronaszeki A, Csanady M. Effect of simvastatin on endothelial function
in cardiac syndrome X patients. Am J Cardiol. 2004;94:652–655.
75. Emdin M, Picano E, Lattanzi F, L’Abbatte A. Improved exercise capacity with acute aminophylline administration in patients with syndrome X. J Am Coll Cardiol. 1989;14:1450–1453.
76. Gueglia GA, Sestito A, Spinelli A, Cioni B, Infusino F, Papacci F, Bellocci F, Meglio M, Crea F, Lanza GA.
Long-term follow-up of patients with cardiac syndrome X treated by spinal cord stimulation. Heart.
2007;93:591–597.
77. Pelliccia F, Pasceri V, Marazzi G, Rosano G, Greco C, Gaudio C. A pilot randomized study of ranolazine for reduction of myocardial damage during elective percutaneous coronary intervention. Am Heart J 2012;0:1-5.
78. Hirohata A, Yamamoto I, Hirose E, Yuhei K, Hiroya T,Tohru O. Nicorandil prevents microvascular dysfunction
resulting from PCI in patients with stable angina pectoris: a randomized study. Eur Intervention 2014; 9:
1050-8.
79. Mehta PK, Goykhman P, Thomson LE, Shufelt C, Wei J, Merz NB. Ranolazine Improves Angina in Women
With Evidence of Myocardial Ischemia But No Obstructive Coronary Artery Disease. JACC: CARDIOVASCULAR IMAGING © 2011, 4: 514-22.

PRIMARNA IN SEKUNDARNA PREVENTIVA PRI ŽENSKAH
Borut Jug

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Srčno-žilne bolezni so vodilni vzrok umrljivosti pri ženskah v vseh industrializiranih
državah sveta. Razširjenost in izraženost posameznih dejavnikov tveganja, biologija ateroskleroze in pojavnost njenih posameznih zapletov se pri ženskah sicer razlikujejo; kljub
temu pa večina raziskav in smernic priporoča podobne ukrepe za preprečevanje in zgodnje obvladovanje aterosklerotičnih bolezni pri ženskah in pri moških.
V sekundarni preventivi je večina ukrepov enakovredno dokazanih pri ženskah in moških.
Večina dosedanjih raziskav je sicer preučevala koronarno bolezen, čeprav srčno-žilna
ogroženost bolnic z aterosklerotično prizadetostjo drugih arterijskih povirij (tj. >20-40 %
tveganje za srčno-žilni dogodek v 10 letih) narekuje podobno ukrepanje pri koronarni in
nekoronarni aterosklerozi.
V primarni preventivi je dokazov manj. Večina prvotnih raziskav je bodisi vključevala prenizek delež žensk bodisi poskušala vključiti posameznike primerljive starosti, pri čemer
pa tveganje za srčno-žilne dogodke pri ženskah kasni za približno desetletje, zato tudi
izsledki kratkotrajnih raziskav pri mlajši populaciji niso pokazali realne učinkovitosti preventivnih ukrepov pri ženskah, izlsedke specifičnih raziskav pri njih pa še čakamo.

Ocenjevanje ogroženosti
Med zelo ogrožene prištevamo posameznice z i) izraženo žilno (koronarno, karotidno,
aortno ali periferno), ii) sladkorno ali iii) kronično ledvično boleznijo. Tvegnje pri sladkorni
bolezni dodatno opredelimo s tipom (1 ali 2), prisotnostjo pridruženih dejavnikov tveganja, prizadetostjo tarčnih organov ter starostjo >40 let. Med zelo ogrožene prištevamo tudi iv) navidezno zdrave posameznice, ki imajo veliko izračunano tveganje za prvi
srčno-žllni dogodek (npr. >20 % s Framinghamsko enačbo, >5 % s tabelami SCORE ali
>7,5 % z Enačbo zbranih kohort).1
Pri ostalih posameznicah je ocenjevanje ogroženosti bolj zapleteno. Tabele za ocenjevanje ogroženosti prepoznavajo ženski spol kot zaščitni dejavnik pred aterosklerozo, poleg
tega pa tveganje pogosto podcenijo zaradi časovno omejenega, praviloma 10-letnega
dometa. Smernice zato priporočajo prilagojene metode za ocenjevanje tveganja: bodisi
projekcije tveganja na višjo starost bodisi zmanjšanje praga ukrepanja na npr. 10 %.2
Najnovejše ameriške (AHA/ACC)3 in britanske (NICE)4 smernice za ocenjevanje ogroženosti na splošno znižujejo prag za uvedbo zdravil v primarni preventivi in s tem do neke
mere olajšajo odločitev.
Dodatni napovedniki tveganja pri ženskah so (pre)eklampsija in sladkorna bolezen med
nosečnostjo ter vezivnotkivne avtoimune bolezni.2
Pomagamo si lahko tudi z določanjem visokoobčutljive C-reaktivne beljakovine (hsCRP)
ali slikovnimi preiskavami za predklinično aterosklerozo (npr. računalniškotomografska
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določitev kalcijevega bremena); slednje sicer pri ženskah pogosteje pokažejo prizadetost
arterij kot pri moških (difuzna, neobstruktivna oblika ateroskleroze).

Življenjski slog
Kajenje je pri ženskah močnejši dejavnik tveganja kot pri moških, zato sta opuščanje in
vzdržnost od kajenja (sploh v luči naraščajoče razširjenosti kajenja) pri ženskah ključnega
pomena, prav tako pa tudi vzdrževanje zdrave telesne teže (indeks telesne mase pod 25
kg/m2), varovalna prehrana in redna telesna aktivnost.

Zdravila
Acetilsalicilna kislina
Acetilsalicilna kislina je indicirana pri vseh bolnicah z izraženo aterosklerozo (sekundarna
preventiva), kjer enako učinkovito kot pri moških zmanjša tveganje za nadaljnje koronarne ali možganskožilne dogodke. V primarni preventivi pa je njena vloga slabše dorečena.
V edini raziskavi o uporabi acetilsalicilne kisline v primarni preventivi pri ženskah so dokazali, da nesporno preprečuje infarkt in možgansko kap po 65. letu starosti, medtem ko
pri mlajših statistično značilno zmanjša pojavnost možganske kapi, ne pa tudi srčnega
infarkta. Sicer pa so priporočila za uporabo acetilsalicilne kisline v primarni preventivi
(pri obeh spolih) postala opreznejša ob spoznanju, da s kopičenjem dejavnikov tveganja
ne narašča zgolj aterotrombotično tveganje (in s tem učinkovitost acetilsalicilne kisline),
pač pa tudi tveganje za krvavitve; odločitev o uvedbi acetilsalicilne kisline v primarni
preventivi je tako individualna in temelji na skrbnem tehtanju med koristmi protitrombocitnega delovanja in tveganji za krvavitve.1 Na splošno pa Aspirina® pri ženskah v
primarni preventivi ne priporočamo pred 65. letom starosti.2
Statini
Statini so indicirani pri vseh bolnicah z izraženo aterosklerozo (sekundarna preventiva).
V primarni preventivi raziskave, ki bi specifično preučevala žensko populacijo, (še) ni. Metaanalize starejših raziskav niso pokazale prepričljive učinkovitosti; metaanalize nekoliko
novejših raziskav z večjim deležem žensk pa so že pokazale zmanjšano pojavnost srčnožilnih dogodkov (predvsem revaskularizacij in hospitalizacij) pri ženskah, ki jih zdravimo
s statini. Vprašanje učinkovitosti statinov v primarni preventivi pri ženskah zato ostaja
predvsem metodološko – v raziskave so vključili premalo žensk, ki so bile premlade, da bi
lahko zaznali razmeroma majhno število preprečenih dogodkov, ki jih praviloma pričakujemo v primarni preventivi. Smernice zato zaenkrat statine priporočajo zelo ogroženim
posameznicam in posameznikom, ne glede na spol.
Druga zdravila
Zaviralce sistema RAAS priporočamo vsem bolnicam po infarktu (zoper preoblikovanje
prekata in srčno popuščanje) ter kot prednostno antihipertenzijsko zdravilo pri drugih
oblikah ateroskleroze (zmanjšajo tveganje za aterotrombotične dogodke). Zaviralce beta
priporočamo vsem bolnicam po infarktu. Mineralokortikoidne antagoniste priporočamo
vsem bolnicam s simptomatskim sistoličnim srčnim popuščanjem ter vsem z okrnjeno
sistolično funkcijo po infarktu.
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Zdravila brez dokazane učinkovitosti
Folati in antikoksidanti (vitamina E in C, beta-karoten) ne zmanjšajo srčno-žilnega
tveganja. Nadomestno hormonsko zdravljenje in selektivni modulatorji estrogenskih
receptorjev tveganje lahko celo povečajo.

Zaključek
Sekundarna preventiva se pri ženskah in moških ne razlikuje. V primarni preventivi se
odločamo glede na ogroženost; pri tem upoštevamo, da se pri ženskah aterosklerotične bolezni pojavijo z 10-letno zakasnitvijo – zato za ocenjevanje ogroženosti uporabimo
npr. projekcijo tveganja na višjo starost ali znižanje praga za ukrepanje ob upoštevanju slikovnih preiskav, hsCRP ter specifičnih napovednikov tveganja v nosečnosti (pre/
eklampsija in sladkorna bolezen) oziroma zgodnji starosti (vezivnotkivne avtoimune bolezni).
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Srčnožilne bolezni še vedno predstavljajo vodilni vzrok umrljivosti žensk v razvitih deželah. Čeprav od leta 1980 registri iz ZDA kažejo na zmanjšanje umrljivosti zaradi koronarne arterijske bolezni, je slednja v letu 1995 še vedno predstavljala 35 % celokupne
umrljivosti.1 Med spoloma obstajajo pomembne razlike v pojavnosti, diagnozi in zdravljenju koronarne arterijske bolezni; v glavnem na škodo ženskega spola. Posledično sta
pri ženskah tako zgodnje znotraj bolnišnično preživetje kot tudi dolgoročno preživetje po
miokardnem infarktu slabša; natančnejša analiza pridruženih dejavnikov tveganja dejansko pokaže, da razlike v preživetju med spoloma po miokardnem infarktu večinoma
izvirajo iz pridruženih dejavnikov tveganja kot so npr. starost, sladkorna bolezen, povišan
krvni tlak in niso posledica spola.2
Problem, na katerega naletimo pri pregledu literature, je tudi dejstvo, da je v
velikih multicentričnih raziskavah vključenih bistveno manj žensk kot moških, kar omejuje
obseg pridobljenih podatkov in s tem tudi zanesljivost sklepov, ki iz pridobljenih podatkov
sledijo.
Uspešnost zdravljenja koronarne arterijske bolezni je med spoloma podobna,
nekaj razlik je pri zapletih. V sklopu medikamentoznega zdravljenja ženske pogosteje kot
moški prejemajo diuretike, sedative, nitrate in antagoniste kalcijevih kanalčkov, medtem
ko nekatere raziskave nakazujejo na to, da iste ženske redkeje prejemajo aspirin, zaviralce adrenergičnih receptorjev beta in statine. Primer je raziskava Euro Heart Survey,
ki ni pokazala razlik med spoloma pri zdravljenju z zaviralci adrenergičnih receptorjev
beta, obenem pa pomembne razlike pri zdravljenju z aspirinom (73 % proti 81 %) in statini
(45 % proti 51 %).3
Aspirin ima z dokazi jasno podkrepljeno učinkovitost pri sekundarni preventivi
koronarne arterijske bolezni pri ženskah v odmerkih 75-162 mg na dan. Učinkovitost pri
primarni preventivi ni bila raziskovana v enakem obsegu kot pri moških, vendar obstoječi podatki podpirajo dejstvo, da je aspirin pri mlajših ženskah koristen zlasti v smislu
preprečevanja možganske kapi in ne miokardnega infarkta, medtem ko njegova uporaba pri ženskah starih > 65 let vodi v pomembno znižanje pojavnosti miokardnega infarkta primerljivo z znižanjem pojavnosti pri moških vrstnikih.4
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta imajo po miokardnem infarktu pri ženskah z dokazi podkrepljeno učinkovitost, ki je najmanj enaka tisti pri moških.
Zaviralci angiotenzinske konvertaze izboljšujejo preživetje pri bolnikih z visokim
tveganjem za srčnožilne bolezni, v glavnem preko redukcije krvnega tlaka. Učinkovitost
zaviralcev angiotenzinske konvertaze pri bolnikih po miokardnem infarktu potrjujejo številne raziskave, ki vključujejo tudi omejeno število žensk.
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Analiza raziskav JUPITER, 4S, CARE, HPS in PROVE IT-TIMI 22 podpira koristnost zdravljenja žensk po miokardnem infarktu.
Raziskava HERS ni potrdila koristnosti hormonskega nadomestnega zdravljenja kot kardioprotektivnega zdravljenja pri ženskah s koronarno arterijsko boleznijo.5
Potekajo raziskave potencialno koristnega učinka različnih hormonskih formulacij in raziskave učinka zgodnejšega pričetka s hormonskim nadomestnim zdravljenjem v perimenopavzalnem obdobju.
Pri obravnavi bolnikov s povišanimi vrednostmi TnT med spoloma ni razlik, so pa
diskretne razlike pri obravnavi bolnikov in bolnic z akutnim koronarnim sindromom z negativnim TnT. Priporočilo ACC/AHA iz leta 2007 svetuje pri bolnicah z NSTEMI enak pristop kot pri moških, vključno z aspirinom, klopidogrelom in koronarno angiografijo znotraj 48 ur od sprejema. Ne glede na to raziskave kažejo, da so ženske redkeje zdravljene s
koronarno angiografijo in perkutano koronarno intervenco.2 V sklopu zgodnje invazivne
strategije ženske naj ne bi dobile GPIIb/IIIa inhibitorjev, saj v tej skupini koristnost omenjenega zdravila ni bila potrjena.
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Uvod
Število srčnožilnih obolenj pri ženskah narašča. Kljub temu, da so glavni vzrok umrljivosti,
se zdravljenju teh obolenj pri ženskah posveča bistveno manj pozornosti kot pri moških.
Ženske so redkeje vključene v klinične raziskave. Praviloma so starejše in imajo več sočasnih obolenj, posledično pa tudi večjo umrljivost. Kljub temu redkeje prejmejo protitrombotična zdravila in zdravljenje pogosteje odstopa od priporočil. V prispevku so opisane
posebnosti protitrombotičnega zdravljenja pri ženskah.

Antiagregacijsko zdravljenje
Med zdravila, ki zavirajo agregacijo trombocitov, uvrščamo: aspirin in zaviralce P2Y12
receptorjev (tiklopidin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) ter zaviralce IIbIIIa receptorjev.
Aspirin je temeljno zdravilo za preprečevanje različnih trombotičnih zapletov ateroskleroze. Za zdravljenje ga uporabljamo tako v akutnem obdobju trombotičnega zapleta
(srčni infarkt, možganska kap, itd.) kot za dolgoročno preprečevanje srčnožilnih zapletov. Učinkovitost in varnost zdravljenja je preizkušena v malone vseh kliničnih oblikah
ateroskleroze: akutni srčni infarkt, nestabilna angina pektoris, stabilna angina pektoris,
možganska kap, perkutani koronarni in periferni posegi, endarteriektomija karotidnih
artrerij, premostitvena operacija na koronarnem žilju, itd. V primarni preventivi se zaradi podatkov o zvečanem tveganju za krvavitev zdravljenje z aspirinom ne priporoča.
Zaviralce P2Y12 receptorjev (tiklopidin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) uporabljamo
predvsem v kombinaciji z aspirinom, saj na ta način bolj učinkovito zavremo trombocite.
Kombinirano zdravljenje z aspirinom in enim od zaviralcev P2Y12 receptorjev je indicirano pri vseh bolnicah (ne glede na intervencijo), ki so prebolele akutni koronarni sindrom, bodisi infarkt z ali brez elevacije ST spojnice. Kombinacija aspirina in klopidogrela
je potrebna tudi pri vseh bolnicah, ki imajo vstavljeno žilno opornico bodisi v koronarno,
karotidno ali periferno arterijo. Trajanje in vrsta kombinacije je odvisna od okoliščin, vrste
intervencije in vrste opornice.
Ob posegu na koronarni arteriji izbrane bolnice lahko prejmejo zelo učinkovit zaviralec
IIbIIIa receptorjev. Presoja o uporabi je v domeni intervencijskega kardiologa, ki zdravilo
uporabi ob upoštevanju tveganja za trombotično zaporo žile in tveganja za krvavitev, ki
je ob tovrstnem zdravljenju pomembno zvečano.
Od antiagregacijskih zdravil lahko v nosečnosti izjemoma in po presoji tveganja in koristi
predpišemo aspirin, podatkov o varnosti drugih antiagregacijskih zdravil nimamo.
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Učinkovitost antiagregacijskega zdravljenja pri ženskah
Ženske imajo zvečano nagnjenost k trombozi, saj imajo večjo reaktivnost trombocitov,
vežejo več fibrinogena in imajo višji nivo tromboksana. Tudi po zdravljenju z aspirinom
imajo večjo reaktivnost trombocitov. V primerjavi z moškimi je zdravljenje z aspirinom
pri ženskah bolj učinkovito v preprečevanju možganske kapi in manj za preprečevanje
srčnega infarkta. Odmerki in indikacije za zdravljenje se med spoloma ne razlikujejo.
Klinične raziskave o učinkovitosti klopidogrela, prasugrela in tikagrelorja niso pokazale
pomembnih razlik med spoloma. Zdravljenje z zaviralci IIbIIIa receptorjev je bilo v prvih
raziskavah pri ženskah neučinkovito, kasnejše raziskave pa razlik med spoloma niso potrdile.

Krvavitve ob antiagregacijskem zdravljenju pri ženskah
Ženske imajo nekoliko večjo nagnjenost h krvavitvam, tako ob aspirinu kot ob zdravljenju
z P2Y12 zaviralci. Posebno izraženo je zvečano tveganje za krvavitev pri bolnicah zdravljenih zaradi akutnega koronarnega sindroma, pri katerih je tudi do dvakrat večje kot pri
moških. Večje je število krvavitev na mestu žilnega pristopa za poseg, saj so žile manjše
in je pristop pri ženskah pogosteje otežkočen. Tudi pogostnost krvavitev na drugih mestih je pri ženskah večja. Mehanizmi zvečanega tveganja ob antiagregacijskem zdravljenju z aspirinom in P2Y12 zaviralci še niso povsem pojasnjeni. Dokazano je, da so pri osebah z manjšo telesno maso trombociti ob antiagregacijskem zdravljenju bolj zavrti, kar
bi lahko imelo klinični pomen pri ženskah z nižjo telesno težo. Nižja telesna masa in slabša
ledvična funkcija pri ženskah je tudi glavni razlog za nepravilno odmerjanje zaviralcev
glikoproteina IIbIIIa (in nekaterih antikoagulacijskih zdravil), pretiran učinek zdravila in
posledične krvavitve.
Vrste krvavitev so pri ženskah podobne kot pri moških, nekoliko več je le krvavitev na
mestu intervencije in nekoliko manj gastrointestinalnih krvavitev. Ker je večina žensk, ki
prejemajo antiagregacijsko zdravljenje, v menopavzi, ginekološke krvavitve predstavljajo le majhen delež vseh krvavitev.
Kadar bolnica utrpi veliko krvavitev, je potrebno antiagregacijsko zdravljenje začasno
prekiniti in po potrebi nadomeščati trombocite. Ob manjših krvavitvah je potrebno skrbno pretehtati tako tveganje za nadaljnjo krvavitev kot tveganje za trombotične zaplete ob morebitni opustitvi antiagregacijskega zdravljenja. Včasih zadošča že, če bolniku
predpišemo manj intenzivno antiagregacijsko zdravljenje. Vselej, tudi če gre za manjšo
krvavitev, opredelimo vzrok krvavitve in z zdravljenjem nadaljujemo, ko je krvavitev zaustavljena.

Antikoagulacijsko zdravljenje
Antikoagulacijska zdravila posredno ali neposredno zavrejo koagulacijo in jih uporabljamo za zdravljenje in preprečevanje različnih trombemboličnih bolezni. Najpogostejše
indikacije za antikoagulacijsko zdravljenje so atrijska fibrilacija in undulacija, pljučna embolija in venska tromboza ter vstavljene umetne srčne zaklopke Na voljo imamo parenteralna in peroralna antikoagulacijska zdravila.
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Od pareneteralnih zdravil predpisujemo predvsem nizkomolekularne in nefrakcionirani
heparin. Heparine najpogosteje uporabimo za zdravljenje akutne pljučne embolije ali
venske tromboze, v zgodnjem obdobju po vstavitvi umetne srčne zaklopke, pri akutnem
koronarnem dogodku in za premostitveno zdravljenje pri bolnicah zdravljenih s peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili, ki potrebujejo invazivni poseg. Redkeje uporabljeni
pareneteralni zdravili sta še fondaparin in bivaluridin.
Med peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili smo dolga leta uporabljali izključno zaviralce vitamina K (varfarin), v zadnjih letih pa so na voljo nova peroralna antikoagulacijska
zdravila (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban). Ta imajo hiter in predvidljiv antikoagulacijski učinek ter podobno učinkovitost in varnost kot zaviralci vitamina K. Najpogostejše
indikacija za dolgotrajno antikoagulacijsko zdravljenje je atrijska fibrilacija. Za zdravljenje
lahko uporabimo tako zaviralce vitamina K, kot nova antikoagulacijska zdravila. Bolnice z vensko trombozo in/ali pljučno embolijo lahko zdravimo z rivaroksabanom ali pa
po začetnem zdravljenju s heparini predpišemo zaviralce vitamina K. Za dolgotrajno
zdravljenje bolnic z umetnimi zaklopkami pa lahko uporabimo izključno zaviralce vitamina K. Intenziteto peroralnega antikoagulacijskega zdravljenja prilagodimo indikaciji in
značilnostim bolnice.
V nosečnosti lahko uporabljamo nizkomolekularne in nefrakcionirani heparin. Zaviralci
vitamina K so teratogeni, za dabigatran, rivaroksaban in apikasaban pa podatkov o
varnosti nimamo.

Učinkovitost antikoagulacijskega zdravljenja pri ženskah
Ob upoštevanju sočasnih dejavnikov tveganja so ženske z atrijsko fibrilacijo bolj ogrožene zaradi možganske kapi kot moški, razlike med spoloma se izrazijo predvsem pri
starejših ženskah. Tudi ob ustreznem antikoagulacijskem zdravljenju ostaja tveganje za
trombembolične zaplete pri ženskah povečano. Razlike med spoloma pripisujejo hiperkoagulabilnosti v menopavzi in hemodinamskim spremembam. Kljub večji ogroženosti
za trombembolične zaplete imajo ženske redkeje predpisano antikoagulacijsko zdravljenje, ki je v primeru zdravljenja z zaviralci vitamina K tudi slabše urejeno (večji delež vrednosti INR izven želenega območja). Ženske potrebujejo tudi nižje odmerke varfarina, kar
je potrebno pri načrtovanju zdravljenja upoštevati.
Zvečano tveganje za vensko trombozo in pljučno embolijo pri ženskah je povezano z venskimi trombembolizmi, ki so posledica nosečnosti in poporodnega obdobja ter uporabe
oralnih kontraceptivov in hormonskega nadomestnega zdravljenja. Razlike o učinkovitosti antikoagulacijskega zdravljenja med spoloma pri bolnikih z venskimi trombembolizmi
in bolniki z vstavljenimi umetnimi zaklopkami niso opisane.

Krvavitve ob antikoagulacijskem zdravljenju pri ženskah
Biološka razpoložljivost in porazdelitev zdravil je odvisna od relativnega deleža maščevja, ki je pri ženskah večji kot pri moških. Za ženske je značilna tudi relativno nižja ledvična
funkcija. Zaradi omenjenih razlik med spoloma pri ženskah pogosteje pride do kopičenja
zdravila in pretiranega antikoagulacijskega učinka s posledični zapleti. Tako so pri bolnicah opisane pogostejše krvavitve zaradi pretiranega učinka nizkomolekularnih in nefrakcioniranega heparina. Ob zdravljenju z novimi antikoagulacijskimi zdravili se število
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krvavitev v randomiziranih raziskavah med spoloma ni razlikovalo, vendar je bil v raziskave vključen manjši delež žensk. V literaturi je opisano več primerov velikih krvavitev
zaradi prekomernega učinka antikoagulacijskega zdravila pri starejših ženskah, z majhno
telesno težo in ledvično okvaro. Ob zdravljenju z zaviralci vitamina K je pri ženkah nekoliko
več majhnih krvavitev, medtem ko v številu velikih krvavitev razlik med spoloma ni.
Ob majhni krvavitvi v kožo ali sluznice antikoagulacijskega zdravljenja običajno ne prekinjamo. V primeru večje krvavitve zdravljenje prekinemo, izvedemo lokalno hemostazo in nadomeščamo izgubljeno kri. Antikoagulacijski učinek nefrakcioniranega heparina
izničimo s protamin sulfatom, varfarina z vitaminom K, za nizkomolekularne heparine
in nova peroralna antikoagulacijska zdravila pa nimamo učinkovitega antidota. Glede
na obsežnost krvavitve in življenjsko ogroženost lahko bolnica prejme svežo zmrznjeno
plazmo, protrombinski kompleks in/ali izjemoma rekombinantni faktor VII.

Zaključek
Indikacije za zdravljenje s protitrombotičnimi zdravili se med spoloma ne razlikujejo. Tudi
učinkovitost protitrombotičnih zdravil je podobna, pogostejše pa so krvavitve ob protitrombotičnem zdravljenju. Večje tveganje za krvavitev je lahko odraz pretiranega učinka
zdravila zaradi drugačne porazdelitve in manjšega izločanja ali pa značilnosti bolnice
(visoka starost, sočasna obolenja). Pomembno je, da posebnosti zdravljenja pri ženskah
poznamo, saj s skrbnim načrtovanjem protitrombotičnega zdravljenja lahko preprečimo
marsikateri zaplet in tako zmanjšamo obolevnost in umrljivost bolnic.
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Indikacije za koronarografijo in perkutano revaskularizacijo so enake pri ženskah kot pri
moških. Zaradi pogosto netipične klinične slike so ženske redkeje napotene na invazivni
poseg. Tudi pri ženskah s pozitivnim izvidom obremenitvenega testiranja se pogosteje
ukrepa konzervativno, kar je lahko povezano z večjo obolevnostjo in umrljivostjo.
Ob prezentaciji koronarne bolezni so ženske v povprečju okrog deset let starejše kot
moški. Prisotnih imajo tudi več pridruženih bolezni (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen).
V nasprotju s tem pri večjem deležu žensk kot moških s koronarografijo ne najdemo
obstruktivne koronarne bolezni. To velja tako za ženske, ki so napotene na koronarografijo zaradi obremenitvene angine pektoris, kot tudi za bolnice z NSTEMI. Po podatkih
različnih raziskav ima normalen koronarogram ali neobstruktivno koronarno aterosklerozo kar več kot 10 % bolnic napotenih na koronarografijo zaradi NSTEMI. To je lahko
posledica večje pogostnosti mikrovaskularne prizadetosti ali koronarnih vazospazmov
pri ženskah. Redek vzrok AKS je spontana disekcija koronarne arterije, ki je pogostejša
pri mladih in pri ženskah. Tudi v tem primeru ne gre za obstruktivno koronarno aterosklerozo. Pri nosečih ženskah naj bi bila vzrok za spontano disekcijo poškodba intime
zaradi večjega hemodinamskega stresa in učinka hormonov na steno koronarnih arterij.
Razlike v uspešnosti perkutane revaskularizacije miokarda med moškimi in ženskami izvirajo iz demografskih razlik. Analize, ki so upoštevale vpliv pridruženih dejavnikov, niso
ugotovile vpliva spola bolnikov na uspeh revaskularizacije. Pri obeh spolih je uporaba
žilnih opornic s citostatikom (DES) bolj varna in učinkovita kot uporaba žilnih opornic brez
citostatika (BMS).
Opozoriti velja, da je ženski spol pomemben dejavnik tveganja za pojav periproceduralnih zapletov. Del teh zapletov se da pojasniti z manjšim premerom žil. Pri ženskah je tudi
pomembno več krvavitev, ki so lahko posledica predoziranja protitrombotičnih zdravil.
Ženske imajo v povprečju nižjo telesno težo, kar je potrebno upoštevati pri odmerjanju
zdravil. Večkrat pri ženskah ni upoštevana ledvična okvara (primer: oGF po MDRD je ob
serumskem kreatininu 95 μmol/l pri 70-letnem moškem 68 ml/min/1.73 m2, pri 70-letni
ženski pa le 50 ml/min/1.73 m2), zato so predoziranja zdravil pogostejša.
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Kirurška revaskularizacija je pomembna terapevtska možnost zdravljenja koronarne
bolezni pri ženskah in moških. Za tovrstno terapijo se odločamo po tehtnem premisleku
koristi in tveganj, v primerjavi z drugimi metodami zdravljenja.
Kriteriji za revaskularizacijo so dodelani in jasni. Avtorji sicer navajajo slabše kirurške
rezultate zdravljenja pri ženskah.1 V naslednjih vrsticah bom skušal odgovoriti, ali je res
spol tisti dejavnik, ki je lahko usoden za izhod zdravljenja. V primerjalni analizi 170 žensk
in 150 moških, ki so bili kirurško revaskularizirani so ugotovili, kar nekaj statistično pomembnih razlik.2
V povprečni starosti se moški in ženske nismo razlikovali. Tudi delež bolnikov z nestabilno
angino pektoris je bil pri obeh spolih enak. Oba spola sta imela enak delež hipertonikov.
Statistično pomembno več je bilo žensk s sladkorno boleznijo, prekomerno telesno težo
in hipeholesterolemijo. Moški pa so prednjačili v anamnezi kajenja in številu prebolelih
miokardnih infarktov.
Zaradi manjšega premera koronark, je bil čas porabljen za našitje anastomoze daljši, ker
pa jih je bilo manj napravljenih, je bilo trajanje srčnega zastoja primerljivo. Moški so imeli
popolno revaskularizacijo, tj. napravljeni so bili vsi predvideni by-passi, ob dobri kvaliteti
vene saphene in zadovoljivem premeru koronark. Če odmislimo kirurško nezmotljivost,
sta dva dejavnika, ki določata dolgotrajno prehodnost by-passa. To sta premer koronarke in kvaliteta vene. Pri ženskah sta oba pomembno slabša, zato je tudi dolgotrajna
prehodnost by-passov različna. Le-ta se kaže v signifikanto večjem odstotku miokardnih
infarktov po operaciji in manjšo 52 % primerjaje z 81 % stopnjo odsotnosti težav. Analiza
12 letnega preživetja pa ne kaže pomembnih razlik med spoloma.
Torej, kdaj pomisliti na koronarno ogroženo žensko. Vedno, kadar se srečujemo s starejšo, prekomerno prehranjeno, sladkorno bolnico, ki ima hiperholesterolemijo.
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Tudi novejše primerjalne analize kažejo na podobne rezultate.3
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Uvod
Srčno popuščanje je velik zdravstveni problem razvitih držav. Problematika srčnega
popuščanja hitro narašča, predvsem zaradi čedalje večjega števila starostnikov v populaciji. Veliko dejavnikov je v zadnjih desetletjih vplivalo na zmanjšanje pojavnosti in
izboljšanje preživetja bolnikov s srčnim popuščanjem. Izboljšano zdravljenje ishemične
bolezni srca in arterijske hipertenzije je zmanjšalo število novih primerov. Uvedba novih
zdravil, zaviralcev angiotenzinske konvertaze, zaviralcev beta, zaviralcev angiotenzinskih
receptorjev in zaviralcev aldosterona je prispevala k izboljšanju preživetja bolnikov.

Srčno popuščanje - razlike med spoloma
V večino raziskav zdravljenja srčnega popuščanja so bili vključeni zgolj bolniki z oslabljeno funkcijo levega prekata. Zaradi vključitvenega kriterija, oslabljena funkcija levega
prekata, je bilo v raziskave vključenih le okoli 30% žensk. Znano je, da ima skoraj polovica
vseh bolnikov hospitaliziranih zaradi srčnega popuščanja ohranjeno sistolično funkcijo
levega prekata, v to skupino bolnikov pa je uvrščenih skoraj 60% žensk. Ženske s srčnim
popuščanjem imajo manj koronarne bolezni in pogosteje ohranjeno sistolično funkcijo
levega prekata, zato tudi izboljšanje preživetja zaradi zdravljenja ni tako izrazito kot pri
moških. Ženske s srčnim popuščanjem se razlikujejo od moških tudi v drugih karakteristikah, so starejše, imajo več hipertenzije in sladkorne bolezni, pogosteje imajo atrijsko
fibrilacijo. Obstajajo številne razlike v zdravljenju srčnega popuščanja med moškimi in
ženskami, kljub temu, da smernice zdravljenja priporočajo enako obravnavo bolnikov s
srčnim popuščanjem ne glede na spol. V smernicah ni razlik med spoloma v vrsti in v odmerkih zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja. Smernice tudi ne predvidevajo razlike
v odgovoru posameznika na farmakološko terapijo srčnega popuščanja. Izkazalo se je,
da so ženske redkeje zdravljene z zaviralci konvertaze, zaviralci beta in spironolaktonom,
pogosteje pa zdravljene z diuretiki in glikozidi digitalisa, ki pri ženskah s srčnim popuščanjem povečujejo tveganje za smrt.
Moški in ženska s srčnim popuščanjem se razlikujeta v farmakokinetiki in farmakodinamiki zdravil. Razlike med absorpcijo, transportom in volumnom distribucije zdravil praktično ni. Pomembna razlika obstaja pri metabolizmu in izločanju zdravila. Ženske imajo
običajno nižjo glomerularno filtracijo kot moški in manjši metabolizem zdravil preko citokroma P450-dejstva, ki se jih premalo zavedamo in jih ne upoštevamo, posebno ko se
srečujemo z neželenimi učinki zdravil, ki so zato pogostejši pri ženskah kot pri moških. Ne
smemo pozabiti, da menstruacijski cikel, nosečnost, menopavza in oralni kontraceptivi
neodvisno vplivajo na metabolizem zdravil, zato se tudi interpretacija učinka zdravila pri
ženski razlikuje.

78

Vse več je dokazov, da bi lahko z različno ekspresijo genov razložili patofiziološke in klinične razlike pri moških in ženskah s srčnim popuščanjem. Dodatne raziskave so potrebne,
da bi lahko v prihodnosti zdravili srčno popuščanje različno glede na spol.
Ženske s srčnim popuščanjem imajo slabšo dostopnost do obravnave pri kardiologu in
do obravnave na kardioloških oddelkih. Pogosteje so zdravljene na splošnih internističnih oddelkih in imajo redkeje kot moški opravljeno ultrazvočno preiskavo z oceno sistolične funkcije levega prekata. Ženske s srčnim popuščanjem so tudi redkeje vključene v
rehabilitacijske programe, zaradi večje starosti, pridruženih bolezni in manjše tolerance
za napor.
Dostopnost žensk do novih metod zdravljenja srčnega popuščanja, resinhronizacijsko zdravljenje, zdravljenje s presaditivijo krvotvornih matičnih celic, presaditev srca, je
manjša kot pri moških.
Evropske in Ameriške smernice za zdravljenje srčnega popuščanja so jasne:
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem in ohranjenim iztisnim deležem levega prekata, v
nasprotju z bolniki s srčnim popuščanjem z oslabljenim iztisnim deležem levega prekata,
se za nobeno zdravljenje ni izkazalo, da zmanjša umrljivost in obolevnost. Diuretike se
uporablja za kontrolo bilance vode in soli, kontrolo perifernih edemov in dispneje. V vseh
smernicah poudarjajo ustrezno zdravljenje hipertenzije, ishemične bolezni srca, kontrola
prekatnega odgovora pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo.

Akutni koronarni sindrom (AKS) – razlike med spoloma
Ne glede na starost imajo ženske z AKS pogosteje kot moški hipertenzijo, sladkorno bolezen in so prekomerno prehranjene. Pri bolnikih mlajših kot 65 let ima ob AKS manj
žensk kot moških sliko akutnega koronarnega dogodka z dvigom spojnice ST (STEMI) in
razvije miokardni infarkt s Q zobcem. Ženske mlajše kot 65 let imajo pogosteje kot moški
enake starosti AKS brez dviga spojnice ST (NSTEMI) in so pogosteje odpuščene z diagnozo nestabilna angina pektoris, pri starejših kot 65 let razlike med spoloma ni. Ženske
z AKS, ne glede na starost, imajo manj obsežno aterosklerozo koronarnih arterij, manj
trižilne koronarne bolezni in manj zožitev debla leve koronarne arterije. Izkazalo se je, da
se reperfuzijsko zdravljenje pri moških in ženskah mlajših od 65 let ne razlikuje, po 65 letu
starosti pa je tovrstnega zdravljenja deležno več moških kot žensk.

Namesto zaključka - priporočila za obravnavo žensk s srčnim
popuščanjem po miokardnem infarktu
Ženska s srčnim popuščanjem po miokardnem infarktu naj ima:
1. Obravnavo pri kardiologu in na kardiološkem oddelku.
2. Reperfuzijsko zdravljenje ne glede na starost.
3. Ultrazvočno preiskavo srca (vključno z določitvijo iztisnega deleža levega prekata).
4. Agresivno zdravljenje dejavnikov tveganja: hipertenzije, sladkorne bolezni, hiperlipidemije
5. Urejanje srčne frekvence pri atrijski fibrilaciji, če ni možno vzpostaviti sinusnega ritma.
6. Farmakološko zdravljenje srčnega popuščanja po uveljavljenih smernicah - ustrezno zdravilo v ustreznem odmerku.
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7.
8.

9.

Izogibanje zdravilom, ki povečujejo tveganje za smrt in ne izboljšajo preživetja.
Enakovreden dostop do novih metod zdravljenja (elektrofiziologija, resinhronizacijsko zdravljenje, transplantacija matičnih celic, mehanska podpora, transplantacija
srca).
Enakovredno vključevanje v klinične raziskave zdravljenja srčnega popuščanja.
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POVZETEK
Uvod: Do sedaj je bilo znano signifikantno povečano tveganje za dodatno možgansko
kap pri karotidni endarterijektomiji (KE) izvedeni neposredno po nevrološkem dogodku,
kot sta TIA (tranzitorna ishemična ataka) ali manjša možganska kap, z dolgoročno slabimi izidi. Zadnje študije pa kažejo, da zgodnja KE ni povezana s povečanim tveganjem
za perioperativni zaplet. Namen pričujoče študije je spremljanje izhoda simptomatičnih
bolnikov operiranih znotraj 14 dni in kasneje po začetku simptomatike in primerjava med
spoloma.
Metode: Retrospektivno smo pregledali podatke 35 bolnikov s simptomatsko zožitvijo
notranje karotidne arterije, pri katerih je bila v letu 2013 opravljena KE.
Rezultati: 22 bolnikov (62,9 %) je bilo operiranih znotraj 14 dni od začetka simptomatike,
nihče od slednjih ni utrpel možganske kapi ali smrti. 13 bolnikov (37,1 %) je bilo operiranih
kasneje, en bolnik je utrpel ponovno možgansko kap. Morebitna evidentna razlika med
skupinama se ni pokazala. Zaradi premajhnega števila razlike med spoloma ni bilo možno statistično potrditi.
Zaključek: Število bolnikov je bilo premajhno za statistični zaključek. Tveganje za perioperativni zaplet ni bilo večje pri operativnemu posegu izvedenemu neposredno po začetku
simptomatike.
Ključne besede: hitro zdravljenje, karotidna endarterijektomija, možganska kap, tranzitorna ishemična ataka

Uvod
Verjetnost za zgodnjo možgansko kap po preboleli tranzitorni ishemični ataki (TIA) je
večja kot se je sprva domnevalo.1 Zadnje raziskave kažejo, da tudi ob hitrem uvajanju
najboljšega zdravljenja z zdravili se pri bolnikih z akutno možgansko kapjo ali TIA in 5099 % zožitvijo notranje karotidne arterije pojavi možganska kap pri 5 % v 48 urah, 8 % v
7 dneh, 11 % v 14 dneh.2 Ois navaja, da kar 11,7 % bolnikov, ki so utrpeli manjšo možgansko
kap ali TIA in ima zožitev notranje karotidne arterije večjo od 50 %, utrpi večjo možgansko
kap ali umre v 15 dneh.1 Verjetnost pojava ponovne nevrološke simptomatike je večja pri
bolnikih z več kot 70 % zožitev notranje karotidne arterije (P=0,012).1 Navedena dejstva
težijo k čim zgodnejši karotidni endarterijektomiji (KE) po začetku simptomov.
Učinkovitost KE in sprejemljivost tveganja operativnega posega sta bili dobro analizirani
v dveh raziskavah ECST (The European Carotid Surgery Trial) in NASCET (The North
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial). Narejene so bile tudi analize
verjetnosti možganske kapi po TIA. Zaključki so bili, da je KE varen operativni poseg.3
Priporočilo skupne analize podatkov obeh študij je, da se opravi operativni poseg v dveh
tednih po začetku simptomatike.4 Študiji sta vključevali bolnike z manjšo možgansko kapjo, bolnike, ki jih možganska kap ni ohromila. Iz podatkov ni mogoče ugotoviti, koliko bolnikov je bilo neprimernih za vključitev zaradi ponovitve simptomatike z večjo možgansko
kapjo, ki se je pojavila tik pred randomizacijo.3
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V angleškem mestu Leicester deluje od leta 2008 hitri sprejemni TIA oddelek.5 Bolnik
pri katerem je ugotovljena 50-99 % zožitev notranje karotidne arterije je nemudoma
premeščen na žilni oddelek za urgentno KE. Do aprila 2013 so opravili 475 KE pri bolnikih z akutno simptomatiko. Od 475 operirancev jih je 6 utrpelo možgansko kap ali smrt
znotraj 30 dni (1,3 %). 41 operirancev (9 %) je bilo operiranih znotraj 48 ur. Od tega je
prišlo pri enemu do večjega zapleta (2,4 %). Večji perioperativni zapleti so se pojavili pri
1,8 % bolnikov, ki so bili operirani med 3. in 7. dnevom po začetku simptomatike (3/167),
pri bolnikih, ki so bili operirani med 8. in 14. dnevom je prišlo do večjega zapleta pri 0,8
% (1/133), pri bolnikih, ki so bili operirani kasneje kot v dveh tednih je prišlo do večjega
perioperativnega zapleta prav tako pri 0,8 % bolnikov (1/134).
Kakorkoli, nekateri kirurgi so mnenja, da je premik k hitri izvedbi KE lahko povezan s signifikantnim porastom operativnega tveganja, ki negira dolgotrajno korist bolnika.3 Dilema
je bila jasno prikazana v študiji SwedVasc 2012, kjer so poročali o 11,5 % velikih zapletov
(možganska kap,smrt), če je bila KE opravljena znotraj 48 ur od začetka simptomatike.6
V prispevku je pregled zamikov KE od začetka simptomatike v Splošni bolnišnici Novo
mesto za leto 2013.

Metode
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo v letu 2013 opravili 89 karotidnih endarteriektomij.
Bolniki so bili stari med 50 in 86 let (povprečno 70,7 let, SD ± 8,4). Podatki zajemajo indikacije za poseg, dejavnike tveganja ter operativni in perioperativni potek. Pri bolnikih
s simptomatsko zožitvijo notranje karotidne arterije smo spremljali čas od začetka simptomov do operativnega posega. Sedeminosemdeset (97,8 %) bolnikov je bilo operiranih
v lokalni anesteziji (Xylocain + Chirocain), 2 (2,2 %) bolnika sta bila operirana v splošni
anesteziji. Pri 88 (98,9 %) bolnikih smo se odločili za klasično operativno tehniko. Pri 85
(95,5 %) bolnikih smo za zapiranje arteriotomije uporabili Dacron krpico, pri 3 (3,4 %)
bolnikih pa smo se odločili za direktno šivanje arteriotomije. Pri enemu bolniku (1,1 %)
smo se odločili za everzijsko operativno tehniko. Pri bolnikih operiranih v lokalni anesteziji
smo preverjali nevrološko stanje bolnika s kratkimi vprašanji in z bolnikovimi stiski dlani
nasprotne strani telesa. Indikacije za vstavitev začasnega obvoda v karotidno arterijo so
bile: motorični deficit - izpad roke nasprotne strani telesa, afazija, izguba zavesti ali epileptični napad. Pri 34 bolnikih smo poleg navedenega nadzora uporabili za nevromonitoring tudi bližnjo infrardečo spektroskopijo. Merili smo čas stisnjenja karotide. Jemali
smo vzorce krvi za določanje biokemijskih markerjev možganske poškodbe pred in po
operativnemu posegu. Beležili smo perioperativne zaplete, umrljivost v zvezi z nevrološkimi dogodki ter morebitnim miokardnim infarktom.

Rezultati
Operiranih je bilo 89 bolnikov, 60 (67,4 %) moških in 29 (32,6 %) žensk. Pri 35 (39,3 %)
bolnikih je bila indikacija za operacijo simptomatična karotidna zožitev, pri 54 (60,7 %) pa
asimptomatična. Dejavniki tveganja, ki so povezani z zožitvijo karotidne arterije, so bili
arterijska hipertenzija pri 81 (91,0 %), hiperlipidemija pri 70 (78,7 %), kajenje pri 44 (49,4
%), sladkorna bolezen pri 33 (37,1 %) in debelost (ITM ≥ 30) pri 18 (20,2 %) operirancih. Pri
25 (28,1 %) operirancih je šlo za subtotalno zaporo karotidne arterije na operirani strani.
Povprečni čas od pojava simptomov do operativnega posega je bil 14 dni (najmanj 0,
največ 57 dni, SD±15 dni). 22 bolnikov je bilo operiranih v 14 dnevih, 13 bolnikov je bilo
operiranih kasneje.
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Manjši zapleti operativnega posega so se pojavili pri sedmih (7,9 %) bolnikih. Pri dveh
bolnikih se je po operaciji pojavil hematom v rani, ki ga ni bilo potrebno evakuirati. Pri
enemu bolniku se je pojavil hematom v rani, ki je zahteval kirurško evakuacijo. Dva bolnika sta postala po operaciji hripava, pri enemu je hripavost izzvenela po treh mesecih. Pri
enemu bolniku je po aplikaciji anestezije prišlo do krčev v udih. Pri enemu bolniku je prišlo
po posegu do povišanja troponina, kardiolog je ocenil, da ne gre za miokardni infarkt.
Do hujših perioperativnih zapletov (kot so možganska kap, miokardni infarkt ali smrt) je
prišlo pri dveh operirancih, in sicer je večjo možgansko kap utrpel en simptomatični (2,9
%) in en asimptomatični bolnik (1,9 %).
Povprečni čas stisnjenja karotidne arterije je bil 21 minut in 55 sekund (slika 1). Pri enemu
bolniku je bilo potrebno vstaviti začasni žilni obvod (šant).

Diskusija
NICE (UK National Institute for Health and Clinical Excellence) priporoča, da se KE opravi
znotraj dveh tednov od začetka simptomov, če je to le mogoče.5 Enaka so priporočila
Evropskega združenja za žilno kirurgijo (European Society of Vascular Surgery Guidelines) iz leta 2009. AHA (American Heart Association) smernice iz leta 2011 navajajo
operacijo znotraj dveh tednov kot razumno zdravljenje, če ni kontraindicirano.7 Anglija v
svoji nacionalni strategiji zdravljenja možganske kapi sprejema bolj agresivni pristop in
priporoča, da bi do leta 2017 bile opravljene vse KE pri bolnikih s simptomatsko zožitvijo
notranje karotidne arterije v 48 urah od začetka simptomatike.8
Rockman v svoji študij predlaga, da se bolnika operira 4 tedne po začetku simptomatike, saj je pri temu verjetnost možganske kapi manjša (1,6 % proti 5,1 %; P=0,002.3 Meta
analiza, ki je vključevala več kot 6000 bolnikov randomiziranih študij ECST, NASCET, je
pokazala, da kirurg, ki opravi KE znotraj 2 tednov z 10 % perioperativnimi zapleti prepreči več kapi kot kirurg, ki odlaša z operacijo 4 tedne in operira z 0 % tveganjem za velik
zaplet.9 Multicentrična randomizirana študija v Italiji je pokazala, da bi lahko bilo sprejemljivo tveganje za velik zaplet 10 % pri bolnikih operiranih v manj kot 48 urah po začetku
simptomatike.10
V naši študiji je bilo 22 bolnikov operiranih znotraj 14 dni. 13 bolnikov pa smo operirali
kasneje. Pregledani so bili vzroki za kasnejši operativni poseg. Kasneje so bili operirani
predvsem bolniki, ki so bili k nam premeščeni iz drugih ustanov. Nekaj tednov so bile
omejene možnosti operiranja in nadzora v intenzivni enoti zaradi razširjenja bakterije
VRE (vankomicin rezistentni enterokok). Eden od bolnikov je najprej odklonil operativni
poseg, kasneje pa se zanj odločil. Ena od bolnic je bila najprej obravnavana pri okulistu,
po prihodu k nam pa je bila operirana v dveh dneh. Nekateri bolniki so več dni po začetku
simptomatike čakali doma.

Sklepne misli
Bolniki z začetno manjšo možgansko kapjo ali TIA in hemodinamsko pomembno zožitvijo notranje karotidne arterije imajo veliko tveganje za ponovni nevrološki dogodek,
posebno v prvih 72 urah.1 Težnja k hitri izvedbi KE pri bolnikih z akutno simptomatiko temelji na dejstvih, da je največja verjetnost ponovne možganske kapi prve dni po začetku
simptomatike.1, 2 Analiza randomiziranih študij je pokazala, da KE daje največjo korist, če
je izvedena čimprej po začetku simptomatike. Pri naših pacientih nismo opazili razlike v
rezultatih med spoloma.
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Uvod
Periferna arterijska bolezen (PAB) je pogosta in še vedno preredko prepoznana bolezen.
V razvitih državah, med katere sodi tudi Slovenija, prizadene petino prebivalcev, starejših od 55 let. Ker je PAB ena od najpogostejših posledic napredovale ateroskleroze,
moramo biti nanjo še posebej pozorni, saj nas lahko pravočasno opozori na nevarnost
za nastanek življenjsko ogrožajočih zapletov ateroskleroze – srčnega infarkta in možganske kapi. Zdi se, da je zgodnje prepoznavanje in zdravljenje PAB, hkrati z njo pa tudi
obvladovanje ateroskleroze, pri ženskah slabše kot pri moških. Kaj povzroča razlike med
spoloma?

Razlika v epidemiologiji PAB med spoloma
Dolga leta je veljalo mnenje, da je PAB pri ženskah redkejša kot pri moških. Rezultati novejših raziskav pa kažejo, da je vsaj enako, morda celo bolj pogosta.1, 2
Možno je, da poteka razvoj bolezni pri ženskah drugače kot pri moških. Ultrazvočne meritve debeline stene perifernih arterij (intima-media) pri otrocih kažejo, da je arterijska
stena že pred nastopom dejavnikov tveganja za aterosklerozo pri dečkih značilno bolj
debela kot pri deklicah.3 Hemodinamske meritve pa nakazujejo, da se proces izgubljanja
prožnosti arterij pri ženskah začne kasneje kot pri moških, a se po nastopu menopavze
pospeši, medtem ko se pri moških začne prej, a poteka enakomerno.4 Za natančnejšo
opredelitev prevalence PAB bi bilo zato smiselno upoštevati tako spol kot starost bolnikov.

Razlika v klinični sliki PAB med spoloma
PAB je pri večini bolnikov asimptomatska. Enostavno jo lahko odkrijemo z meritvijo
gleženjskega indeksa (razmerje med sistoličnima tlakoma gležnja in nadlakti), katerega vrednost pod 0,9 potrdi diagnozo. Približno 5 % prebivalcev starejših od 55 let ima
značilno intermitentno klavdikacijo, katere prevalenca narašča s starostjo. Okrog 0,1 %
prebivalcev ima kritično ishemijo uda, z bolečino v mirovanju ali gangreno.
Raziskave kažejo, da je tipična klinična slika PAB z intermitentno klavdikacijo pri ženskah
redkejša kot pri moških, zato pa je bolj pogosta asimptomatska oblika bolezni.1 Kadar so
simptomi bolezni prisotni, so pogosteje kot pri moških neznačilni, vendar pa povzročajo
hitrejšo in hujšo funkcionalno okrnjenost.5 Nekatere raziskave navajajo, da je pri ženskah
pogostejša tudi kritična ishemija uda.1
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Zdravljenje PAB pri ženskah
Zdravljenje PAB je sestavljeno iz skrbne sekundarne preventive ateroskleroze in preprečevanja srčno-žilnih ishemičnih dogodkov na eni strani in lokalnega zdravljenja prizadetih arterij uda na drugi strani.
Osnova lokalnega neinvazivnega zdravljenja je intervalni mišični trening, ki ga predpišemo bolnikom z intermitentno klavdikacijo. Intervalni mišični trening podaljša razdaljo, ki
jo bolniki prehodijo brez bolečine, izboljšuje pa tudi kakovost življenja. Razlik v uspešnosti
intervalnega mišičnega treninga med spoloma niso ugotavljali, verjetno pa je, da ga
zdravniki redkeje svetujejo bolnicam s PAB, pri katerih so simptomi večkrat neznačilni.5
Kadar intervalni mišični trening ne prinese želenega podaljšanja klavdikacijske razdalje ter v primeru kritične ishemije uda, se odločamo za revaskularizacijski poseg. Ta je
večinoma skozikožni znotrajžilni, z ali brez postavitve žilne opornice, medtem ko se za
kirurški poseg s postavitvijo obvoda odločimo redkeje, predvsem v primeru dolgih zapor.
Nekatere raziskave kažejo, da so revaskularizacijski posegi pri ženskah redkejši kot pri
moških.5 Za to razliko obstaja več možnih razlag. PAB pri ženskah večkrat povzroča netipične simptome, v starosti pa lahko tudi manjša telesna aktivnost pripomore k temu, da
se značilna intermitentna klavdikacija ne izrazi. To lahko vodi v neprepoznanost bolezni.
Po drugi strani pa se lahko tudi ob prepoznani bolezni ne odločimo za poseg – bodisi
zato, ker težave niso omejujoče bodisi zaradi visoke starosti. Uspešnost revaskularizacijskega posega je odvisna od obsežnosti arterijske okvare (velikosti arterijskega dotoka
in odtoka, dolžine in stopnje okvare), spremljajočih bolezni (sladkorna bolezen, ledvična
odpoved, kajenje), vrste revaskularizacijskega zdravljenja in stopnje ishemije. Primerjava
uspešnosti revaskularizacijskega zdravljenja med spoloma je težavna, saj ženske redkeje
pridejo do posega in zato v opravljenih raziskavah prevladujejo moški, vključene ženske
pa so praviloma starejše in imajo bolj napredovalo obliko bolezni. Tako je na voljo le malo
primerjav, rezultati pa so si nasprotujoči.5
Verjetno na uspešnost znotrajžilnega zdravljenja vplivajo tudi anatomske razlike v premeru in debelini stene arterij med spoloma. Arterije so pri ženskah praviloma ožje, kar
narekuje uporabo znotrajžilnega materiala manjših dimenzij (tanjši balonski katetri, ožje
žilne opornice). Z znotrajžilnim zdravljenjem lahko v Sloveniji uspešno zdravimo žile do
najmanjšega premera 2 mm, za ožje arterije pa zaenkrat nimamo na voljo ustreznega
materiala. To lahko pri ženskah omeji dostopnost znotrajžilnega posega na golenskih
arterijah. Bolj problematična kot pri moških je lahko tudi vstavitev žilne opornice v stegensko arterijo. Znano je, da je prehodnost žilnih opornic odvisna od dolžine in lokacije
arterijske lezije, verjetno pa tudi od premera žilne opornice. Tako je prehodnost žilne
opornice v stegenski arteriji v primerjavi z opornico v medenični arteriji slabša, ker je
stegenska arterija ožja, izpostavljena različnim silam med hojo, lezije pa so ponavadi
daljše. Pri ženskah, ki imajo praviloma ožje arterije, je tveganje za zaprtje opornice še
večje. Po drugi strani pa žilne opornice v stegenskih arterijah pogosto uporabljamo v
primeru disekcije, ki omejuje pretok, do katere pride ob predhodni balonski dilataciji. Ta je
pogostejša v primeru dolgih zapor, pa tudi takrat, ko so arterije bolj »nežne«, kar večkrat
vidimo pri ženskah. Možen vzrok za pogostejšo disekcijo je tanjša žilna stena, ki jo pritisk
aterosklerotičnega plaka ob razpenjanju balona preveč poškoduje. Zato je pri ženskah
skrben razmislek o načinu revaskularizacijskega zdravljenja še posebej pomemben.
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Zaključek
PAB je pri ženskah pogosta bolezen, vendar večkrat poteka asimptomatsko ali z neznačilnimi težavami. Pomembno je, da nanjo pomislimo tudi, kadar bolnica ne nevaja značilne intermitentne klavdikacije. Pravočasno prepoznanje PAB bo omogočilo upočasnitev
izgube funkcionalnosti uda, hkrati pa bo s skrbnim obvladovanjem ateroskleroze zmanjšalo tveganje za srčno-žilni ishemični dogodek.
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Uspešno zdravljenje
akutnega koronarnega sindroma
BRILIQUE (TIKAGRELOR) SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

MAT075/14

Sestava: Ena tableta vsebuje 90 mg tikagrelorja.
Indikacije: Zdravilo Brilique je sočasno z acetilsalicilno kislino (ASA) indicirano za preprečevanje
aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnimi koronarnimi sindromi (nestabilno
angino pektoris, miokardnim infarktom brez dviga ST [NSTEMI] ali z dvigom ST [STEMI]),
vključno s konzervativno zdravljenimi bolniki in bolniki, zdravljenimi s perkutano koronarno
intervencijo (PCI) ali obvodno koronarno operacijo (CABG).
Odmerjanje: Zdravljenje z zdravilom Brilique je treba začeti z enim 180 mg polnilnim
odmerkom (dve tableti po 90 mg) in ga nadaljevati z 90 mg dvakrat na dan.
Bolniki, ki jemljejo zdravilo Brilique, morajo jemati tudi ASA, če ni posebej kontraindicirana.
Po uvodnem odmerku ASA je treba zdravilo Brilique uporabljati z vzdrževalnim odmerkom
ASA od 75 do 150 mg. Zdravljenje je priporočljivo nadaljevati do 12 mesecev, razen če je
prenehanje uporabe zdravila Brilique klinično indicirano.
Kontraindikacije: Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov,
aktivna patološka krvavitev, anamneza intrakranialne krvavitve, zmerna do huda okvara
jeter; sočasna uporaba tikagrelorja z močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. s ketokonazolom,
klaritromicinom, nefazadonom, ritonavirjem ali atazanavirjem) je kontraindicirana, ker
lahko bistveno poveča izpostavljenost tikagrelorju.
Opozorila in previdnostni ukrepi: Če je zdravilo Brilique klinično indicirano,
ga je treba previdno uporabljati pri bolnikih, nagnjenih h krvavitvam (npr. zaradi
nedavne poškodbe, nedavne operacije, koagulacijskih motenj, aktivne ali nedavne
gastrointestinalne krvavitve) ter pri bolnikih, sočasno zdravljenih z zdravili, ki lahko
povečajo tveganje krvavitev (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), peroralni
antikoagulansi in/ali fibrinolitiki) v 24 urah od uporabe zdravila Brilique. Če ima
bolnik predvideno elektivno operacijo in antiagregacijski učinek ni zaželen, je
treba uporabo zdravila Brilique prekiniti 7 dni pred operacijo. Zdravilo Brilique je
treba uporabljati previdno pri bolnikih s tveganjem bradikardnih dogodkov. Poleg
tega je potrebna previdnost, če je zdravilo Brilique uporabljeno skupaj z zdravili, ki
povzročajo bradikardijo. Tikagrelor je treba previdno uporabljati pri bolnikih z astmo
in/ali KOPB. Med zdravljenjem z zdravilom Brilique se koncentracija kreatinina lahko
poveča. Delovanje ledvic je treba preveriti po enem mesecu, pozneje pa v skladu z
medicinsko prakso. Posebno pozornost je treba nameniti bolnikom, starim ≥ 75 let,
bolnikom z zmerno/hudo okvaro ledvic in tistim, ki sočasno prejemajo zaviralce
receptorjev angiotenzina. Pri bolnikih z anamnezo hiperurikemije ali uričnega artritisa
je treba tikagrelor uporabljati previdno. Iz previdnosti zato tikagrelorja ni priporočljivo
uporabljati pri bolnikih z urično nefropatijo. Zdravila Brilique ni priporočljivo uporabljati
med nosečnostjo in dojenjem.
Medsebojno delovanje zdravil: Sočasna uporaba zdravila Brilique in visokega
vzdrževalnega odmerka ASA (> 300 mg) ni priporočljiva. Sočasna uporaba zdravila
Brilique z močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. s ketokonazolom, klaritromicinom,
nefazadonom, ritonavirjem in atazanavirjem) je kontraindicirana. Sočasna uporaba
tikagrelorja z močnimi induktorji CYP3A (npr. rifampicinom, deksametazonom,
fenitoinom, karbamazepinom in fenobarbitalom), lahko zmanjša izpostavljenost
tikagrelorju in njegovo učinkovitost. Sočasna uporaba zdravila Brilique in substratov
CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom (tj. cisaprida in alkaloidov ergot) ni priporočljiva,
ker lahko tikagrelor poveča izpostavljenost tem zdravilom. Sočasna uporaba zdravila
Brilique z odmerki simvastatina ali lovastatina, večjimi od 40 mg, ni priporočljiva. Med
sočasno uporabo digoksina in zdravila Brilique je priporočljivo natančno klinično in
laboratorijsko spremljanje. Ni podatkov o sočasni uporabi zdravila Brilique z verapamilom
in kinidinom, ki sta močna zaviralca P-glikoproteina (P-gp) in zmerna zaviralca CYP3A4,
in ki lahko povečata izpostavljenost tikagrelorju. Če se hkratni uporabi ni mogoče
izogniti, mora biti sočasno zdravljenje previdno. Zaradi pojavljanja ventrikularnih pavz in
bradikardije, ki so večinoma asimptomatske, je previdnost potrebna pri uporabi zdravila
Brilique sočasno z zdravili, za katera je znano, da povzročajo bradikardijo.
Neželeni učinki: Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): dispneja, epistaksa, gastrointestinalna
krvavitev, podkožne ali kožne krvavitve, podplutbe, podpludbe, krvavitev na mestu
posega. Občasni (≥ 1/1000 do < 1/100): intrakranialna krvavitev (vključno s smrtnim
izidom), omotica, glavobol, očesna krvavitev, hemoptiza, hematemeza, gastrointestinalna
razjeda/krvavitev, hemoroidna krvavitev, gastritis, krvavitev v ustih, bruhanje, driska,
bolečine v trebuhu, navzea, dispepsija, izpuščaj, srbenje, krvavitev v sečila, nožnična
krvavitev, krvavitev po posegu, krvavitev, preobčutljivost (vključno z angioedemon).
Način izdajanja zdravila: samo na recept
Datum priprave besedila: november 2013
Imetnik dovoljenja za promet: AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Švedska.
Dodatne informacije so na voljo pri: AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 55, 1000 Ljubljana, telefon: 01/51 35 600.
Samo za strokovno javnost.
Datum priprave informacije: marec 2014
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten
povzetek glavnih značilnosti zdravila.
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila Xarelto
2,5 mg ﬁlmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila.
 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg rivaroksabana. Pomožne snovi: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat, makrogol 3350, hipromeloza, titanov dioksid (E171), rdeči železov
oksid (E172). TERAPEVTSKA INDIKACIJA Zdravilo Xarelto, ki
se jemlje sočasno samo z acetilsalicilno kislino ali z acetilsalicilno
kislino in klopidogrelom ali tiklopidinom, je indicirano za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih po akutnem koronarnem sindromu (AKS) s povišanimi vrednostmi srčnih
biokemičnih označevalcev. KONTRAINDIKACIJE Preobčutljivost
na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov; klinično
pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim
tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerim koli
drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparin, dalteparin in
drugimi), derivati heparina (fondaparinuks in drugi), peroralnimi
antikoagulanti (varfarin, apiksaban, dabigatran in drugi), razen
v primerih zamenjave zdravljenja na ali z rivaroksabana (glejte
poglavje 4.2) ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo
v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra; sočasno zdravljenje AKS
z antitrombotiki pri bolnikih s predhodno možgansko kapjo ali
prehodnim ishemičnim napadom (TIA); bolezen jeter ter hkrati
motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve,
vključno z jetrno cirozo razreda Child-Pugh B in C; nosečnost in
dojenje. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu
s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude
krvavitve. Uporaba zdravila Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih
s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min), pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi močne zaviralce CYP3A4 in P-gp,
t.j. azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje ali zaviralce
proteaz HIV, pri bolnikih, kjer je tveganje za krvavitve povečano,
treba se je izogibati sočasni uporabi močnih induktorjev CYP3A4,
razen če se bolnika skrbno spremlja glede znakov in simptomov
tromboze. Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila Xarelto
ne priporoča: v kombinaciji z drugimi antitrombotiki kot ASK
in klopidogrel/tiklopidin, pri mlajših od 18 let, pri bolnikih, ki
se sočasno zdravijo z dronedaronom. Previdna uporaba zdravila Xarelto: pri stanjih s povečanim tveganjem za krvavitve, pri
bolnikih z zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina 30 - 49 ml/
min) ali pri bolnikih z okvaro ledvic, ki sočasno prejemajo druga
zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri
bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo;
pri bolnikih > 75 let ali z nizko telesno maso. Po akutnem koronarnem sindromu naj bolniki, ki se zdravijo z zdravilom Xarelto in
acetilsalicilno kislino ali zdravilom Xarelto in acetilsalicilno kislino
in klopidogrelom/tiklopidinom, sočasno prejemajo NSAID samo,
če koristi pretehtajo možna tveganja za krvavitve. Pri bolnikih,
pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba
razmisliti tudi o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji
klinični praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno
spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana določi s kalibriranim kvantitativnim
merjenjem aktivnosti anti-FXa. Xarelto ﬁlmsko obložena tableta
vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI Pogosti: anemija, omotica,
glavobol, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom, epistaksa,
hemoptiza, krvavitve v dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v
prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju, bolečine
v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, okvara ledvic,zvišana
telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev
po posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija,
alergijska reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, moteno delovanje
jeter, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane vrednosti:
bilirubina, alkalne fosfataze v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT.
Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, povečane
vrednosti konjugiranega bilirubina, vaskularna pseudoanevrizma
(opazili občasno pri preprečevanju aterotrombotičnih dogodkov
pri bolnikih po AKS po perkutanem koronarnem posegu). Neznana pogostnost: utesnitveni sindrom sekundarno po krvavitvi,
sekundarna akutna odpoved ledvic po krvavitvi, angioedem in
alergijski edem (občasno v združenih analizah preskušanj faze
III). 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/2 (12/2013)

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila Xarelto 10 mg / 15 mg / 20 mg ﬁlmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila!
 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 10 mg/15 mg/20 mg rivaroksabana. Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev
stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). TERAPEVTSKE INDIKACIJE: 10 mg: – Preprečevanje venske trombembolije (VTE) pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena. 15 mg/20 mg: – 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 pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Preprečevanje venske trombembolije pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena: Priporočeni
odmerek je 10 mg rivaroksabana peroralno enkrat na dan. Prvi odmerek naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po kirurškem posegu, če je zagotovljena ustrezna hemostaza. Po velikem kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. Po velikem kirurškem posegu na kolenu
se priporoča 2 tedenska zaščita. Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je tudi priporočeni največji odmerek. Zdravljenje GVT in preprečevanje ponovne GVT in PE: Priporočeni odmerek za začetno zdravljenje akutne
GVT ali PE 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. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično pomembna aktivna krvavitev;
poškodbe ali stanja z visokim tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparinom, dalteparinom in drugimi), derivati heparina (fondaparinuksom in
drugimi), peroralnimi antikoagulanti (varfarinom, apiksabanom, dabigatranom in drugimi) razen v primerih zamenjave zdravljenja z ali na rivaroksaban ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega
ali arterijskega katetra; bolezen jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C; nosečnost in dojenje. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Ves čas zdravljenja se priporoča
klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. S starostjo se tveganje za krvavitve lahko poveča. Uporaba zdravila Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih s hudo
okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min); pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi močne zaviralce CYP3A4 in P-gp, t.j. azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje ali zaviralce proteaz HIV, pri bolnikih, kjer je tveganje za krvavitve povečano, se je treba izogibati sočasni uporabi
močnih induktorjev CYP3A4, razen če se bolnika skrbno spremlja glede znakov in simptomov tromboze. Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila Xarelto ne priporoča: pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom; 10mg: pri
bolnikih s kirurškim posegom pri zlomu kolka; 15mg/20mg: pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ali pri bolnikih s pljučno embolijo, ki so hemodinamsko nestabilni ali so morda na trombolizi ali pljučni embolektomiji. Previdna uporaba zdravila Xarelto: Pri stanjih bolnikov,
kjer obstaja povečano tveganje za krvavitve. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min) ali pri bolnikih z okvaro ledvic, ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki
vplivajo na hemostazo. 10mg: pri nevraksialni anesteziji ali spinalni/epiduralni punkciji. 15mg/20mg: za bolnike z zmerno ali hudo okvaro ledvic veljajo posebna priporočila za odmerjanje. Ta priporočila veljajo tudi za bolnike z GVT in PE, pri katerih je ocenjeno tveganje za krvavitve
večje od tveganja za ponovno GVT in PE. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev koagulacije. Če
je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana izmeri s kalibriranim kvantitativnim merjenjem aktivnosti anti-Xa. Zdravilo Xarelto vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI: Pogosti: anemija, omotica, glavobol, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom, epistaksa, hemoptiza,
krvavitev iz dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu (menoragijo so opazili zelo pogosto pri ženskah <55
let pri zdravljenju GVT, PE ali preprečevanju ponovne GVT ali PE), okvara ledvic, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev po posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija,
alergijska reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane vrednosti: bilirubina, alkalne
fosfataze v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT. Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, vaskularna pseudoanevrizma. Neznana pogostnost: utesnitveni
sindrom ali akutna odpoved ledvic po krvavitvi, angioedem in alergijski edem (občasno v združenih analizah preskušanj faze III). 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/2 (12/2013)
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PRADAXA 150 mg 2×/dan je edini antikoagulant
z dokazano večjo učinkovitostjo v preprečevanju
ishemične možganske kapi v primerjavi z varfarinom
pri bolnikih z atrijsko ﬁbrilacijo (AF)†*1,2
* Učinkovitost je bila dokazana v raziskavi RE-LY®, s PROBE (prospektivna, randomizirana, odprta, z zaslepljenimi cilji) obliko,
III. faza kliničnega preskušanja. 2,3
Ishemična in hemoragična kap sta bili sekundarna cilja. 2,3

Samo za strokovno javnost

PRA 03/april 2014

†

Je zaščita.
Skrajšan SPC
PRADAXA® 150 mg trde kapsule
Sestava: ena trda kapsula vsebuje
150 mg dabigatran eteksilata (v obliki
mesilata). Terapevtske indikacije:
Preprečevanje možganske kapi in sistemske
embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno
atrijsko ﬁbrilacijo (NVAF) in enim ali več izmed
dejavnikov tveganja, kot so prejšnja možganska
kap ali prehodni ishemični napad (TIA), starost
≥ 75 let, srčno popuščanje (stopnja ≥ II po
razvrstitvi Newyorške zveze za srce (NYHA),
sladkorna bolezen, hipertenzija. Odmerjanje in
način uporabe: Priporočeni dnevni odmerek je
300 mg (150 mg 2×/dan). Zdravljenje je dolgotrajno.
Pri bolnikih, starih 80 let in več ali bolnikih, ki sočasno
prejemajo verapamil je priporočeni dnevni odmerek
220 mg (110 mg 2×/dan). Pri bolnikih v starosti med 75
in 80 let, bolnikih z zmerno ledvično okvaro, gastritisom,
ezofagitisom ali gastroezofagealnim reﬂuksom ali drugih bolnikih
s povečanim tveganjem krvavitve se je treba med odmerkoma po
300 mg ali 220 mg odločati na podlagi individualne ocene nevarnosti
pojava trombembolije in krvavitve. Bolnike s povečanim tveganjem
krvavitve je treba natančno spremljati. Če je izpostavljenost dabigatranu pri
bolnikih z velikim tveganjem povečana, je zanje priporočeni odmerek 220 mg
(110 mg 2×/dan). Če se pojavi klinično pomembna krvavitev, je treba zdravljenje prekiniti. Pri vseh
bolnikih je treba na podlagi CrCl oceniti ledvično delovanje pred začetkom zdravljenja s Pradaxo, da bi lahko
izključili bolnike s hudo ledvično okvaro (CrCl <30 ml/min). Ledvično delovanje je treba oceniti pri sumu na
njegovo poslabšanje med zdravljenjem (npr. pri hipovolemiji, dehidraciji in v primeru sočasne uporabe
nekaterih zdravil). Pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro in starejših od 75 let je med zdravljenjem
s Pradaxo treba oceniti ledvično delovanje najmanj enkrat letno ali po potrebi pogosteje v nekaterih kliničnih
razmerah, v katerih bi se lahko zmanjšala ali poslabšala (npr. pri hipovolemiji, dehidraciji in v primeru
sočasne uporabe nekaterih zdravil). Priporočena metoda za ocenjevanje CrCl pred zdravljenjem s Pradaxo
in med njim je Cockgroft-Gaultova metoda. Bolnikom z blago ledvično okvaro (CrCl 50≤80 ml/min) odmerka
ni treba prilagoditi. Priporočeni odmerek za bolnike z zmerno ledvično okvaro (CrCl 30–50 ml/min) je prav
tako 300 mg (150 mg 2×/dan), vendar je treba pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitve presoditi o
zmanjšanju odmerka na 220 mg (110 mg 2×/dan). Za bolnike z ledvično okvaro priporočajo natančen
klinični nadzor. Odmerka ni treba prilagoditi za sočasno uporabo z amiodaronom ali kinidinom. Pri bolnikih
s telesno maso <50 kg je priporočeno natančno klinično spremljanje. Z zdravljenjem bolnikov s povečanimi
jetrnimi encimi (na več kot 2× ULN) ni izkušenj, zato uporabe Pradaxe za to skupino bolnikov ne priporočamo.
Zamenjava Pradaxe s parenteralnim antikoagulantom: priporočljivo je počakati 12 ur po zadnjem odmerku
Pradaxe. Zamenjava parenteralnega antikoagulanta s Pradaxo: Pradaxo je treba dati 0–2 uri pred naslednjim
rednim odmerkom paranteralnega antikoagulansa ali ob njegovi ukinitvi, če ga bolnik prejema neprekinjeno.
Prehod s Pradaxe na antagoniste vitamina K: pri CrCl ≥50 ml/min se zdravljenje z antagonistom vitamina K
začne 3 dni pred ukinitvijo Pradaxe, pri CrCl ≥30<50 ml/min pa 2 dni pred ukinitvijo. Pradaxa lahko dodatno
poveča INR, zato le tega ne merimo dokler od ukinitve ne preteče vsaj 2 dni. Prehod z antagonistov vitamina
K na Pradaxo: antagoniste vitamina K je treba ukiniti, Pradaxo pa se lahko uvede, kakor hitro je INR <2,0.
Med kardioverzijo lahko bolniki nadaljujejo z jemanjem Pradaxe. Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in
učinkovitosti uporaba Pradaxe za bolnike, mlajše od 18 let, ni priporočena. Pradaxo je možno jemati s hrano
ali brez hrane. Potrebno jo je pogoltniti celo s kozarcem vode, da se olajša prehod v želodec. Kapsul se ne
sme odpirati, ker se lahko poveča nevarnost krvavitve. Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilno
učinkovino ali katerokoli pomožno snov, bolniki s hudo ledvično okvaro (CrCl <30 ml/min), aktivna, klinično
pomembna krvavitev; poškodba ali bolezensko stanje, ki se smatra kot večji dejavnik tveganja za velike
krvavitve (to lahko vključuje obstoječo ali nedavno razjedo v prebavilih, maligne novotvorbe, pri katerih je

Reference: 1. Pradaxa, Summary of Product Characteristics 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med
2009; 361:1139–1151 3. Ezekowitz MD et al. Am Heart J 2009; 157:805−810

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana Črnuče

In je PRADAXA.
velika verjetnost krvavitve; nedavno
poškodbo možganov ali hrbtenice,
nedavno operacijo na možganih,
hrbtenici ali očeh; nedavno intrakranialno
krvavitev, znane varice požiralnika ali sum
nanje, arteriovenske malformacije, žilne
anevrizme ali večje intraspinalne ali
intracerebralne žilne nepravilnosti); sočasno
zdravljenje s katerim drugim antikoagulantom (npr.
nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi
heparini (enoksarin, dalteparin itd.), derivati heparina
(fondaparinuks itd.), oralnimi anitkoagulanti (varfarin,
rivaroksabana, apiksaban itd)), razen kadar gre za
zamenjavo terapije na Pradaxo ali z nje ali kadar je
NFH apliciran v odmerkih potrebnih za vzdrževanje
odprtega centralnega venskega ali arterijskega katetra;
jetrna okvara ali jetrna bolezen, ki bi predvidoma lahko
vplivala na preživetje; sočasno zdravljenje s sistemskim
ketokonazolom, ciklosporini, itrakonazolom, takrolimusom
in dronedaronom; umetne srčne zaklopke, ki zahtevajo
antikoagulantno zdravljenje. Previdnostni ukrepi in opozorila:
pri jetrni okvari, tveganju za krvavitve (starost ≥75 let, zmanjšano
ledvično delovanje (30–50 ml/min CrCL), sočasno jemanje močnih
zaviralcev P-gp, majhna telesna masa (<50 kg), ASK, NSAR, klopidogrel,
SSRI ali SNRI, druga zdravila, ki lahko povzročijo motnje hemostaze; prirojene
ali pridobljene motnje strjevanja krvi, trombocitopenija ali okvare delovanja trombocitov,
nedavna biopsija ali večja poškodba, bakterijski endokarditis, ezofagitis, gastritis ali
gastroezofagelni reﬂuks), pri uporabi ﬁbrinolitičnih zdravil za zdravljenje akutne ishemične možganske kapi,
ob interakciji z induktorji P-gp, kirurških in drugih medicinskih posegih (predoperativno obdobje, spinalna
anestezija/epiduralna anestezija/lumbalna punkcija, pooperativno obdobje), pri bolnikih, pri katerih obstaja
med operacijo veliko tveganje smrti in ki imajo intrinzične dejavnike tveganja za trombembolične dogodke;
pri miokardnem infarktu, pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami, zaradi vsebovanja barvila sončno
rumeno. Interakcije: antikoagulanti in zaviralci agregacije trombocitov (nefrakcionirani heparini, NMH,
derivati heparina (fondaparinuks, desirudin), trombolitiki, antagonisti vitamina K, rivaroksaban, drugi peroralni
antikoagulanti, antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran,sulﬁnpirazon,
klopidogrel, ASK, NSAR), zaviralci P-gp (amiodaron, verapamil, kinidin, ketokonazol, klaritromicin, posakonazol,
dronedaron), induktorji P-gp (rifampicin, šentjanževka, karbamazepin, fenitoin), zaviralci proteaz (vključno z
ritonavirjem in njegovimi kombinacijami z drugimi zaviralci proteaz), substrat P-gp (digoksin), SSRI, SNRI,
pantoprazol in drugi zaviralci protonske črpalke, ranitidin. Neželeni učinki: najpogosteje poročajo o
krvavitvah, ki so se skupno pojavile pri približno 16,5% bolnikov z atrijsko ﬁbrilacijo, ki jemljejo zdravilo za
preprečitev možganske kapi in sistemskih emboličnih dogodkov. Čeprav je v kliničnih raziskavah sicer redka
po pogostnosti, se lahko pojavi večja ali huda krvavitev in ne glede na mesto krvavitve lahko povzroči
invalidnost, življenjsko ogroženost ali je celo usodna. Pogosti: anemija, epistaksa, krvavitev iz prebavil,
trebušna bolečina, driska, dispepsija, navzea, nenormalno jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave
jetrnega delovanja, urogenitalna krvavitev. Občasni: zmanjšanje hemoglobina, trombocitopenija,
preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, intrakranialna krvavitev, hematom, krvavitev, hemoptiza,
krvavitev iz zadnjika, hemeroidov; razjeda v prebavilih (vključno z ezofagealno razjedo), gastroezofagitis,
GERB, bruhanje, disfagija, povečana ALT, AST; krvavitev v koži, hematurija, travmatski hematom, krvavitev
na mestu incizije. Redki: zmanjšanje hematokrita, anaﬁlaktična reakcija, angioedem, urtikarija, povečani
jetrni encimi, hiperbilirubinemija, hemartroza, krvavitev iz mesta vboda, z mesta vstavitve katetra. Neznani:
bronhospazem.
Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija.
Način in režim izdaje: Rp.
Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 12/2013.
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Hitra korekcija
pomanjkanja železa.1

Iroprem® 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo,
da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8*, kako poročati o neželenih učinkih.

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
SESTAVA: En ml raztopine vsebuje 50 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena
2-mililitrska viala vsebuje 100 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 10-mililitrska viala vsebuje 500 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. En ml raztopine vsebuje
do 5,5 mg (0,24 mmol) natrija. Za celoten seznam pomožnih snovi zdravila Iroprem glejte
poglavje 6.1 SmPC-ja.* TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Iroprem je indicirano za zdravljenje pomanjkanja železa, kadar so peroralni pripravki železa neučinkoviti ali jih ni mogoče
uporabiti. Diagnoza mora temeljiti na laboratorijskih testih. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Med injiciranjem zdravila Iroprem in po njem bolnike pazljivo spremljajte za znake
in simptome preobčutljivostnih reakcij. Zdravilo Iroprem se lahko uporablja le, če je takoj
na voljo osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij in zna ustrezno
ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava
neželenih učinkov je treba bolnika opazovati vsaj 30 minut po injiciranju zdravila Iroprem.
Določanje kumulativnega odmerka železa: Kumulativni odmerek zdravila Iroprem za zapolnitev z železom določimo na podlagi bolnikove telesne mase in ravni hemoglobina in ga ne
smemo preseči. Za določanje kumulativnega odmerka železa uporabimo naslednjo tabelo:
Hb (g/dl)

Bolniki s telesno maso
35 kg do < 70 kg

Bolniki s telesno maso ≥
70 kg

< 10

1.500 mg

2.000 mg

≥ 10

1.000 mg

1.500 mg

Opomba: Pri bolnikih s telesno maso < 35 kg vsota vseh odmerkov železa ne sme preseči
500 mg. Pri bolnikih s prekomerno telesno maso pri določanju potreb po železu predvidimo razmerje med normalno telesno maso in volumnom krvi. Bolnikom z vrednostjo
Hb ≥ 14 g/dl damo začetni odmerek 500 mg železa, pred ponovnim odmerjanjem pa preverimo parametre železa.
Po zapolnitvi zalog se opravljajo redne ocenitve, s katerimi se zagotovi korekcijo in vzdrževanje ravni železa. Največji tolerirani posamični odmerek: Enkratni odmerek zdravila Iroprem
ne sme preseči 1.000 mg železa (20 ml) na dan. Odmerka 1000 mg železa (20 ml) ne injiciramo več kot 1-krat na teden. Intravenska injekcija: Zdravilo Iroprem lahko apliciramo v obliki
intravenske injekcije z nerazredčeno raztopino do 1.000 mg železa (do največ 15 mg/kg
telesne teže). Za odmerke železa, večje od 200 in do 500 mg, apliciramo zdravilo Iroprem s
hitrostjo 100 mg/min. Za odmerke železa, večje od 500 in do 1.000 mg, apliciramo zdravilo
Iroprem v 15 minutah. Intravenska kapalna infuzija: Zdravilo Iroprem lahko injiciramo z intravensko infuzijo do največjega posamičnega odmerka 1.000 mg železa do največ 20 mg/kg
telesne teže. Način uporabe: Zdravilo Iroprem smemo injicirati samo po intravenski poti: z
bolusno injekcijo ali med hemodializo, ko dajemo nerazredčeno zdravilo neposredno v venski krak dializatorja ali s kapalno infuzijo. V primeru kapalne infuzije smemo zdravilo Iroprem
razredčiti le s sterilno 0,9-odstotno (m/v) raztopino natrijevega klorida, in sicer:
Shema razredčevanja zdravila Iroprem za intravensko kapalno infuzijo
Iroprem

železo

največja količina
sterilne 0,9 % m/V
raztopine
natrijevega klorida

najkrajši čas
dajanja zdravila

2 do 4 ml

100 do 200 mg

50 ml

–

≥ 4 do 10 ml

≥ 200 do 500 mg

100 ml

6 minut

≥ 10 do 20 ml

≥ 500 do 1.000 mg

250 ml

15 minut

Opozorilo: Razredčitve do koncentracij, nižjih od 2 mg železa/ml, zaradi stabilnosti niso
dovoljene.
Zdravila Iroprem ni dovoljeno uporabljati po subkutani ali intramuskularni poti. Od hemodialize odvisna kronična ledvična bolezen: Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, ki so
odvisni od hemodialize, se ne sme prekoračiti največji dnevni injekcijski odmerek 200 mg
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železa. Pediatrična populacija: Pri otrocih uporabe zdravila Iroprem niso raziskovali, zato pri
otrocih, mlajših od 14 let, uporaba zdravila Iroprem ni priporočljiva. KONTRAINDIKACIJE:
Uporaba zdravila Iroprem je kontraindicirana v primerih: preobčutljivosti za zdravilno učinkovino zdravila Iroprem ali katero koli pomožno snov; znani hudi preobčutljivosti na druga
parenteralna zdravila, ki vsebujejo železo; anemije, ki je ne pripisujemo pomanjkanju železa,
npr. druge mikrocitne anemije; znakov preobremenitve z železom ali motene izrabe železa.
POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Parenteralno dana zdravila, ki vsebujejo železo, lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, vključno s hudimi anafilaktičnimi/
anafilaktoidnimi reakcijami, ki so lahko smrtne. O preobčutljivostnih reakcijah so poročali
tudi po odmerkih parenteralnih kompleksov železa, pri katerih prej ni bilo reakcij. Tveganje
je večje pri bolnikih z znanimi alergijami, vključno z alergijami na zdravila, in pri bolnikih s
hudo astmo, ekcemom ali drugo atopično alergijo. Tveganje za preobčutljivostne reakcije
na parenteralno dane komplekse železa je povečano tudi pri bolnikih z imunskimi ali vnetnimi stanji (npr. sistemski eritematozni lupus, revmatoidni artritis). Zdravilo Iroprem se lahko
uporablja le, če je takoj na voljo osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih
reakcij in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi
morebitnega pojava neželenih učinkov je treba vsakega bolnika opazovati vsaj 30 minut
po injiciranju zdravila Iroprem. Če se med injiciranjem pojavijo preobčutljivostne reakcije ali
znaki intolerance, je potrebno zdravljenje takoj ustaviti. Na voljo mora biti oprema za kardiopulmonalno oživljanje in za ravnanje z akutnimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami,
vključno z injekcijo raztopine adrenalina v razmerju 1 : 1000. Po potrebi je treba izvesti dodatno zdravljenje z antihistaminiki in/ali kortikosteroidi. Pri bolnikih z motenim delovanjem
jeter smemo dati parenteralno železo le po skrbni oceni razmerja med tveganjem in koristjo.
Parenteralni uporabi železa se moramo izogibati pri bolnikih z motenim delovanjem jeter,
pri katerem je sprožilni dejavnik preobremenitev z železom, posebno še Porphyria Cutanea
Tarda (PCT). Varnostnih podatkov o zdravljenju pacientov s kronično boleznijo ledvic, ki so
odvisni od hemodialize, z enkratnim odmerkom, večjim od 200 mg železa, ni na razpolago.
Parenteralno železo moramo previdno uporabljati v primeru akutnih ali kroničnih infekcij,
astme, ekcemov ali atopijskih alergij. Pri bolnikih s prisotno bakteriemijo je zdravljenje z zdravilom Iroprem priporočljivo prekiniti. Pri bolnikih s kroničnimi okužbami moramo oceniti
razmerje med tveganjem in koristjo in pri tem upoštevati supresijo eritropoeze. Pri dajanju
zdravila Iroprem moramo biti previdni, da se izognemo paravenskemu izlivu zdravila Iroprem. Paravenski izliv zdravila Iroprem na mestu injiciranja lahko povzroči rjavo obarvanje in
draženje kože. V primeru paravenskega izliva moramo dajanje zdravila Iroprem nemudoma
prekiniti. En ml nerazredčenega zdravila Iroprem vsebuje do 5,5 mg (0,24 mmol) natrija. To
morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z omejenim vnosom natrija. En ml nerazredčenega
zdravila Iroprem vsebuje maksimalno 75 µg aluminija. To moramo upoštevati pri zdravljenju
bolnikov na dializi. 20 ml (1.000 mg železa) ne aplicirajte v obliki injekcije ali infuzije več kot
enkrat na teden. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE
INTERAKCIJ: Podobno kot pri vseh parenteralnih pripravkih železa se absorpcija peroralnega železa zmanjša, če ga dajemo sočasno s parenteralnim. Zato peroralnega zdravljenja
z železom, če je potrebno, ni dovoljeno začeti prej kot vsaj 5 dni po zadnji injekciji zdravila
Iroprem. NEŽELENI UČINKI: Pogosti neželeni učinki so glavobol, omotica, navzeja, bolečina
v trebuhu, zaprtje, driska, izpuščaj, reakcije na mestu injiciranja, prehodno znižanje fosforja
v krvi, zvišanje vrednosti alanin-aminotransferaze. Ostali neželeni učinki so občasni, redki
ali zelo redki in so navedeni v SmPC-ju.* NAČIN IN REŽIM PREDPISOVANJA TER IZDAJE
ZDRAVILA: Le na zdravniški recept. Zdravilo se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. OPREMA: 2 ml in
10 ml raztopine v viali v pakiranju po 1 vialo. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE:
Shranjujte v originalni ovojnini. Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Ne zmrzujte. IMETNIK
DOVOLJENJA ZA PROMET: Vifor France SA, 7-13, Boulevard Paul-Emile Victor, 92200
Neuilly-sur-Seine, Francija. INFORMACIJA PRIPRAVLJENA: marec 2014 (Ref- 15. 10. 2013)
Pred izdajanjem ali predpisovanjem zdravila Iroprem, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.
*SmPC: Povzetek glavnih značilnosti zdravila
Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008; 103 (5): 1182–92
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3–dnevni paket
Za zdravo žensko srce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 noči s polpenzionom
Antropometrijske meritve (višina, telesna teža, BMI ali ITM-indeks telesne mase, obseg
pasu, obseg bokov), meritev krvnega tlaka in srčnega utripa v mirovanju
Kardiološki pregled na začetku in posvet ob odhodu
Ultrazvočna preiskava srca (ali izjemoma na željo stranke ultrazvok vratnega ožilja)
Obremenitveno testiranje na cikloergometru
Ocena kardiovaskularne ogroženosti in navodila za dobro zdravje srca
1x mineralna kopel
1x delna masaža
Nordijska hoja ali voden sprehod med vrelci življenja
3x dnevno (pred obroki) pitje naravne radenske slatine iz vrelca v salonu mineralne vode
1x sprostitvene in dihalne vaje
Neomejeno kopanje v termalnem kompleksu
1x dnevno prost vstop v savne

Cena 3-dnevnega paketa:

320 € na osebo

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi in vključuje DDV. Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v ceno.

 02 520 27 22

zdravstvo@zdravilisce-radenci.si  www.shr.si

ZDRAVILIŠČE RADENCI NAJBOLJE OPREMLJEN
SRČNO-REHABILITACIJSKI CENTER V EVROPI
Ste vedeli, da samo 13% žensk pravočasno odkrije bolezen srca in da zaradi
bolezni srca umre 2x več žensk kot zaradi vseh rakavih obolenj skupaj in 8-12x več
kot zaradi raka dojke. Specialistični preventivni pregledi opozorijo že na majhna
tveganja za zdravje in z pravočasnim ukrepanjem jih je mogoče odpraviti ali vsaj
omiliti.
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Zdravilišče Radenci se ponaša z več kot 130-letno zdraviliško tradicijo
učinkovitega zdravljenja in preventive srčno-žilnih obolenj. S pridobitvijo
najsodobnejše opreme za neinvazivno diagnostiko srca in ožilja se Zdravilišče
Radenci uvršča med najbolje opremljene srčno-rehabilitacijske centre v Evropi.
Nov 3D ultrazvočni aparat omogoča najbolj popoln ultrazvočni vpogled v
telo (srce, ožilje, trebuh, sklepi, mišice, ščitnica, urologija, ginekologija ipd.). Je
doslej najboljši ultrazvočni aparat, ki ga ni na voljo trenutno nikjer drugje v
Sloveniji, niti v bližnjih državah. Pridobili so tudi novo najsodobnejšo opremo za
obremenitvena testiranja in rehabilitacijo srčno-žilnih bolnikov.
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