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PREDGOVOR
Bolezen koronarnih žil povzroča poleg klinične simptomatike slabe prekrvitve srca tudi
druge posledice. Oslabljeni funkciji srca je lahko pridružena motena funkcija srčnih
zaklopk, posledica ishemične bolezni srca in oslabljene funkcije srca so motnje ritma in
prevajanja.
V 21. stoletju so se v polni meri uveljavili perkutani posegi, s katerimi odstranimo strdek
in na zožano mesto arterije postavimo žilno opornico, ki je lahko prevlečena z zdravilom
ali pa je ta celo razgradljiva, tako omogočimo ponoven pretok in prekrvitev srčne mišice.
Nekatere bolnike je potrebno operirati, kirurgi z izpopolnjenimi tehnikami prišijejo nove
žile, obvodnice, ki premostijo zožana mesta koronarnih arterij in vstavijo, če je potrebno,
umetne zaklopke in sisteme za mehansko črpalno podporo srcu.
Nova zdravila so bistveno spremenila prognozo bolnikov z aterosklerozo arterij, kar je
dokazala vrsta objavljenih študij po letu 2000. Umrljivost zaradi koronarne bolezni se je
bistveno zmanjšala,v posameznih državah do 40 % odstotkov.
Sodobni načini zdravljenja vplivajo na patofiziološke mehanizme, ki oslabijo funkcijo srca,
zaradi kronične slabe prekrvitve. Dosežki kardiovaskularne medicine pomenijo dramatičen napredek v zdravju ljudi.
Na srečanju bomo prikazali zadnje dosežke na področju diagnostike ishemične bolezni
srca, medikamentozne terapije, perkutanih in kirurških posegov na srcu.
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, Aspen Pharma, Amgen, Berlin Chemie, Krka,Terme Krka, Merck, Orion,
Pfizer in Servier se zahvaljujemo za podporo pri izvedbi simpozija.

						Matjaž Bunc in Iztok Gradecki

Novo mesto, 07. 04 .2015
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OCENA OGROŽENOSTI IN SEKUNDARNA/TERCIARNA
PREVENTIVA
Matija Cevc

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

V zadnjih 30 letih se je smrtnost zaradi srčno-žilne bolezni v Sloveniji znižala skoraj za 50
%. Kljub temu pa so srčno-žilne bolezni še vedno glavni vzrok umrljivosti pri nas, saj povzročijo 32 % vseh smrti pri moških in kar 45 % smrti pri ženskah. Za preprečevanje z aterosklerozo povzročenih srčno-žilnih dogodkov je ključnega pomena, da bolezen oziroma
dejavnike tveganja, ki aterosklerozo pospešujejo, čim prej prepoznamo in jih tudi odpravimo/zdravimo. Dejavniki tveganja se med seboj prepletajo in delujejo sinergistično.
Najpomembnejši dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni so dislipidemije. Tako ima
76 % bolnikov z zgodnjo koronarno boleznijo kombinirano dislipidemijo, po drugi strani
pa družinska hiperholesterolemija poveča ogroženost za koronarni dogodek skoraj za
14-krat. Sicer pa danes poznamo več sto različnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne
bolezni, med katerimi pa so pomembni zlasti t.i. klasični dejavniki tveganja, med katere
uvrščamo biološke oziroma nespremenljive dejavnike (spol, starost, dednost), dejavnike
življenskega sloga ( kajenje, telesna nedejavnost, nezdrava prehrana), bolezni (zvišan
krvni tlak, sladkorna bolezen, dislipidemija, debelost) ter psihosocialne dejavnike (stres,
depresija, anksioznost, slab socialno-ekonomski status).

Srčno-žilna ogroženost
Pri opredeljevanju o ukrepanju/zdravljenju je ključnega pomena ocena celokupne srčno-žilne ogroženosti t.j. verjetnosti, da se bo pri določeni osebi v določenem časovnem
obdobju pojavil z aterosklerotično žilno boleznijo povezan srčno-žilni dogodek (usodni in
neusodni). To ocenjujemo glede na raven maščob v krvi, sočasno prisotnost/izraženost
drugih dejavnikov tveganja, okvaro tarčnih organov in bolezenskih stanj.
Pri vrednotenju izraženost dejavnikov tveganja si pomagamo s točkovnikom po Framinghamu. Za razliko od evropskih smernic se v Sloveniji zaenkrat nismo odločili za točkovni
sistem SCORE, saj menimo, da je primerneje ocenjevati tveganje za vse srčno-žilne dogodke, kar omogoča Framinghamski točkovnik, in ne le za usodne srčno-žilne dogodke.

Stopnja ogroženosti
Razmejitev med različnimi stopnjami ogroženosti je seveda arbitrarno določena in izhaja iz ocen o koristnosti ukrepanja glede na ogroženost. Kot zelo velika ogroženost so
opredeljena tista stanja oziroma izraženost dejavnikov tveganja, ko verjetnost srčno-žilnega dogodka v prihajajočih 10 letih presega 40 %. Velika je, ko je ta ogroženost med
20 in 40 %, zmerna med 10 in 20 % in majhna, ko je verjetnost srčno-žilnega dogodka
manjša kot 10 %.
Ko uporabljamo Framinghamski točkovnik, moramo upoštevati, da je z njim za oceno
ogroženosti zajetih le 5 dejavnikov tveganja (spol, starost, kajenje, sistolni krvni tlak in raven skupnega holesterola). Zato je za dokončno oceno ogroženosti potrebno upoštevati
tudi dodatne dejavnike tveganja (kvalifikatorje), kot so npr. trebušna debelost, telesna
nedejavnost, raven holesterola HDL in trigliceridov, psihosocialno stanje in podobno.
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Točkovnike za oceno ogroženosti uporabljamo praviloma le pri navidezno zdravih osebah. Pri posameznikih z že znano žilno boleznijo (koronarno, možgansko, periferno), s
sladkorno boleznijo tipa 2 ali ledvično boleznijo pa ne, saj ti že sodijo v skupino z visokim
ali zelo visokim tveganjem in je pri njih potrebno odločno uravnavanje/odpravljanje vseh
spremenljivih dejavnikov tveganja.

Sekundarna preventiva/terciarna preventiva
Sekundarna preventiva zajema ukrepe, s katerimi želimo zavreti napredovanje aterosklerotične bolezni oziroma preprečiti nastanek simptomov oziroma srčno-žilnih dogodkov, s terciarno preventivo pa želimo preprečiti ponovitev aterosklerotičnega neusodnega/usodnega dogodka.
Tudi v okviru sekundarne/terciarne preventive je zelo pomembna t.i. terapevtska sprememba življenskega sloga. Tako spodbujamo intenzivnejšo in dosledno spremembo življenjskega sloga [nekadilstvo, zdrava prehrana (zaščitna mediteranska dieta), shujšanje
pri prekomerni prehranjenosti/debelosti (ciljni indeks telesne mase < 25 kg/m2 ), zlasti
pri centralni (želeni obseg pasu: moški < 102 cm, ženske < 88 cm), redna telesna dejavnost (vsaj 30 min aerobne telesne dejavnosti dnevno)]. V okviru sekundarne preventive
skušamo optimalno uravnati vse dejavnike tveganja za srčno-žilno bolezen, predvsem
dislipidemijo, pa tudi zvišan krvni tlak (ciljni tlak <140/90 mmHg) in sladkorno bolezen
(ciljni HbA1c < 7 % oziroma < 53 mmol/mol).
V okviru sekundarne/terciarne preventive pa moramo upoštevati tudi koristi farmakološke preventive, ki vključuje: 1. zaviranje trombocitne agregacije (aspirin in/ali zaviralec
P2Y12), 2. zaviranje 3-hidroksi 3-metilglutaril koencim A reduktaze (statini), 3. zaviranje
renin-angiotenzin-aldosteronske poti, 4. pri bolnikih po koronarnem dogodku pa tudi
zaviranje beta adrenergičnih receptorjev.

Katere lipidne parametre spremljamo
Za vodenje bolnikov z dislipidemijo potrebujemo podatke o ravni skupnega holesterola,
holesterola HDL in LDL ter trigliceridov. V večini laboratorijev holesterola LDL ne določajo neposredno, ampak ga izračunavajo po obrazcu:
Holesterol LDL = skupni holesterol – holesterol HDL – trigliceridi/2,2
Ta formula pa velja le, kadar je raven trigliceridov <3,5 mmol/L. V kolikor so trigliceridi
višji (pogosto pri sladkorni bolezni tipa 2, metabolnem sindromu, kombinirani dislipidemiji, kronični ledvični bolezni), si pri vodenju bolnikov lahko pomagamo s holesterolom
ne-HDL:
Holesterol ne-HDL = skupni holesterol – holesterol HDL
Včasih nam je v pomoč tudi določitev apoproteina B (npr. pri kombinirani dislipidemiji),
saj apoprotein B zelo dobro odraža raven aterogenih lipoproteinov in Lp(a) (npr. pri osebah z družinsko anamnezo zgodnje srčno-žilne bolezni).

Ciljne vrednosti lipidov
Ciljne vrednosti lipidov izhajajo iz izsledkov kliničnih raziskav. Ker so praktično v vseh
raziskavah spremljali zlasti holesterol LDL, je raven holesterola LDL tudi primarni cilj
zdravljenja. Pri zelo veliki ogroženosti je ciljna raven holesterola LDL < 1,8 mmol/L (v kolikor to ni moč doseči pa vsaj ≥50 % znižanje glede na izhodiščno raven), pri veliki ogroženosti je ciljna raven holesterola LDL < 2,5 mmol/L, pri zmernem tveganju pa < 3,0
mmol/L.
Včasih uporabljamo kot sekundarni cilj holesterol ne-HDL (npr. pri kombinirani dislipide-
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miji), katerega ustrezna raven je za 0,8 mmol/L višja kot bi bila ciljna raven holesterola LDL. Kot sekundarni cilj lahko uporabimo tudi nivo apoproteina B. Ciljna raven tega
apoproteina pri zelo veliki ogroženosti je < 80 mg/L, pri veliki pa < 100 mg/L.

Literatura
1. Fras Z, Jug B, Cevc M, Medvešček M. Smernice za obravnavo dislipidemij - slovenski prevod in prilagoditev
evropskih smernic. Slov Kardiol 2012;9:4-52.
2. Fras Z, Jug B. Smernice za preprečevanje bolezni srca in žilja v klinični praksi 2013 - ključna sporočila in novosti.
Slov Kardiol 2013;10:53-88.
3. Charles H Hennekens CH, Kaski JC. Secondary prevention of cardiovascular disease. UpToDate, http://www.
uptodate.com/contents/secondary-prevention-of-cardiovascular-disease#H25. Zadnji dostop 31.03.2015
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“NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN MINIMALLY
INVASIVE THERAPY”
Dražen Babić

Philips Healthcare company, Best, Netherlands

Lecture will provide a summarised review of several novel technologies, recently introduced in the therapy of patients with the cardio-vascular and oncological disease. The
lecture will provide insights on the smart needle technologies, new patient and operator
dose reduction program as well as the technologies that introduced improved contrast
resolution in the minimally invasive hybrid lab. All the mentioned technologies were designed in the labs of Philips Healthcare company, Best, the Netherlands.
The lecture will elaborate on the technical background of the new technologies and
illustrate their clinical utilisation through several clinical cases. Those cases originate
from different hospitals all over the world, where those technologies were introduced in
their clinical practice. Particular attention will be given to explain how the new technologies changed their clinical practice and what the upcoming expectations are.
The new dose reduction program introduced a large range of clinical opportunities,
providing for the execution of complicated long-lasted procedures that were not imaginable so far, due to extreme patient or operator X-ray load. This novelty will most
definitely cause introduction of new minimally invasive therapies and enlarge already
wide scope of cardio-vascular and/or percutaneous interventions.
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KRONIČNE POPOLNE ZAPORE KORONARNIH ARTERIJ
(CTO): MOŽNOSTI PERKUTANEGA ZDRAVLJENJA IN
IZKUŠNJE UKC LJUBLJANA
Bunc Matjaž1, Mrak Miha1
1

KO za kardiologijo, UKC Ljubljana, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana

Izvleček
Kronične popolne zapore koronarnih arterij (CTO) odkrijemo pri 30-35 % bolnikov s pomembno koronarno boleznijo. Uspešno zdravljenje teh lezij je povezano z daljšim preživetjem, izboljšanjem angine pektoris, izboljšano funkcijo levega prekata in boljšim
preživetjem po infarktu. Perkutano zdravljenje CTO je v primerjavi s posegi na subtotalnih zožitvah tehnično zahtevnejše in manj uspešno. Pri perkutanih posegih ločimo dva
osnovna pristopa: anterogradno in retrogradno tehniko. Izbira temelji na anatomskih
značilnostih lezije in prisotnosti ustreznih kolateral. Anterogradna tehnika je enostavnejša, a pri kompleksnejših lezijah pogosto neuspešna. Pri retrogradni tehniki uporabimo
kolaterale med dvema žilnima področjema, preko katerih uvedemo žico in poskusimo s
premostitvijo lezije iz distalne proti proksimalni smeri. Uveljavile so se štiri retrogradne
tehnike: retrogradni prehod žice, kissing tehnika, CART in obratni CART. Po uspešnem
prehodu žice in balonski angioplatiki najpogosteje vstavimo z zdravilom prevlečeno
opornico (stent). Od izbire stenta je odvisna tudi kasnejša antiagregacijska terapija. Število zapletov je podobno kot pri ostalih interventnih posegih, najpogostejša je perforacija
koronarne arterije.
V UKC Ljubljana smo v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 7. 2013 opravili 217 posegov pri 175
bolnikih. Največ posegov smo opravili v desni koronarni arteriji (60,4 %). 167 (77 %) posegov smo opravili po anterogradni poti, 12 (5,5 %) po retrogradni poti in 38 (17,5 %) s kombinacijo obeh poti. V 91,9 % smo vstavili z zdravilom prevlečeno opornico. Uspešni smo
bili pri 58,3 % bolnikov, pri 17 (9,7 %) bolnikih smo se odločili za CABG. Najpogostejši zaplet je bila krvavitev (11 %), pri 6 bolnikih (2,8 %) smo ugotovili akutno ledvično odpoved.

Uvod
Kronična popolna zapora (ang. chronic total occlusion-CTO) je opredeljena kot popolna
(>99 %) zapora nativne koronarne arterije, ki traja najmanj 3 mesece. Posledica popolne zapore je pomembno zmanjšan ali prekinjen tok krvi, kar na TIMI lestvici (ang.
trombolysis in miocardial infarction) (Tabela 1) ustreza stopnji 1 oz. 0.1, 2 Pri bolnikih s
pomembno koronarno boleznijo jo odkrijemo pri 30-35 % vseh koronarografij.3
CTO lahko nastane postopno ali pa je posledica klinično prezrte akutne zapore koronarne arterije. Postopen proces omogoči sočasen razvoj kolateralnega obtoka, ki zameji
obseg in globino ishemije.1, 5 Prekrvavitev preko kolateral pogosto zadostuje za ohranitev
viabilnosti, le redko pa prepreči nastanek obremenitvene ishemije.6 Glede na kapaciteto
kolateralnega obtoka je lahko lezija asimptomatska ali pa se kaže s sliko ishemične bolezni srca (IBS): angina pektoris (tipična bolečina v prsnem košu), palpitacije (aritmije)
in zadihanost ob naporu (srčno popuščanje).3, 7 Pri akutnem nastanku zapore se razvije
manjši ali večji miokardni infarkt. Zaradi tlačne razlike se kolaterale kljub nekrozi razvijejo,
klinična slika pa je odvisna od obsega nekrotične in ishemične srčne mišice.
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Bolnike s CTO koronarnih arterij zdravimo podobno kot ostale bolnike z IBS: z medikamentozno terapijo, perkutanimi revaskularizacijskimi posegi (ang. percutaneous coronary intervention-PCI) kirurško revaskularizacijo (ang. coronary artery bypass grafting-CABG) in kombinacijo naštetih metod. PCI prihaja v poštev pri bolnikih, ki ne izpolnjujejo
kriterijev za CABG. Kriteriji za kirurški poseg so po veljavnih smernicah trižilna koronarna
bolezen, lezija v deblu leve koronarne arterije (LM) in lezija v proksimalni levi sprednji
descendentni arteriji (LAD). Pri enožilni in dvožilni koronarni bolezni brez prizadetosti LM
in LAD je priporočena perkutana revaskularizacija.8 Perkutani poseg je primeren tudi za
bolnike s pridruženimi boleznimi in višjim operativnim tveganjem.2

Pomen perkutane revaskularizacije CTO
V zadnjih letih se število raziskav, ki preučujejo ugodne vplive uspešne revaskularizacije
na preživetje in kakovost življenja bolnikov, povečuje. Kljub jasnim rezultatom se pri večini
teh študij soočamo z omejitvami, kot so različna opredelitev CTO, retrospektivnost in
nerandomiziranost. Glavna pomanjkljivost dosedanjih raziskav je, da primerjajo le prognozo bolnikov z uspešnim in neuspešnim posegom, ne pa tudi uspešnega posega z medikamentoznim zdravljenjem.9, 10
Večina študij kaže, da je uspešen poseg povezan z boljšim preživetjem. Metaanaliza,
ki je zajela 7288 bolnikov iz 13 predhodnih raziskav je pokazala, da uspešno izveden
poseg zmanjša celokupno umrljivost za 44 %.10 Raziskave pri tem opozarjajo na pomen
nekaterih koronarografskih in kliničnih lastnosti bolnika. Pozitivni učinki na preživetje naj
bi se izrazili le pri bolnikih z večžilno boleznijo, ne pa tudi pri bolnikih z izolirano CTO.9, 11
Prav tako naj bi imeli pomemben vpliv le posegi v LAD, ne pa tudi pri bolnikih z zaporo
v področju desne koronarne arterije (RCA) in leve cirkumfleksne arterije (LCX).12 Največjo dobrobit glede preživetja naj bi uspešna revaskularizacija prinesla bolnikom z nizkim
iztisnim deležem levega prekata, sladkorno boleznijo tipa I, kronično ledvično boleznijo
in starejšim od 75 let.13, 14 Boljše preživetje je lahko posledica izboljšanje funkcije levega
prekata, upočasnjene remodelacije miokarda, manjše pojavnosti nevarnih motenj ritma
in boljše odpornosti na dodatne okluzivne dogodke.9, 10, 15 Novejše raziskave so pokazale,
da se funkcija levega prekata izboljšuje še vsaj 3 leta po posegu.3
Za razliko od majhnega vpliva na preživetje, je poseg na izolirani CTO pomemben pri
izboljšanju simptomov angine pektoris. Pomembno zmanjšanje simptomov za vsaj dva
razreda na štiristopenjski lestvici kanadskega kardiovaskularnega združenja (CCS) (Tabela 2) so ugotavljali še vsaj dve leti po posegu.11 Uspešna revaskularizacija CTO zmanjša pojavnost angine pektoris do 55 %.10
Uspešno opravljen poseg se kaže tudi z boljšim preživetjem po miokardnem infarktu,
tako pri bolnikih z dvigom (STEMI) kot brez dviga ST-spojnice (NSTEMI).17 V Nizozemski
študiji, ki je zajela 1463 bolnikov s STEMI, je bila pri bolnikih s CTO enoletna umrljivost
pomembno višja (35 % proti 9 %), prav CTO pa vzročni dejavnik za višjo umrljivost pri
bolnikih z večžilno koronarno boleznijo.18 Skladno s tem je nedavna retrospektivna študija pokazala, da dodatna revaskularizacija CTO, opravljena v 7-10 dneh po akutnem
MI, zmanjša 2-letno umrljivost z 20,4 na 8 %.19 Rezultati študij kažejo, da je obstoj CTO
pokazatelj prizadetosti žilja hkrati pa vzročni dejavnik za ishemične zaplete.

Tehnike perkutane revaskularizacije
K perkutani revaskularizaciji CTO lahko pristopimo po anterogradni in retrogradni poti
(Slika 1).

15

•

•

Anterogradni pristop: V principu poskušamo odpreti CTO v smeri naravnega
toka krvi. Navadno je tak pristop tehnično lažji od retrogradnega pristopa. Tehnika PCI je podobna posegom na subtotalnih zožitvah, uspešnost posegov pa je
lahko tudi več kot 85 %.
Retrogradni pristop: V principu opravimo PCI žilne zapore preko kolateralnega
obtoka, torej v nasprotni smeri naravnega pretoka po koronarni žili. Ta pot je
tehnično zahtevnejša, a daje dobre rezultate tudi v primeru kompleksnejših lezij.

Slika 1. Shematični prikaz PCI CTO po anterogradni (a) in retrogradni poti (b): a) Anterogradni pristop: Vodilna žica (črno) je vpeljana preko femoralne in iliakalnih arterij ter
vzdolž aorte v RCA. Cilj posega je prečkanje CTO iz anterogradne strani v distalno žilno
svetlino. b) Retrogradni pristop: Retrogradna žica (rumeno) je vpeljana preko LAD in
septalnih kolateral v RCA do distalnega konca lezije. Tudi tu sledi prehod žic(e) preko lezije, za kar uporabimo eno izmed retrogradnih tehnik (retrogradni prehod žice, kissing tehnika, CART, obratni CART). PCI-perkutana koronarna intervencija, CTO-kronična popolna zapora, RCA-desna koronarna arterija, LAD- leva sprednja descendentna arterija

a) Izbira primerne tehnike
Pri izbiri revaskularizacijske tehnike CTO je pogosto prva izbira anterogradni pristop,
retrogradni pristop pa uporabimo, če anterogradni ne uspe. V določenih anatomskih
situacijah CTO se že v začetku odločimo za retrogradni pristop, pogosto pa oba pristopa
kombiniramo.
Pri PCI CTO je potrebno že v samem začetku uvesti dilatacijska katetra v oba koronarna
povirja (LM in RCA), kar omogoča prikaz koronarne žile pred in za CTO. S tem si natančno
prikažemo anatomijo, ocenimo dolžino lezije in ugotovimo razvejanost ter izstopišča kolateralnih žil. Na podlagi tako pridobljenih podatkov nato nadaljujemo s posegom po
anterogradni ali retrogradni poti (Slika 2).
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Slika 2. Odločitveni algoritem pri izbiri najprimernejšega pristopa PCI CTO. PCI-perkutana
koronarna intervencija, CTO-kronična popolna zapora
Glavni anatomski dejavniki, ki pripomorejo k odločitvi za retrogradni pristop so:20
•
Anatomsko neustrezen proksimalni konec lezije: odcepišče stranskih vej, ostialna
lezija
•
Dejavniki distalnega konca lezije: orientacijsko slab prikaz, velikost lumna, prisotnost
pomembnejših stranskih vej
•
Prisotnost primernih kolateral
Ključna je razvitost kolateralnega žilja, ki povezuje zaprto (receptorno) in donorsko arterijo. Ocenjujemo jih s pomočjo Rentropove lestvice (Tabela 1). Kolaterale nastajajo s
procesom arteriogeneze, kjer odpiranje kanalov med dvema žilnima področjema vodi
tlačna razlika.21 Glede na potek delimo kolaterale v septalne in epikardialne. Epikardialne kolaterale navadno povezujejo povirji LCX in PLV, septalne pa povirji LAD in PDA.
Za septalne kolaterale velja, da morajo biti čim manj zvijugane, sama širina lumna pa
za odločitev nima bistvenega pomena. Po drugi strani so epikardialne kolaterale vedno
zvijugane, odločilen pa je prav njihov premer.22 Največ, kar 75 % retrogradnih posegov se
opravi preko septalnih kolateral, saj morebitna poškodba ne predstavlja nevarnosti za
nastanek tamponade, prav tako je nižje tudi tveganje za povzročitev dodatne ishemije.
Stopnja

Angiografski prikaz

0

brez koronarografsko vidnih kolateral

1

polnitev stranskih vej sprejemne arterije

2

polnitev stranskih vej in distalnega epikardialnega dela sprejemne arterije

3

popolna rerogradna polnitev arterije, do distalnega dela zapore

Tabela 1. Rentropova lestvica za oceno razvitosti kolateral. Kontrastno sredstvo vbrizgamo v donorsko arterijo, obseg polnitve distalnega dela receptorne arterije je odvisen
od razvitosti kolateral.23
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b) Anterogradne tehnike
Pri PCI CTO najpogosteje uporabljamo anterogradni pristop. Primeren je predvsem za
zapore, ki so krajše od 20 mm ter imajo dobro viden distalni lumen.
Prvi cilj posega je premostitev lezije z žico. Običajno sprva poskusimo z mehkejšo žico. Če
je proksimalni del okluzije čvrst in se žica upogiba, uvedemo preko žice dodatni kateter,
ki nudi konici žice dodatno oporo. Če prehod žice kljub podpori katetra ni uspešen, žico
zamenjamo s tršo. Pri pravilni izbiri žice upoštevamo lastnosti lezije - pri izravnanih lezijah z jasnim potekom lahko uporabimo trše žice z ostro konico, pri nejasnem poteku pa
je zaradi nevarnosti perforacije bolje uporabiti eno izmed mehkejših žic.20
Napredovanje žice omogočajo mikrokanali nastali med organizacijo in rekanalizacijo lezije ter vmesna področja rahlega veziva. Če prehod žice preko prvotnega žilnega lumna
ne uspe, lahko poskusimo z uvedbo žice v subintimalni prostor, kjer zaradi rahle strukture
tkiva lažje napreduje. Prav rahla struktura subintimalnega tkiva pa ovira prehod nazaj v
prvotni lumen, saj predstavlja žici manjši odpor kot višje ležeči kalciniran plak. Prehod je
lažji na odcepiščih stranskih vej, a predstavlja nevarnost za njihovo zaporo in ishemijo.24
c) Retrogradne tehnike
Osnovna lastnost lezije, ki je privedla do vpeljave sicer zahtevnejših retrogradnih tehnik,
je ugodnejša sestava in oblika njenega distalnega konca. V nasprotju s proksimalnim
je distalni konec mehkejši in lijakaste oblike, to pa omogoča lažji prehod vodilne žice v
lezijo.24 Pogoj za uspešno izvedbo je prisotnost dobrih kolateral. Preko teh, t.i. donorskih
žil, vpeljemo žico in vodilni kateter do distalnega dela lezije. Za ta del posega so, zaradi nevarnosti perforacije, primerne mehkejše in tope žice. Preko žice uvedeni kateter
predstavlja žici oporo, omogoča njeno menjavo in ščiti kolaterale pred poškodbami. Po
uspešni vpeljavi žico zamenjamo za tršo ter pri prečkanju lezije uporabimo eno izmed
naslednjih tehnik (Slika 3):
- Retrogradni prehod žice (ang. retrograde wire tracking): z retrogradno žico napredujemo iz distalne proti proksimalni strani CTO, vse do prehoda žice v proksimalno žilno svetlino.
- Kissing tehnika: V lezijo vpeljemo tako anterogradno kot retrogradno žico, ki se
znotraj lezije srečata, nato pa z anterogradno žico napredujemo skozi CTO do distalne žilne svetline. Pri tem nam retrogradna žica predstavlja oporo in orientcijsko
točko.
- CART (ang. controlled antegrade and retrograde subintimal tracking): Preko
retrogradne žice vpeljemo balon, s katerim ustvarimo subintimalni prostor povezan z distalno žilno svetlino in ga napihnemo. V drugem koraku preko novo ustvarjenega prostora uvedemo anterogradno žico.
- Obratni CART (ang. reverse CART ): Balon uvedemo preko anterogradne žice
in ga napihnemo. V ustvarjeni subintimalni prostor in preko njega v proksimalno
svetlino preide retrogradna žica.
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Slika 3. Shematični prikaz retrogradnih tehnik, ki jih uporabljamo pri PCI CTO: a) Retrogradni prehod žice: retrogradna žica napreduje iz distalnega konca lezije v proksimalno
žilno svetlino b) Kissing tehnika: srečanju anterogradne in retrogradne žice znotraj lezije,
sledi prehod anterogradne žice v distalno žilno svetlino c) CART: preko retrogradne žice
vpeljan balon ustvari subintimalni prostor, v katerega preide anterogradna žica, pot do
distalne svetline je od tu naprej odprta. d) Obratni CART: Postopek je zrcalen - balon
vpeljemo preko anterogradne žice, retrogradna žica preide v proksimalno svetlino. PCI-perkutana koronarna intervencija, CTO-kronična popolna zapora
Slabosti rerogradnega pristopa so odvisnost od primernih kolateral, slabša vodljivost
preko kolateral vpeljane žice, kompleksnejše tehnike ter daljši čas posega.22, 25
d) Izbira žilne opornice in antiagregacijska terapija
Uspešnemu prehodu žice sledi balonska dilatacija lezije in vstavitev žilne opornice. Danes praviloma vstavljamo z zdravilom prevlečene opornice (ang. drug eluting stent DES), ki so prevlečene s citostatikom s protivnetnim in antiproliferativnim delovanjem
(npr. sirolimus, paklitaksel, everolimus, biolimus) [26]. Študija Prison II je pokazala, da
vstavitev opornice DES v primerjavi z navadno opornico (ang. bare metal stent - BMS)
zniža pojav restenoz s 36 % na 7%.27 Ugodnejše rezultate po uporabi opornic DES je
pokazala tudi leta 2011 objavljena metaanaliza, a je poleg tega zaznala tudi, da se njihova prednost pred opornicami BMS s časom zmanjšuje.28 Skladno s tem je nadaljnje
spremljanje kohorte iz študije Prison II pokazalo, da so boljši rezultati DES opornic predvsem posledica manjšega števila restenoz v prvem letu. Po prvem letu je število novih
dogodkov (restenoz, reokluzij in ponovnih revaskularizacij) majhno in se med opornicami
DES in BMS bistveno ne razlikuje.29
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Od izbire žilne opornice je odvisna tudi kasnejša antiagregacijska terapija. Ta je v začetnem obdobju po posegu dvotirna, kasneje pa je potrebno doživljenjsko prejemanje acetilsalicilne kisline (Aspirin®) v odmerku 100 mg. Po izolirani balonski angioplastiki in vstavitvi BMS opornice je potrebno dvotirno zdravljenje v prvem mesecu, po vstavitvi DES
opornice pa v prvih šestih mesecih po posegu. V tem obdobju bolniki poleg acetilsalicilne kisline običajno prejemajo klopidogrel (Plavix®) v odmerku 75mg/dan.8, 30 Zaradi
nepredvidljive farmakakokinetike klopidogrela vedno pogosteje predpisujemo enega izmed novejših zaviralcev trombocitnih ADP receptorjev, prasugrel (Efient®) 10mg/dan ali
tikagrelor (Brilique®) 2x90mg/dan (Tabela 2). Zaenkrat študij, ki bi potrjevale prednost
tikagrelorja ali prasugrela pred klopidogrelom pri bolnikih po revaskularizaciji CTO še ni.
BA, opornica BMS

opornica DES

acetilsalicilna kislina 100mg

doživljenjsko

doživljenjsko

+ klopidogrel 75mg/d
prasugrel 10mg/d, tikagrelor
2x90mg/d

1 mesec

6 mesecev

Tabela 2. Priporočena antiagregacijska terapija glede na vrsto posega.8 BA - balonska
angioplastika, BMS - navadna kovinska opornica, DES - z zdravilom prevlečena opornica

Uspešnost in možni zapleti posega
Uspešnost posega je najpogosteje opredeljena kot vzpostavitev anterogradnega pretoka stopnje TIMI 3. Uspešnost PCI CTO je bila dolgo časa 50-60 %. V zadnjih letih se z
uvedbo novih žic, specialnih mikrokatetrov in novih tehnik uspešnost približuje 80 %. V
nekaterih specializiranih centrih na Japonskem že dosegajo 90-99 % uspešnost, v povprečju pa okrog 85 %, kar pa je še vedno manj kot povprečje uspešnosti pri posegih na
subtotalnih zožitvah, kjer je uspešnost 98 %.2, 7
Uspeh je odvisen od narave lezije, bolnikovih lastnosti in izkušenosti operaterja. Nižji je pri
posegih v žilah s premerom manjšim od 2,5 mm, ob prisotnem odcepišču stranske veje
ter pri lezijah, ki so starejše od 12 mesecev, močneje kalcinirane ali daljše od 20 mm.2, 22,
30, 31, 33
Uspeh je nižji pri moških, ne pa tudi pri starejših, čeprav so prav za njih značilne bolj
kalcinirane in zvijugane žile.13 Najpogostejša vzroka za neuspeh sta neuspešen prehod
žice (90 %) ali balona (5 %) preko lezije.30
Število zapletov je primerljivo z ostalimi interventnimi kardiološkimi posegi. Najpogostejši
zaplet je perforacija koronarne arterije (7,2 %), ki je pogostejša pri retrogradnih posegih
(13,6 %). Klinično izražena tamponada je kljub temu redka (0,4 %). NSTEMI se pojavi v do
2,1 %, STEMI pa v 0,24 %.33
Za PCI CTO sta značilni večja količina porabljenega kontrasta in daljši čas diaskopije. Pri
retrogradnih posegih je čas diaskopije daljši, količina kontrasta pa manjša zaradi selektivnejšega prikaza žil s pomočjo mikrokatetra. Kljub večji porabi kontrastnega sredstva
je, ob primerni pripravi bolnika, verjetnost kontrastne nefropatije majhna (0,88-6,16
%).34 Verjetnost za nastanek radiacijskega dermatitisa je zaradi pogostih sprememb
projekcije majhna.33
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Posegi v UKC Ljubljana
Na Kliničnem oddelku za kardiologijo UKC Ljubljana smo med 1.1.2010 in 1.7.2013 opravili
217 PCI CTO pri 175 bolnikih. Med bolniki je bilo 77 % moških in 23 % žensk. Bolniki so imeli
pogosto prisotnih po več dejavnikov tveganja za aterosklerotično bolezen: 87,4 % bolnikov je imelo arterijsko hipertenzijo, 82,2 % hiperlipidemijo in 26,9 % sladkorno bolezen.
33,7 % bolnikov je imelo pozitivno družinsko anamnezo za kardiovaskularne bolezni, 26,2
% je bilo kadilcev. Povprečna starost bolnikov je bila 75 let.
Najpogostejši indikaciji za koronarografijo sta bili obremenitvena angina pektoris (53 %)
in NSTEMI (23,3 %), redkeje pa nestabilna angina pektoris (8,3 %), STEMI (6,9 %) in simptomatsko srčno popuščanje (5,1 %). Za oceno viabilnosti miokarda v področju kronično
zaprte arterije smo pri 80 (45,7 %) bolnikih opravili stresno scintigrafijo miokarda.
Največ posegov smo opravili v RCA (60,4 %), manj v LAD (28,1 %) in LCX (11,5 %). 167 (77
%) posegov smo opravili po anterogradni poti, 12 (5,5 %) po retrogradni in 38 (17,5 %) s
kombinacijo obeh poti.
Pri 76 (43,2 %) bolnikih smo bili uspešni v prvem poskusu. Pri 31 bolnikih smo se po sprva
neuspešnem posegu odločili za ponovni poskus in bili pri 20 uspešni v drugem in pri 6
v tretjem poskusu. Skupno smo bili uspešni pri 102 bolnikih, kar predstavlja 58,3 % vseh
obravnavanih bolnikov. Pri 17 bolnikih (9,7 %) smo se po neuspeli PCI odločili za CABG, le
z medikamentozno terapijo je ostalo zdravljenih 56 (32 %) bolnikov.
Pri vseh uspešno izvedenih posegih smo se odločili za vstavitev žilne opornice. Pri 27,3
% bolnikov smo vstavili 1 opornico, pri 43,4 % 2, pri 19,2 % 3, pri 4,4 % 4 in pri 5,1 % 5
opornic. Pri največ bolnikih smo uporabili opornice DES (91,9 %), za BMS smo se odločili
redko (8,1 %).
Število in vrsta zapletov, s katerimi smo se srečali med ali po posegu sta bila v okviru
pričakovanj. Najpogostejši zaplet je bila krvavitev (11%). Pri 6 (2,8%) bolnikih smo po posegu ugotovili pojav akutne ledvične odpovedi in pri 1 (0,001%) bolniku možgansko kap
oz. NSTEMI. 30 dni po posegu je bilo preživetje 98,6%.
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Klinični primer
Prikaz kombinirane perkutane angioplastike kronične totalne zapore desne koronarne
arterije (PCI CTO RCA).
67-letni bolnik z simptomatiko obremenitvene AP in pozitivnim testom obremenitve.

Slika 4: A: Okluzija RCA na prehodu v srednjo tretjino (a). Prikaz RCA za zaporo preko
kolateral iz leve koronarne arterije (b).
B:Poskus anterogradne razrešitve CTO RCA. Žica whisper je pasirala v lažni lumen (a)
ter v nadaljnem poteku prehajala po lažnem lumnu pod intimo (b).
C: Odločitev za retrogradno tehniko PCI CTO RCA. Preko vodilnega katetra v levem koronarnem sistemu plasiramo hidrofilno žico. Po opredelitvi septalne veje s povezavo
preko kolaterale v distalni del RCA, vstavitev žice v začetni del septalne veje (a). Preko
septalne kolaterale in ob podpori mikrokatetra žica pasira retrogradno preko okluzije
RCA. Žica nato pasira v kateter, vstavljen v ostij RCA. Sledi izvlek žice preko katetra v
RCA navzven (b). Odmik mikrokatetra in balonska dilatacija RCA v anterogradni smeri
preko žice, ki je bila plasirana retogradno preko vodilnega katetra v levem koronarnem
sistemu (c).
D: Žica poteka preko celotnega vodilnega katetra v RCA, RCA, septalne veje, LAD in
navzven iz vodilnega katetra v levem koronarnem sistemu. Preko žice opravimo v anterogradni smeri, skozi kateter v RCA, balonske dilatacije in postavitev dveh stentov.
E: Končni rezultat. Hkratni vbrizg kontrasta skozi oba vodilna katetra v RCA in levem
koronarnem sistemu.
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Zaključek
Zdravljenje kroničnih zapor koronarnih arterij predstavlja tehnični in klinični izziv interventnim kardiologom. Zdravljenje je tehnično zahtevnejše od vsakodnevnih koronarnih
posegov. Pri posegih se uporabljajo posebni materiali, katerih poznavanje tehničnih
značilnosti je bistveno za uspeh posega. Kompleksno zdravljenje CTO je smiselno pri
bolnikih, ki imajo zaradi zapore koronarne arterije dokazan pomemben izpad prekrvavitve žive srčne mišice ter ob tem simptomatiko tipične prsne bolečine. Poleg kliničnih
kriterijev pa je pri odločitvi o PCI CTO pomembna tudi ocena verjetnosti za uspešno
izvedbo posega, ki poleg priznanih kriterijev temelji tudi na znanju in izkušnjah operaterja. Trenutno nimamo randomiziranih študij, ki bi dokazovale, da uspešnost PCI CTO
vpliva na preživetje bolnikov. Pomembno je dejstvo, da se simptomatika AP pri bolnikih
po uspešni PCI CTO zmanjša. Retrospektivna analiza registrov bolnikov po PCI CTO, ki
je zajela več kot 13.000 bolnikov pa je pokazala, da uspešna PCI CTO kot sestavni del
kompletne revaskularizacije srca, zmanjša umrljivost bolnikov. Trenutno je v teku evropska randomizirana študija EuroCTO, ki bo primerjala preživetje bolnikov ob zdravljenju z
optimalno medikamentozno terapijo ali pa še dodatno PCI CTO.
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VLOGA EHOKARDIOGRAFSKE PREISKAVE, OBREMENITVENEGA TESTIRANJA IN SCINTIGRAFSKIH PREISKAV PRI
OBRAVNAVI STABILNE KORONARNE BOLEZNI
Iztok Gradecki

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

Pri bolnikih, pri katerih sumimo, da imajo aterosklerotično bolezen koronarnih arterij,
uporabljamo obremenitveno testiranje in slikovne preiskave za 1:
•
•
•
•
•
•

potrditev diagnoze aterosklerotične bolezni koronarnih arterij
potrditev in opredelitev obsega ishemije miokarda pri bolnikih s stabilnimi simptomi
opredelitev stopnje tveganja pri posameznem bolniku v nadaljnjem življenju
pomoč pri izbiri zdravljenja
oceno učinkovitosti zdravljenja
odkritje morebitne viabilnosti miokarda pri bolnikih z oslabljenim iztisnim deležem
levega prekata (LP).

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.2 V prvem koraku naredimo klinično oceno verjetnosti, da je
pri posameznem bolniku prisotna SBKA, 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 ehokardiografsko 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 SKBA
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.2, 3

Neinvazivne preiskave in princip diagnostične obravnave
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 kvalitete
opravljenih diagnostičnih preiskav (verjetnost, da bolnik ima bolezen, če je test pozitiven
oziroma da nima bolezni, če je test negativen) moramo pri diagnostičnih preiskavah
upoštevati PTV. Rezultat preiskave, pri kateri je število napačnih rezultatov višje od števila pravilnih rezultatov testiranja, lahko naredi škodo bolnikom.
Neinvazivne slikovne preiskave, ki jih uporabljamo za potrditev diagnoze SBKA, imajo
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običajno občutljivost in specifičnost približno 85 % (razpredelnica 1).2 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 SKBA (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 najnovejših smernicah2
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.2

PREISKAVE

Diagnoza aterosklerotične bolezni
koronarnih arterij
Občutljivost (%)

Specifičnost (%)

Obremenitveno elektrokardiografsko testiranjea

45–50

85–90

Obremenitveno ehokardiografsko testiranje

80–85

80–88

Obremenitveno testiranje s SPECT

73–92

63–87

Obremenitveno ehokardiografsko testiranje z
dobutaminom

79–83

82–86

Obremenitveno testiranje z dobutaminom in MRIb

79–88

81–91

Obremenitveno ehokardiografsko testiranje z
vazodilatatorjem

72–79

92–95

Obremenitveno testiranje z vazodilatatorjem in
SPECT

90–91

75–84

Obremenitveno testiranje z vazodilatatorjem in
MRIb

67–94

61–85

CTAc koronarnih arterij

95–99

64–83

Obremenitveno testiranje z vazodilatatorjem in PET

81–97

74–91

RAZPREDELNICA 1 - Značilnosti preiskav, ki jih uporabljamo za diagnosticiranje prisotnosti aterosklerotične bolezni 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 srednje-do visoke prevalence bolezni brez upoštevanja pristranskosti pri napotitvah;
c = rezultati pridobljeni pri populacijah z nizko do srednje prevalence bolezni

Pri bolnikih, pri katerih je prsna bolečina takšna, da gre lahko za angino 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 ni potrebno opraviti neinvazivnih preiskav, 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 upoštevati možnost, da ima bolnik vazospastično angino.
Pri teh bolnikih je potrebna diagnostična obravnava in v primeru potrditve suma bolezen ustrezno zdraviti.
Pri bolnikih z vmesno vrednostjo PTV, med 15-85 %, bi morali opraviti neinvazivne preiskave, s katerimi lahko potrdimo prisotnost SBKA (razpredelnica 2).
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Pri bolnikih s klinično opredeljeno veliko PTV > 85 % bi morali postaviti diagnozo SBKA
klinično in nadaljnje neinvazivne preiskave ne bodo izboljšale natančnosti diagnoze (razpredelnica 2).
Nadaljnje preiskave so indicirane za opredelitev tveganja za poznejše dogodke v poteku
SKBA pri posameznem bolniku, še posebej če ni možen zadovoljiv nadzor nad simptomi
z zdravljenjem z zdravili.2

Tipična angina

Atipična angina

Prsna bolečina,
ki ni angina

Starost

Moški

Ženske

Moški

Ženske

Moški

Ženske

30–39

59

28

29

10

18

5

40–49

69

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 - Klinična predtestna verjetnost pri bolnikih s stabilnimi prsnimi bolečinami
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 svetlosivih poljih imajo PTV med 15-65 %. Pri teh lahko najprej opravimo obremenitveno EKG testiranje, če je izvedljivo. 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 temnejših sivih poljih imajo PTV med 66-85 % in bi zato morali narediti neinvazivno
slikovno testiranje za postavitev diagnoze SKBA.
† V skupinah v temnosivih poljih PTV je >85 % in je mogoče domnevati, da je SKBA 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).
Ehokardiografska preiskava srca
Pri bolniku opravimo ehokardiografsko preiskavo srca, pri kateri pridobimo podatke o
strukturi in sami funkciji srca, preden začnemo z obremenitvenimi preiskavami bolnika.
Izključimo ali potrdimo lahko nekatere druge vzroke za simptome, kot so na primer hibe
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zaklopk (aortna stenoza) ali bolezni miokarda (hipertrofična kardiomiopatija). Opredelimo 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 diastolično disfunkcijo. Ehokardiografska preiskava srca je
zato indicirana pri vseh bolnikih, ki jih prvič pregledujemo zaradi simptomov SBKA.
Ehokardiografsko preiskavo srca pri teh bolnikih lahko dopolnimo še z ehokardiografsko 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.

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 sestavljeno iz vodoravnega ali navzdol potekajoče denivelacije ST-segmenta
za ≥ 0.1mV, ki traja 0,06 – 0,08s po J-točki v enem ali več EKG odvodov. Pri približno
15 % bolnikov se diagnostične spremembe ST-segmenta pojavijo le v fazi okrevanja. S
testiranjem pridobimo še dodatne informacije, kot so porast in padec srčnega utripa,
krvnega tlaka, simptome in velikost doseženega napora, kar ima tako diagnostični kot
prognostični pomen.
Za pridobitev čim boljših diagnostičnih podatkov pri obremenitvenem elektrokardiografskem testiranju mora biti napor pri testiranju omejen s simptomi ali znaki ishemije in
opravljen brez vpliva proti ishemičnih 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.2, 3, 4, 5
Obremenitveno elektrokardiografsko testiranje ni možno pri prisotnosti levokračnega
bloka (LKB), ob delovanju srčnega spodbujevalca, pri Wolff-Parkinson-White sindromu,
ker v teh primerih sprememb EKG ne moremo vrednotiti. Lažno pozitivni rezultati so 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.3
Diagnostična natančnost obremenitvenega elektrokardiografskega testiranja je manjša pri ženskah (z občutljivostjo in specifičnostjo v območju od 60-70 %), v primerjavi
z moškimi (pri katerih znaša okoli 80 %). To je delno povezano z večjim zmanjšanjem
funkcionalne telesne zmogljivosti s starostjo, kar prepreči ženskam opraviti dovolj velik
napor, ki je potreben za obremenitveno testiranje. Dodatni razlogi, ki vodijo v zmanjšano
natančnost obremenitvenega elektrokardiografskega testiranja pri ženskah so spremembe ST-segmenta zaradi menstrualnega ciklusa ali drugih hormonskih sprememb,
kot so perimenopavza, ob običajno nižji voltaži QRS kompeksa.2, 3
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
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bolnikih s PTV> 65 %. Zato je pri teh bolnikih z večjim tveganjem nesmotrna uporaba OEKGT za diagnostične namene. OEKGT preiskava nam lahko zagotovi dragocene podatke
o prognozi teh bolnikov.2, 3, 4
Pri nekaterih bolnikih je rezultat OEKGT nediagnostičen: na primer, ko 85 % maksimalnega srčnega utripa ni mogoče doseči ob odsotnosti simptomov ali znakov ishemije, ko
je telesna obremenitev omejena z ortopedskimi ali drugimi nesrčnimi težavami ali, če so
spremembe v EKG zapisu dvoumne. Pri teh bolnikih je potrebno opraviti eno od neinvazivnih preiskav s slikovnim prikazom, pri določenih bolnikih pa izvesti tako preiskavo z
obremenitvijo 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 s protiishemičnimi zdravili ne izključuje pomembne koronarne
bolezni.
Rezultat OEKGT nam pomaga pri oceni učinkovitosti zdravljenja z zdravili ali z revaskularizacijo, za pomoč pri določitvi varne velikosti telesnega napora po doseženem nadzoru
simptomov zaradi ishemije miokarda. V primeru te indikacije je treba testiranje izvesti ob
zdravljenju z zdravili za oceno nadzora ishemije ali velikosti napora.2, 3, 4, 5
!
Bolniki,
pri katerih se
sumi
! na SBKA in je PTV
med
! 15 % - 85 %

Druga
(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 15 - 65 %
In LVEF ≥50 %

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

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

Nejasno

Koronarna
CTA vpri
ustreznem
bolnikud
(če ni že bila
opravljena)e

IKA
(z FFR ,
ko je
potrebno)

Ugotovi bolnikove značilnosti
in preferenceb

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

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

4+;)72%!
Nejasno

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

SLIKA 1. Neinvazivno testiranje pri bolnikih s sumom na SBKA in vmesno predtestno
verjetnostjo
SBKA = stabilna bolezen koronarnih arterij; CTA = CT angiografija; CMR = slikovni prikaz z magnetno resonanco; EKG = elektrokardiogram; EHO=obremenitvena ehokardiografija; IKA = invazivne
koronarna angiografija; LVEF = iztisni delež levega prekata; PET = pozitronska emisijska tomografija; PTV = predtestna verjetnost; SPECT = enofotonska emisijska računalniška tomografija
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a Razmislite o starosti pacienta v primerjavi z izpostavljenostjo sevanju
b Pri bolnikih, ki ne zmorejo telesne obremenitve, opravi ehokardiografsko ali SPECT / PET preiskavo
s farmakološko obremenitvijo
c CMR se izvede le s 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 koronarnih 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

Obremenitvena ehokardiografska preiskava (OEHO)
OEHO lahko izvedemo s telesno obremenitvijo na tekoči preprogi oziroma kolesu ali
obremenitvijo s farmakološkim sredstvom. Telesna obremenitev zagotavlja bolj fiziološke pogoje kot obremenitev s farmakološkim sredstvom in ponuja dodatne fiziološke
podatke, kot so čas trajanja obremenitve in njena velikost, in tudi informacije o spremembah srčnega utripa, krvnega tlaka in EKG. Zato je telesna obremenitev prva izbira,
če je pri bolniku 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 in
krčenja 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 telesnega napora 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).
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Obremenitev s farmakološkim sredstvom ob perfuzijski scintigrafiji miokarda je indicirana pri bolnikih, ki ne morejo opraviti primernega telesnega napora. Uporabimo lahko
adenozin, dipiridamol, pri astmatičnih posameznikih lahko uporabimo dobutamin ali regadenozon, selektivni agonist A2A receptorjev.
Prikaz perfuzije miokarda s PET (MPI PET) je boljša metoda od metode SPECT za odkritje SBKA zaradi boljše kakovosti 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.
SPECT kamere in radiofarmaki, ki se porabljajo pri metodi SPECT, so bolj dostopne in
cenejše kot PET naprave in radiofarmaki, ki se uporabljajo pri metodi 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, zmožnostjo 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. Indikacije za posamezno diagnostično preiskavo pri
bolnikih z različno predtestno verjetnostjo in s sumom na SBKA in stabilnimi simptomi so
navedene v razpredelnici 3.2, 3
Obremenitvene preiskave s slikovnim prikazom raje uporabimo pri bolnikih, ki so že imeli
perkutani 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.
PREISKAVA

ASIMPTOMATIČNIa

SIMPTOMATIČNI

VERJETNOST POMEMBNE BOLEZNIb
MAJHNA
(<15 %)
Razred
c

Stopnja
d

VMESNA
(15 %-85 %)

VELIKA
(>85 %)

Razred Stopnja Razred Stopnja Razred Stopnja
c
d
c
d
c
d

ANATOMSKO RAZKRITJE ATEROSKLEROTIČNE BOLEZNI KORONARNIH ARTERIJ
Invazivna angiografija

III

A

III

A

IIb

A

I

A

CT angiografija

III

B

III

C

IIa

A

III

B

OBREMENITVENA
EHOKARDIOGRAFIJA

III

A

III

A

I

A

III

A

PERFUZIJSKA
SCINTIGRAFIJA
MIOKARDA

III

A

III

A

I

A

III

A

OBREMENITVENI MRI

III

B

III

C

I

A

III

B

PET PERFUZIJA
MIOKARDA

III

B

III

C

I

A

III

B

III

C

IIa

B

III

B

fg

FUNKCIONALNE PREISKAVE

KOMBINIRANE ALI HIBRIDNE PREISKAVE
III

C

RAZPREDELNICA 3 – Indikacije za diagnostične preiskave pri bolnikih s sumom na SBKA
in stabilnimi simptomi
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CT = računalniška tomografija; MRI = magnetna resonanca; PET = pozitronska emisijsko tomografija.
a: screening za tihe (asimptomatske) ishemije miokarda pri izbranih bolnikih z visokim tveganjem,
kot npr. bolniki s sladkorno boleznijo
b: predtestna verjetnost koronarne bolezni: nizka 0-15 %; vmesna 15-85 %; velika >85 %, kot je bilo
ocenjeno
s pomočjo kriterijev, ki temelji na smernicah ESC z SBKA
c: razred priporočila
d: raven dokazov
f: to se nanaša na CT angiografijo, ne na točkovanje kalcijevega bremena
g: CT se najbolje se obnese pri bolnikih, ki so spodnjem območju predtestne verjetnosti (15-50 %)

Opredelitev stopnje tveganja za nastanek dogodkov, ki povzročijo
srčno-žilno smrt
Dolgoročna prognoza SBKA je odvisna od številnih dejavnikov, kot so klinične in demografske spremenljivke, iztisni delež LP, rezultati opravljenih preiskav in koronarne anatomije, ki jo opredelimo z različnimi angiografskimi preiskavami.
Tveganja za nastanek nadaljnih dogodkov, ki povzročijo srčno-žilno smrt, razdelimo na
bolnike z majhnim tveganjem za dogodek, to so tisti, 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 velikim tveganjem za
nastanek dogodkov, ki bodo imeli večje koristi od revaskularizacije miokarda in z njo ne
bomo dosegli samo omilitev 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.
Vsem bolnikom pri opredelitvi velikosti tveganja za nastanek dogodkov, ki povzročijo srčno-žilno smrt, določimo velikost tveganja za dogodek s klinično oceno, nadaljujemo z
oceno funkcije prekatov (običajno
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 za oceno tveganja je 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 iztisni delež levega prekata.
Pri bolnikih s SBKA se z zmanjševanjem iztisnega deleža (EF) LP povečuje umrljivost. V
raziskavi Coronary 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
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upoštevanja drugih dejavnikov kot so na primer obseg ishemije miokarda. Pri bolnikih z
zmanjšano EF <50 % LP je tveganje za dogodek že tako veliko, da je lahko 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 pomoč 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 preiskave 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 ehokardiografska preiskava (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 potrebno je bolnika napotiti na IKA, če se strinja s tem.
Perfuzijska scintigrafija miokarda
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 priv-
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zem radiofarmaka v pljučnih krilih, kar 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
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.2, 3
Obseg in stopnja ishemije in brazgotine miokarda, ugotovljeni z MPI PET pri bolnikih z
znano ali domnevno SBKA, zagotovijo 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.2, 3
Glavni poudarek pri oceni velikosti tveganja za nastanek dogodkov, ki povzročijo srčnožilno smrt, je na kasnejši 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.1, 2, 3
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Koronarna bolezen srca (KBS) je kompleksna bolezen, ki povzroči znižan ali celo odsoten
pretok skozi eno ali več koronarnih arterij, ki oskrbujejo srce. Bolezen je lahko fokalna ali
difuzna. Razen prirojenih napak v poteku koronarnega žilja je KBS ponavadi degenerativna bolezen, ki redko nastopi pred 30-im letom, pogosto pa po 60-em letu. Eden od
štirih ljudi zaradi nje utrpi srčni infarkt. Prvi simptom je lahko tudi nenadna srčna smrt.
Zlati standard za prikaz koronarnega žilja kljub velikemu napredku neinvazivnih diagnostičnih metod (CT in MRI) pri bolniku z veliko verjetnostjo ishemične srčne bolezni ostaja
invazivna koronarografija. To so vsi bolniki s simptomatiko AP in EF <45 %, tisti, pri katerih
neinvazivne metode ugotavljajo visoko tveganje, tisti z nejasno diagnozo po neinvazivnem testiranju, z ventrikularnimi motnjami ritma in tisti, ki preživijo nenadno srčno smrt.
Angiografija natančno prikaže anatomijo žilja, lokalizacijo in stopnjo stenoze in se po
potrebi nadaljuje v perkutano intervencijo.
Kje je mesto neinvazivne slikovne diagnostike pri bolnikih s KBS1, 2?
Ključne indikacije za CTA koronarnega žilja (CCTA) so:
•
•
•

potrditev / izključitev KBS pri bolniku z intermediarnim tveganjem
potrditev / izključitev restenoze v stentu
ocena prehodnosti bypass graftov

CCTA je po klinični presoji torej na mestu pri:
•
•
•
•
•
•
•

odkrivanju KBS pri bolnikih z bolečino v prsih
odkrivanju KBS pri bolnikih z novonastalim srčnim popuščanjem brez predhodno znane KBS
kot preoperativna ocena pred nekoronarno srčno operacijo
za oceno KBS pri bolniku z negativnim obremenitvenim testom, pri katerem pa
simptomi vztrajajo
pri nejasnih rezultatih obremenitvenega testa
za oceno novonastalih težav po predhodno normalnem rezultatu obremenitvenega testa, ter za
morfološko oceno srca in oceno funkcije (odrasla kongenitalna srčna bolezen,
tumorji, morfologija ventriklov)

Večina študij zaključuje, da negativni rezultat CCTA učinkovito izključuje prisotnost
obstruktivne KBS. CCTA ima po rezultatih številnih študij 100 % negativno napovedno
vrednost in 99 % senzitivnost in pri odkrivanju pomembne KBS.
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Specifičnost je nekoliko manjša, možni so lažno pozitivni rezultati, zlasti pri bolnikih s precej kalciniranimi koronarnimi arterijami.
Ocena prehodnosti koronarnih stentov:
Po priporočilih so za CCTA primerni bolniki s stenti premera vsaj 3 mm (zlasti v poteku
LM), pri katerih klinično obstaja nizka do srednja verjetnost restenoze (Slika 1).

Slika 1. Prikaz prehodnosti koronarnega stenta

Prikaz pretoka skozi manjše stente je manj diagnostičen, na prikaz vpliva tudi vrsta stenta, izrazito slaba preglednost je pri bolnikih z indeksom telesne mase (ITM) nad 35-40
kg/m2.
Ocena prehodnosti koronarnih obvodov:
Po priporočilih sodijo na CCTA bolniki po kirurški revaskularizaciji miokarda, ki imajo
neznačilno prsno bolečino. Pri asimptomatskem bolniku manj kot 5 let po operaciji preiskava ni smiselna, po več kot 5 letih pa dvomljiva (pomembnejša kot sama prehodnost
graftov je njihova funkcionalna pomembnost).
CCTA ima po rezultatih študij 98 % senzitivnost in 97 % specifičnost za prikaz stenoze ali
okluzije obvoda (grafta). Oceniti je možno do 92 % obvodov.
Zlasti oceno distalnih anastomoz motijo kovinski artefakti sponk, pa tudi artefakti gibanja.

Tehnologija :
Za preiskavo uporabljamo dual-source 64 rezinski CT aparat. Preiskava je zahtevna
(drobne strukture, premikanje), zahteva dobro časovno in prostorsko ločljivost, nizkokontrastno občutljivost, srce pri tej preiskavi poslikamo znotraj zadržanega diha.
Slikanje je napravljeno z EKG proženjem (Slika 2), kar omogoča bodisi prospektivno
sinhronizacijo slikanja v fazi največjega mirovanja srca (v diastoli) bodisi retrospektivno
rekonstrukcijo slik v fazah cikla, kjer koronarno žilje čimbolj miruje.
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Slika 2. CCTA je EKG prožena preiskava, ki omogoča optimalen prikaz koronarnega žilja
(najpogosteje v diastoli)

Večinoma slikamo retrospektivno, kar za bolnika pomeni relativno veliko sevalno obremenitev (do 10-20 mSv). Prospektivno slikanje dozo sevanja bistveno zmanjša (pod 5
mSv), vendar je primerno le za redke bolnike.
Priprava bolnika:
•
•
•
•

priporočilo o izogibanju kofeinskim napitkom in kajenju pred preiskavo
dobra hidracija
izpolnjen vprašalnik (alergija na jodno kontrastno sredstvo, ledvična funkcija,
soglasje)
aplikacija beta blokatorja i.v. na 3-5-min intervale do max. 15-30 mg (želena
srčna frekvenca je pod 65 utripov na minuto) in nitroglicerina (seveda z upoštevanjem kontraindikacij za obe zdravili)

Ocena stenoz:
VRT (»3D volume«) rekonstrukcije so primerne za prikaz anatomskega poteka žilja.
Za oceno stenoz so primernejše MIP rekonstrukcije (dajo angiografsko sliko), njihovo
oceno omejuje prisotnost stentov in kalciniranih plakov (Slika 3).

37

Slika 3. Prikaz koronarne arterije po osi

V področju izrazitih kalcinacij stenoze pogosto precenimo (za natančnejšo oceno uporabljamo ostrejši kernel.)
Ogledamo si tudi »end-on« MPR rekonstrukcije, kar pomeni oceno stenoze pravokotno
na žilo.
Za natančnejše vrednotenje stenoz je potrebno vedno pregledati tudi osnovne posnetke, ki so za oceno lumna žile najzanesljivejši.
Stenoze opisujemo vizualno kot nepomembne (<50 %), zmerne (50-70 %) in hemodinamsko pomembne (>70 %).
Artefakti pri preiskavi so številni: zaradi samega gibanja srca, dihanja, aritmij, kovinskih
sponk, kontrastnega sredstva v zgornji veni kavi, največ težav pa povzročajo t.i. »blooming artefakti«; zaradi le-teh se hiperdenzne strukture v poteku koronarnega žilja, kot so
stenti, zlasti pa kalcinirani plaki, zdijo pomembnejši in večji kot so v resnici.
MRI pri diagnostiki KBS3:
MRI srca je neinvazivna slikovna diagnostična preiskava z visoko prostorsko ločljivostjo, ki
omogoča prikaz srca brez uporabe ionizirajočega sevanja. Predstavlja zlati standard za
morfološko oceno srca, izračun volumnov, funkcije in mase obeh ventriklov.
Z uporabo gadolinijevega kontrastnega sredstva je s posebnimi sekvencami (tehnika
kasnega barvanja oz. »late enhancement technique«) možna karakterizacija tkiva oziroma prikaz brazgotine, vnetja ali nekroze srčne mišice.
MRI srca je najustreznejša metoda za prikaz obsega srčnega infarkta, tako v akutni kot
tudi v kronični fazi, ter za prikaz viabilnosti srčne mišice.
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Prikaz prizadetosti stene prekata po miokardnem infarktu je dober pokazatelj potencialne funkcionalne regeneracije po eventuelni revaskularizaciji miokarda: če brazgotina
zajema manj kot tretjino debeline stene, je uspeh pričakovan, v kolikor zajema več kot
dve tretjini debeline, verjetno poseg ni smiseln.
Možen je prikaz koronarnega žilja, vendar zaenkrat le za prikaz anatomije žilja, sicer pa je
za neinvaziven prikaz koronark metoda izbora CCTA.
Najpogostejše indikacije za MRI srca so sicer: miokarditis, kardiomiopatije (dilatativna, hipertrofična), bolezni aorte, kongenitalna bolezen srca, srčni tumorji, aritmogena
displazija desnega prekata-ARVD, spongiformna kardiomiopatija, ocena bolezni zaklopk in bolezni perikarda.
Klasična MRI preiskava (za prikaz perfuzije oz. kasnega barvanja) srca zajema:
•
•

•

•

»spin-echo« (SE) sekvenco za prikaz anatomije (t.i. tehnika črne krvi)
»gradient-echo« (GE) sekvence za prikaz funkcije (kino sekvence) v običajnih
srčnih ravninah (kratka os, ravnina štirih votlin). (Kri na teh sekvencah je videti
bela.)
fazo zgodnje perfuzije (takoj po i.v. aplikaciji gadolinijevega kontrasta 0,1- 0,2
mmol/ kg telesne teže-TT), kjer opazujemo dotok kontrasta oziroma zapoznelo
ali pa celo odsotno barvanje miokarda ( posledica zožitve ali zapore koronarne
arterije) (Slika 4A), tej pa sledi
sekvenca za prikaz poznega barvanja oz. »late enhancement« (LE) 10-15 min po
aplikaciji kontrasta, kjer opazujemo različno izplavljanje ali patološko kopičenje
le-tega v področju edema, nekroze ali brazgotine (Slika 4B).

Slika 4. MR srca: Izpad perfuzije anteroseptalno v zgodnji fazi (A) in izrazito subendokardno barvanje v istem področju v pozni fazi (B)- miokardni infarkt.

39

Slabosti preiskave oziroma njene omejitve so :
•
•
•
•
•

•

njena dolžina in s tem manjša dostopnost (približno 1 ura),
artefakti, v kolikor bolnik ni sposoben sodelovati z dihanjem oz. zadrževanjem
sape,
slabša kvaliteta preiskave pri nerednem srčnem utripu,
ni primerna za bolnike s srčnimi spodbujevalniki in kovinskimi tujki (ni pa kontraindicirana pri bolnikih s koronarnimi stenti ali umetnimi zaklopkami)
gadolinijevega kontrastnega sredstva ne smemo uporabljati pri bolnikih z
očistkom glomerularne filtracije (GFR) <30 ml/min (nevarnost nefrotoksičnega
sindroma-NFS)
klavstrofobija
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KORONARNA ANGIOGRAFIJA: SODOBNE MOŽNOSTI
Miha Čerček
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Uvod
Osnovna preiskava za prikaz koronarne anatomije in za oceno koronarne ateroskleroze
je selektivna koronarna angiografija, ki ima številne pomanjkljivosti. S preiskavo vidimo
le obris svetline koronarnih arterij, z izjemo kalcinacij pa ne prikažemo patologije v žilni
steni. Občasno zaradi prekrivanja arterij na angiogramih ne uspemo prikazati določenega segmenta arterije.
V zadnjih letih imamo na voljo dodatne slikovne preiskave, kot sta znotrajžilni ultrazvok
(IVUS) in optična koherenčna tomografija (OCT), ki omogočata tudi prikaz stene arterij.
Morfološka ocena zožitve koronarne arterije lahko podceni ali preceni dejansko pomembnosti zožitve. Najpogosteje se to zgodi v primeru aterosklerotičnih lezij, ki ožijo
koronarno arterijo za 40-80 %. V takih primerih lahko hemodinamsko pomembnost zožitve opredelimo z oceno pretoka skozi koronarno arterijo z meritvami iFR (ang. Instant
wavefree ratio) in FFR (ang. Fractional flow reserve).
V nadaljevanju so opisane posamezne dopolnilne preiskave, ki jih lahko opravimo ob
koronarni angiografiji.

IVUS
IVUS je sestavljen iz majhne sonde na konici katetra, ki oddaja UZ frekvence 10-40MHz.
UZ prehaja skozi kri z minimalnim odklonom in se odbije od stene arterije. Del UZ se
odbije že od intime, zato vidimo intimo kot tanko črto, ki obdaja svetlino koronarne arterije. Medijo koronarnih arterij sestavljajo pretežno homogene gladkomišične celice, ki ne
povzročijo pomembnih odbojev UZ in zato izgledajo kot črn kolobar pod intimo. V adventiciji ležijo številna vzporedna kolagenska vlakna, ki dajejo precejšen odboj UZ. Zato izgleda adventicija kot več vzporednih svetlih črt. IVUS tako omogoča natančno meritev velikosti koronarne arterije, kar je lahko zelo pomembno pri izbiri ustrezne velikosti stenta.
Dodatno nam IVUS omogoča vpogled v morfologijo žilne stene in predvsem v primeru
difuzne prizadetosti koronarnih arterij bolj natančno oceno koronarne prizadetosti.
IVUS uporabljamo predvsem za oceno ustrezne postavitve stenta, natančnejšo opredelitev angiografsko mejnih lezij, kot tudi za oceno morebitne vaskulopatije presadka.

OCT
Metoda slikanja z OCT je analogna preiskavi z IVUS, le da se za prikaz slike namesto
odbojev zvoka uporablja odboj svetlobe. Prikaz tkiva z OCT temelji na odboju infrardeče
svetlobe valovne dolžine okrog 1300 nm. OCT prikaže steno koronarne arterije z 10-krat
večjo ločljivostjo kot IVUS. Slikanje z OCT je tudi hitrejše kot z IVUS in omogoča prikaz
praktično celotne dolžine koronarne arterije v nekaj sekundah s hitrim vlekom OCT sonde. Globina slikanja, ki jo doseže OCT pa je manjša kot pri IVUS in znaša pri OCT le okrog
1-1,5 mm.

41

Infrardeča svetloba se odbija od tkiva drugače kot UZ, zato so prikazane strukture žilne
stene na posnetku OCT druge kot pri IVUS. Notranji sloj stene arterije na posnetku OCT
je lamina elastika interna, ki razmejuje intimo in medijo. Srednji temnejši sloj predstavlja
medijo, zunanji sloj pa lamino elastiko eksterno. Zaradi visoke ločljivosti lahko z OCT prikažemo t.i. nestabilne aterosklerotične plake, to so plaki s tanko vezivno ovojnico. OCT je
tudi edina slikovna metoda, ki omogoča prikaz erodiranega aterosklerotičnega plaka. To
ima potencialno klinično uporabno vrednost v primerih, ko angiografsko ni jasno, katera lezija je povzročila akutni koronarni sindrom (ang. Culprit lesion). OCT omogoča tudi
opredelitev vzroka tromboze stenta, saj lahko prikaže morebiten mehanski vzrok (nezadostno razprt stent, zlomljen stent), kot tudi nepopolno prekritost stenta z endotelijem.

FFR in iFR
Metoda FFR predstavlja standard za oceno fiziološke pomembnosti zmerne (40-80 %)
zožitve koronarne arterije. Meritev opravimo z žico, ki ima na distalnem koncu vgrajen
senzor za merjenje tlaka. S pomočjo žice nato izmerimo tlak v koronarni arteriji distalno
od zožitve in ga primerjamo s tlakom v aorti. Meritve moramo opraviti v času maksimalne hiperemije, ki jo dosežemo z adenozinom. Razmerje tlaka v aorti in v koronarni arteriji
v času maksimalne hiperemije predstavlja delež pretoka preko zožitve in ga imenujemo
FFR (ang. fractional flow reserve). Nomalna vrednost FFR je 1, vrednosti <0,8 so povezane z izzivno ishemijo.
iFR je novejša izpeljava metode FFR. Uporabljena žica je enaka, razlika je v tem, da meritve tlakov pri iFR potekajo le v delu diastole, ko je periferni upor v mikrožilju miokarda
konstanten. Pri FFR je meritev kontinuirana, za zagotovitev konstantnega perifernega
upora pa je potrebna maksimalna hiperemija z adenozinom. Normalna vrednost iFR
je >0,93, patološka pa pod 0,86. V vmesnem področju (0,86-0,93) iFR ni poveden in je
potrebno opraviti FRR.

Sklep
Za boljšo oceno koronarne patologije imamo na voljo več dopolnilnih preiskav h koronarni angiografiji.
Znotrajžilne slikovne preiskave (IVUS, OCT) uporabljamo za pridobitev dodatnih informacij o velikosti arterije, patologiji stene koronarne arterije in stanju žilnih opornic.
Fiziološki pomen ugotovljene zožitve opredelimo z metodo FFR oziroma iFR.
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ZOŽITEV AORTNE ZAKLOPKE
Delež starostnikov (osebe starejše od 70 let) se v razvitih državah povečuje. Življenjska
doba se je v zadnjem stoletju v večini evropskih držav podaljšala za 50 % in več. Med
kardiovaskularna obolenja, ki so posledica staranja in degenerativnih procesov spada
tudi degenerativna kalcinirajoča aortna stenoza. Gre za napredujočo bolezen, ki zaradi
degenerativnih sprememb na lističih in obroču postopno zmanjšuje ustje aortne zaklopke. Pojavnost pomembno zožene degenerativno spremenjene aortne zaklopke se s
starostjo povečuje in znaša pri populaciji nad 65 let 2–7 %, nad 80 let 5–7 %, nad 90 let
pa 10–15 %.

DEGENERATIVNO OBOLENJE AORTNE ZAKLOPKE
Aortna stenoza je najpogosteje posledica degenerativnih procesov, ki povzročajo zadebelitve, fibrozo in kalcinacije lističev aortne zaklopke. V procesu napredovanja aortne
stenoze ločimo blago, zmerno in hudo stenozo, glede na površino aortnega ustja (Tabela 1). Za hudo aortno stenozo veljajo naslednji kriteriji: maksimalna hitrost skozi aortno
zaklopko večja od 4,0 m/s, srednji gradient tlaka skozi aortno zaklopko 40 mmHg ali več
in/ali površina aortne zaklopke 1,0 cm2 ali manj (oziroma 0,6 cm2 /m2 telesne površine).
V povprečju se ustje aortne zaklopke zmanjšuje za 0,1 cm2 na leto, kar pa ni pravilo, saj
obstajajo velike individualne razlike. Bolnikove težave navadno spremlja morfološke in
UZ opredeljive spremembe na aortni zaklopki.
Tabela 1. Stopnje aortne stenoze glede na ehokardiografske meritve.
AZ – aortna zaklopka, AS – aortna stenoza, AVA – površina aortnega ustja.
Hitrost toka krvi na AZ
(m/s)

Srednji gradient na
AZ (mmHg)

AVA (cm²)

Normalna AZ

< 1,5

<5

3–4

Blaga AS

<3

< 25

> 1,5

Zmerna AS

3–4

25–40

1–1,5

Huda AS

>4

> 40

<1
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KLINIČNI POMEN AORTNE STENOZE
Aortna stenoza dolgo v svojem razvoju ne povzroča simptomov, ko pa se le ti pojavijo, je
bolezen že polno razvita. Angina pektoris, sinkopa in dispneja so najpogostejši simptomi,
ki se pojavljajo ob aortni stenozi, lahko pa pride tudi do motenj srčnega ritma. Angina
pektoris je posledica povečane porabe kisika ob prilagoditveni hipertrofiji levega prekata in nezadostnem dovajanju kisika po koronarnem žilju. Dispneja in sinkopa ob naporu pa sta posledici prehodno zmanjšanega minutnega volumna srca zaradi motenega
pretoka preko bolezensko spremenjene aortne zaklopke. Degenerativna kalcinirajoča
aortna stenoza praviloma s starostjo napreduje, zato se simptomi in znaki aortne stenoze s časom stopnjujejo, kar kmalu vodi v srčno popuščanje ali nenadno srčno smrt.
Povprečno preživetje po nastopu simptomov je 2 leti z velikim tveganjem nenadne srčne
smrti (Slika 1).

100

Pojav simptomov

Preživetje (%)

Angina pektoris

Sinkopa

50

0

Srčno popuščanje

1

2

3

4

Povprečno preživetje (leta)

5
%

Slika 1. Prikaz povprečnega preživetja bolnikov s hudo aortno stenozo v odvisnosti od
pojava treh najpogostejših simptomov aortne stenoze.

ZDRAVLJENJE AORTNE STENOZE
Zdravljenje aortne stenoze z zdravili je neučinkovito, saj lahko le prehodno izboljša simptome, ne odpravi pa vzroka bolezni. Najučinkovitejše zdravljenje aortne stenoze je kirurška zamenjava aortne zaklopke z umetno ali biološko aortno zaklopko (Tabela 2).
Tabela 2. Indikacije za kirurško zamenjavo aortne zaklopke pri odraslih bolnikih z aortno
zožitvijo.
AS – aortna zožitev, CABG – kirurška premostitvena operacija, AVA – površina aortnega
ustja).
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Razred I – Dokazane in/ali dogovorjene indikacije za zamenjavo aortne zaklopke:
1. Simptomatska huda AS.
2. Huda AS pri bolnikih pri katerih je predviden CABG ali kirurški poseg na aorti ali drugi valvularni
hibi.
3. Huda AS z iztisnim deležem levega prekata manjšim kot 50 %.
Razred IIa – Dokazi ali mnenja se nagibajo k ugodnosti zamenjave aortne zaklopke:
1. Zmerna AS pri bolnikih, pri katerih je predviden CABG ali kirurški poseg na aorti ali drugi
valvularni hibi.
Razred IIb – Dokazi in mnenja niso poenotena glede ugodnost zamenjave aortne zaklopke:
1. Huda AS pri asimptomatskem bolniku z nenormalnim odgovorom na obremenitveno testiranje.
2. Huda AS pri asimptomatskem bolniku z veliko verjetnostjo napredovanja bolezni.
3. Huda AS pri asimptomatskem bolniku, pri katerem bi lahko bila operacija odložena do pojava
simptomov.
4. Blaga AS pri bolnikih, predvidenih za CABG, pri katerih stopnja AS hitro napreduje.
5. Zelo huda AS (AVA < 0,6 cm2, srednji gradient > od 60 mmHg in hitrost na aortni zaklopki > 5
m/s) pri asimptomatskem bolniku, pri katerem je ocenjena operativna smrtnost 1 % ali manj.
Razred III – Dokazi ali mnenja se nagibajo, da zamenjava zaklopke ni indicirana:
1. Za preprečitev nenadne srčne smrti pri asimptomatskem bolniku, ki nima značilnosti razreda
IIa in IIb.

Kirurška zamenjava aortne zaklopke je dokaj varen poseg, če ga opravi izkušen kirurg na
primernem bolniku. Tveganje posega pa se pomembno povečuje s pridruženimi obolenji in starostjo bolnikov. Ker je degenerativna kalcinirajoča aortna stenoza predvsem
bolezen starostnikov, le-ti pa imajo še mnogo pridruženih obolenj, se nemalokrat zgodi,
da niso več sposobni za operativni poseg, oziroma je tveganje zapletov pri operaciji zelo
veliko. Smrtnost zaradi kirurške zamenjave aortne zaklopke znaša po zadnjih podatkih
pri bolnikih z nizkim tveganjem 1–5 %, pri bolnikih z velikim tveganjem pa 5–15%. Podobno
velja za trajno okvaro organov zaradi samega posega. Posledično se je pojavila potreba
po alternativnem, manj invazivnem zdravljenju aortnih stenoz pri starostnikih.
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Slika 2. Prva implantacija perkutane aortne zaklopke preko femoralne arterije. Ljubljana
2009. (od leve proti desni: prim. Darko Zorman, dr. Ulrich Schoefer, dr. Jana Ambrožič,
prof.dr. Matjaž Bunc). (Foto: dr. Cerar A.)

1. KAKŠNA METODA ZDRAVLJENJA JE TAVR/TAVI V PRIMERJAVI S KIRURŠKO
ZAMENJAVO AORTNE ZAKLOPKE?
Vzročnega zdravljenja AS z zdravili ni, terapevtska možnost izbire pri odraslih bolnikih s
hudo, simptomatsko AS je kirurška menjava zaklopke (angl. surgical aortic valve replacement, SAVR). Cilj zdravljenja je zmanjšati simptome, izboljšati funkcijo LV in podaljšati
preživetje bolnikov. Kirurško zdravimo vse simptomatske bolnike s hudo AS, ne glede
na njihovo starost, pod pogojem, da imajo pričakovano preživetje več kot eno leto in
kirurško tveganje ni preveliko. Po uspešni SAVR je preživetje bolnikov primerljivo s preživetjem sovrstnikov, ki nimajo AS. SAVR poteka v splošni anesteziji na odprtem srcu, z
uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka. Nativno zaklopko zamenjamo lahko z mehanskimi ali biološkimi zaklopkami. Ne ene ne druge niso idealne in imajo svoje prednosti in
slabosti. Mehanske imajo dobre hemodinamične lastnosti in so trajne. Slabost teh zaklopk je trombogenost, zato potrebujejo bolniki doživljenjsko antikoagulacijsko zdravljenje.
Biološke zaklopke ne zahtevajo antikoagulacijskega zdravljenja, vendar niso trajne in so
nagnjene k degeneraciji, hitreje degenerirajo pri mlajših bolnikih. Zanje se odločamo pri
bolnikih starejših od 65 let in pri tistih, kjer je antikoagulacijsko zdravljenje kontraindicirano. Poznamo dve vrsti bioloških zaklopk; stentirane in nestentirane. Nestentirane so
povezane z zahtevnejšo vstavitvijo in z nekaterimi tehničnimi omejitvami, imajo pa boljše
hemodinamične lastnosti kot stentirane. Najbolj uveljavljen je kirurški pristop z mediano
sternotomijo, ki je za bolnika precej travmatski. Zadnja leta se uveljavljajo manj invazivni,
minimalni pristopi, kjer se opravi krajši rez prsnice (zgornja ministernotomija) ali manjši
rez med rebri (minitorakotomija). Mini invazivne metode so tehnično zahtevnejše, vendar
so zaradi manjše iatrogene poškodbe prsnega koša za bolnika manj travmatske, zago-
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tavljajo manjšo izgubo krvi, hitrejše celjenje kirurške rane in hitrejše okrevanje bolnika .
Zdravljenje stenoze aortne zaklopke pri starostnikih
Ne glede na pristop in vrsto zaklopke, predstavlja SAVR veliko obremenitev za bolnikov
srčno-žilni sistem. Danes ima sam poseg nizko perioperativno umrljivost, ki znaša po
različnih registrih od 2,8 do 3,7 %. Pri ostarelih bolnikih, ki imajo še pridružena obolenja,
pa se lahko tveganje poveča do 50 %. Zaradi visokega kirurškega tveganja, je skoraj
tretjina visoko rizičnih bolnikov prepuščenih naravnemu poteku bolezni.
Ocena operativnega tveganja, na kateri temelji izbor primernih kandidatov za SAVR, je
predvsem pri starostnikih s kroničnimi boleznimi lahko zelo otežena. Pomagamo si z različnimi točkovnimi sistemi. Najbolj sta se uveljavila EuroSCORE (angl. European System
for Cardiac Operative Risk Evaluation; na spletni strani http://www.euroscore.org) in
STS score (angl. Society of Thoracic Surgeons; na spletni strani http://riskcalc.sts.org).
V zadnjem obdobju se omenja tudi indeks krhkosti (angl. Frailty index). Nobeden od točkovnikov ni idealen, saj lahko precenijo operativno umrljivost. Omenjeni sistemi so nam
lahko le v pomoč, odločitev o optimalnem načinu zdravljenja posameznega bolnika pa
po priporočilih predstavlja soglasje skupine strokovnjakov – srčnega tima, ki vključuje
lečečega kardiologa, interventnega kardiologa, kardiovaskularnega kirurga, specialista
slikovne srčne diagnostike in anesteziologa .
Perkutani načini zdravljenja stenoze aortne zaklopke
Začetki interventne kardiologije segajo več kot 30 let nazaj, ko so bili opravljeni prvi poizkusi perkutanega zdravljenja koronarne bolezni. Od takrat poteka razvoj v smeri odkrivanja novih možnosti perkutanega zdravljenja srčno-žilnih bolezni. Balonska dilatacija in
nato učvrstitev z žilnimi opornicami se več let opravlja na področju koronarnih arterij in
perifernih žil. Nova tehnologija katetrov in opornic omogoča zadnja leta tudi zdravljenje
napak srčnih zaklopk s perkutanim pristopom.
Perkutani posegi ne zahtevajo splošne anestezije, intubacije, torakotomije in so zato v
primerjavi s kirurškimi tehnikami bolj primerni tudi za bolnike z visokim tveganjem. Že
pred desetletji se je kot metoda uveljavila perkutana balonska dilatacija aortne zaklopke
(angl. balloon aortic valvuloplasty, BAV ), ki jo je zadnja leta nadgradila transkatetrska
vstavitev aortne zaklopke (angl. transcatheter aortic valve implantation, TAVI).
Tipi perkutanih aortnih zaklopk
Pri kliničnem delu uporabljamo samoraztegljive zaklopke (CoreValve (Medtronic), Portico (StJude), Acurate (Symetis)), balonsko raztegljive zaklopke (Sapien (Edwards), Inovare (Inovare)), zaklopke s posebno strukturo (Direct Flow, Lotus (Boston)).
V UKC Ljubljana trenutno implantiramo Saoien, CoreValve in Acurate zaklopke. Klinični rezultati so med različnimi tipi zaklopk primerljivi. Konzilij za implantacijo perkutanih
zaklopk izbere ustrezno dimenzijo in tip zaklopke, ki odgovarja bolnikovim anatomskim in
kliničnim značilnostim.
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Slika 3. Nekatere perkutane aortne zaklopke, ki so trenutno v klinični uporabi.

2. KATERI BOLNIKI SO PRIMERNI KANDIDATI ZA TAVR?
Na podlagi trenutnih podatkov se TAVR priporoča pri bolnikih s hudo simptomatsko
aortno stenozo, ki niso primerni za kirurško zamenjavo aortne zaklopke zaradi hudih
spremljajočih bolezni ali določenih anatomskih dejavnikov, ki onemogočajo kirurški poseg (Tabela 3). Bolniki morajo imeti pričakovano življenjsko dobo več kot 1 leto ob veliki
verjetnosti, da se bo izboljšala kakovost njihovega življenja (priporočilo razreda I, stopnja
dokazov B). Vsakega bolnika, kandidata za TAVR, je potrebno obravnavati multidisciplinarno, v okviru srčnega tima in opredeliti morebitne kontraindikacije za poseg, tako
klinične kot anatomske (priporočilo razreda I, stopnja dokazov C).
Tabela 3. Priporočila za TAVR, po smernicah Evropskega združenja za kardiologijo.
Bolniki s hudo simptomatsko aortno stenozo in velikim operativnim tveganjem po presoji
''srčnega tima'' na račun:
spremljajočih bolezni (huda disfunkcija levega prekata, močno okrnjena pljučna
funkcija, huda jetrna okvara, huda pljučna hipertenzija z odpovedovanjem desnega
prekata, ledvična bolezen, Parkinsonova bolezen,…)
krhkosti bolnika (angl. frailty)
Bolniki s hudo simptomatsko aortno stenozo in nekaterimi anatomskimi dejavniki, ki so
kontraindikacija za kirurško zdravljenje:
porcelanska aorta
hude deformacije prsnega koša zaradi skolioze ali degenerativnih sprememb skeleta
predhodne operacije na prsnem košu s torakotomijo
obsežne brazgotine po obsevanju prsnega koša

48

Optimalen izbor bolnikov predstavlja klinični problem. Trenutno nimamo na voljo zanesljivega točkovalnika za oceno bolnikov in njihovega operativnega tveganja. Najboljšo
oceno primernosti bolnika za TAVR trenutno predstavlja kombinacija izračuna operativ-

nega tveganja (angl. risk score), upoštevanje pridruženih bolezni in ocena krhkosti bolnika z očesom (angl. eyeball test).
Za optimalni izbor bolnikov bomo v prihodnosti potrebovali poseben točkovalnik, ki bo
izhajal iz kliničnih značilnosti in analiz TAVR bolnikov, tako imenovani TAVR score, ki pa
trenutno še ni na voljo.
3. KAKŠNA JE TEHNIKA POSTAVITVE PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE?
PRISTOP ZA VSTAVITEV AORTNE ZAKLOPKE
Prva perkutana zaklopka je bila postavljena s pomočjo transvenskega oziroma anterogradnega pristopa, za katerega pa se je kmalu izkazalo, da ni najboljši (preko femoralne vene v desni atrij, nato s punkcijo preko interatrijskega septuma v levi atrij in nato
s pomočjo plavajočega napihnjenega balončka preko mitralne zaklopke v levi prekat
ter preko aortne zaklopke v ascendentno aorto). Zamenjal ga je transarterijski oziroma
retrograden pristop, ki je dal boljše in ponovljivejše rezultate (preko femoralne arterije
v levi prekat preko aortne zaklopke). Problem perkutanega dostopa do aortne zaklopke in njene perkutane vstavitve je predvsem v debelini katetra s pomočjo katerega je
poseg izveden. Katetri, ki se uporabljajo pri balonski dilataciji in stentiranju koronarnih
arterij so veliko tanjši (6F = 2 mm) kot katetri, ki jih uporabljajo za perkutano vstavitev
aortne zaklopke (od 18-20F, kar je 6-8 mm). Zato je zelo pomembno stanje perifernega
žilja preko katerega dostopamo do nativne aortne zaklopke. Pred posegom je potrebno napraviti angiografijo ali CT-angiografijo področja in oceniti premer lumna, zavitost,
kalcinacije in naplastitve žilja preko katerega bomo dostopali do aortne zaklopke. Zaradi
debeline katetra lahko pride do pogostejše krvavitve na mestu vstopa v žilo, ali pa do
dodatne poškodbe žilne stene ob napredovanju katetra. V primeru, ko periferne žile
ne dopuščajo postavitve vodila za TAVR (preozka žila, močno zavita žila), pa izbiramo
med drugimi možnimi pristopi za vstavitev perkutane zaklopke. S kirurško preparacijo
je možno vstaviti zaklopko skozi minimalno torakotomijo v zgornjem delu prsnice ali pa v
prostoru med drugim in tretjim rebrom desno ob prsnici (direktni aortni pristop). Možen
je tudi pristop preko srčne konice, kjer se prsni koš in perikard odpre ob sami srčni konici,
vodilo za postavitev zaklopke pa se nato potisne skozi srčno mišico v levi prekat. Obe
kirurški metodi TAVR zahtevata splošno anestezijo, ne pa zunaj telesnega obtoka. Zaradi
invazivnosti posega obstaja večja nevarnost operativnih zapletov, podaljšana pa je tudi
pooperativna oskrba bolnikov.

Slika 4. A. Direktni aortni pristop TAVR. B. Trans apikalni pristop TAVR.
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POSTAVITEV ZAKLOPKE
TAVR aortno zaklopko postavimo v nativno, obolelo bolnikovo zaklopko. Za razliko od kirurške zamenjave aortne zaklopke v primeru TAVR naravna zaklopka ostane na svojem
mestu. TAVR zaklopka je postavljena preko nativne zaklopke, ki ji služi kot sidrišče. Pri
postavitvi perkutane zaklopke si pomagamo z angiografijo aorte. Če je nativna zaklopka
kalcinirana (kalcinacije v obroču ali lističih aortne zaklopke), se kalcinacije vidi že na rentgenskem posnetku ali fluoroskopiji. Sama višina postavitve TAVR je zelo pomembna, saj
lahko pride v primeru previsoke postavitve do zamašitve ene od koronarnih arterij. Lističi nativne aortne zaklopke so v neposredni bližini koronarnih ostij, zato obstoja možnost,
da bi perkutano vstavljena zaklopka odrinila nativni listič aortne zaklopke tako, da bi le-ta zaprl eno izmed koronarnih arterij. Temu se je moč izogniti s predhodnim natančnim
pregledom nativne aortne zaklopke in izključitvijo bolnikov, ki imajo večje in bolj spremenjene nativne lističe v neposredni bližini aortnih ostij. Možno pa je tudi uporabiti zaščitni
kateter in koronarno žico, ki v primeru zapore koronarne žile omogoča hiter poseg.
V primeru prenizke postavitve perkutane zaklopke pa do motenega delovanja mitralne
zaklopke ali do pritiska na atrio-ventrikularni prevodni sistem srca in s tem povzroči njegovo disfunkcijo.

Slika 5. Postavitev TAVR zaklopke. Bolnikova zaklopka ostane na svojem mestu, nova
zaklopka je prekrije.

TEHNIKA POSTAVITVE ZAKLOPKE
Perkutano vstavljanje aortne zaklopke poteka na delujočem srcu. Pred postavitvijo
zaklopke je potrebno balonsko razširiti kalcinirane lističe nativne aortne zaklopke. Če bi
balon napihnili ob normalni hemodinamiki srca, bi srce stiskalo proti zaprtem aortnem
ustju in bi prišlo do akutne srčne odpovedi in pljučnega edema. Zato se ob napihovanju
balona uporablja hitro ventrikularno spodbujanje trajanja 10-20s, ki močno zmanjša
iztis ventriklov. V preteklosti smo BAV opravljali pred vsakim TAVR. V zadnjem času BAV
opravljamo le pri približno 30 % posegov, predvsem takrat, ko je nativna zaklopka močno kalcinirana. BAV opravimo po TAVR, če se zaklopka ne odpre dobro in/ali če obstaja
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puščanje ob umetni zaklopki.
Perkutano vstavljene aortne zaklopke, ki je nameščena preko (znotraj) nativne aortne
zaklopke, ki ni nujno okrogla in je lahko pomembno kalcinirana. Geometrija TAVR se posledično ne prilega optimalno geometriji nativne aortne zaklopke kar pripelje do slabšega tesnjenja in puščanja ob TAVR zaklopki. Temu se do neke mere lahko izognemo z
izbiro umetnih zaklopk večjega premera ali s pomočjo zunaj stenta nameščenim statičnim ali dinamičnim tesnilom (Sapien 3, DirecFlow).
4. KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI ZAPLETI POVEZANI S TAVR?

Puščanje ob perkutani aortni zaklopki
Po različnih podatkih je po vstavitvi perkutane aortne zaklopke v 40-60 % prisotno paravalvularno puščanje zaklopke. Do puščanja pride, ker je perkutana zaklopka nameščena preko nativne zaklopke, ki služi kot sidrišče za TAVR. Večina paravalvularnih puščanj
perkutano postavljenih aortnih zaklopk je blagih in jih bolniki dobro prenašajo ter ne vplivajo bistveno na preživetje bolnikov. V primeru pomembne regurgitacije pa je potrebna
podilatacija zaklopke, vstavitev dodatne zaklopke ali pa perkutana vstavitev posebnega
zapirala na mesto puščanja.
Možnost kapi
Do kapi lahko pride zaradi sprostitve materiala ob balonski dilataciji nativne aortne
zaklopke ali ob napredovanju aplikatorja, ki lahko zadane ob aterosklerotičen plak žilne
stene in ga odtrga. Po dosedanjih izkušnjah je pogostnost klinično zabeleženih kapi 0.9
do 5 %, iz česar lahko sklepamo, da je subkliničnih kapi še več, kar dokazujejo raziskave
z magnetno resonanco. Pri bolnikih po TAVR lahko ugotovimo neme ishemije možgan
pri do 65 % bolnikov. Kapi se lahko pojavijo tudi po sami implantaciji zaklopk tudi po več
dneh in mesecih. Trenutno pri preprečevanju zlasti poznejših kapi nismo uspešni, saj ne
poznamo mehanizma nastanka.
Motnje prevajanja po srcu in na novo vstavitev srčnega spodbujevalnika
Pri postavitvi perkutane aortne zaklopke vstavimo TAVR zaklopko v nativno aortno zaklopko. Perkutana aortna zaklopka prekrije nativno zaklopko, hkrati pa deloma tudi del
iztočnega trakta levega prekata, kjer poteka prevodni sistem srca. Posledično lahko nastanejo pomembne motnje prevajanja po srcu, ki lahko zahtevajo postavitev srčnega
spodbujevalnika. Pri bolnikih po TAVR je pogostnost postavitve srčnega spodbujevalnika po naših podatkih 5 % (Sapien, Edwards) do 18 % (CoreValve, Medtronic). Eden izmed napovednih dejavnikov za motnje prevajanja po TAVR je poleg kalcinacij v iztočnem
traktu že obstoječa motnja prevajanja po srcu: desno kračni blok. Motnje prevajanja po
TAVR se najpogosteje pokažejo v prvih 24-48 urah. Motnje prevajanj, ki nastanejo med
samo postavitvijo zaklopke pa lahko v nekaj urah po implantaciji izzvenijo. Indikacijo za
postavitev srčnega spodbujevalnika po TAVR sprejmemo navadno 24-48 ur po TAVR.
Življenjska doba perkutanih aortnih zaklopk
In vitro testiranja perkutanih aortnih zaklopk (Cribier-Edwards, Sapien in CoreValve) so
pokazala, da so vzdržljive, primerljive z vzdržljivostjo kirurških bioloških zaklopk. Trenutno
je perkutano vstavljanje aortnih zaklopk indicirano le pri bolnikih, ki niso sposobni za operativno zamenjavo aortne zaklopke ali imajo izračunano tveganje za pooperativno smrtnost in obolevnost zelo veliko. Taki bolniki imajo že v osnovi predvideno relativno kratko
dobo preživetja po perkutani vstavitvi aortne zaklopke. Če se bo v prihodnosti izkazalo,
da je perkutano vstavljanje aortne zaklopke uspešen in kirurški zamenjavi enakovreden
način zdravljenja aortne stenoze, tudi za bolnike, ki so sposobni za kirurški poseg, bo
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potrebno še natančneje predvideti življenjsko dobo perkutane zaklopke in njeno morebitno zamenjavo ob izrabi. Trenutno je dokazana trajnost zaklopk z relativno majhno
pogostnostjo odpovedi delovanja vsaj 5-7 let.
5. KAKŠNA JE ANTITROMBOTIČNA ZAŠČITA PO TAVR
Po vstavitvi biološke zaklopke z metodo TAVR bolnikom predpišemo 3 mesečno zdravljenje z dvojno antiagregacijsko terapijo: Plavix® 75 mg in Aspirin® 100 mg, čemur sledi doživljenjsko zdravljenje z 100 mg Aspirina®. Obstoječa terapevtska shema je vsaj deloma
povzeta po antiagregacijski shemi za zdravljenje bolnikov po perkutani vstavitvi koronarnih stentov. Usmerjenih študij o optimalni antiagregacijski terapiji po TAVR trenutno
še nimamo.
Zaradi TAVR antikoagulatna terapija ni potrebna.
V primeru pa, ko bolnik potrebuje antikoagulatno terapijo zaradi spremljajočih bolezni,
npr. atrijske fibrilacije, pa bolniku ni potrebno dodatno predpisovati antiagregacijske terapije. Zaradi pomanjkanja kliničnih dokazov za novejša antikoagulatna zdravila trenutno bolnikom predpisujemo zdravljenje s kumarini.
V primeru kombiniranega posega TAVR in vstavitev koronarne žilne opornice bolnik prejema dvojno antiagregacijsko terapijo po shemi za vstavitev koronarne žilne opornice.
Terapevtsko shemo za kombinirano antikoagulatno in antiagregacijsko terapijo, ki velja
za npr. bolnike z atrijsko fibrilacijo in postavitev koronarnih stentov upoštevamo tudi pri
bolnikih po TAVR, hkratni vstavitvi koronarne žilne opornice in kronično atrijsko fibrilacijo.
6. KAKŠNO JE AMBULANTNO SPREMLJANJE BOLNIKOV PO TAVR?
Bolniki po TAVR navdano ostanejo v bolnišnici 3-10 dni. Podaljšanje hospitalizacije je
lahko posledica zapletov: krvavitev, prevodnih motenj, infektov, krhkosti bolnika (že pred
posegom). Po odpustu bolnika sledimo v prvem letu po 3, 6 in 12 mesecih. Ob kontrolah
jim opravimo UZ srca in pregled hemograma ter vnetnih parametrov.
Po prvem letu bolnike sledimo na 12 mesecev.
Poseben režim ambulantnega spremljanja bolnikov po TAVR pri splošnem zdravniku ni
potreben.
7. ALI LAHKO BALONSKA VALVULOPLASTIKA AORTNE ZAKLOPKE (BAV) NADOMESTI TAVR?
BAV se je razvila kot prvi poizkus nekirurškega zdravljenja AS v poznih osemdesetih letih.
Prvo dilatacijo s pristopom preko femoralne arterije je opravil Cribier A na treh kritično
bolnih bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ali v kardiogenem šoku. Sledile so številne študije, ki so pokazale, da lahko z BAV pomembno povečamo zoženo aortno ustje.
Mehanizem dilatacije in spremembe, ki na AZ nastopijo po dilataciji, niso popolnoma
raziskani. Na modelih in vitro in in vivo so dokazali, da z napihovanjem dilatacijskega
balončka na področju aortnega ustja dosežemo natrganje znotraj kalciniranih nodularnih depozitov žepkov, razteg in ločitev zraslih žepkov, kar omogoča boljše odpiranje
žepkov in povečanje površine ustja. Morfologija degenerativno spremenjene in zožene
zaklopke ni vedno enaka in je odvisna predvsem od etiologije AS. S tem je povezan tudi
sam mehanizem in končni uspeh dilatacije. Ugoden hemodinamski učinek BAV navadno
traja šest do dvanajst mesecev po posegu, po čemer se aortna zaklopka ponovno zoži.
Zaradi slabega dolgoročnega učinka BAV ni imela vpliva na dolgoročno preživetje. Poleg
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kratkoročnega učinka, so bili prvi posegi povezani tudi z zapleti. Zaradi kratkoročnega
hemodinamičnega učinka, brez vpliva na preživetje in možnih periproceduralnih zapletov, BAV ni alternativa SAVR in tudi ni alternativa za TAVR.
Tabela 4. Zapleti povezani z balonsko dilatacijo aortne zaklopke. Podatki za UKC Ljubljana (2009-2013), povzeto po doktorskem delu Polonce Kogoj, dr.med.
Spremenljivke

Celotna skupina bolnikov, n = 228

Skupno število večjih zapletov, n (%)

26 (11,4)

Znotraj bolnišnična umrljivost, n (%)

12 (5,3)

Umrljivost povezana s posegom, n (%)

3 (1,3)

Žilni zapleti, n (%)
Večji, n (%)
Manjši, n (%)

36 (15,8)
15 (6,6)
21 (9,2)

Potreba po stalnem PM, n (%)

1 (0,4)

CVI/TIA, n (%)

3 (1,3)

Poškodba obroča aortne zaklopke, n (%)

0

Tamponada srca, n (%)

2 (0,8)

Akutni miokardni infarkt, n (%)

2 (0,8)

Akutna ledvična insuficienca, n (%)

3 (1,3)

Huda aortna regurgitacija, n (%)

0

Rezultate smo predstavili kot število n (% od 228 bolnikov).
Okrajšave: CVI/TIA, cerebrovaskularni inzult/ tranzitorna ishemična ataka; PM, stalni srčni spodbujevalnik; n, število.

Indikacija za BAV
Vzporedno z razvojem perkutanih zaklopk, se je zadnja leta začela ponovno uporabljati
in razvijati tudi BAV. Metoda BAV se je ponovno uveljavila v luči novih možnosti zdravljenja visoko rizičnih starostnikov s hudo AS. V klinični praksi BAV uporabljamo:
•
za paliativno zdravljenje simptomatskih bolnikov s pomembno aortnostenozo, ki
niso primerni za kirurško ali pa perkutano zdravljenje aortne stenoze,
•
za premostitveno zdravljenje bolnikov s pomembno aortno stenozo ter pridruženo boleznijo, ki zahteva kirurško zdravljenje. V tem primeru BAV predstavlja
začasno zdravljenje zožitve aortne zaklopke, s čimer se zagotovi večjo varnost
kirurškemu zdravljenju. Pozneje se glede na klinično dogajanje po kirurškem posegu opredeli optimalno zdravljenje aortne stenoze,
•
kot diagnostični postopek pri bolnikih z mitralno regurgitacijo, pljučno hipertenzijo. Po BAV ocenimo hemodinamske posledice razbremenitve levega prekata in
s tem lahko predvidimo, kakšen bo vpliv razbremenitve levega prekata po SAVR
ali pa TAVR na opazovane parametre,
•
za hitro terapijo bolnikov s kardiogenim ali pa septičnim šokom in pridruženo
pomembno aortno stenozo.
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Slika 6. Sodobna hibridna dvorana bo omogočila: večjo varnost, razvoj hibridnih tehnik operativnega zdravljenja, uvajanje novih metod perkutanih posegov na srcu (Mclip,
popolna perkutana mitralna zaklopka, vstavljanje zapiral na mesto puščanja, perkutani
mitralni obroč,...) (Foto: dr. Cerar A.)

Zaključki
1. Perkutana implantacija aortne zaklopke (TAVR/TAVI) je uveljavljena klinična metoda zdravljenja aortne stenoze in predstavlja vsaj deloma komplementarno metodo
zdravljenja kirurški zamenjavi aortne zaklopke.
2. Za izbor bolnikov za TAVR obstajajo mednarodna priporočila, dokončno odločitev o izboru bolnikov pa sprejme TAVR konzilij, v katerem sodelujejo: lečeči zdravnik, anestezist,
kardiokirurg, kardiologi usmerjeni v ultrazvočne preiskave srca, interventni kardiologi ter
po potrebi še drugi specialist ustreznih strok.
3. Postavitev perkutane zaklopke poteka z različnimi pristopi. V večini primerov uporabljamo pristop preko femoralnih arterij, ki je za bolnika najmanj travmatski, ne zahteva
splošne anestezije in omogoča hitro mobilizacijo bolnikov po posegu.
4. Varnost TAVR se vseskozi izboljšuje zaradi tehničnih izboljšav zaklopk, boljših kliničnih
izkušenj operaterjev ter poznavanja in preprečevanja možnih zapletov. Trenutno so izboljšave TAVR usmerjene v zmanjševanje puščanja ob aortni zaklopki, zmanjšanju potreb po vstavitvi srčnih spodbujevalnikov po TAVR ter preprečevanju kapi.
5. Po TAVR bolniki, ki ne potrebujejo antikoagulatne zaščite zaradi drugih bolezni, prejemajo dvojno antiagregacijsko zaščito 3 mesece, nato pa doživljenjsko Aspirin® 100 mg.
V primeru, ko bolnik potrebuje antikoagulatno zaščito zaradi drugih bolezni, pa dodatna
antiagregacijska zaščita po TAVR ni potrebna.
6. V prvem letu po TAVR se bolniki spremljajo pri specialistu. Pri bolnikih po TAVR posebna dodatna ambulantna obravnava s strani splošnega zdravnika ni potrebna. V
akutnem obdobju po postavitvi zaklopke bolnika lahko ogrožajo krvavitve. Kakšna bo
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trajnost TAVR zaklopk še ne vemo, trenutno imamo trdne klinične dokaze za trajnost
vsaj 5 let.
7. Balonska angioplastika aortne zaklopke (BAV) je metoda zdravljenja, ki ima v klinični
praksi še vedno opazno vlogo. Zaradi kratkoročnih učinkov na zožitev aortne zaklopke se
BAV uporablja navadno s ciljem akutnega izboljšanja hemodinamike aortne zaklopke,
dolgoročno pa z BAV ne moremo primerljivo nadomestiti SAVR ali pa TAVR.
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ATRIJSKA FIBRILACIJA: ZDRAVLJENJE Z ANTIARITMIKI
ALI KATETRSKA ABLACIJA?
Matjaž Šinkovec, Andrej Pernat, Bor Antolič, Luka Klemen
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je kompleksna aritmija s številnimi vzroki (slika 1). V manjšem odstotku se pojavi kot primarna aritmija, ki se vzdržuje z električnim, nato kontraktilnim in
končno še s strukturnim preoblikovanjem atrijskega miokarda.1 V večini primerov pa je
AF sekundarna aritmija, v sklopu strukturne bolezni srca (slika 1).

Slika 1. Mehanizmi nastanka atrijske fibrilacije.5

Največkrat jo ugotovimo pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo ali srčnim popuščanjem.
Poslabšuje tako simptome kakor tudi prognozo.
Mehanizem nastanka AF še ni povsem jasen. V začetni fazi je pomembna žariščna prožena električna aktivnost, največkrat v mišičnih snopih ob ustjih pljučnih ven (slika 2).
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Slika 2. Žarišče atrijske fibrilacije v antrumu leve zgornje pljučne vene zabeleženo z
20-polarnim cirkularnim elektrodnim katetrom. S puščicami so označene atrijske ekstrasistole. Ekstrasistoli na desni sprožita atrijsko fibrilacijo, ki traja zgoraj približno 400
ms, spodaj pa je obstojna.

Vzrok je verjetno v neustrezni aktivnosti avtonomnih ganglijskih pleksusov.2 Zato je cilj
katetrske ablacije popolna in trajna električna izolacija pljučnih ven od preostalega atrija. To je danes najuspešnejša metoda zdravljenja atrijske fibrilacije.3-5 S tem posegom
se tudi zmanjša možnost prehoda paroksizmalne AF v kronično, manjša je možnost
napredovanja srčnega popuščanja in manj je tromboemboličnih zapletov. Nedvomnih
dokazov za slednje še nimamo.
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Farmakološko zdravljenje
Poznamo več antiaritmičnih zdravil (antiaritmikov) za prekinjanje in preprečevanje AF
(tabela 1).
Antiaritmik

Glavna indikacija

Začetni
Vzdrževalni Farmakokinetika Stranski učinki,
odmerek odmerek
in presnova
kontraindikacije

Interakcije

Propafenon
(razred IC)*

prekinitev in
preprečevanje AF,
AU, AT, žariščna VT
brez disfunkcije LV ali
ishemije

i.v. bolus 1
mg/kg v 5
p.o. 150T1/2 = 2-10 ur
min nato
300 mg/8- (do32 ur)
1-2 mg/
12 ur
jetra
kg v 1-3
urah

bradikardija,
podaljšanje P-R
in QRS, navzea,
negativnoinotropni
učinek, proaritmija
disfunkcija LV

verapamil,
diltiazem,
blokatorji beta,
varfarin, digoksin,
antiaritmiki IA

Ranolazin
(I, III)

kronična ishemična
bolezen
kot drugo zdravilo
preprečevanje AF, VT

jetrna okvara,
↑Q-T, hipotenzija,
bradikardija

induktorji in
inhibitorji CYP3A

Esmolol
(razred II)

prekinitev PSVT,
preprečevanje PVT,
blažitev AF, AU

bradikardija, A-V
blok višje stopnje
disfunkcija LV,
bronhospazem

verapamil,
diltiazem

Sotalol
(razred III, II)

T1/2 = 7 ur
jetra

i.v. 0,5
i.v. 0,05-0,2
T1/2 = 9 min
mg/kg v 1 mg/kg/min,
krvne esteraze
min
do 48 ur

-

T1/2 = 15-17 ur
p.o. 80-160 hidrofilen
mg/12 ur
nespremenjen
skozi ledvica

disfunkcija LV,
bradikardija,
atrioventrikularni
PVT z antiaritmiki
blok,
IA ali diuretiki
PVT (>320 mg/24 ur,
hipokalemija !)

prekinitev in
preprečevanje
AF, AU, AT, VT, VF,
tahikardij s širokimi
QRS
Amiodaron
rezistentna VT/
(razred III, I-IV) VF, ki ni odzivna
na defibrilacijo in
adrenalin,
blažitev AF, AU, AT
z disfunkcijo LV ali
ishemijo

T1/2 = 25-110
i.v. 300
dni
mg v 15jetra
30 min
topen v
p.o.
p.o. 100maščobah, velika
začetni
400 mg/24
distribucija v
odmerek ur
tkivih
400-800
iizloča se skozi
mg/12 ur,
kožo, z žolčem,
7 dni
skozi solzne žleze

Dronedaron
preprečevanje AF
(razred III, I-IV)

-

Ibutilid
(razred III)

prekinitev AU, AF

i.v. 0,87
mg v 10
min,
ponovimo
enkrat

Verapamil
(razred IV)

zdravilo druge izbire
za prekinitev PSVT,
blažitev AF, AU, AT,
prekinitev in
preprečevanje
nekaterih žariščnih VT

i.v. bolus
2,5-5 mg
v 1-2 min,
ponovimo
5-10 mg
po 10
min, do
30 mg

i.v. bolus
2,5-5 mg v
1-2 min,
ponovimo
T1/2 = 2-7 ur
5-10 mg po jetra
10 min, do
odmerka 30
mg

-

kot verapamil razen
T1/2 = 5 ur, jetra
obstipacije; manjši
p.o. 60-120 izloča se
negativnoinotropni
mg/8-12 ur pretežno skozi
učinek kot pri
črevesje
verapamilu

Diltiazem
(razred IV)
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preprečevanje AF,
AU, AT (včasih VT)
brez disfunkcije LV

p.o. 375 –
750 mg/12
ur

blažitev AF, AU, AT

p.o. 400
mg/12 ur

bradikardija,
i.v - hipotenzija,
hipotiroza,
hipertiroza,
pnevmonitis,
hepatitis,
fotodermatitis,
kornealni depoziti,
↑Q-T...

antiaritmiki IA
- PVT,
blokatorji beta,
verapamil,
diltiazem
varfarin, digoksin

jetra
↑kreatinin

disfunkcija LV,
KK < 30 mg/mL,
kronična AF,
disfunkcija jeter

digoksin, zdravila,
ki podaljšujejo
QT,
zaviralci CYP

T1/2 = 6 ur
jetra

↑Q-T, PVT

antiaritmiki IA

hipotenzija,
bradikardija,
A-V blok,
negativnoinotropni
učinek, obstipacija
AF pri sindromu
WPW, tahikardija
s širokimi QRS,
disfunkcija LV!

blokatorji
beta, digoksin,
antiaritmiki IA/IC

blokatorji beta,
antiaritmiki IA/IC

Digoksin
zdravilo druge izbire
(Na/K črpalka,
za blažitev AF, AU, AT
parasimpatik/
pri disfunkciji LV
simpatik)

i.v. 0,5
mg, do
1,5 mg v
24 urah

Vernakalant
(razred I/III)

i.v. 3 mg/
kg v 10
min, nato še 2 mg/
kg

prekinitev PAF

p.o.
0,125.0,25
mg/24 ur

T1/2 = 36 ur
izloča se skozi
ledvica

navzea, A-V blok,
proaritmija

T1/2 = 3-5 ur

hipotenzija < 100,
aortna stenoza, AKS
< 30 dni, disfunkcija
LV
QT > 440 ms

antiaritmiki IA/
IC, verapamil,
amiodaron,
ciklosporin,
benzodiazepini

*razredi po Vaughn-Williamsovi klasifikaciji; PSVT = paroksizmalna supraventrikularna tahikardija,
VT = ventrikularna tahikardija, PVT = polimorfna ventrikularna tahikardija, VF = ventrikularna fibrilacija, AF = atrijska fibrilacija, PAF = paroksizmalna AF, AU = atrijska undulacija, AT = atrijska tahikardija, AKS = akutni koronarni sindrom, SA bolezen = sinoatrijska bolezen, KK = kreatininski klirens,
CYP = encimi citokromi P v jetrih
T1/2 = plazemski razpolovni čas, efektivna razpolovna doba, razpolovni eliminacijski čas

Tabela 1. Antiaritmiki, ki jih najpogosteje uporabljamo za prekinitev, blažitev ali preprečevanje atrijske fibrilacije in undulacije.
Žal niso dovolj varni ali dovolj učinkoviti za uspešno kronično zdravljenje bolnikov z AF.
Najučinkovitejši je amiodaron, ki ima več prijemališč antiaritmičnega delovanja. Zaradi
svojih farmakokinetskih lastnosti se kopiči v tkivih. To je verjetno vzrok njegovega dolgotrajnega in dobrega antiaritmičnega učinka pri nekaterih bolnikih z AF. Žal pa ni dovolj
selektiven in povzroča toksične učinke na drugih organih kot so ščitnica, koža, pljuča, jetra, itd. Številne raziskave in meta-analize kažejo, da je katetrska ablacija AF uspešnejša
in v dobrih rokah varnejša, kot je zdravljenje z antiaritmiki. V priporočilih Evropskega in
Ameriških kardioloških združenj3-5 ima katetrska ablacija AF enako mesto kot amiodaron, prednost pred farmakološkim zdravljenjem pa pri mladem simptomatskem bolniku
s paroksizmalno obliko AF (slika 3).

59

Slika 3. Najnovejša priporočila za vzdrževanje sinusnega ritma pri bolnikih s paroksizmalno in kratkotrajno perzistentno atrijsko fibrilacijo.4, 5 Katetrska ablacija je lahko prva
izbira zdravljenja bolnikov s paroksizmalno atrijsko fibrilacijo. Dofetilid in flekainid pri nas
nista na voljo.

Na tem mestu je treba poudariti, da ima kontrola nekaterih zunanjih dejavnikov tveganja za AF (slika 1) prav tako ugodne antiaritmične učinke.

Naši rezultati ablacijskega zdravljenja
Naši dolgoročni rezultati so skladni s podatki v literaturi.3, 4 Segmentna in krožna izolacija
pljučnih ven z uporabo radiofrekvenčne energije, s hlajenjem ablacijske konice in z uporabo cirkularnega katetra, je bila varna in dolgoročno uspešna metoda zdravljenja bolnikov s paroksizmalno in perzistentno obliko AF (trajanje AF manj kot 1 leto).6 Po 3-5 letih
sledenja je imelo stabilen sinusni ritem 73 % bolnikov. Ti bolniki so bili v večini 55-letni
hipertenzivni moški. Antiaritmično zdravljenje je bilo pred posegom pri vseh neuspešno.
V rezultatih smo upoštevali tudi učno dobo izvajalcev. Najboljši izid (stabilen sinusni ritem
v več kot 85 %) smo dosegli pri mlajših bolnikih, pri tistih z normalno anatomijo levega
atrija, pri bolnikih s paroksizmalno AF in pri tistih brez pridruženih bolezni. Eden od vzrokov za slabši dolgoročni izid so kasni recidivi. Ti niso zgolj posledica slabe izvedbe posega
ali tehnološke pomanjkljivosti metode, temveč napredovanja atrijske strukturne bolezni.
Kasen recidiv je zato tudi novonastala AF.
Perikardialna tamponada je bila naš najresnejši zaplet (3 %), vendar ne pogostejši kot
poročajo v literaturi – do 6 % .7 Nihče od 115 bolnikov, ki smo jih sledili povprečno 36 mesecev, ni utrpel simptomatske stenoze pljučne vene, poškodbe požiralnika ali možganske
kapi. Varnost posega smo leta 2012 še izboljšali z uvedbo intrakardialne ultrazvočne
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metode. Od kar jo uporabljamo, še nismo imeli primera tamponade. Undulacija levega atrija je pogosto povzročena z ablacijskim posegom v levem atriju, zato jo nekateri
uvrščajo med zaplete. Ugotovili smo jo pri tretjini recidivov, kar je manj kot poročajo v
literaturi – do 50 %.3, 4 V novejših poročilih se varnost katetrske ablacije še izboljšuje.
Pri mladih bolnikih z majhno prevalenco strukturne bolezni je mogoče opraviti ablacijski
poseg z manj kot 1-odstotnim tveganjem.
Podatki o dolgoročni cenovni učinkovitosti ablacijskega zdravljenja v primerjavi s farmakološkim so še pomanjkljivi. Po ablacijskem zdravljenju so se letni stroški zdravljenja zmanjšali za 4-20-krat8, 9, vendar pa dodatni poseg cenovno učinkovitost zmanjša.
Ablacijsko zdravljenje je bilo cenovno učinkovito v skupini 55-letnih bolnikov z zmernim
tveganjem za možgansko kap.9 To so bili bolniki podobni našim. Kakovost življenja se je
po uspešnem ablacijskem zdravljenju pomembno izboljšala v primerjavi z antiaritmičnim zdravljenjem in je bila odvisna od stabilnosti doseženega sinusnega ritma, kar opažamo tudi pri naših bolnikih.

Literatura
1. Wijffels MCEF, Kirchhof CJHJ, Dorland R, Allessie MA. Atrial fibrillation begets atrial fibrillation. A study in
awake chronically instrumented goats. Circulation 1995; 92: 1954-68.
2. Patterson E, Lazzara R, Szabo B, Liu H, Tang D, Li YH, et al. Sodium-Calcium exchange initiated by the Ca2+
transient: An arrhythmia trigger within pulmonary veins. J Am Coll Cardiol 2006; 47: 1196–206.
3. Calkins H, Kuck KH, Cappato R, Brugada J, Camm AJ, Chen SA, Crijns HJ, et al. 2012 HRS/EHRA/ECAS
Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation: Recommendations for
Patient Selection, Procedural Techniques, Patient Management and Follow-up, Definitions, Endpoints, and
Research Trial Design. Heart Rhythm. 2012: 9: 632-96.
4. Camm J, Lip GYH, De Caterina R, Savelieva I, Atar D, Hohnloser SH, Hindricks G, Paulus Kirchhof P. 2012
focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. An update of the 2010 ESC
Guidelines for the management of atrial fibrillation Developed with the special contribution of the European
Heart Rhythm Association. European Heart Journal 2012; 33: 2719-2747
5. January CT, Wann LS, Alpert JS, Field ME, Calkins H, Murray KT, Cleveland Jr JC, Sacco RL, Cigarroa JE, Stevenson WG, Conti JB, Tchou PJ, Ellinor PT, Tracy CM, Ezekowitz MD, Yancy CW, 2014 AHA/ACC/HRS Guideline
for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: Executive Summary, Journal of the American College
of Cardiology (2014), doi: 10.1016/j.jacc.2014.03.021.
6. Šinkovec M, Pernat A, Jan M, Antolič B. Kasni izidi po radiofrekvenčni katetrski ablaciji paroksizmalne in perzistentne atrijske fibrilacije. Zdrav Vestn 2013; 82: 661-8.
7. Cappato R, Calkins H, Chen SA, Davies W, Iesaka Y, Kalman J, Kim YH, et al. Prevalence and causes of fatal
outcome in catheter ablation of atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 1798–1803.
8. Goldberg A, Menen M, Mickelsen S, MacIndoe C, Binder M, Nawman R, West G, et al. Atrial fibrillation ablation
leads to long–term improvement of quality of life and reduced utilization of healthcare resources. J Interv Card
Electrophysiol 2003; 8: 59–64.
9. Chan PS, Vijan S, Morady F, Oral H. Cost-effectiveness of radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2006; 47: 2513–2520.

61

AKUTNO IN KRONIČNO SRČNO POPUŠČANJE: ZDRAVILA
IN PODPORNI SISTEMI
Bojan Vrtovec
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1000 Ljubljana,Slovenija

Uvod
Srčno popuščanje je bolezensko stanje, pri katerem okvarjeno srce ob normalnih polnilnih tlakih ne zmore črpati dovolj krvi, da bi zadostilo presnovnim potrebam ostalih organov in tkiv. Načini zdravljenja srčnega popuščanja so neposredno povezani s stopnjo
napredovanja bolezni. Pri blažji obliki bolezni so dovolj nefarmakološki ukrepi in zdravljenje z zdravili, pri napredovalem srčnem popuščanju pa pridejo v poštev tudi invazivne in
kirurške metode zdravljenja, med katerimi je najpomembnejše zdravljenje z mehanskimi
podpornimi sistemi.

Zdravljenje z zdravili
S farmakološkim zdravljenjem želimo v čim večji meri zmanjšati simptome srčnega
popuščanja in pogostnost poslabšanj ter bolnikom podaljšati življenje. Poleg ustaljene sheme zdravljenja srčnega popuščanja (zaviralci konvertaze angiotenzina, zaviralci
angiotenzinskih receptorjev, blokatorji beta, zaviralci aldosterona, diuretiki, nitrati in digitalis) uporabljamo pri zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja tudi inotropna
zdravila.
Najpogosteje uporabljena inotropna zdravila so dobutamin, milrinon in levosimendan.
Gre za izključno simptomatska zdravila, ki praviloma preživetja bolnikov s srčnim popuščanjem ne izboljšajo, pomembno pa ublažijo simptome in znake srčnega popuščanja
in tako izboljšajo kvaliteto življenja. Večinoma inotropna zdravila povečano kontraktilnost
miokarda izzovejo z dvigom koncentracije znotrajceličnega kalcija, s čimer se poveča poraba kisika v srčni mišici, to pa je za popuščajoč miokard manj ugodno. V zadnjih letih je
na razpolago nova skupina inotropnih zdravil, t.i. »calcium sensitizers« (levosimendan), ki
inotropni učinek dosegajo s povečanjem občutljivosti kontraktilnih elementov v kardiomiocitu na obstoječo koncentracijo znotrajceličnega kalcija. Tako dosežemo izboljšano
kontraktilnost miokarda ob le minimalnem porastu porabe kisika v srčni mišici. Dodatna
prednost levosimendana je, da v nasprotju z dobutaminom, čigar učinek izzveni praktično takoj po ukinitvi infuzije, deluje še nekaj tednov po aplikaciji zdravila in, da učinkovito deluje tudi pri bolnikih, ki prejemajo visoke odmerke blokatorjev beta. Tako so za
zdravljenje z levosimendanom primerni predvsem bolniki z akutnim poslabšanjem kroničnega srčnega popuščanja na kronični terapiji z blokatorji beta.

Zdravljenje z mehanskimi podpornimi sistemi
Pomanjkanje organov, zapletenost organizacije presaditve, zapleti po presaditvi in veliko število bolnikov s srčnim popuščanjem, ki niso primerni za presaditev srca, so bili
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spodbuda za razvoj mehanskih naprav, ki naj bi podpirale ali nadomestile črpalno
funkcijo srca. Začetki segajo dobra štiri desetletja v preteklost. Prve so bile intraaortne balonske črpalke, ki predstavljajo le pasivno cirkulatorno podporo, ki hemodinamsko
hudo kompromitiranih bolnikov ne uspejo zadovoljivo hemodinamsko stabilizirati. Sledil
je razvoj aktivne cirkulatorne podpore; prve so bile zunajtelesne centrifugalne črpalke
(Hemopump), ki so jih hitro opustili zaradi hudih perioperativnih komplikacij. Sledil je razvoj zunajtelesnih in vsadljivih pnevmatskih ali električnih pulzatilnih prekatnih naprav.
V zadnjem času so vse bolj v uporabi enostavnejše in zanesljivejše prekatne podporne naprave z osnimi črpalkami. Predvsem v zadnjih letih so mehanski podporni sistemi
zaradi napredka v kirurški tehniki, perioperativnem vodenju bolnikov in zaradi številnih
tehničnih izboljšav postali dostopni širšemu krogu centrov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem
napredovalega srčnega popuščanja. Zlasti so se uveljavili začasni mehanski podporni
sistemi, namenjeni bolnikom z nenadnim hudim srčnim popuščanjem (obsežni miokardni
infarkt, fulminantni miokarditis). Prednost teh sistemov je, da niso vezani na obsežen
kirurški poseg, nekatere lahko vstavimo perkutano tudi v katetrskem laboratoriju. Tako
lahko hemodinamsko nestabilnega bolnika stabiliziramo hitreje in učinkoviteje kot samo
z intraaortno balonsko črpalko.
Cilji uporabe mehanskih podpornih sistemov so različni in glede na namen mehanske
cirkulatorne podpore izberemo tudi vrsto črpalke. Pri bolniku se lahko odločimo za premostitev do presaditve srca (bridge to transplantation - BTT), premostitev do izboljšanja ali celo do ozdravitve (bridge to recovery - BTR), premostitev do vstavitve druge
naprave (bridge to bridge - BTB) ali pa mehanska cirkulatorna podpora predstavlja dokončno obliko zdravljenja srčnega popuščanja (destination therapy - DT). V UKC Ljubljana se trenutno kot dologročna podpora levemu prekatu uporablja črpalka HeartMate II,
pri odpovedi obeh prekatov pa se odločamo za zdravljenje s popolnim umetnim srcem
(Syncardia TAH).

Mehanska podpora levega prekata s črpalko Heartmate II
Heartmate II (Slika 1) je mehanska črpalka, ki pomaga srcu poganjati kri po telesu. Črpalko poganja majhen električni motor, ki je nameščen pod srce in povezan s srcem in
aorto. Kri iz levega prekata črpa v aorto in s tem razbremeni bolni levi prekat. Črpalka
zagotovi primeren krvni obtok za celotno telo in organe, s časom pa lahko omogoči srcu
izboljšanje lastne črpalne funkcije. Heartmate II je sestavljen iz vtočnega dela skozi katerega kri priteka iz levega prekata v napravo; črpalnega dela, ki črpa kri in iztočnega
dela skozi katerega teče kri iz črpalnega dela v začetni del aorte. Vtočni del črpalke leži
v levem prekatu; njen preostali del pa je nameščen pod srcem. Črpalko poganja majhen
električni motor, ki je nameščen znotraj same naprave. Črpalka energijo za delovanje
pridobiva iz baterij, ki so nameščene zunaj telesa, z njimi pa je povezana z izhodno cevko
(t.i. driveline). Izhodna cevka je prekrita s posebnim materialom, ki dopušča, da se vanjo vrastejo kožne celice (zmanjšajo možnost okužbe); cevka je povezana z nadzornikom
sistema.
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Slika 1: Mehanska podpora levega prekata s črpalko Heartmate II

Indikacije za uporabo
•
Premostitev do okrevanja
•
Premostitev do presaditve
•
Dokončna oblika zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja
Kontraindikacije:
•
HMII je kontraindiciran pri bolnikih, ki ne prenašajo antikoagulacijske terapije
•
Uporaba pri nosečnicah in ženskah, ki lahko zanosijo.
Posebne skupine bolnikov
•
Poseben problem predstavljajo bolniki z vstavljenimi mehanskimi zaklopkami,
ker so izpostavljeni dodatnemu tveganju zaradi kopičenja trombov na zaklopki,
če imajo vsajeno podporno napravo za levi prekat.
•
V nekaterih primerih soobstoječih implantabilnih defibrilatorjev in spodbujevalnikov ne morejo vzpostaviti telemterije ali komunikacije s programatorjem zaradi
elektromagnetnih motenj. ICD in PM delujeta pravilno, samo komunikacija s programatorjem je zaradi HMII lahko motena (v takem primeru se lahko odločimo
za menjavo ICD/PM).

Popolno umetno srce (Syncardia TAH)
Popolno umetno srce je zasnovano kot nadomestilo obolelemu srcu, kadar pride do odpovedi obeh prekatov. Sestavljeno je iz dveh komor, ki nadomeščata obolela prekata, kri
po telesu poganjata membrani v komorah, ki jih premika pnevmatski gonilnik (Slika 2).
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Slika 2: Popolno umetno srce Syncardia TAH

Indikacije za uporabo
•
Bolniki z napredovalim kroničnim srčnim popuščanjem (ne glede na etiologijo)
NYHA IV ali AHA/ACC razred D, ki imajo biventrikularno odpoved, refraktarno
na medikamentozno terapijo.
•
Bolniki z akutno odpovedjo levega prekata, kjer je mehanska podpora levega
prekata kontraindicirana:
•
refraktarne aritmije
•
pomembna aortna regurgitacija
•
obsežen intraventrikularni tromb
•
obsežen akutni miokardni infarkt, zaradi katerega je implantacija
LVAD kontraindicirana (tehnični zapleti)
•
sočasna akutna odpoved desnega prekata
•
poinfarktni ventrikularni septum defekt, ki ni primeren za neposreden
kirurški poseg.
Kontraindikacije
•
Izolirano popuščanje levega prekata
•
Razdalja Th10 – sternum <11 cm (glede na CT prsnega koša)
•
Akutna okužba in/ali sepsa
•
Koagulopatije
•
Kontraindikacije za antikoagulantno zdravljenje z varfarinom
•
Nedavna (<4 tedne) globoka venska tromboza
•
Nepredovala okvara ledvic, jeter ali pljuč
•
Nedavna krvavitev v centralni živčni sistem (<6 mesecev)
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Zaključek
V zadnjih letih je prišlo do izrazitega razvoja na področju mehanskih podpornih sistemov,
ki postajajo vse manjši, enostavnejši in bolj zmogljivi. Z uvedbo najnovejše tehnologije
(Heartmate III, PHP, Carmat TAH) tako lahko pričakujemo tudi izrazito izboljšanje preživetja bolnikov z akutnim in napredovalim kroničnim srčnim popuščanjem.
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ELEKTROSTIMULACIJA SRCA: DANES IN JUTRI
Igor Zupan

Klinični oddelek za kardiologijo, UKC Ljubljana,
Zaloška 7, 1000 Ljubljan

Povzetek
Elektrostimulacija srca je področje, ki ob razvoju novih tehnologij dobiva naprave, ki
omogočajo boljše zdravljenje in sledenje bolnikov z motnjami ritma ali srčnim popuščanjem. Izboljšani algoritmi omogočajo, da srčni spodbujevalniki (PM) delujejo ustrezno
fiziološkim procesom in da vsadni kardioverter-defibrilatorji (ICD) bolje razpoznavajo
motnje ritma. Potrebe po uporabi magnetne resonance so vodile v nastanek srčnih
spodbujevalnikov in ICD, ki jih lahko uporabimo pri različnih jakostih magnetnega polja.
Zaradi številnih akutnih in kroničnih zapletov pri implantaciji ICD so razvili podkožni ICD,
ki omogoča razpoznavo in prekinitev prekatne tahikardije in fibrilacije. Rezultat izboljšav
pri resinhronizaciji srca (CRT) je kvadripolarna elektroda, ki s svojo postavitvijo na levem
prekatu, nudi boljše rezultate zdravljenja. Optimizacija delovanja CRT je sedaj mogoča zaradi novega algoritma in jo omogoča postavitev posebne elektrode. Bolnike lahko
nadziramo ne le ambulantno, pač pa s pomočjo daljinskega telemonitoringa spremljamo delovanje implantiranih aparatov in nekatere klinične parametre. Vsadni zapisovalniki, uporabljamo jih za dolgotrajno spremljanje in ugotavljanje motenj ritma, so postali
manjši, implantacija je možna brez operativnega posega. Srčni spodbujevalniki brez
uporabe elektrod in naprave za izboljšanje krčljivosti srčne mišice (CCM) so priprave, ki
obetajo boljše postopke zdravljenja na področju električne stimulacije.

Uvod
Elektrostimulacija srca je področje, ki v zadnjih letih doživlja številne novosti. Zaradi tehničnega napredka so se izboljšale funkcije sedanjih naprav, omogočen pa je tudi razvoj
novih, s čimer se ponujajo številne nove možnosti zdravljenja (slika 1).
Izboljšave algoritmov vsadnih naprav za zdravljenje motenj ritma, so omogočile razvoj
srčnih spodbujevalnikov (PM), ki delujejo ustrezno fiziološkim procesom v telesu. Izboljšali
so se tudi algoritmi vsadnih kardioverter-defibrilatorjev (ICD), s katerimi razločujemo
motnje ritma in jih zdravimo z anti-tahikardnim spodbujanjem ali s šoki različnih jakosti.

Vsadni kardioverter/defibrilator
V zadnjih letih je nastala potreba po srčnih spodbujevalnikih, ki bi jih lahko uporabljali
tudi v magnetnem polju. Od 50-75 % bolnikov z vsadnimi napravami potrebuje diagnostiko z magnetno resonanco (MRI). Tako so razvili t. i. varne in pogojno varne srčne
spodbujevalnike in vsadne kardioverter-defibrilatorje, ki jih uporabimo pri MRI pod določenimi pogoji. Pogojno varni PM in ICD so primerni za preiskave glave in predela pod
kolkoma, obstajajo pa tudi že srčni spodbujevalniki, ki jih lahko uporabljamo pri slikanju
celega telesa brez omejitev. Celoten sistem baterije in elektrode mora ustrezati delu z
MRI. Preiskava je mogoča 6 tednov po implantaciji, prag stimulacije in impedance elektrod morajo biti v ustreznem območju. Potrebno je izpolniti tudi nekatere pogoje na MRI
aparatu. Dosedanje preiskave so potekale le v magnetnem polju do 1,5 T, sedaj pa so
na tržišču tudi aparati, ki omogočajo slikanje v polju 3 T, vendar ne v izključitveni coni.
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Biventrikularna elektrostimulacija srca (CRT)
Princip biventrikularne elektrostimulacije in mehanizem delovanja
Naprava za biventrikularno elektrostimulacijo srca je posebna oblika prirejenega srčnega spodbujevalnika. Sistem za spodbujanje je sestavljen iz treh elektrod: ene elektrode
za spodbujanje desnega preddvora in dveh elektrod za spodbujanje desnega in levega
prekata. Od klasičnega srčnega spodbujevalnika se loči po dodatni elektrodi za spodbujanje levega prekata. Stimulacija levega prekata poteka skoraj vedno transvenozno
iz ene izmed velikih srčnih ven, kamor se preko koronarnega sinusa s pomočjo vodilne
žice vstavi elektroda. CRT je prvenstveno električna stimulacija srca, ki želi v prvi vrsti
spremeniti električno aktivacijo srca oz. odpraviti električno dissinhronijo in posledično
zmanjšati mehansko neusklajenost. Zdravljenje s CRT vpliva tako na proces reverzne
električne remodelacije kot tudi na mehansko remodelacijo srca. Srčna resinhronizacija je pomemben del zdravljenja bolnikov s srčnim popuščanjem. Ta terapija izboljšuje
funkcijski razred, nudi kvalitetnejše življenje, izboljša funkcijo levega prekata in zmanjša
pogostost hospitalizacij. Okoli 30 % bolnikov ne odgovarja na zdravljenje s CRT. Eden od
dejavnikov za slabši odziv je postavitev leve prekatne elektrode, saj pogosto ne moremo
vstaviti elektrode na željeno pozicijo v ciljno veno zaradi stimulacije freničnega živca, ki
povzroči stimulacijo prepone. Uporaba kvadripolarne elektrode je omogočila spodbujanje levega prekata iz več mest z uporabo različnih konfiguracij, s pomočjo katerih se
uspešno izognemo stimulaciji prepone (slika 2). Pri bolnikih, ki ne odgovorijo na zdravljenje s CRT, smo poskušali z ultrazvočno optimizacijo resinhronizacije, kar pa je zamuden
in dolgotrajen postopek. Takšne nastavitve vedno ne ustrezajo potrebam v vsakdanjem
življenju. Zato so razvili atrijske elektrode s posebnim senzorjem na konici, s pomočjo
katerih optimizacija poteka avtomatsko enkrat tedensko. Senzor meri vibracije srčne mišice, ki so povezane s prvim srčnim tonom, te meritve prenese v CRT, ki jih uporabi tako,
da najbolje prilagodi nastavitve trenutnemu bolnikovemu stanju.
Modulacija srčne krčljivosti (angl. Cardiac contractility modulation –CCM)
Bolnikom s kroničnim srčnim popuščanjem in disfunkcijo levega prekata, ki niso primerni
za zdravljenje s CRT zaradi ozkega kompleksa QRS, lahko sedaj ponudimo zdravljenje z
modulacijo srčne krčljivosti (CCM) (slika 3). CCM aparat zaznava srčno električno aktivnost, nato pa med absolutno refraktarno dobo sproži ne-vzdražni impulz na interventrikularni septum, s čimer pa ne začne nove srčne kontrakcije, pač pa le poveča moč
kontrakcije tako, da izboljša funkcijo mišičnih celic srca. Dokazali so, da pri bolnikih s srčnim popuščanjem in oslabelo sistolno funkcijo levega prekata tovrstno zdravljenje ojača
moč kontrakcije levega prekata ne glede na porabo kisika. Mehanizem CCM temelji na
spremenjeni funkciji kalcijevih ionov, ki pa je drugačna kot pri inotropnih zdravilih. Analize miokardnega tkiva tako pri raziskovalnih živalih kot pri ljudeh so pokazale premik od
nenormalno izraženih genov k normalni funkciji le-teh, kar seveda vpliva pozitivno na
poti regulatornih proteinov. Učinek CCM je neodvisen od širine kompleksa QRS. Klinične
raziskave kažejo, da CCM izboljša toleranco za napor, ter kvaliteto življenja.
Podkožni defibrilator (angl. subcutaneous ICD - S-ICD)
ICD je za preživetje bolnikov z velikim tveganjem nenadne srčne smrti nepogrešljiv. Uporaba transvenskih elektrod je povezana s številnimi akutnimi in kroničnimi zapleti, zato so
razvili podkožni ICD (S-ICD), pri katerem sta pulzni generator in elektroda pozicionirani
izven prsnega koša (slika 4). S-ICD učinkovito zaznava, razlikuje in konvertira prekatno
tahikardijo in prekatno fibrilacijo, ne more pa prekiniti tahikardije s pomočjo anti-tahikardnega spodbujanja, nima tudi napredne telemetrične in radiofrekvenčne diagnostike. Uporaba S-ICD je primerna pri tistih bolnikih, pri katerih vsaditev tradicionalnega
ICD ni možna zaradi neustrezne anatomije, okluzije ven ali ponavljajočih okužb elektrod.
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Sistem ni primeren za bolnike, ki imajo simptomatsko bradikardijo, incesantno prekatno
tahikardijo ali spontane ponavljajoče se prekatne tahikardije, ki jih uspešno prekine anti-tahikardno spodbujanje.
Podkožni kardioverter defibrilator ne potrebuje elektrod v srcu in na ta način predstavlja
potencialno prednost uporabe pri otrocih, ker sta tako umrljivost kot obolevnost povezana prav s transveskimi elektrodami. S-ICD zagotavlja enako zaščito kot konvencionalni
ICD. Vsaditev je enostavna, srce in krvne žile pa ostanejo nedotaknjeni. S-ICD uspešno
zaznava pospešeno in neorganizirano srčno aktivnost, ki lahko privede do srčnega zastoja. V primeru detekcije takšnega ritma, odda S-ICD šok jakosti 80 J. Na ta način se
izognemo okluziji vene, endovaskularni infekciji, perforaciji srčne mišice, interference s
srčnimi zaklopkami ter tveganju ekstrakcije endokardialne elektrode. Dosedanje izkušnje
kažejo, da je uporaba varna pri otrocih s težo nad 30 kg, pod pogojem, da bolniki ne
potrebujejo kronične elektrostimulacije srca. Verjetno bo potrebna še nekoliko manjša izpeljanka aparata za otroke z nižjo težo. Varnost in učinkovitost so testirali na 321
bolnikih v raziskavi S-ICD, kratko-, srednje- in dolgoročno uporabnost (obdobje 5 let) v
odnosu na varnost posega in klinično stanje pa v mednarodnem registru EFFORTLESS
(Evaluation oF FactORs AffecTing the CLinical Outcome and Cost EffectiveneSS of the
S-ICD – The S-ICD).

Vsadni zapisovalniki (angl. implantable loop recorders – ILR)
Vsadni zapisovalniki (ILR) omogočajo EKG monitoring pri bolnikih z nepojasnjenimi palpitacijami, sinkopami kot tudi pri bolnikih z večjim tveganjem atrijske fibrilacije ali druge
motnje ritma. Napravo ponavadi implantiramo levo parasternalno, omogoča avtomatično shranjevanje EKG-ja ob aritmijah ali ob bolnikovi aktivaciji aparata. Pomanjkljivost
ILR je manjši kirurški poseg, s katerim aparat vstavimo na ustrezno mesto. Novejši ILR
so manjši, zato jih lahko vstavimo že s pomočjo posebno prilagojenega aparata za vstavljanje.
Daljinski telemonitoring
Z daljinskim telemonitoringom spremljamo delovanje vsadnih naprav in nekaterih kliničnih parametrov praktično vsakodnevno. Podatke prenašamo preko klasičnih telefonskih
povezav ali s pomočjo interneta, kar nam omogoča hitrejše prepoznavanje morebitnih
disfunkcij vsadnega sistema, da nam tudi takojšnjo informacijo o motnji ritma. Bolniku lahko telefonsko svetujemo, uvedemo morebitne spremembe zdravljenja. To pomeni
manj izrednih obiskov v ambulanti. Nekateri od teh aparatov beležijo določene klinične
parametre in nudijo zgodnje zaznavanje poslabšanja bolezni. Z ukrepanjem in s svetovanjem preprečimo nadaljnje poslabšanje bolezni ali potrebo po hospitalizaciji.
Brezelektrodni srčni spodbujevalniki
Dosedanjim napravam pri elektrostimulaciji srca sledijo raziskave že novih aparatov. Pri
srčnih spodbujevalnikih gre za naprave brez elektrod in se s pomočjo katetra vstavijo v
desni prekat. Za tak postopek spodbujanja so primerni le bolniki, ki potrebujejo enokomorni spodbujevalnik (slika 5). Preiskujejo tudi CRT z brezžično srčno stimulacijo kot nadgradnjo konvencionalnemu srčnemu spodbujevalniku ali ICD, s tem da vstavijo majhen
pulzni generator podkožno v bližino srca, drugo elektrodo pa v sam levi prekat. Klinična
uporabnost teh naprav na podlagi dosedanjih raziskav še ni zagotovljena.
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Slika 1. Načini implantacije kardioverterjev/defibrilatorjev nekoč in danes.

Slika 2. Uporaba kvadripolarne elektrode omogoča spodbujanje levega prekata iz več
mest z uporabo različnih konfiguracij, s pomočjo katerih se uspešno izognemo tudi stimulaciji prepone.
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Slika 3. Modulacija srčne krčljivosti (sistem na desni strani prsnega koša sestavljata dve
elektrodi na interventrikularnem septumu in ena elektroda v desnem preddvoru). Na
levi strani prsnega koša je enokomorni defibrilator.

Slika 4. Razlika med klasično transvensko implantacijo aparata (leva slika) in popolno
podkožno implantacijo pri S-ICD (desna slika).

Slika 5. Brezelektrodni srčni spodbujevalnik. Prikaz vsaditve s pomočjo katetra preko
femoralne vene.
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PROTITROMBOTIČNO ZDRAVLJENJE: POMEMBNA
KLINIČNA VPRAŠANJA
Nina Vene

Klinični oddelek za žilne bolezni, Klinični center v Ljubljani,
Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Uvod
Trombotični zapleti so eden izmed najbolj pomembnih vzrokov obolevnosti in umrljivosti
bolnikov s srčno-žilnimi obolenji. Z ustreznim protitrombotičnim zdravljenjem lahko število zapletov precej zmanjšamo, trajanje in vrsta zdravljenja je odvisna tako od tveganja
za trombotične zaplete kot tudi od tveganja za krvavitev. V prispevku so opisane indikacije in prilaganjanje dolgotrajnega protitrombotičnega zdravljenja srčno-žilnih bolnikov.

Indikacije
Antiagregacijsko zdravljenje
Med zdravila, ki jih dolgoročno predpisujemo za zaviranje agregacije trombocitov, uvrščamo: aspirin in zaviralce P2Y12 receptorjev (tiklopidin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor).
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 ponovnih srčno-žilnih zapletov. V primarni preventivi se za zdravljenje odločimo v dogovoru z bolnikom pri
zelo ogroženih bolnikih, ki imajo sočasno majhno tveganje za krvavitev.
Zaviralce P2Y12 receptorjev (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) v kombinaciji z aspirinom
– tako imenovano dvotirno antiagregacijsko zdravljenje – uporabljamo pri vseh bolnikih
(ne glede na intervencijo), ki so preboleli akutni koronarni sindrom, bodisi infarkt z ali brez
elevacije ST spojnice in pri vseh bolnikih, ki imajo vstavljeno žilno opornico v koronarno
arterijo. Zdravljenje z novejšima zdraviloma (prasugrel in tikagrelor) hitreje, bolj učinkovito in bolj predvidljivo zavre trombocite kot klopidogrel. Priporočljiva sta pri bolnikih z
akutnim koronarnim sindromom, saj v primerjavi s klopidogrelom učinkovito zmanjšata
srčno-žilne zaplete. Previdnost je potrebna pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitve,
saj se število krvavitev, vključno z možganskimi krvavitvami zveča, zato se pri bolnikih
s predhodno možgansko kapjo ali TIA zdravljenje s prasugrelom odsvetuje. Prednosti
zgodnjega pričetka zdravljenja (pred prihodom v bolnišnico) in najbolj primerno trajanje dvotirnega zdravljenja še niso povsem znani. Ob uporabi novejših prevlečenih žilnih
opornic, ki so manj trombogene postaja čas, ko je kombinirano zdravljenje nujno potrebno vse krajši, sočasno pa se kopičijo dokazi o učinkovitem dolgoročnem preprečevanju
srčno-žilnih zapletov ob kombiniranem zdravljenju pri bolnikih z napredovalo koronarno
boleznijo in majhnih tveganjem za krvavitve.
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Antikoagulacijsko zdravljenje
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. Najpogostejša indikacija za dolgotrajno antikoagulacijsko zdravljenje je atrijska fibrilacija. Pri večini
bolnikov z atrijsko fibrilacijo lahko uporabimo tako zaviralce vitamina K, kot nova antikoagulacijska zdravila, izjema so bolniki z revmatsko mitralno stenozo, bolniki z mehanskimi srčnimi zaklopkami in bolniki z napredovalo ledvično odpovedjo. Pri uporabi novih
peroralnih antikoagulacijskih zdravil smo zadržani tudi v zgodnjem obdobju po vstavitvi
biološke zaklopke. Vrsto peroralnega antikoagulacijskega zdravljenja prilagodimo znnačilnostim bolnika. Pri bolnikih z mehanskimi umetnimi zaklopkami lahko uporabimo le
zaviralce vitamina K.

Kombinirano antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje
Kombinirano protitrombotično zdravljenje predpišemo le izbranim bolnikom s sočasno
indikacijo za antikoagulacijsko in antiagregacijsko zdravljenje. Tovrstno zdravljenje sicer
zmanjša tveganje za različne srčno-žilne zaplete, vendar obenem pomembno zveča
tveganje za krvavitev. Ob antikoagulacijskem zdravljenju uporabimo dvotirno antiagregacijsko zdravljenje z acetilsalicilno kislino in klopidogrelom pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom in v zgodnjem obdobju po vstavitvi žilne opornice. Predpišemo ga
za čim krajše obdobje; po elektivni vstavitvi kovinske opornice za 1 mesec, po vstavitvi
prevlečene opornice in pri bolnikih akutnim koronarnim sindromom pa za 6 mesecev. Pri
bolnikih, ki imajo veliko tveganje za krvavitev (HASBLED ≥3) in so imeli vstavljeno prevlečeno žilno opornico lahko trotirno zdravljenje skrajšamo na en mesec. Kadar je ogroženost za krvavitev zelo velika, je ob upoštevanju tveganja za ishemične zaplete dopustno
zdravljenje s kombinacijo antikoagulacijskega zdravila in klopidogrela (brez dodatnega
aspirina) že takoj po vstavitvi žilne opornice. Od antikoagulacijskih zdravil lahko po perkutanem posegu uporabimo tako zaviralce vitamina K kot nova peroralna antikoagulacijska zdravila. V času, ko bolniki prejemajo trotirno zdravljenje, zmanjšamo intenziteto
zdravljenja z zaviralci vitamina K tako, da je ciljno območje INR 2,0 do 2,5, pri bolnikih, ki
prejemajo nova peroralna antikoagulacijska zdravila pa je v času trotirnega zdravljenja
priporočljivo izbrati nižji odmerek. Novih antiagregacijskih zdravil (prasugrel, tikagrelor)
zaradi velikega tveganja za krvavitev zaenkrat ne dajemo sočasno z antikoagulacijskim
zdravljenjem. Kombinirano zdravljenje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili
in novimi antiagregacijskimi zdravili trenutno preizkušajo v dveh večjih randomiziranih
raziskavah. Vsi bolniki na trotirnem zdravljenju prejemajo zaviralce protonske črpalke
za zmanjšanje tveganja za krvavitve iz prebavil. Ko bolniki zaključijo obdobje trotirnega
zdravljenja, opustimo eno antiagregacijsko zdravilo (aspirin ali klopidogrel, odvisno od
tveganja za krvavitev in tveganja za zaplete koronarne bolezni) in nadaljujemo s kombinacijo antikoagulacijskega in enega antiagregacijskega zdravila. Takšno zdravljenje bolniki prejemajo do 12 mesecev po vstavitvi žilne opornice in/ali koronarnega sindroma,
nato pa za preprečevanje srčno-žilnih zapletov praviloma zadostuje antikoagulacijsko
zdravljenje. Izjema so bolniki z velikim tveganjem za ishemične zaplete (po dilataciji leve
koronarne arterije, proksimalne LAD, proksimalne bifurkacije, ponavljajoči MI, predhodna tromboza v žilni opornici, difuzna koronarna bolezen, …) pri katerih se lahko, ob
majhnem tveganju za krvavitev, poleg antikoagulacijskega zdravljenja odločimo za trajno dodatno zdravljenje z antiagregacijskim zdravilom.
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Ukrepi ob posegih
Priprava na poseg je odvisna od vrste posega, nujnosti posega in tveganja za krvavitev
ob posegu, pa tudi od tveganja za trombotične zaplete ob opustitvi zdravljenja.
Pred majhnim posegom, pri katerem ne pričakujemo pomembnejše krvavitve (oskrbe
povrhnjih ran, punkcije bezgavk, kostnega mozga, plevralne in abdominalne punkcije…),
protitrombotičnega zdravljenja praviloma ne opuščamo. Če bolnik jemlje nova peroralna antikoagulacijska zdravila, je priporočljivo, da od zaužitja zadnjega odmerka zdravila
preteče vsaj 12 ur.
Pred velikim posegom mora biti čas prekinitve takšen, da do posega ponovno omogoči vzpostavitev primerne hemostaze. Zdravljenja z aspirinom pred posegi praviloma
ne opuščamo, izjema so nevrokirurški posegi, ko je zdravljenje potrebno opustiti 7 dni
pred operacijo. Zdravljenje s klopidogrelom in tikagrelorjem opustimo 5 dni, zdravljenje
s prasugrelom pa 7 dni pred operativnim posegom. V kolikor je le mogoče, pri bolnikih
operativni poseg odložimo vsaj 1 mesec po vstavitvi kovinske žilne opornice in 3-6 mesecev po vstavitvi prevlečene opornice in/ali prebolelem akutnem koronarnem sindromu. V kolikor je potreben poseg zgodaj po vstavitvi opornice, je potrebno premostitveno
zdravljenje z intravenskimi trombocitnimi zaviralci.
Zdravljenje z zaviralci vitamina K prekinemo vsaj 4-5 dni pred posegom, posege lahko
varno opravimo pri vrednostih INR pod 1,3-1,5. V času prekinitve zdravljenja je nadomestno zdravljenje s terapevtskimi odmerki nizkomolekularnega heparina potrebno le pri
bolniki z vstavljenimi umetnimi mehanskimi zaklopkami in pri najbolj ogroženih bolnikih
z atrijsko fibrilacijo. Pri bolnikih, ki prejemajo nova peroralna atikoagulacijska zdravila, je
ob večjih posegih čas prekinitve odvisen od vrste posega in bolnikove ledvične funkcije. Zdravljenje z rivaroksabanom in apiksabanom prekinemo 24-48 ur pred posegom,
zdravljenje z dabigatranom pa 24-96 ur pred posegom. Pred velikimi operacijami preverimo koagulacijske teste in poseg izvedemo le, če so vse vrednosti normalne.
Ob nujnih posegih naj bodo ukrepi podobni kot ob velikih krvavitvah, čas posega pa odvisen od nujnosti posega in rezultatov koagulacijskih testov.

Ukrepi ob krvavitvah
Manjše krvavitve ob protitrombotičnem zdravljenju so pogoste in običajno ne zahtevajo
daljših prekinitev zdravljenja. Tudi ob manjših krvavitvah so potrebne preiskave za opredelitev vzroka krvavitve.
Ob veliki krvavitvi prekinemo protitrombotično zdravljenje, nadomeščamo tekočine in
damo ustrezne krvne pripravke (koncentrirani eritrociti, polna kri, pri bolnikih zdravljenih
z antiagregacijskimi zdravili trombocitna plazma). Glede na obsežnost in posledice krvavitve, naj bolnik zdravljen z antikoagulacijskimi zdravili prejme koncentrat neaktiviranega
(Octaplex) ali aktiviranega (Feiba) protrombinskega kompleksa: 25-50E/kg, zdravljenje
lahko v razmiku nekaj ur ponovimo. Spremljamo predvsem klinično učinkovitost zdravljenja, saj so laboratorijski testi malo povedni. Le izjemoma uporabimo rekombinantni faktor VII (90 mcg/kg). Pri bolniki zdravljenih s kumarini apliciramo vitamin K v odmerku 10
mg intravensko, vendar lahko polni učinek pričakujemo šele po 6-8 urah. Zaenkrat specifičnih antidotov za nova peroralna antikoagulacijska zdravila še nimamo, pričakujemo
pa jih lahko v kratkem.
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Zaključek
Za dolgoročno učinkovitost in varnost je pomembno skrbno načrtovanje protitrombotičnega zdravljenja. Oblika in jakost protitrombotičnega zdravljenja sta odvisni od osnovne
srčno-žilne bolezni, tveganja za krvavitev in značilnosti bolnika. Ključno je tudi poznavanje značilnosti in farmakokinetike posameznega zdravila in izbira ustreznih ukrepov ob
pripravah na invazivne posege in ob zapletih zdravljenja.
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Namen zdravljenja kronične koronarne srčne bolezni
V okviru zdravljenja koronarne arterijske in koronarne srčne bolezni s sočasnim etiološkim in simptomatičnim zdravljenjem zasledujemo tri cilje: izboljšati napoved izida bolezni
(zmanjšanje umrljivosti), izboljšati kakovost bolnikovega življenja (zmanjšanje simptomov) in preprečiti velike nepričakovane srčno-žilne dogodke (miokardni infarkt, možganska kap, nenadna srčna smrt, potreba po revaskularizaciji miokarda). Za doseganje teh
ciljev se poslužujemo različnih strategij.

Različne strategije obravnave koronarne srčne bolezni
Temeljna strategija je že omenjeno preprečevanje nastanka in napredovanja bolezni (ateroskleroze) z obvadovanjem dejavnikov tveganja oziroma bolezni, ki povzročajo
aterosklerozo. Prve so prilagoditve življenjskega sloga, naslednji korak je zdravljenje z
zdravili. Če to ne zadošča, je potrebna revaskularizacija miokarda. To zaporedje strategij
velja za stabilno obliko koronarne bolezni (stabilni koronarni sindrom, SKS); v primeru
akutnega koronarnega sindroma (AKS) pa najprej posežemo po urgentni revaskularizaciji (praviloma perkutani), sočasno uvedemo etiološko in simptomatično zdravljenje z
zdravili, na koncu pa se lotimo še prepoznave in dolgoročnega obvladovanja dejavnikov
tveganja in pridruženih bolezni ter prilagoditev življenjskega sloga.
Pričakovanje, da bo ponovna vzpostavitev koronarnega pretoka rešila vse težave, je poenostavljeno in zavajajoče. Številne raziskave iščejo prave odgovore na vprašanje, kdaj
je priporočljivo poseči po kirurški revaskularizaciji, kdaj po perkutani revaskularizaciji, kdaj
izberemo optimizirano zdravljenje z zdravili (angl. optimal medical treatment - OMT ) ali
kdaj kombinacijo naštetih metod.

Primerjave perkutanih revaskularizacijskih posegov in zdravljenja z
zdravili pri stabilni koronarni bolezni
Raziskava COURAGE (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive
Drug Evaluation) je pokazala, da dodatek perkutane revaskularizacije s perkutano koronarno revaskularizacijo (PCI – Percutaneous Coronary Revascularization) poleg optimalnega zdravljenja z zdravili v primerjavi z zgolj optimalnim zdravljenjem z zdravili ni
zmanjšal tveganja za smrt, miokardni infarkt ali druge pomembne srčno-žilne dogodke
pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo. Dve leti za tem je raziskava FAME pokazala, da
rutinsko izvajanje meritev FFR (angl. Fractional Flow Reserve) ob izvajanju PCI pri bolnikih z večžilno koronarno boleznijo zmanjša umrljivost in pojavnost miokardnega infarkta
v primerjavi z običajno zgolj angiografsko vodeno PCI. Tudi v raziskavi FAME-2 (primer-
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java PCI in optimiziranega zdravljenja z zdravili pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo) se stentiranje ponovno ni izkazalo v preprečevanju smrti ali miokardnega infarkta:
bolniki, zdravljeni le z zdravili, so jo dobro odnesli (kar 80 % brez simptomov). Celo več,
bolniki s stabilno koronarno boleznijo (vključujoč tiste z večžilno boleznijo in pomembno
nizkimi vrednostmi FFR), zdravljeni le z zdravili, imajo manjšo verjetnost potrebe po koronarni intervenciji kot bolniki po PCI. Ker revaskularizacija pri stabilni koronarni bolezni
glede na navedene izsledke torej ne zmanjšuje umrljivosti in pojavnosti miokardnega
infarkta, nekateri polemično zastavljajo vprašanje, ali ne bi bilo bolje zdraviti bolnike z
vsemi potrebnimi in razpoložljivimi zdravili ter se k revaskularizaciji zateči šele, če in ko ta
postane nujna.
Priporočila glede strategije zdravljenja so drugačna pri koronarnih bolnikih s sladkorno
boleznijo, ki si zaradi največje ogroženosti zaslužijo posebno skrbno obravnavo. Raziskava FREEDOM je primerjala različne strategije revaskularizacije pri diabetikih z večžilno
koronarno boleznijo: kirurška revaskularizacija se je izkazala kot boljša (manjša umrljivost, manjša pojavnost miokardnega infarkta), pri PCI pa je bila manjša pojavnost možganske kapi. Pri diabetikih z večžilno koronarno boleznijo je torej kirurška revaskularizacija metoda izbora.

Kako se v praksi odločamo glede kirurške revaskularizacije pri stabilni
koronarni bolezni
Pri odločanju so nam v oporo sodobne smernice Evropskega kardiološkega združenja
(ESC) za revaskularizacijo miokarda, ki ločeno obravnavajo odločanje glede zdravljenja
pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo, pri akutnem koronarnem sindromu brez dviga
veznice ST (NSTE-AKS) in z dvigom veznice ST (STE-AKS), posebni napotki pa veljajo za
bolnike s sladkorno boleznijo, ledvičnim popuščanjem in drugimi pridruženimi boleznimi.
Ob akutnem koronarnem sindromu (AKS) je potrebno hitro ukrepanje za takojšnjo reperfuzijo prizadetih ali ogroženih delov srčne mišice, zato se v teh primerih v veliki večini primerov uporablja urgentna primarna perkutana revaskularizacija (PCI). Kirurška
revaskularizacija (urgentna ali odložena s ciljem stabilizacije srčnega tkiva, prizadetega
zaradi infarkta) se v akutni ali subakutni fazi uporablja izjemoma, če PCI ni bila mogoča
ali ni uspela.
Pri stabilni koronarni bolezni je možnosti več. Ko je postavljena diagnoza koronarne
bolezni, se je potrebno odločiti za strategijo zdravljenja: temelj sta seveda dolgoročno obvladovanje dejavnikov tveganja s ciljem zaviranja napredovanja ateroskleroze in
antiagregacijsko zdravljenje, poleg tega bolniku glede na pogostnost in intenzivnost
simptomov (angina pektoris, zadihanost in drugi) dodajamo protiishemična zdravila, v
primeru vztrajanja motečih simptomov pa se odločimo za revaskularizacijo, ki je lahko kirurška (CABG), perkutana (PCI) ali kombinirana, vedno pa jo spremlja zdravljenje z
zdravili.

Optimiziranje terapije pri stabilni koronarni bolezni
Zdravila za zdravljenje koronarne srčne bolezni delujejo v dveh smereh. Nekatera zdravila upočasnjujejo napredovanje ateroskleroze (vzročno ali etiološko zdravljenje) in preprečujejo njene zaplete (npr. trombozo, sistolično ali diastolično odpovedovanje levega
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prekata, srčno popuščanje). Gre za antihipertenzive, hipolipemična zdravila, simpatikolitike, druga bradikardizirajoča zdravila, zaviralce sistema RAAS, protikoagulacijska in
protitrombocitna zdravila,...). Druga zdravila omilijo simptome bolezni (angino pektoris,
dušenje, otekanje...).
Za zdravljenje koronarne bolezni oziroma preprečevanje angine pektoris (stenokardij) z
zdravili uporabljamo več skupin zdravil:
•

•
•

hemodinamična zdravila, ki izboljšujejo prekrvavitev srčne mišice oziroma izboljšujejo razmerje med dobavo in porabo kisika v srčni mišici:
•
zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (kardioselektivni),
•
selektivni zaviralec kanalčkov If (ivabradin),
•
kratkodelujoči in dogodelujoči nitratni preparati,
•
nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov,
zdravila, ki delujejo na kanalčke v membrani srčnomišične celice (npr. ranolazin)
metabolična (presnovna) zdravila, ki ob razpoložljivi dobavi kisika izboljšajo ekonomičnost presnovnih poti v celicah srčne mišice (npr. trimetazidin).

Protiishemična zdravila
Protiishemična zdravila zmanjšujejo ishemijo oziroma pomanjkanje kisika v srčni mišici.
Čeprav tu večinoma ne gre za zmanjševanje umrljivosti, pač pa za omilitev simptomatike, se kopičijo dokazi, da je tudi pogostnost stenokardij povezana s slabšo napovedjo izida bolezni. Zdravila ugodno vplivajo na razmerje med dobavo in porabo kisika: nekatera
izboljšujejo dobavo, druga zmanjšujejo porabo kisika, tretja učinkujejo na oba načina.
Dobava kisika srčni mišici je okrnjena zaradi aterosklerotičnih zožitev ali krčev večjih (epikardnih) koronarnih arterij, katere lahko morfološko prikažemo s koronarografijo, računalniško-tomografsko angiografijo ali magnetnoresonančno angiografijo, lahko pa zaradi okvare endotelne funkcije in nezmožnosti vazodilatacije v koronarni mikrocirkulaciji,
katero je v praksi skoraj nemogoče morfološko prikazati. Poraba kisika v srčni mišici pa je
odvisna od srčnega dela – najpomembnejši dejavnik je srčna frekvenca, pomemben je
tudi sistemski krvni tlak kot poobremenitev za levi prekat.
Z zdravili skušamo bodisi izboljšati dobavo kisika ali zmanjšati njegovo porabo bodisi
vplivati na membranske kanalčke ali na celično presnovo – vse z namenom, da bi se tako
izognili simptomom (bolečina v prsih, težka sapa).
Za izboljšanje dobave uporabljamo hemodinamična zdravila: nitratne preparate in druge vazodilatatorje, ki širijo koronarne arterije, za zmanjšanje porabe kisika pa bradikardizirajoča zdravila, ki upočasnjujejo srčno frekvenco (zaviralci receptorjev beta, ivabradin,
redkeje nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov) in protihipertenzijska zdravila za
zmanjšanje poobremenitve. Nitrati širijo tudi kapacitivno vensko žilje pred srcem, kar
zmanjša predobremenitev srca (angl. preload), in sistemske arterije, kar zmanjša poobremenitev (angl. afterload). Oboje prispeva k razbremenitvi srca, zmanjšanju srčnega
dela in manjši porabi kisika. Podobno vlogo imajo tudi protihipertenzijska zdravila.
Ranolazin je selektivni zaviralec poznih natrijevih tokov v fazi 2 akcijskega potenciala
srčno-mišične celice. Ishemija okvari natrijeve kanalčke, ki so posledično predolgo odprti, zato se pozni tokovi natrija v celico povečajo, zaradi česar posledično naraste še
koncentracija kalcija v celici. Ranolazin z blokado teh tokov zmanjša diastolično napetost

78

in togost srčne mišice (izboljša diastolično relaksacijo), izboljša krčljivost, izboljša pretok
v mikrocirkulaciji miokarda, poveča tvorbo in zmanjša porabo energetsko bogatih molekul ATP ter zmanjša možnost nastanka nevarnih aritmij. Ranolazin zmanjša rigidnost
in izboljša prekrvavitev miokarda, ne da bi vplival na srčno frekvenco ali krvni tlak. Gre
torej za protianginozno zdravilo, ki ne sodi niti med hemodinamična niti med presnovna
zdravila, saj vpliva na kanalčke v membrani srčnomišične celice.
Ivabradin je selektivni in specifični zaviralec kanalčkov f (odgovornih za tok If ) v sinusnem
vozlu in zmanjšuje srčno frekvenco z upočasnjevanjem spontane diastolične depolarizacije. Z upočasnitvijo srčne frekvence zmanjša porabo kisika v srcu, za razliko od zaviralcev receptorjev beta pa bolj podaljša diastolo kot sistolo, kar je pomembno za prekrvavitev srčne mišice, ki poteka predvsem v diastoli. Učinek je tako dvojen: zmanjšana
poraba in izboljšana dobava kisika. Ivabradin izboljša kontraktilnost srčne mišice, izboljšuje diastolično polnitev ter ohranja vazodilatacijo drobnih in velikih koronarnih arterij.
Ne vpliva na prevodnost v srcu in ne znižuje krvnega tlaka. Dobro se kombinira z zaviralci
adrenergičnih receptorjev beta, ki so indicirani pri bolnikih po miokardnem infarktu in s
srčnim popuščanjem, kjer dokazano znižujejo smrtnost.
Trimetazidin v srčnomišični celici izboljša energetski izkoristek kisika in s tem izkoristek
srca. V mitohondrijih srčnomišičnih celic preusmeri presnovo iz oksidacije prostih maščobnih kislin, ki je energetsko potratna, v smer bolj učinkovite in gospodarne oksidacije
piruvata, kar izboljša proizvodnjo ATP oziroma energije ob obstoječi dobavi kisika. S tem
izboljša sistolično funkcijo levega prekata, podaljša čas do nastopa ishemije, izboljša telesno zmogljivost ter pomembno zmanjša število anginoznih napadov in porabo kratko
delujočih nitratnih vazodilatatorjev.
Običajno je koristno in potrebno kombinirati več protiishemičnih zdravil, pri čemer je
kombiniranje hemodinamičnih in drugače delujočih zdravil (kanalotropnih in presnovnih)
zaradi sinergističnih učinkov ne le bolj smiselno in obetavno od kombinacij zgolj hemodinamičnih zdravil, pač pa tudi bolj varno. Moškim, ki zaradi erektilne disfunkcije potrebujejo zaviralce fosfodiesteraze-5, namesto nitratnih preparatov predpišemo druga
zdravila, ki ne vpliva na krvni tlak in srčno frekvenco (npr. ranolazin).
Antihipertenzivi so zelo pomembni za uravnavanje krvnega tlaka (kar zavira napredovanje ateroskleroze) in tudi kot protiishemično zdravila, saj z razbremenitvijo srca (zmanjšanje poobremenitve) zmanjšujejo srčno delo.

Sklep
Zdravljenje z zdravili je temelj zdravljenja stabilne koronarne bolezni. Pri stabilni koronarni bolezni se glede na sodobne smernice in izsledke raziskav kaže poslužiti revaskularizacije miokarda predvsem v primerih, ko se simptomi (angina pektoris in njeni ekvivalenti)
pojavljajo kljub optimiziranemu (okrepljenemu) zdravljenju z zdravili. Za večino bolnikov
pa zadošča zdravljenje z zdravili, pri čemer upoštevamo pridružene bolezni ter skušamo
s kombiniranjem zdravil z različnimi prijemališči pokriti čim več patofizioloških mehanizmov in dogajanj, udeleženih pri nastanku in napredovanju koronarne srčne bolezni.
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KIRURŠKA REVASKULAIZACIJA V PRIMERJAVI
S PERKUTANIMI POSEGI NA KORONARNIH ARTERIJAH
Juš Kšela

Klinični center Ljubljana, KO za kirurgijo srca in ožilja,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Trenutno veljavne smernice za zdravljenje napredovale koronarne bolezni v številnih segmentih slonijo na nekaj let ali desetletij starih randomiziranih raziskavah primerjave
medikamentozne, interventne (PCI) in kirurške (CABG) strategije, ki pa z današnjo klinično medicino in prakso nimajo več prav veliko skupnih točk. To pomeni, da se v današnjem
času o najbolj optimalnem načinu zdravljenja napredovale koronarne bolezni pri naši
bolnikih odločamo na podlagi raziskav, v katerih jemanje aspirina in drugih zdravil ni bilo
standardizirano, kjer so uporabljali po večini zgolj balonsko angioplastiko ali eno samo
žilno opornico takšne generacije, ki jih danes v klinični praksi skoraj ne uporabljamo več
in kjer so kirurško revaskularizacijo pogosto opravljali na mirujočem srcu brez uporabe
notranje prsne arterije. Zato je danes morda bolj kot kadarkoli prej aktualno vprašanje:
ali ob novih režimih medikamentoznega zdravljenja, ob neverjetno hitrem razvoju PCI
tehnik in uporabi novih generacij žilnih opornic ter ob novih tendencah po popolni ali
vsaj prevladujoči arterijski kirurški revaskularizaciji na delujočem srcu vemo, katera oblika zdravljenja je za naše bolnike najbolj optimalna? Trenutno aktualne randomizirane
študije dajejo vsaka zase odgovore na vsaj del tega vprašanja, težava vsake posamezne
med njimi pa je, da imajo zaradi nizke umrljivosti med preiskovanci premajhno moč, da
bi ocenile morebitne razlike v umrljivosti med različnimi oblikami zdravljenja, kar velja za
najpomembnejši podatek o uspešnosti določene strategije zdravljenja. Z objavami srednjeročnih in prvih dolgoročnih rezultatov omenjenih najnovejših raziskav se je v zadnjih
dveh letih pojavila vrsta metaanaliz, ki dajejo v tem trenutku najbolj realne zaključke in
odgovore na vprašanje o optimalnem zdravljenju napredovale koronarne bolezni.

TRIŽILNA KORONARNA BOLEZEN
Sipahi in sodelavci so leta 2014 v JAMA-i objavili metaanalizo randomiziranih študij, ki
najbolje odslikavajo dejansko stanje na področju današnje, aktualne kardiokirurške in
interventne klinične prakse. V analizo so vključili zgolj študije, pri katerih so kirurgi med
operacijo CABG v vsaj 90 % uporabili vsaj en arterijski obvod, in pri katerih so interventni kardiologi v vsaj 70 % uporabili vsaj eno žilno opornico DES. V svojo metaanalizo so
tako vključili 6 randomiziranih študij (ARTS, MASS II, SoS, CARDIa, SYNTAX multivessel
disease in FREEDOM), ki so pri skupno 6055 bolnikov s trižilno koronarno boleznijo opazovale razliko med CABG in PCI v povprečnem obdobju 4,1 leta. Medtem ko so bili v raziskavi CARDIa in FREEDOM vključeni zgolj bolniki z diabetesom, pa je bil v preostalih štirih
študijah delež sladkornih bolnikov 15 do 35%. Metaanaliza omenjenih 6 randomiziranih
študij je pokazala, da je v primerjavi s skupino PCI v skupni CABG manjša celokupna
umrljivost (za 27 %), manjša verjetnost miokardnega infarkta (za 42 %), manjša potreba
po ponovni revaskularizaciji (za 71 %) in pojavnost večjih srčnih in cerebrovaskularnih
dogodkov (MACCE) (za 39 %). Nasprotno pa je bila v skupini s CABG večja verjetnost
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pojava pooperativne možganskih kapi, vendar ta porast ni bil statistično značilen.
Podobne rezultate je dala tudi leta 2013 objavljena analiza 100.000 bolnikov iz Medicare
baze podatkov, starih nad 66 let, ki so jo opravili Hlatky in sodelavci. Omenjena analiza je pokazala, da je pri bolnikih s trižilno koronarno boleznijo v primerjavi s PCI CABG
povezan z manjšo umrljivostjo in nižjo pojavnostjo miokardnega infarkta po posegu, ta
pozitiven trend pa je še bolj izražen pri sladkornih bolnikih, kadilcih, bolnikih s srčnim popuščanjem in periferno arterijsko obliterativno boleznijo.

STENOZA DEBLA LEVE KORONARNE ARTERIJE
Še pred leti je praktično vsak bolnik z več kot 50 % stenozo debla leve koronarne arterije
(LM) veljal za kirurškega kandidata, in le v primeru kontraindikacij za kirurški poseg se je
pri takem bolniku izvedla PCI. Z razvojem interventnih tehnik in novih materialov pa je
PCI metoda postala sprejemljiva alternativa kirurški revaskularizaciji. EXCEL študija, ki
bo vključila 2600 bolnikov z LM stenozo, bo primerjala uspešnost CABG in PCI ob uporabi druge generacije DES žilnih opornic po 3 in 5 letih ter predvidoma dala odgovore
na vprašanja o najbolj primerni strategiji zdravljenja ob različnih stopnjah LM stenoze in
različnih pozicijah plakov (ostialni, v srednjem delu LM, distalni, bifurkacijski) pri bolnikih z
diabetesom ali brez njega. Do prvih rezutatov EXCEL študije pa so nam na voljo nekatere metaanalize in analize večjih registrov.
Athappan in sodelavci so decembra 2013 v JACC-u objavili metaanalizo 24 študij, objavljenih v letih 2000 do 2012, ki so pri skupno več kot 14 tisoč bolnikih opazovali petletne
rezultate zdravljenja s CABG ali PCI ob uporabi DES žilnih opornic. Omenjena metaanaliza ni pokazala razlik med obema metodama pri celokupni umrljivosti in pojavnosti MACCE, pokazala pa je višji odstotek nefatalnega miokardnega infakrkta in večjo potrebo
po revaskularizaciji tarčne žile pri PCI metodi ter višji odstotek cerebrovaskularnih inzultov po CABG metodi. Študije, ki so jih avtorji vključili v svojo metaanalizo, pa niso vključevale podatkov o poziciji in stopnji stenoze LM, kar je eden najpomembnejših dejavnikov
pri odločitvah o načinu zdravljenja v današnji klinični praksi. Prav to pomanjkljivost so
poskušali preseči Naganuma in kolegi, ki so prav tako v JACC-u decembra 2013 objavili
analizo podatkov multicentričnega registra DELTA. V analizo so zajeli preko 1600 bolnikov in primerjali dolgoročne rezultate po CABG ali PCI od uporabi DES opornic. Zaključili
so, da je pri bolnikih z distalno prizadetostjo LM ( in višji oceni po Syntax točkovniku) v PCI
skupini več MACCE dogodkov in da pri tej skupini obstaja tudi trend proti večji celokupni
umrljivosti in večji pojavnosti miokardnega infarkta.

NAPREDOVALA KORONARNA BOLEZEN PRI DIABETIKIH
V letu 2014 sta bili objavljeni dve večji metaanalizi, ki sta primerjali CABG in PCI z uporabo DES opornic pri diabetikih s trižilno koronarno boleznijo in/ali stenozo debla leve
koronarne arterije. DeLuca in kolegi so v svojo analizo vključili 14 randomiziranih in 10
nerandomiziranih študij, objavljenih v letih od 2000 do 2013, ki so skupno vključile več
kot 7000 bolnikov. Lim in sodelavci pa so v svojo metaanalizo vključili 5 randomiziranih
in 9 nerandomiziranih raziskav, ki so skupno opazovale preko 5000 bolnikov. Dolgoročni
rezultati obeh metaanaliz so podobni – v CABG skupini so raziskovalci opazovali manjšo
umrljivost, manjšo potrebo po ponovni revasukularizaciji tarčne žile in manjšo pojavnost
MACCE. V CABG skupini so v prvem mesecu po kirurškem posegu opazovali večjo pojavnost cerebeovaskularnih inzultov, a se eno leto po kirurškem posegu incidenca izenači s PCI skupino. Čeprav so sladkorni bolniki, ki so na terapiji z inzulinom bolj ogroženi (v
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smislu višje umrljivosti ter višje pojavnosti miokardnega infarkta in cerebrovaskularnega
inzulta), kot sladkorni bolniki na peroralni terapiji ali dieti, pa ugotovitve omenjenih metaanaliz veljajo za vse sladkorne bolnike enako.

NAPREDOVALA KORONARNA BOLEZEN PRI BOLNIKIH S SRČNIM
POPUŠČANJEM
Bolniki z močno znižanim iztisnim deležem levega prekata (LV) predstavljajo posebno
skupino najbolj kompleksnih bolnikov, pri katerih so rezultati zdravljenja najslabši in je
zato odločitev o primerni strategiji pri teh posameznikih najtežja. Presenetljivo je predvsem dejstvo, da se smernice za revaskularizacijo pri bolnikih s srčnim popuščanjem
še vedno naslanjajo na več desetletij stare študije, ki so izključevale bolnike z iztisnim
deležem levega prekata (LVEF) pod 35 %, ki so v povprečju vključevale le 7,2 % bolnikov
z LVEF pod 40 % in zgolj 4 % bolnikov z znaki in simptomi srčnega popuščanja ter so
temeljile na povsem drugih strategijah operativnega in medikamentoznega zdravljenja.
Ob tako omejenih realnih podatkih o upravičenosti izbire novejših in modernejših metod
zdravljenja je povsem jasno, da se je leta 2002 pričela STICH študija, ki je prve rezultate
podala leta 2011. Prvi rezultati STICH študije so bili za marsikoga izjemno presenetljivi:
študija je sprva pokazala, da bolniki s srčnim popuščanjem in večžilno koronarno boleznijo, ki jih zdravimo z zdravili nimajo višje celokupne umrljivosti kot bolniki, pri katerih
naredimo operacijo CABG, da pa imajo višje umrljivost zaradi kardiovaskularnih vzrokov
in višjo stopnjo hospitalizacij zaradi kardiovaskularnih razlogov. Prav tako so prvi rezultati
STICH študije pokazali, da prisotnost oziroma odsotnost viabilnega miokarda ne vpliva
na preživetje teh bolnikov ne glede na metodo zdravljenja. Po objavi teh rezultatov se
je na izvajalce STICH študije vsul plaz kritik, ki so študiji očitali predvsem njen »intention
to treat« dizajn, kar pomeni, da so bili rezultati zdravljenja pripisani metodi zdravljenja,
za katero je bil bolnik randomiziran in ne za tisto, ki jo je kasneje v poteku zdravljenja
tudi dobil. Ker je bil odstotek bolnikov, ki so kljub randomizaciji v medikamentozno skupino kasneje potrebovali operacijo CABG ali obratno, velik, so kritiki ugotovili, da bolniki v
medikamentozni skupini nosijo slabe rezultate v CABG skupino, bolniki iz CABG skupine
pa so dobre rezultate nosili v medikamentozno skupino. Prav na podlagi teh kritik so
se letih 2013 in 2014 pojavile tako imenovane post hoc analize STICH študije, ki so pokazale, da imajo bolniki s srčnim popuščanjem, pri katerih naredimo CABG, statistično
značilno boljše preživetje kot bolniki, ki prejemajo zgolj medikamentozno terapijo. V letu
2014 in 2015 so Marui in sodelavci objavili tudi 3- in 5-letne rezultate, pridobljene na
podlagi analize CREDO-Kyoto PCI/CABG registra. Ugotovili so, da imajo tako bolniki z
delno (LVEF 35-50 %) kot bolniki z močno znižanim (LVEF<35 %) iztisnim deležem levega
prekata in trižilno koronarno boleznijo ali stenozo LM z višjimi vrednostmi po Syntax točkovniku statistično značilno boljše preživetje, če jih zdravimo s CABG kot če so zdravljeni
s PCI. Zanimivo je, da ima CABG največ učinka pri tistih bolnikih s srčnim popuščanjem,
ki imajo nižji LVEF, večje dimenzije levega prekata, bolj napredovalo koronarno bolezen
(trižilno), manj izražene znake utrujenosti in dispneje ter da so bolj zmogljivi, kar pomeni,
da na 6 minutnem testu hoje prehodijo več kot 300 metrov.

Zaključek
Čeprav je ishemična bolezen srca najpogostejši »ubijalec ljudi« v zahodnem svetu, pa
najbolj optimalni načini zdravljenja vseh oblik koronarne bolezni še niso povsem dorečeni. Zadnja leta smo priča neverjetno hitremu razvoju interventne stroke, ki z novimi
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generacijami žilnih opornic, novimi antikoagulantnimi in antiagregacijskimi shemami in
agresivnim zniževanjem serumskih lipidov izboljšujejo rezultate nekirurškega zdravljenja
napredovale koronarne bolezni. Po drugi strani pa napredki v kirurških tehnikah, naraščajoča tendenca po uporabi arterijskih obvodov in izboljševanje pooperativne oskrbe
izboljšujejo izhode po kirurški revaskularizaciji miokarda. Smernice za zdravljenje koronarne bolezni temeljijo na študijah, ki so s kliničnega vidika neuporabne in zastarele. Dejstvo je tudi, da randomizirane študije in metaanalize pogosto opazujejo že preživeto ter
neaktualno klinično prakso, in da so torej tudi te ob objavi svojih spoznanj že zastarele.
Danes smo se torej znašli v položaju, ko je ugotavljanje optimalnega zdravljenja napredovale koronarne bolezni kot poskus, da bi zadeli premikajočo tarčo – ob vsakem poskusu primerjave PCI in CABG v nekem časovnem obdobju se zgodi, da v vmesnem času
bodisi ena ali druga stroka že napreduje in ponuja nove usluge, boljše materiale, drugačne možnosti, manj agresivne ali lažje pristope, spremenjene strategije, nova zdravila
ali nove sheme. Tudi aktualne in tukaj omenjane metaanalize spadajo v to kategorijo, a
so pač najboljše, kar lahko trenutno povemo na podlagi opravljenih raziskav in čvrstih
dokazov: najbolj optimalno zdravljenje trižilne koronarne bolezni in stenoze debla leve
koronarne arterije z distalno prizedetostjo in visokim število točk po Syntax točkovniku
pri bolnikih z ali brez sladkorne bolezni in pri bolnikih z ohranjenim ali zmerno in močno
znižanim iztisnim deležem levega prekata je danes še vedno CABG. Ali bi bile danes
uporabljane generacije žilnih opornic bolj uspešne v tekmi s kirurško revaskularizacijo
miokarda pa bomo ugotovili najbrž šele takrat, ko se le-te v klinični praksi sploh ne bo
več uporabljalo.
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Farmakogenomika oziroma farmakogenetika je veda, ki z različnimi pristopi skuša prepoznati tiste razlike med genskimi zapisi, ki so pomembne za odziv posameznika na določeno zdravilo. Izraz farmakogenomika je širši pojem in vključuje delovanje celotnega
genoma, medtem ko izraz farmakogenetika zajema delovanje enega ali nekaj genov, ki
vplivajo na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravil in s tem na klinični učinek zdravila. Do danes so odkrili številne genetske različice (SNP, angl. Single Nucleotide Polymorphism) v genih, ki nosijo zapise za metabolične encime, prenašalne proteine ter
receptorje za zdravilne učinkovine. Sprva so velik pomen pripisovali genetskim različicam, ki nosijo zapise za metabolične encime citokroma P450 (CYP450). Danes se preučujejo tudi genetske različice ostalih proteinov, ki so udeleženi v odgovoru na zdravilo
in vplivi epigenetskih dejavnikov.1 Metodologije, ki so omogočile razvoj farmakogenetike,
so verižna polimerazna reakcija (PCR), metode sekveniranja in najnovejša tehnologija
mikromrež. Slednja se danes uporablja tudi v klinični praksi uporabe farmakogenomike. V kardiologiji se uporabljajo naslednji tipi mikromrež: AmpliChip™CYP450 (Roche)
in Invader (Hologic, Inc.). AmpliChip™CYP450 se uporablja za ugotavljanje preko 90
alelnih različic in 7 duplikacij gena CYP2D6 in 3 alelnih različic gena CYP2C19. Invader
se uporablja za ugotavljanje alelnih različic genov CYP2C9 in VKORC1. Največji razvoj
farmakogenomike je danes na področju onkologije, vedno več pa se je uporablja tudi v
kardiovaskularni medicini. Na področju kardiovaskularne medicine se priporočila regulatornih organizacij in strokovnih konzorcijev nanašajo predvsem na antikoagulacijsko
terapijo z zdraviloma kot sta varfarin in klopidogrel ter na zdravljenje hiperholesterolemije s simvastatinom. Pri omenjenih zdravilih so klinične zaznambe (t.i. clinical annotation) teh organizacij najvišje stopnje (1. stopnje). Izmed priporočil, ki jih lahko danes najdemo na njihovih spletnih straneh so tudi priporočila za zdravljenje srčnega popuščanja in
hipertenzije z beta blokatorjema metoprolol in karvedilol, vendar so klinične zaznambe
za ti dve zdravili nižje stopnje (3. in 4. stopnje). Veliko vlogo pri implementaciji farmakogenomike v klinično prakso imajo različne regulatorne organizacije (FDA v ZDA, EMA v EU,
PMDA na Japonskem), organizacije kot je PharmGKB (www.PharmGKB.org) in različni
konzorciji (CPIC-The Clinica Pharmacogenetics Implementation Consortium, ustanovljen
leta 2009 in DPWG-Dutch Pharmacogenetics Working Group, ustanovljen leta 2005).
Leta 2000 je FDA izdala navodila farmacevtski industriji, da morajo povzetki temeljnih
značilnosti zdravil vključevati tudi ustrezne podatke o farmakogenetiki, če so na voljo.
Vsi najnovejši podatki o farmakogenetskih značilnostih zdravil so dostopni na njihovi
spletni strani http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/Researchareas/ Pharmacogenetics/ucm083378.htm. Primarna naloga konzorcijev je bila postaviti smernice za
klinično interpretacijo rezultatov farmakogenomike. Današnje smernice konzorcijev, ki jih
najdemo na spletnih straneh www.pharmgkb.org/page/cpic in https://www.pharmgkb.
org/page/dpwg ne temeljijo na splošnem priporočilu uporabe genetskega testiranja,
temveč na sporočilu klinikom o tem, kako zanesljivi so pridobljeni genetski podatki za
njihovo nadaljno uporabo v terapiji.2 Danes je objavljenih 29 smernic, od tega jih je 5 za
zdravila, ki se uporabljajo v kardiovaskularni medicini (karvedilol, klopidogrel, metropolol,
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simvastatin, varfarin).
V dosedanjih kliničnih smernicah zdravljenja kardiovaskularnih bolezni se za izračun
dnevne količine večine zdravil uporablja klinični algoritem, ki vključuje individualne negenetske parametre posameznika kot so starost, spol, etnična pripadnost, prehranjenost, delovanje ledvic in jeter, način življenja, sočasno jemanje drugih zdravil ali prisotnost pridruženih bolezni. Za določena zdravila, za katera so že postavljene smernice za
uporabo farmakogenomike, pa so na voljo tudi algoritmi, ki v izračun optimalne količine
zdravila vključujejo podatke o prisotnosti alelnih različic za zdravilo pomembnih genov.3
Pri uporabi kardiovaskularnih zdravil, kot so varfarin, klopidogrel, različne vrste statinov
in beta blokatorjev, se odzivi bolnikov na določeno zdravilo močno razlikujejo med seboj.
Pri varfarinu so ocenili, da je vpliv danes znanih genetskih dejavnikov in negenetskih dejavnikov 50%. Dejavniki, ki povzročajo dodatno 50 % variacijo posameznika v odgovoru
na zdravilo pa so še neznani in se intenzivno preučujejo v genomskih raziskavah (GWAS,
Genome-Wide Association Study). Pri uporabi zdravila varfarin se v klinične namene testirajo genske različice v dveh genih in sicer v genu za metabolni encim varfarina imenovan CYP2C9 in v genu za encim epoksid reduktazo vitamina K št. 1 (VKORC1), ki je tarčni
protein varfarina. Na zmanjšan metabolizem vitamina K in posledično višjo količino varfarina vplivajo tudi genetske različice v genu CYP4F2 (V433M, rs2108622), vendar je
njihov doprinos k odmerjanju varfarina zelo majhen (≈ 1%), zato se ne testira v klinične
namene. SNP v regulatornem območju gena VKORC1 (-1639G>A, rs9923231) in v eksonskem območju gena CYP2C9 povzročijo zmanjšano količino tarčnega proteina varfarina in zmanjšano aktivnost metabolnega encima varfarina. Posledično je potrebna
nižja dnevna količina varfarina. Na zmanjšan metabolizem varfarina vplivata predvsem
alelni različici *2 (C>T, R144C, rs1799853) in *3 (A>C, I359L, rs1057910) gena CYP2C9, ki
sta bolj pogosti v evropski populaciji in manj pogosti pri afroameričanih in azijcih. Ostali
funkcionalni polimorfizmi gena CYP2C9, ki so značilni predvsem za afriško populacijo
so naslednji: alelna različica *5 (D360E, rs28371686), *6, *8 (R150H, rs7900194) in *11
(r335W, rs28371685). Leta 2010 je FDA na osnovi rezultatov kliničnih študij izdala dovoljenje za postavitev algoritmov za izračun dnevne količine varfarina z vključitvijo alelnih
različic *2 in *3 gena CYP2C9 in alelne različice 1639A gena VKORC1. Danes se v klinični
praksi uporabljata dve vrsti algoritmov in sicer IWPC (International Warfarin Pharmacogenetics Consortium) in Gage, ki ju najdemo na spletni strani www.warfarindosing.
org. Algoritma sta primerna le za evropsko populacijo. Pri ostalih etničnih skupinah se
njuna uporaba ne priporoča zaradi vpliva ostalih pomembnih alelnih različic genov, ki
niso upoštevani v algoritmu in vodijo v zmanjšanje dnevne količine varfarina (afroameričani). Ker so klinične študije pokazale doprinos (čeprav majhen) farmakogenetike
h končnemu kliničnemu učinku zdravljenja z varfarinom, sta bila postavljena dva seta
kliničnih smernic. Prvi set predstavljajo smernice American College of Chest Physicians
(ACCP), objavljene leta 2012, ki zaradi majhnega doprinosa farmakogenetike odsvetujejo rutinsko genetsko testiranje z namenom izračuna dnevne količine varfarina. Drugi set
predstavljajo smernice CPIC objavljene leta 2011, ki zaradi pozitivnega doprinosa farmakogenetike k zdravljenju z varfarinom močno priporočajo vključitev farmakogenetike
v ovrednotenje količine varfarina, če so informacije o genotipizaciji osebe na voljo in za
evropsko populacijo narekujejo uporabo algoritma Gage oziroma IWPC. V smernicah je
tudi podana tabela za izračun dnevne količine varfarina v primeru, da elektronske oblike
algoritmov niso na voljo.2-5
Na različnost odziva posameznika na zdravilo klopidogrel vplivata dve alelni različici
gena CYP2C19 za metabolični encim klopidogrela in obe se danes testirata v klinične namene. Alelna različica *2 z večjim doprinosom povzroči zmanjšano učinkovitost
zdravila, medtem, ko alelna različica *17 z manjšim doprinosom povzroči povečano učin-
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kovitost zdravila. SNP v genu CYP2C19*2 (rs4244285) povzroči izgubo funkcijske sposobnosti metabolnega encima, medtem ko SNP v promotorski regiji gena CYP2C19*17
povzroči povečan metabolizem klopidogrela. Obe alelni različici se pojavljata z visoko
frekvenco v evropski, afriški in azijski populaciji. V genu CYP2C19 so našli še redko zastopane alelne različice *3, *4, *5, *6, *7, *8, ki vodijo v izgubo encimske aktivnosti, od katerih
se najpogostejša alelna različica *3 prav tako testira v klinične namene. Največji učinek
farmakogenetike pri zdravljenju s klopidogrelom so zaznali pri bolnikih z visokim tveganjem za nastanek tromboz (po vstavitvi žilne opornice). Ocenili so, da se verjetnost za
nastanek tromboze pri njih zmanša za 35-80%, če se v zdravljenje s klopidogrelom vključi farmakogenetika. V primerih, ko se je klopidogrel uporabljal za preprečevanje ponovitve akutnega koronarnega sindoma (ishemičnega dogodka glavnih žil), je bil doprinos
farmakogenetike pri zdravljenju manjši, le 20%. Na osnovi rezultatov kliničnih študij so
FDA, konsenzusna združenja in konzorciji podali naslednje smernice zdravljenja s klopidogrelom. Leta 2010 je FDA izdala navodila farmacevtskim združenjem za označevanje
zdravila klopidogrel z vključitvijo podatkov farmakogenetike in najvišje opozorilo klinikom
o zmanjšanem delovanju klopidogrela pri alelnih različicah *2 in *3 gena CYP2C19 s priporočilom uporabe alternativnega zdravila. Z namenom, da bi omejili genetsko testiranje bolnikov le na najbolj ogrožene skupine sta konsenzusna združenja American Heart
Association in American College of Cardiology Foundation podala nadaljnje smernice
klinikom. Genotipizacijo CYP2C19 priporočajo le bolnikom z visokim tveganjem za nastanek tromboz in sicer bolnikom z diabetesom ali kompleksno ateroskelotično boleznijo,
katerim se je predhodno vstavila žilna opornica. Če se bolniku ugotovi alelna različica
*2 ali *3 gena CYP2C19, priporočajo uporabo alternativnega zdravila. Z namenom širše uporabe farmakogenetike pri uporabi klopidogrela pa sta konzorcija CPIC in DPWG
podala svoja priporočila klinikom. Genotipizacijo CYP2C19 priporočajo vsem bolnikom z
visokim tveganjem za nastanek tromboz. Pri ostalih bolnikih pa se v izračun dnevne količine klopidogrela lahko vključijo podatki farmakogenomike, če so na voljo. V primeru, da
je pri bolniku prisotna ena od alelnih različic gena CYP2C19 (*2 ali *3) močno priporočajo
uporabo nadomestnega zdravila (prasugrel, tikagrelor). Njihova priporočila imajo veliko
večjo težo če je polimorfizem prisoten v obeh alelih bolnika (homozigoti).2
Veliko vlogo ima danes v kliniki tudi farmakogenetika statinov, predvsem simvastatina. Z vključitvijo genetskega testiranja bolnikov se želi zmanjšati pojavnost miopatije
kot stranskega učinka zdravljenja s statini. Izmed vseh preučevanih genov, ki vlivajo na
nivo količine LDL-holesterola v krvi, so največji klinični učinek imeli polimorfizmi v genu
SLCO1B1 *5, *15, *17 (521 T>C, rs4363657). Slednji povzročijo nastanek okrnjenega prenašalnega proteina statinov, kar se odraža v povišani plazemski koncentraciji statina in
s tem povečanim tveganjem za nastanek miopatije. Ovrednotili so, da imajo homozigoti
17x večje in heterozigoti 4,5x večje tveganje za nastanek miopatije. Da bi zmanjšali pojavnost miopatije pri zdravljenju s statini, je konzorcij CPIC postavil smernice za otroke
in odrasle, ki se nanašajo na simvastatin, pri katerem je največja incidenca miopatij in o
katerem je največ kliničnih podatkov. V smernicah priporočajo, da naj bo dnevna količina
simvastatina nižja od 80 mg in sicer ne glede na rezultate genotipizacije SLCO1B1. Pri
bolnikih z normalnim genotipom 521TT priporočajo dnevno količino zdravila simvastatin 40 mg. Pri bolnikih s prisotno polimorfno alelo C gena SLCO1B1 *5, *15, *17 (521TC
in 521CC) pa priporočajo uporabo nižje dnevne doze simvastatina in sicer 20 mg ter
opozarjajo, da je povečano tveganje za nastanek miopatije tudi pri nižji dnevni količini
zdravila. V primeru, da znižana dnevna količina simvastatina nima zadovoljivega zdravilnega učinka, priporočajo uporabo alternativnega zdravila (pravastatin ali rosuvastatin).
Nadalje priporočajo za bolnike s prisotno polimorfno alelo C gena SLCO1B1 *5, *15, *17
(521TC in 521CC) rutinsko določanje kreatinin kinaze, da se ovrednoti prisotnost mio-
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patije. Na spletni strani je podana tudi tabela za izračun priporočene dnevne količine
simvastatina glede na genotip SLCO1B1 posameznika.2
Vedno večjo vlogo ima farmakogenetika tudi pri uporabi zdravil kot so beta blokatorji,
ki se uporabljajo za zniževanje krvnega tlaka in za zdravljenje srčnega popuščanja. Farmakogenetika je najbolj raziskana za zdravili metoprolol in karvedilol. Za metabolizem
obeh zdravil je odgovoren encim, katerega gen CYP2D6 je visoko polimorfen. Vključitev farmakogenetike v izračun dnevne količine obeh zdravil poteka z določitvijo alelnih
različic v genu CYP2D6, ki vodijo v izgubo, zmanjšanje ali pa v pridobitev funkcije encima. Klinične zaznambe organizacije PharmGKB za zdravili Mertopolol in Karvedilol so
zaradi pomanjkanja rezultatov kliničnih študij nižje stopnje (3. in 4. stopnje). Za zdravilo
Metropolol je konzorcij DPWG pripravil naslednja priporočila za izbiro ustrezne dnevne
količine zdravila glede na alelne različice gena CYP2D6. 1) Pri dveh neaktivnih alelah in
dveh alelah z zmanjšano aktivnostjo metabolnega encima so priporočila naslednja. Za
zdravljenje srčnega popuščanja se lahko izbere alternativno zdravilo (bisoprolol, karvedilol) ali pa zmanjša dnevno količino metoprolola za 75 % (pri neaktivnih alelah) oziroma
50 % (pri alelah z zmanjšano aktivnostjo). Pri ostalih indikacijah zdravljenja je potrebno
paziti na neželene učinke zdravljenja (bradikardija, hladne okončine) in po potrebi izbrati
alternativno zdravilo (atenolol, bisoprolol). 2) Ob prisotnosti alele, ki vodi v pridobitev
metabolne aktivnosti (pomnožitev gena) brez prisotnosti neaktivne ali slabo aktivne
alele, so priporočila naslednja. Za zdravljenje srčnega popuščanja se izbere alternativno zdravilo (bisoprolol, karvedilol) ali pa se postopno zvišuje dnevna količina metoprolola
do največ 250 % običajnega odmerka v skladu z ovrednotenjem učinkovitosti zdravila
glede na njegove stranske učinke. Enako velja tudi za ostale indikacije zdravljenja, le da
se namesto karvedilola izbere alternativno zdravilo atenolol.2
Razen redkih primerov, farmakogenetika v zadnjem desetletju ni našla pravega mesta
v klinični praksi. Vzroki za to so pomanjkanje znanja, dodaten čas za izvedbo genetskih
analiz, pomanjkanje kliničnih dokazov (velikih randomiziranih študij) in pomanjkanje farmakoekonomskih analiz. Z današnjo uporabo farmakogenetike na področju kardiologije
se želi skrajšati čas za dosego terapevtskega območja zdravila in s tem zmanjšati število
zapletov in urgentnih hospitalizacij v obdobju uvajanja zdravila ter izbrati najboljšo kombinacijo zdravil za zdravljenje bolezni kot je srčno popuščanje.
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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.
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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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Poenostavite antikoagulacijo
pri bolnikih z AF ob

KARDIO

RZIJI

1

Xarelto® enostavna in zanesljiva zaščita
za bolnike z nevalvularno AF
ob kardioverziji

T

Edini NOAK
NOAK, ki je priporočen za začetek
in nadaljevanje antikoagulantnega
zdravljenja ob kardioverziji2

AF, atrijska ﬁbrilacija; NOAK, novi peroralni antikoagulanti.
Vir:
1. Xarelto® (rivaroksaban) SmPC, 12/2014.
2. Cappato R., Ezekowitz M.D., Klein A.L. et al. Rivaroxaban vs. vitamin K antagonists for
cardioversion in atrial ﬁbrillation. Eur Heart J. 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu367
L.SI.03.2015.0501
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: 10mg:
– 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.
Bolniki z načrtovano kardioverzijo: Zdravilo Xarelto se lahko uvede ali z zdravljenjem nadaljuje pri bolnikih, pri katerih je potrebna kardioverzija. Pri bolnikih s kardioverzijo, vodeno s transezofagealnim
ehokardiogramom (TEE), ki predhodno niso bili zdravljeni z antikoagulanti, je treba zdravljenje z zdravilom Xarelto začeti najmanj 4 ure pred kardioverzijo za zagotovitev ustrezne antikoagulacije. Pri vseh
bolnikih je treba pred kardioverzijo pridobiti potrditev, da je bolnik jemal zdravilo Xarelto tako, kot je predpisano. 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; 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/4 (12/2014)
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IZKUŠNJE ZAŠČITIJO
ŠTEVILNE KLINIČNE IZKUŠNJE
IN DOKAZANA DOLGOROČNA
ZAŠČITA1–4

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. (SPAF). Zdravljenje globoke venske
tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovitve GVT in PE pri
odraslih. (GVT/PE). Odmerjanje in način uporabe: Pri SPAF: priporočeni dnevni
odmerek je 300 mg (150 mg 2×/dan), zdravljenje je dolgotrajno. Pri GVT/PE:
priporočeni dnevni odmerek je 300 mg (150 mg 2×/dan) po zdravljenju s
parenteralnim antikoagulantom, ki naj traja najmanj 5 dni. Trajanje zdravljenja
je treba po skrbni presoji med koristijo zdravljenja in tveganjem krvavitve
individualno prilagoditi. Kratkotrajno zdravljenje (najmanj 3 mesece) mora
temeljiti na prehodnih dejavnikih tveganja (kot so nedavna operacija, poškodba,
imobilizacija), dolgotrajnejše pa na trajnih dejavnikih tveganja ali idiopatični
GVT ali PE. Za oboje: 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 GERB 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: ukinite parenteralni antikoagulant in
uvedite 0–2 uri pred naslednjim rednim odmerkom alternativnega zdravila 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 poveča INR, zato
bi bil učinek antagonista vitamina K z INR meritvijo merodajen šele 2 dni po ukinitvi Pradaxe; do tedaj je treba vrednosti INR prevdino interpretirati. 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 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, rivaroksaban, apiksaban itd)), razen v določenih primerih zamenjave antikoagulatne terapije 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 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 aktivnim rakom, 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, ticagrelor, takrolimus, 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 s SPAF in 14,4 % pri bolnikih, ki se zdravijo zaradi GVT/PE. Pri SPAF: Pogosti: anemija, epistaksa, krvavitev iz prebavil, trebušna
bolečina, driska, dispepsija, navzea, kožna krvavitev, urogenitalna krvavitev, tudi hematurija. 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,
nenormalno jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečana ALT, AST. Redki: zmanjšanje hematokrita, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, povečani jetrni
encimi, hiperbilirubinemija, hemartroza, krvavitev iz mesta vboda, z mesta vstavitve katetra, krvavitev pri poškodbi, na mestu incizije. Neznani: bronhospazem. Pri GVT/PE: Pogosti: epistaksa,
krvavitev iz prebavil, dispesija, krvavitve iz zadnjika, kožna krvavitev, urogenitalna krvavitev, tudi hematurija. Občasni: anemija, preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, hematom, krvavitev,
hemoptiza, trebušna bolečina, driska, navzea, krvavitev iz hemeroidov; razjeda v prebavilih (vključno z ezofagealno razjedo), gastroezofagitis, GERB, bruhanje, nenormalno jetrno delovanje/
nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečana ALT, AST, jetrnih encimov, hemartroza, krvavitev pri poškodbi. Redki: trombocitopenija, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija,
intrakranialna krvavitev, disfagija, krvavitev iz mesta vboda, z mesta vstavitve katetra, na mestu incizije. Neznani: zmanjšanje hemoglobina, hematokrita, bronhospazem, hiperbilirubinemija.
Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje: Rp. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 12/2014.

Samo za strokovno javnost

PRA 02/april 2015

Po možganski kapi sem dobro
okreval. Take izkušnje si ne
želim nikoli več.

Literatura: 1. Connolly SJ et al. Circulation 2013; 128: 237–243. 2. Larsen TB et al. AJM 2014; 127(12): 1172–1178. 3. Larsen TB et al. AJM 2014; 127(10): e21. 4. Graham DJ et al. Circulation
2015; 131(2): 157–164
Boehringer Ingelheim RCV
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Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče
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zmanjša pogostnost napadov angine1
zmanjša uporabo nitratov1
izboljša trajanje telesne vadbe 2,3
zmanjša simptome ishemije 2,3

1. Chaitman BR, et al JAMA 2004;291:309-16. 2. Hasenfuss G., Maier LS. Clin Res Cardinal 2008;97:222-26
3. Stone PH. Cardiol Clin 2008;26:603-14
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Skrajšano navodilo za uporabo: Ranexa® 375/500/750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem (ranolazin) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
Sestava: Ena tableta vsebuje 375/ 500/750 mg ranolazina. Pomožne snovi v vseh tabletah karnauba vosek, hipromeloza, magnezijev stearat, kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata (1 : 1), mikrokristalna celuloza, natrijev hidroksid, titanov dioksid.
Dodatne pomožne snovi: makrogolpolisorbat 80, modro aluminijevo barvilo indigotin št. 2 (E132) v 375 mg; polietilenglikol, polisorbat 80, oranžno aluminijevo barvilo FCF št. 6 (E110) v 500 mg; gliceroltriacetat, laktoza monohidrat, modro aluminijevo
barvilo FCF št.1 (E133) in rumeno aluminijevo barvilo tartrazin št. 5 (E102) v 750 mg. Terapevtske indikacije: dodatno zdravljenje za simptomatsko zdravljenje bolnikov s stabilno angino pektoris, pri katerih bolezen ni ustrezno nadzorovana ali ki ne
prenašajo prve izbire zdravljenja proti angini (kot so beta-blokatorji ali antagonisti kalcija). Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek pri odraslih je 375 mg dvakrat na dan. Po 2–4 tednih je treba odmerek titrirati na 500 mg dvakrat na dan in potem,
glede na bolnikov odziv, do priporočenega največjega odmerka 750 mg dvakrat na dan. Odmerek je treba previdno povečevati pri starejših ljudeh, bolnikih, ki tehtajo manj kot 60 kg, in bolnikih, ki imajo blago do zmerno težavo z ledvicami, jetri ali
srčno popuščanje ter pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo z zaviralci encima CYP3A4 in glikoproteina P (P-gp). Tablete Ranexa® je treba pogoltniti cele in se jih ne sme prelomiti, zdrobiti ali žvečiti. Lahko se vzamejo s hrano ali brez nje. Bolnikom,
ki jemljejo zdravilo Ranexa®, je treba dati posebno opozorilno kartico. Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilni učinkovini ali katerokoli pomožno snov, huda ledvična okvara zmerna ali huda jetrna okvara. Sočasna uporaba močnih zaviralcev
encima CYP3A4. Sočasna uporaba antiaritmikov razreda Ia ali III, razen amiodarona. Za celoten seznam teh zdravil glejte SmPC. Posebna opozorila: sočasna uporaba zmernih zaviralcev CYP3A4, sočasna uporaba zaviralcev P-gp, blaga jetrna
okvara, blaga do zmerna ledvična okvara, starejši bolniki, bolniki z majhno telesno maso, bolniki z zmernim do hudim CHF. Ranexa® 500 mg vsebuje barvilo azo E110, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Ranexa® 750 mg vsebuje laktozo. Bolniki
z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali z malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. In barvilo azo E102, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Neželeni učinki: Najpogostejši
neželeni učinki so omotica, glavobol, zaprtje, bruhanje, navzeja in astenija. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Ranexa®, glejte SmPC. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 60 tabletami. Imetnik dovoljenja
za promet: MIOL, Luksemburg. Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Datum zadnje revizije besedila: 19.3.2012 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com

STOP

Ali veste, dA se
v sloveniji več
kot 60 % bolnikov
zdrAvi z vsAj dvemA
AntihipertenzivnimA
zdrAvilomA?1

novost na slovenskem trgu
UnikAtnA stAlnA kombinACijA
v petih jAkostih2
Ramelso® 2,5 mg/5 mg trde kapsule,
Ramelso® 5 mg/5 mg trde kapsule, Ramelso® 5 mg/10 mg trde kapsule,
Ramelso® 10 mg/5 mg trde kapsule, Ramelso® 10 mg/10 mg trde kapsule
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
SESTAVA: Ena kapsula Ramelso 2,5 mg/5 mg trde kapsule vsebuje 2,5 mg ramiprila in 5 mg amlodipina v obliki amlodipinijevega besilata.
Ena kapsula Ramelso 5 mg/5 mg trde kapsule vsebuje 5 mg ramiprila in 5 mg amlodipina v obliki amlodipinijevega besilata. Ena kapsula
Ramelso 5 mg/10 mg trde kapsule vsebuje 5 mg ramiprila in 10 mg amlodipina v obliki amlodipinijevega besilata. Ena kapsula Ramelso 10
mg/5 mg trde kapsule vsebuje 10 mg ramiprila in 5 mg mlodipina v obliki amlodipinijevega besilata. Ena kapsula Ramelso 10 mg/10 mg trde
kapsule vsebuje 10 mg ramiprila in 10 mg amlodipina v obliki amlodipinijevega besilata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje
6.1. SmPCja. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravljenje hipertenzije pri odraslih. Zdravilo Ramelso je indicirano kot nadomestno zdravljenje
za bolnike, pri katerih je krvni tlak ustrezno urejen s sočasno uporabo ramiprila in amlodipina v odmerkih, z isto kombinacijo jakosti, kot v
zdravilu Ramelso. Odmerjanje in način uporabe: Odmerjanje: Zdravila Ramelso se ne sme uporabljati za začetek zdravljenja hipertenzije.
Odmerek je treba določiti individualno glede na značilnosti bolnika in urejenost krvnega tlaka. Če je treba odmerek prilagoditi, je treba določiti
režim odmerjanja za posameznega bolnika in najprej za vsako posamezno sestavino (ramipril in amlodipin), in ko je le-ta določen, se lahko
preide na zdravilo Ramelso. Priporočeni odmerek je ena kapsula dnevno. Najvišji dnevni odmerek je je ena kapsula 10 mg/10 mg. Posebne
skupine bolnikov: Okvara ledvic: Da bi našli optimalni začetni in vzdrževalni odmerek za bolnike z okvarjenim delovanjem ledvic, je treba pri
teh bolnikih ločeno titrirati odmerke vsake od posameznih sestavin, amlodipina in ramiprila. Ramipril se deloma dializira, zdravilo je treba
uporabiti nekaj ur po hemodializi. Amlodipina se z dializo ne da odstraniti. Amlodipin je treba uporabiti še posebej previdno pri bolnikih, ki se
zdravijo z dializo. Med zdravljenjem z zdravilom Ramelso je treba spremljati delovanje ledvic in serumske ravni kalija. V primeru poslabšanja
ledvične funkcije je treba uporabo zdravila Ramelso prekiniti in ga nadomestiti z ustrezno prilagojenima posameznima učinkovinama. Okvara
jeter: Najvišji dnevni odmerek je 2,5 mg ramiprila. Starejši: Pri starejših bolnikih je zdravljenje priporočljivo začeti z nižjimi odmerki, pri
povečevanju odmerkov pa je potrebna previdnost. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost zdravila Ramelso pri otrocih nista bili
ugotovljeni. Način uporabe: Ker hrana ne vpliva na absorpcijo ramiprila in amlodipina, se lahko zdravilo Ramelso jemlje neodvisno od obrokov.
Priporočeno je, da se zdravilo Ramelso jemlje vsak dan ob istem času. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na ramipril, amlodipin, katerikoli
zaviralec angiotenzinske konvertaze (ACE), derivate dihidropiridina ali za katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.. Ramipril:
Ramiprila se ne sme uporabljati skupaj z zdravili, ki vsebujejo aliskiren, pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali zmerno do hudo okvaro delovanja
ledvic (stopnja glomerularne filtracije (GFR) <60 ml/min/1,73 m²). Anamneza angioedema (hereditarnega, idiopatskega ali angioedema
zaradi zaviralcev ACE ali antagonistov receptorjev angiotenzina II (AIIRA) v preteklosti). Izventelesno zdravljenje, med katerimi pride kri v stik
z negativno nabitimi površinami. Pomembna obojestranska stenoza ledvičnih arterij ali stenoza ledvične arterije edine delujoče ledvice.
Drugo in tretje trimesečje nosečnosti. Hipotenzivna ali hemodinamsko nestabilna stanja. Amlodipin: Huda hipotenzija. Šok (vključno s
kardiogenim šokom). Zapora pretoka krvi iz levega prekata (npr. močno izražena aortna stenoza). Hemodinamično nestabilno srčno
popuščanje po akutnem miokardnem infarktu. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Previdnost je priporočena pri bolnikih,
ki se sočasno zdravijo z diuretiki, zaradi možnosti zmanjšanja intravaskularnega volumna in/ali pomanjkanja natrija. Spremljati je treba
delovanje ledvic in ravni serumskega kalija. Ramipril: Dvojno zaviranje renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema (RAAS): Dvojno zaviranje
RAAS s kombinacijo zdravila Ramelso in aliskirena ni priporočeno zaradi povečanega tveganja hipotenzije in hiperkalimije ter sprememb v
delovanju ledvic. Uporaba zdravila Ramelso v kombinaciji z aliskirenom je kontraindicirana pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali ledvično
okvaro (GFR <60 ml/min/1,73 m²). Posebne skupine bolnikov: Nosečnost: Zdravljenja z zaviralci ACE, se ne sme začeti med nosečnostjo. Pri
bolnicah, ki načrtujejo nosečnost je treba čim prej preiti na alternativno antihipertenzivno zdravljenje z uveljavljenim varnostnim profilom za
uporabo v nosečnosti; razen, če se oceni, da je nadaljnje zdravljenje z zaviralci ACE nujno. Ob potrjeni nosečnosti je treba zdravljenje z
zaviralci ACE takoj prekiniti in, če je primerno, začeti alternativno zdravljenje. Bolniki s posebnim tveganjem za hipotenzijo: Bolniki z močno
aktiviranim sistemom renin-angiotenzin-aldosteron: Pri bolnikih z močno aktiviranim sistemom renin-angiotenzin-aldosteron obstaja
možnost akutnega, izrazitega padca krvnega tlaka in poslabšanja delovanja ledvic zaradi zavrtja ACE, zlasti če je zaviralec ACE ali sočasni
diuretik uporabljen prvič ali prvič v večjem odmerku. Pomembno aktivacijo sistema renin-angiotenzin-aldosteron je treba pričakovati in zato
nujen zdravnikov nadzor krvnega tlaka npr. pri bolnikih s: hudo hipertenzijo, dekompenziranim kongestivnim srčnim popuščanjem,
hemodinamsko pomembno motnjo dotoka v levi prekat ali iztoka iz njega (npr. stenozo aortne ali mitralne zaklopke), z enostransko stenozo
ledvične arterije in drugo funkcionalno ledvico, s pomanjkanjem soli, tekočine ali z možnostjo, da bi se pomanjkanje pojavilo (vključno z
bolniki, ki jemljejo diuretike), cirozo jeter in/ali z ascitesom, velikimi operacijami ali med anestezijo z anestetiki, ki povzročijo hipotenzijo.
Praviloma je treba pred začetkom zdravljenja odpraviti dehidracijo, hipovolemijo in pomanjkanje soli. Prehodno ali trajno srčno popuščanje po
miokardnem infarktu. Bolniki s tveganjem za ishemijo srca ali možganov v primeru akutne hipotenzije. Starejši bolniki. Operacije: Če je mogoče,
je treba zdravljenje z zaviralci ACE, kakršen je ramipril, prekiniti en dan pred operacijo. Spremljanje delovanja levic: Pred zdravljenjem in med
njim je treba spremljati delovanje ledvic in odmerek ustrezno prilagoditi, zlasti v prvih tednih zdravljenja. Angioedem: Poročali so o
angioedemu pri bolnikih zdravljenih z ACE inhibitorji vključno z ramiprilom. Če pride do angioedema, je treba prenehati jemati ramipril.
Nemudoma je treba uvesti ustrezno zdravljenje. Bolnika je treba opazovati vsaj 12 do 24 ur in ga odpustiti šele potem, ko simptomi popolnoma
izginejo. Anafilaktične reakcije med desenzibilizacijo: Med zdravljenjem z zaviralci ACE, se povečata verjetnost in izrazitost anafilaktičnih in
anafilaktoidnih reakcij na strupe žuželk in druge alergene. Hiperkaliemija: Pri nekaterih bolnikih, ki se zdravijo z zaviralci ACE, vključno z
ramiprilom, so zabeležili hiperkaliemijo. Bolniki, pri katerih obstaja tveganje za pojav hiperkaliemije, so bolniki z ledvično insuficienco,
starejši bolniki (> 70 let), bolniki z neurejeno sladkorno boleznijo, uporabniki kalijevih soli, diuretikov, ki varčujejo s kalijem, in drugih zdravil,
ki zvišujejo koncentracijo kalija v plazmi, in bolniki z motnjami, kakršne so npr. dehidracija, akutna dekompenzacija srca, metabolična
acidoza. Če presodite, da je sočasna uporaba naštetih zdravil primerna, je priporočljivo redno kontrolirati vrednost kalija v serumu.
Nevtropenija/agranulocitoza: Redko so zabeležili nevtropenijo ali agranulocitozo kakor tudi trombocitopenijo in anemijo, poročali so tudi o
depresiji kostnega mozga. Priporočljive so kontrole belih krvnih teles, saj lahko odkrijemo morebitno levkopenijo. Kašelj: Med jemanjem
zaviralcev ACE je opisan kašelj. Značilno je, da je ta kašelj neproduktiven, trdovraten in po prekinitvi zdravljenja izgine. Amlodipin: Varnost in
učinkovitost amlodipina pri hipertenzivni krizi nista bili ugotovljeni. Posebne skupine bolnikov: Bolniki s srčnim popuščanjem: Bolnike s srčnim
popuščanjem je treba zdraviti previdno. Zaviralce kalcijevih kanalčkov, vključno z amlodipinom, je treba pri bolnikih s kongestivnim srčnim
popuščanjem uporabljati previdno, ker lahko povečajo tveganje za nadaljnje srčnožilne zaplete in umrljivost. Bolniki z okvaro delovanja jeter:
Pri bolnikih z okvaro jeter je razpolovni čas amlodipina podaljšan, vrednosti AUC pa so višje. Amlodipin je zato pri teh bolnikih treba uvesti v
odmerkih s spodnje meje odmernega območja. Starejši bolniki: Pri starejših bolnikih je pri povečevanju odmerka potrebna previdnost.
MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Ramipril: Kontraindicirane kombinacije: Zdravila, ki
vsebujejo aliskiren: Kombinacija zdravila Ramelso z zdravili, ki vsebujejo aliskiren, je kontraindicirana pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali
zmerno do hudo okvaro delovanja ledvic (GFR <60 ml/min/1,73 m²) in ni priporočena pri drugih bolnikih. Izventelesna zdravljenja, med
katerimi pride kri v stik z negativno nabitimi površinami, npr. dializa ali hemofiltracija z določenimi visokopretočnimi membranami (npr.
poliakrilonitrilnimi membranami) in afereza lipoproteina majhne gostote z dekstranovim sulfatom, zaradi večjega tveganja za hude
anafilaktoidne reakcije. Previdnostni ukrepi: Kalijeve soli, heparin, diuretiki, ki varčujejo s kalijem, in druge zdravilne učinkovine, ki zvišujejo
kalij v plazmi (vključno z zaviralci receptorjev angiotenzina II, trimetoprimom, takrolimusom, ciklosporinom): Lahko se pojavi hiperkaliemija,
zato je treba natančno kontrolirati vrednost kalija v krvi. Antihipertenzivna zdravila (npr. diuretiki) in druge snovi, ki lahko znižajo krvni tlak
(npr. nitrati, triciklični antidepresivi, anestetiki, akutno pitje alkohola, baklofen, alfuzosin, doksazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin):
Pričakovati je treba večje tveganje za hipotenzijo. Vazopresorski simpatikomimetiki in druge snovi (npr. izoproterenol, dobutamin, dopamin,
adrenalin), ki lahko zmanjšajo antihipertenzivni učinek ramipirila: Priporočljivo je kontrolirati krvni tlak. Alopurinol, imunosupresivi,
kortikosteroidi, prokainamid, citostatiki in druge snovi, ki lahko spremenijo število krvnih celic: Večja verjetnost hematoloških reakcij. Litijeve
soli: Zaviralci ACE lahko zmanjšajo izločanje litija, zato se toksični učinki litija lahko povečajo. Antidiabetična zdravila, vključno z inzulinom:
Pojavi se lahko hipoglikemična reakcija. Priporočljivo je kontrolirati koncentracijo glukoze v krvi. Nesteroidna protivnetna zdravila in
acetilsalicilna kislina: Pričakovati je zmanjšanje antihipertenzivnega učinka ramprila. Poleg tega lahko sočasno zdravljenje z zaviralci ACE in
nesteroidnimi protivnetnimi zdravili poveča tveganje za poslabšanje delovanja ledvic in zvišanje koncentracije kalija v krvi. Amlodipin: Vplivi
drugih zdravil na amlodipin: Zaviralci CYP3A4: Sočasna uporaba amlodipina z močnimi ali zmernimi zaviralci CYP3A4 (zaviralci proteaze,
azolski antimikotiki, makrolidi, kot sta eritromicin ali klaritromicin, verapamil ali diltiazem) lahko povzroči pomembno povečanje
izpostavljenosti amlodipinu. Induktorji CYP3A4: Sočasna uporaba induktorjev CYP3A4 (npr. rifampicin, šentjanževka) lahko povzroči znižanje
plazemske koncentracije amlodipina. Sočasna uporaba amlodipina in grenivke ali grenivkinega soka ni priporočljiva, saj se pri nekaterih
bolnikih lahko poveča biološka uporabnost. Dantrolen (infuzija): Po dajanju verapamila in intravenske infuzije dantrolena so pri živalih opazili
ventrikularno fibrilacijo in srčnožilni kolaps s smrtnim izidom, v povezavi s hiperkaliemijo. Vplivi amlodipina na druga zdravila: Učinki
amlodipina na znižanje krvnega tlaka prispevajo k učinkom drugih antihipertenzivov na znižanje krvnega tlaka. V kliničnih študijah
medsebojnega delovanja amlodipin ni vplival na farmakokinetiko atorvastatina, digoksina, varfarina ali ciklosporina. Odmerek simvastatina
je treba pri bolnikih, ki jemljejo amlodipin, omejiti na 20 mg dnevno. NEŽELENI UČINKI: Med zdravljenjem z ramiprilom in amlodipinom kot
samostojnima učinkovinama so poročali o naslednjih neželenih učinkih: Pogosti: zvišanje kalija v krvi, glavobol, omotičnost, somnolenca,
vrtoglavica, glavobol (še posebno na začetku zdravljenja), palpitacije, hipotenzija, ortostatska hipotenzija, sinkopa, vročinski oblivi,
neproduktiven dražeč kašelj, bronhitis, sinuzitis, dispneja, vnetje prebavil, prebavne motnje, nelagodje v trebuhu, dispepsija, driska, navzea,
bruhanje, bolečine v trebuhu. Ostali neželeni učinki so občasni, redki, zelo redki ali neznane pogostosti. OPREMA: Škatla z 28 trdimi
kapsulami po 2,5 mg ramiprila in 5 mg amlopina. Škatla z 28 trdimi kapsulami po 5 mg ramiprila in 5 mg amlopina. Škatla z 28 trdimi
kapsulami po 5 mg ramiprila in 10 mg amlopina Škatla z 10 trdimi kapsulami po 5 mg ramiprila in 5 mg amlopina Škatla z 28 trdimi kapsulami
po 10 mg ramiprila in 10 mg amlopina. NAČIN IZDAJE ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. IMETNIK DOVOLJENJA
ZA PROMET: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija. INFORMACIJA PRIPRAVLJENA: marec 2015 (Ref
- SmPC- 3. 9. 2014). Pred izdajanjem ali predpisovanjem zdravila Ramelso, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti
zdravila, ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.
SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST | SI1503312137 | Informacija pripravljena: marec 2015
Vira: 1. http://vademekum.lek.si/e-hipertenzija/, vpogled marec 2015. 2. www.cbz.si, vpogled marec 2015.

www.lek.si | Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
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Za bolnike z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in vsaj
enim dodatnim dejavnikom tveganja za možgansko kap*

Izberite ELIQUIS®;

Superiornost v primerjavi z varfarinom
pri treh pomembnih izidih
Boljše preprečevanje možganske kapi/sistemske embolije1,2:
21% RZT, p = 0,0114
Boljši varnostni proﬁl glede pojavnosti večjih krvavitev1,2:
31% RZT, p < 0,0001
Večje zmanjšanje umrljivosti zaradi vseh vzrokov1,2:
11% RZT, p = 0,0465
Ni potrebe po spremljanju vrednosti INR2

ELIQUIS®: Edini peroralni antikoagulant, ki je pokazal

VSE NAŠTETO
RZT = Relativno znižanje tveganja
INR = International Normalized Ratio (mednarodno umerjeno razmerje)

LITERATURA:
1. C.B.Granger in sod.: Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011;365: 981-92.
2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Eliquis 28. 7. 2014
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Pﬁzer Luxembourg SARL, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 51, Avenue J.F. Kennedy, L – 1855,
Pﬁzer, podružnica Ljubljana, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana

Ker so pomembni vsi izidi.

ELI-06-14

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Eliquis 2,5 mg in 5 mg ﬁlmsko obložene tablete
▼Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje
4.8 povzetka glavnih značilnosti zdravila, kako poročati o neželenih učinkih.
Sestava in oblika zdravila: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg oziroma 5 mg apiksabana. Indikacije: Preprečevanje venskih trombemboličnih dogodkov (VTE) pri odraslih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena.
Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo (NVAF) in enim ali več dejavniki tveganja: predhodna možganska kap ali prehodna možganska ishemija (TIA), starost ≥ 75 let, hipertenzija,
sladkorna bolezen, simptomatsko srčno popuščanje (razred ≥ II po NYHA). Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe:
Preprečevanje VTE: načrtovana kirurška zamenjava kolka ali kolena (VTEp): Priporočeni odmerek je 2,5 mg peroralno dvakrat na dan, bolnik mora začetni odmerek vzeti od 12 do 24 ur po operaciji, zdravljenje naj traja od 32 do 38 dni (kolk)
ali od 10 do 14 dni (koleno). Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF: Priporočeni odmerek je 5 mg peroralno dvakrat na dan. Zmanjšanje odmerka: 2,5 mg dvakrat na dan pri bolnikih z NVAF in najmanj dvema
od naslednjih značilnosti: starost ≥ 80 let, telesna masa ≤ 60 kg ali serumska koncentracija kreatinina ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromolov/l). Zdravljenje je treba nadaljevati dolgo časa. Zdravljenje GVT, zdravljenje PE ter preprečevanje ponovne
GVT in PE (VTEt): Priporočeni odmerek za zdravljenje akutne GVT in zdravljenje PE je 10 mg peroralno dvakrat na dan prvih 7 dni, čemur sledi 5 mg peroralno dvakrat na dan (kratkotrajno zdravljenje mora temeljiti na prehodnih dejavnikih
tveganja (npr. nedavni kirurški poseg, poškodba, imobilizacija). Priporočeni odmerek za preprečevanje ponovne GVT in PE je 2,5 mg peroralno dvakrat na dan. Če je indicirano preprečevanje ponovne GVT in PE, je treba po koncu
6-mesečnega zdravljenja z Eliquisom 5 mg dvakrat na dan ali drugim antikoagulantom uvesti odmerek 2,5 mg dvakrat na dan. Trajanje zdravljenja se določi individualno po skrbni oceni koristi zdravljenja glede na tveganje za krvavitve.
Pozabljeni odmerek: Bolnik mora vzeti odmerek takoj, ko se spomni, nato pa nadaljevati z jemanjem zdravila dvakrat na dan, kot pred tem. Zamenjava zdravila: Prehod s parenteralnega zdravljenja z antikoagulanti na zdravljenje z Eliquisom
(in obratno) je mogoč ob naslednjem predvidenem odmerku. Teh zdravil se ne sme jemati sočasno. Prehod z zdravljenja z antagonistom vitamina K (AVK) na Eliquis: Z dajanjem varfarina oz. drugega AVK je treba prenehati in začeti z uporabo
Eliquisa, ko je vrednost mednarodno umerjenega razmerja (INR) < 2,0. Prehod z Eliquisa na zdravljenje z AVK: Z dajanjem Eliquisa nadaljevati še najmanj 2 dneva po začetku zdravljenja z AVK; po dveh dneh sočasne uporabe je treba določiti
vrednost INR pred naslednjim predvidenim odmerkom Eliquisa; s sočasno uporabo je treba nadaljevati, dokler ni vrednost INR ≥ 2,0. Okvara ledvic: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (kreatininski očistek 15-29 ml/min) veljajo naslednja
priporočila: pri VTEp, zdravljenju GVT, zdravljenju PE in preprečevanju ponovne GVT ter PE (VTEt) je treba apiksaban uporabljati previdno; pri preprečevanju možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF morajo bolniki prejemati
manjši odmerek, tj. 2,5 mg dvakrat na dan; pri bolnikih z očistkom kreatinina < 15 ml/min ali pri bolnikih na dializi kliničnih izkušenj ni, zato uporaba ni priporočljiva. Okvara jeter: Glejte kontraindikacije, spodaj. Pri hudi okvari jeter uporaba
ni priporočljiva. Pri blagi ali zmerni okvari jeter je treba zdravilo uporabljati previdno; odmerka ni treba prilagajati. Pri bolnikih s povečanimi vrednostmi jetrnih encimov/vrednostmi skupnega bilirubina ≥ 1,5-kratne zgornje meje normale
je treba zdravilo uporabljati previdno. Pred začetkom uporabe zdravila je treba preveriti delovanje jeter. Kardioverzija (NVAF): Med kardioverzijo lahko bolniki še naprej uporabljajo apiksaban. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost
nista bili dokazani, podatkov ni na voljo. Način uporabe: Bolnik naj tableto pogoltne skupaj z vodo, s hrano ali brez nje. Kontraindikacije: Preobčutljivost na apiksaban ali katerokoli pomožno snov. Aktivna, klinično pomembna krvavitev.
Bolezen jeter, povezana z motnjami strjevanja krvi in s klinično pomembnim tveganjem za krvavitve. Lezija ali bolezensko stanje, če le-ta predstavlja pomemben dejavnik tveganja za večje krvavitve (npr. razjeda v prebavilih, maligne
neoplazme itd.). Sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulantom (razen v posebnih primerih, ko gre za menjavo antikoagulantnega zdravljenja, ali kadar se nefrakcionirani heparin daje v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje
prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra). Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Tveganje za krvavitve: Bolnika je treba skrbno spremljati glede pojava znakov krvavitve; posebna previdnost je potrebna pri
stanjih, ki jih spremlja večje tveganje za krvavitve. V primeru pojava hude krvavitve je treba zdravljenje prekiniti. Interakcije z drugimi zdravili, ki vplivajo na hemostazo: Sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulantom je
kontraindicirano. Sočasna uporaba skupaj z zaviralci agregacije trombocitov poveča tveganje za krvavitve. Po kirurškem posegu sočasna uporaba drugih zaviralcev agregacije trombocitov ni priporočljiva. Bolniki s protetičnimi srčnimi
zaklopkami: Varnosti in učinkovitosti pri teh bolnikih (z atrijsko ﬁbrilacijo ali brez nje) niso raziskovali, zato uporaba zdravila v takem primeru ni priporočljiva. Kirurški posegi in invazivni postopki: Z uporabo je treba prenehati najmanj 48
ur pred načrtovano operacijo ali invazivnimi postopki, pri katerih je prisotno zmerno ali veliko tveganje za krvavitve, oziroma 24 ur prej, če je prisotno majhno tveganje. Če operacije ni mogoče odložiti, je potrebna ustrezna previdnost, ob
upoštevanju povečanega tveganja za krvavitve. Po posegu je treba zdravljenje z apiksabanom čimprej ponovno začeti, pod pogojem, da klinična situacija to dovoljuje in da je bila vzpostavljena zadostna hemostaza. Začasna prekinitev
zdravljenja: Ob prekinitvi uporabe antikoagulantov zaradi aktivne krvavitve, načrtovane operacije ali invazivnih postopkov so bolniki izpostavljeni povečanemu tveganju za trombozo; prekinitvam zdravljenja se je treba izogibati, če pa je
antikoagulantno zdravljenje treba začasno prekiniti, je treba z zdravljenjem čimprej ponovno začeti. Spinalna/epiduralna anestezija ali punkcija: Obstaja tveganje za pojav epiduralnega ali spinalnega hematoma, ki lahko povzroči
dolgotrajno ali trajno paralizo. Hemodinamsko nestabilni bolniki s PE ali bolniki, ki potrebujejo trombolizo ali pljučno embolektomijo: Zdravilo ni priporočljivo kot alternativa nefrakcioniranemu heparinu. Bolniki z aktivnim rakom: Varnost
in učinkovitost apiksabana pri zdravljenju GVT, zdravljenju PE in preprečevanju ponovne GVT ter PE pri bolnikih z aktivnim rakom nista bili dokazani. Starejši bolniki: Večja starost lahko poveča tveganje za krvavitve. Telesna masa: Majhna
telesna masa (< 60 kg) lahko poveča tveganje za krvavitve. Pri sočasnem jemanju skupaj z acetilsalicilno kislino je potrebna previdnost. Kirurški poseg pri zlomu kolka: Uporaba apiksabana pri teh bolnikih ni priporočljiva. Laboratorijski
parametri: Apiksaban vpliva na vrednosti testov strjevanja krvi. Informacije o pomožnih snoveh: Vsebuje laktozo; bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/
galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Zaviralci CYP3A4 in P-gp: Pri bolnikih, ki se sočasno sistemsko zdravijo z zdravili, ki so močni zaviralci obeh (npr.
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ritonavir), uporaba Eliquisa ni priporočljiva. Induktorji CYP3A4 in P-gp: Pri sočasni uporabi močnih induktorjev obeh (npr. rifampicin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, šentjanževka)
odmerka apiksabana ni treba prilagajati, vendar pa je treba apiksaban za VTEp, preprečevanje možganske kapi ter sistemske embolije pri bolnikih z NVAF in preprečevanje ponovne GVT ter PE uporabljati previdno. Uporaba apiksabana ni
priporočljiva za zdravljenje GVT in PE pri bolnikih, ki prejemajo sočasno sistemsko zdravljenje z močnimi induktorji tako CYP3A4 kot P-gp, saj je lahko učinkovitost poslabšana. Antikoagulanti, zaviralci agregacije trombocitov in NSAID: Pri
sočasni uporabi Eliquisa in NSAID (vključno z acetilsalicilno kislino) je potrebna previdnost, saj ta zdravila povečajo tveganje za krvavitve. Učinkovin, ki so povezane z resnimi krvavitvami (npr. trombolitične učinkovine, antagonisti GPIIb/
IIIa receptorjev, tienopiridini (npr. klopidogrel), dipiridamol, dekstran in sulﬁnpirazon) ni priporočljivo uporabljati skupaj z Eliquisom. Aktivno oglje: Dajanje aktivnega oglja zmanjšuje izpostavljenost apiksabanu. Plodnost, nosečnost in
dojenje: Uporaba med nosečnostjo ni priporočljiva. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/neuvedbo zdravljenja z apiksabanom. Pri študijah na živalih vpliva na plodnost niso ugotovili. Vpliv na sposobnost
vožnje in upravljanja s stroji: Nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Neželeni učinki: Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10) neželeni učinki so pri VTEp anemija, krvavitve, hematomi, navzea in
kontuzije; pri NVAF očesne krvavitve (vključno s krvavitvami v očesni veznici), krvavitve, hematomi, epistaksa, krvavitve v prebavilih, krvavitve v rektumu, krvavitve iz dlesni, hematurija in kontuzije; pri VTEt pa krvavitve, hematomi,
epistaksa, krvavitve v prebavilih, krvavitve v rektumu, krvavitve iz dlesni, hematurija in kontuzije. Uporaba Eliquisa je lahko povezana z večjim tveganjem za pojav prikrite ali manifestne krvavitve iz kateregakoli tkiva ali organa. Posledično
se lahko razvije posthemoragična anemija. Način in režim izdaje: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bristol-Myers Squibb/Pﬁzer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park,
Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1DH, Velika Britanija. Datum zadnje revizije besedila: 28.07.2014
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Samo za strokovno javnost

*ELIQUIS®: Neposredni zaviralec faktorja Xa za peroralno uporabo, indiciran za:
• preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in enim ali več dejavniki tveganja, kot so predhodna
možganska kap ali prehodna možganska ishemija; starost ≥ 75 let; hipertenzija; sladkorna bolezen; simptomatsko srčno popuščanje (razred ≥ II po NYHA),
• zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih.2
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Distribuira in zastopa:
BORMIA d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 – Nova Gorica
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1 tableta zjutraj + 1 tableta zvecˇer
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Učinkovito
zniža
krvni tlak
in

ščiti srce

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

1. Leonetti G et al. Blood Pressure 15 (Suppl 1): 18 -26 (2006) 2. Subissi A et al. Cardiovasc Drug Reviews 17(2): 115 – 133 (1999) 3. Cushman DW
et al. Br J Clin Pharmacol 28; 115 S – 131 S (1989) 4. Cominacini L et al. Am J Hypert 15, 891 – 895 (2002) 5. Borghi C et Ambrosioni E. Am Heart J
153(3): 445.e7 - 445.e14 (2007) 6. Borghi C et al. Am J Cardiol 78: 317 -322 (1996)
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medical dental d.o.o.
1000 Ljubljana, Vošnjakova 6, T: +386 1 432 74 00,
F: +386 1 431 83 08, www.kastor-md.si
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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.
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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