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PREDGOVOR
Atrijska fibrilacija ima v klinični medicini velik pomen in je eden od večjih problemov javnega zdravja. Atrijska fibrilacija je najpogostejša srčna aritmija. Število bolnikov z atrijsko
fibrilacijo narašča s stopnjo incidence <0,5 % pri ljudeh od 40–50 let pa do 5–15 % pri
ljudeh starih 80 let. Ima jo več kot 2 % oseb starejših od 50 let in več kot 9 % starejših od
80 let. Ob starajočem se prebivalstvu to pomeni za zdravnika vedno več bolnikov in večji
strošek za zdravstveni sistem.
Zdravljenje atrijske fibrilacije sestavlja preprečevanje možganske kapi s peroralno antikoagulacijskim zdravljenjem ali z okluzijo avrikule levega preddvora z zapiralom, izvirno
zdravljenje sočasnih bolezeni in simptomatsko izboljšanje s pomočjo urejanja srčne frekvence in/ali urejanja ritma. Nefarmakološki način zdravljenja sta električna kardioverzija in kateterska ablacija struktur atrija in sočasno kirurško zdravljenje atrijske fibrilacije
ob posegu na srcu zaradi druge bolezni.
Napredek pri razumevanju mehanizmov in možnostih zdravljenja atrijske fibrilacije zahteva, da zdravnik vsakega bolnika obravnava individualno, le tako se lahko odloči o najbolj primerni možnosti zdravljenja.
Na srečanju bomo prikazali zadnje dosežke na področju diagnostične obravnave atrijske
fibrilacije, zdravljenja z zdravili in s perkutanimi posegi na srcu.
Z letošnjim srečanjem uvajamo nekatere brezpapirne novosti - zbornik je dosegljiv le v
digitalni obliki na naši spletni strani www.boleznisrca.com. Tam najdete tudi vse prejšnje
številke.
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov in sodelovanje na posvetu.
Podjetjem Amgen, Aspen Pharma, Astra Zeneca, Bayer, Berlin Chemie, Boehringer–
Ingelheim, Bormia, Cardiomedical, Dmed, Kastor MD, Krka, Lek, Medis, Merck, Merck
Sharp &Dohme, Sava Turizem, Schiller, Servier, Orion, Pfizer, Pliva Teva, Terme Krka se
zahvaljujemo za podporo pri izvedbi simpozija.

						Matjaž Bunc in Iztok Gradecki

Novo mesto, 07. 04 .2016
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ELEKTROFIZIOLOŠKI IN PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI TER
DEJAVNIKI TVEGANJA PRI ATRIJSKI FIBRILACIJI
David Žižek

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo
Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana

Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša motnja srčnega ritma. Poleg starosti je pojavnost AF tesno povezana z arterijsko hipertenzijo, sladkorno boleznijo, srčno-žilnimi boleznimi, debelostjo in hipertirozo. Mehanizmi zgoraj naštetih dejavnikov pri nastanku AF
niso povsem pojasnjeni. Najverjetneje se vpletajo v patofiziologijo delovanja preddvorov
in vplivajo na 'sprožilce' AF ali sodelujejo pri nastanku podlage za 'vzdrževanje' aritmije.
Na nastanek AF vplivajo tudi avtonomno živčevje, vnetje, debelost in genetika (1).
Osnovna elektrofiziologija preddvora in atrio-ventrikularnega vozla
Elektrofiziološke (EF) značilnosti preddvora omogočajo nastanek kompleksnih vzorcev
prevajanja in zelo visokih frekvenc preddvornega ritma, ki jih zasledimo pri AF. Te značilnosti so: kratkatrajni akcijski potencial, hitra celična reaktivacija ob kratki refraktarni
dobi, hitra električna prevodnost in krajšanje refraktarne dobe z naraščajočo frekvenco
(2). Odgovor prekatov pri AF je tipično nereden z različnimi frekvencami, ki so odvisne od
'prepustnosti' atrio-ventrikularnega (AV) vozla. Na prevodnost AV vozla vplivajo številni
dejavniki: elektrofiziološke značilnosti, različna zdravila (blokatorji beta, blokatorji kalcijevih kanalčkov, digoksin itd.) in avtonomni živčni sistem. Elektrofiziološke značilnosti AV
vozla se v primerjavi s preddvornimi precej razlikujejo: počasnejša celična reaktivacija,
počasnejša prevodnost, relativna neodvisnost refraktarne dobe od frekvence. Odgovor
prekatov ima tako pri AF razpon med 90 - 170 utripi na minuto. Pri nižjih frekvencah
(<60 /min) gre lahko za bolezen AV vozla, vpliv zdravil ali poudarjen vagalni tonus. Višje
frekvence prekatov pri AF (> 200 /min) so lahko posledica kateholaminskega presežka ali
prisotnost akcesorne poti pri sindromu preekscitacije (3).
Dejavniki tveganja za nastanek atrijske fibrilacije
Glavni dejavniki tveganja za nastanek AF v razvitih državah so:
• arterijska hipertenzija (60 - 80 %)
• srčno-žilne bolezni, ki vklučujejo različne kardiomiopatije, bolezni zaklopk in koronarno
bolezen (25 - 30 %)
• srčno popuščanje NYHA II - IV (30 %)
• sladkorna bolezen (20 %)
• starost.
Mehanizmi vpliva dejavnikov tveganja na pojavnost AF niso povsem razjasnjeni. Najverjetneje povzročijo dilatacijo in brazgotinjenje levega preddvora (LP), ki je osnovna podlaga za vzdrževanje aritmije. Hkrati povečajo verjetnost hitrega električnega proženja, ki
navadno izvira iz pulmonalnih ven (PV)(4).
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Patofiziološki mehanizmi pri atrijski fibrilaciji
Atrijska fibrilacija je lahko paroksimalna (do 7 dni), perzistentna (>7 dni) oz. kronična (traja
>12 mesecev). Različno trajanje oz. 'trdovratnost' aritmije je najverjetneje posledica interakcije med 'sprožilcem' AF in podlage za 'vzdrževanje' aritmije. Hitra električna proženja
iz PV sprožijo AF. V zgodnjem obdobju, ko je preddvor še relativno zdrav, se aritmija
spontano prekine in preide v sinusni ritem. Kasneje prihaja do vse večjega preoblikovanja preddvora in posledičnega nastanka podlage za vse daljše vzdrževanje aritmije,
ki se spontano ne prekine več in postane perzistentna. Ko je preoblikovanje preddvora
tako napredovalo, da vzdrževanje sinusnega ritma ni več mogoče in različni medicinski
ukrepi niso več smiselni, je AF permanentna (5).
Že eno samo mesto hitrega proženja v smeri preddvora lahko povzroči fibrilacijsko
prevajanje. Najpogostejša mesta teh proženj so navadno v PV, katerih izolacija je eden
glavnih namenov EF invazivnih posegov (ablacije). V literaturi je mogoče zaslediti številne aritmogene sprožilce AF, ki niso vezani na PV: supraventrikularni dodatni utripi in
aritmije (atrijska undulacija, AVNRT). Znani so tudi različni reverzibilni sprožilci: različni
srčnožilni operativni posegi in transplantacija, alkohol, infekt, hipertiroza in akutne hemodinamske spremembe (1, 5, 6).
Poleg sprožilcev je pri AF pomembna tudi podlaga za 'vzdrževanje' aritmije, ki je posledica ena ali več nepravilnosti preddvornega tkiva. Aritmogeni substrat preddvora je
najverjetnejši razlog, da je uspešnost prvega EF ablacijskega posega izolacije PV pri AF
po enem letu le 40 do 60 %. Podlaga za vzdrževanje aritmije je najverjetneje sestavljena
iz različnih preddvornih fokalnih sprožilcev in manjših področij kroženja (micro re-entry področja). Podlaga nastaja pri preoblikovanju preddvora, ki je toliko bolj poudarjeno kolikor dlje traja AF, kar opredeljuje koncept 'AF vzdržuje AF'. Ločimo strukturno in
električno preoblikovanje preddvora, ki lahko nastajata tudi sočasno. Pri strukturnem
preoblikovanju gre predvsem za brazgotinjenje preddvora, medtem ko pri električnem
preoblikovanju opisujejo predvsem spremembe refraktarne dobe, prevodnosti različnih
področij preddvora in spremenjeno delovanje ionskih kanalčkov. Za EF spremembe v
delovanju preddvora zadostuje že nekaj minuten paroksizem AF, medtem ko strukturne
spremembe potekajo počasneje (7, 8).
Drugi dejavniki za nastanek atrijske fibrilacije
Pri nastanku AF sodelujejo tudi številni drugi dejavniki. Med najpomembnejšemi je
vsekakor avtonomni živčni sistem, saj naj bi AF, ki je povezana z naporom, povezovali
s simpatičnim prevzdraženjem, AF pri mlajših bolnikih brez strukturne bolezni srca pa
s prevlado parasimpatičnega živčnega sistema (9). Pomembno vlogo pri nastanku AF
pripisujejo tudi debelosti, ki lahko vpliva na povečanje preddvora, vnetje in brazgotinjenje. Zmanjšanje telesne teže je pomembno vplivalo na manjšo pojavnost AF (10). V zadnjem času obstaja tudi vse več dokazov o pomenu genetike pri razvoju AF, saj družinsko
obremenjenost povezujejo s 40 % povečanim tveganjem za pojavnost aritmije. Genetika
ima verjetno tudi pomembno vlogo za nastanek 'osamljene' AF pri bolnikih brez strukturne bolezni srca (11).
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Zaključek
Atrijska fibrilacija je kompleksna aritmija, ki zahteva celovit pristop zdravljenja. Medikamentozno zdravljenje in EF ablacija sta uveljavljeni metodi zdravljenja AF. Vendar je za
uspešno zmanjšanje pojavnosti potrebno upoštevati patofiziologijo nastanka, ki obsega
'sprožilce' in različne dejavnike, ki sodelujejo pri nastanku podlage za 'vzdrževanje' aritmije.
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DEFINICIJA, KLASIFIKACIJA IN EPIDEMIOLOŠKI PODATKI
O ATRIJSKI FIBRILACIJI
Andrej Pernat

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo
Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana

Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša obstojna tahiaritmija pri odrasli populaciji. Prvič
je bila opisana že leta 1909 (1). Prevalenca in incidenca AF sta v stalnem naraščanju.
Zaradi hitrega naraščanja števila bolnikov z AF, so jo poimenovali tudi epidemija 21.
stoletja, saj skupaj s srčnim popuščanjem predstavlja največji zdravstveni problem na
področju srčnožilnih obolenj. V različnih raziskavah so dokazali, da je AF povezana s
povečanim tveganjem za možgansko kap, srčnomišični infarkt, kognitivni upad, ledvično odpovedovanje in po nekaterih podatkih tudi s povečano umrljivostjo (2, 3). Zaradi
naraščajoče incidence AF, ki najpogosteje prizadene starejšo populacijo in pridruženih
zapletov AF postajajo stroški zdravljenja AF in njenih posledic zmeraj večje breme zdravstvenega sistema. Raziskava, ki je ocenila stroške povezane z zdravljenjem AF v petih
Evropskih državah (Gr, It, Šp, NL, PL) je pokazala, da na letni ravni strošek za bolnika z
AF znaša med 1000 € (PL) do 3200 € (It) kar za vseh 5 držav znaša 6,2 miliarde € (4).
Definicija
Za postavitev pravilne diagnoze potrebujemo 12 kanalni elektrokardiografski posnetek.
Atrijska fibrilacija je motnja srčnega ritma, ki jo opredeljujejo naslednje lastnosti (5):
• Popolnoma neredna srčna frekvenca, ki jo na povrhnjem elektrokardiogramu vidimo
kot spreminjajoče se razdalje med posamičnimi kompleksi QRS, ki ne sledijo nobenemu ponavljajočemu vzorcu.
• Odsotnost znakov redne, organizirane električne aktivnosti preddvorov na povrhnjem
elektrokardiogramu. V začetni fazi bolezni, ko je fibrilatorna aktivnost preddvorov še
nekoliko počasnejša in organizirana lahko v nekaterih odvodih, predvsem v V1, vidimo
deloma organiziran vzorec. Takšno obliko so včasih poimenovali fibroundulacija.
• Hitrost atrijske aktivacije, intervali med posamičnimi atrijskimi aktivacijami so neredni
in zelo hitri. Frekvenca atrjskih aktivacij je 300/min ali več. Slednjega na povrhnjem
elektrokardiografskem posnetku zmeraj ne moremo zaslediti, lahko pa izmerimo med
elektrofiziološko preiskavo.
Razdelitev
V klinične namene glede na obliko napadov in trajanje AF delimo v štiri razrede (5). Pri
tem je potrebno omeniti, da gre predvsem za arbitrarno razdelitev, saj je tveganje zapletov, predvsem možganske trombembolične kapi, neodvisno od oblike AF.
• Paroksizmalna AF. Paviloma je to začetna pojavna oblika aritmije pri večini ljudi, ki so
simptomatski. Gre za napade AF, ki prenehajo sami znotraj 7 dni.
• Perzistentna AF. Pri tej obliki napadi trajajo več kakor 7 dni in jih je pogosto potrebno
prekiniti z električno ali medikamentozno kardioverzijo.
• Dolgotrajna perzistentna AF. Tako poimenujemo AF, ki je nepretrgoma prisotna več
kakor 1 leto, vendar se odločimo, da bomo poskusili vzpostaviti sinusni ritem.
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• Permanentna AF. Tako opredelimo dolgotrajno AF, kadar se skupaj z bolnikom odločimo, da poskusi doseganja sinusnega ritma niso smiselni in je AF sprejeta kot trajni
ritem.
Pogosto se zgodi, da AF ugotovimo naključno, ob pregledu zaradi drugih vzrokov in
ne palpitacij. Po nekaterih podatkih je kar 24 % do 50 % primerov AF asimptomatskih.
Takšno obliko poimenujemo nema AF. Asimptomatska oblika AF je pogostejša pri bolnikih z dolgotrajno perzistentno ali permanentno obliko AF (6). To je pomembno, ker se v
mnogih primerih AF odkrije šele, ko pride do zapleta, npr. možganske kapi. Zato je pri ljudeh v starosti nad 65 let in s prisotnimi dejavniki tveganja za nastanek AF smotrno letno
sledenje s palpacijo pulza in avskultacijo srca, ter občasni posnetki elektrokardiograma.
Naravni progres bolezni je glede na to, da je AF pogosto asimptomatska, težko natančno opredeljevati in je odvisen predvsem od metod uporabljenih za detekcijo AF.
Včasih je prevladovalo mnenje, da pri večini ljudi AF iz začetne paroksizmalne oblike skozi
čas postopno preide v permanentno obliko. Vendar glede na izsledke raziskav kaže, da
se to zgodi zgolj pri četrtini do tretjini bolnikov. Pri 71 bolnikih, ki so jim z EKG dokumentirali
paroksizmalno ali perzistentno obliko AF, je v 30 letih pri 29 % prišlo do prehoda v permanentno obliko. Pri večini je do prehoda v permanentno obliko prišlo v prvih 15 letih po
ugotovljeni AF (7). Dokaj podobne rezultate je podala tudi novejša raziskava pri bolnikih,
ki so imeli vstavljen srčni spodbujevalnik s kontinuiranim sledenjem srčnega ritma. Po 7
do 10 letih od dokumentirane AF je v dolgotrajno perzistentno ali permanentno obliko
AF prešlo 24 % bolnikov.
Epidemiologija

Prevalenca AF. Prevalenca definira delež populacije, ki je v danem trenutku prizadeta z
boleznijo, npr. z AF. Prevalenco AF je težko natančno določiti. S presejalnimi metodami
z EKG zajamemo večinoma bolnike, ki imajo trajno obliko AF. Precejšen delež bolnikov z
AF je asimptomatski in z vprašalniki, ki slonijo na simptomih AF jih ne zajamemo. Zato
je prevalenca AF verjetno podcenjena. Ocenjuje se, da je prevalenca AF med splošno
odraslo populacijo okoli 1 % (8).
V nedavni raziskavi, ki je opredeljevala epidemiološke podatke povezane z razširjenostjo
AF so ocenili, da naj bi na svetu bilo leta 2010 okoli 33,5 milijona ljudi z AF (9). V Evropi
je v letu 2010 AF imelo okoli 8, 8 milijona ljudi starih nad 55 let, do leta 2060 pa bo ta
številka narasla na 18 milijonov (10). Hkrati se pojavnost AF skozi čas vztrajno veča, tudi
če odštejemo vpliv starajočega se prebivalstva. V starejši raziskavi so ugotovili, da se je
pojavnost AF med leti 1980 in 2000 povečala za 13 %. Glede na novejše podatke velikih
epidemioloških raziskav pa se tendenca naraščanja pojavnosti AF v letih 2005 do 2010
umirja (9).
Prevalenca AF je močno odvisna od starosti in se hitro veča s staranjem populacije.
Tako je prevalenca AF pri zdravih ljudeh mlajših od 55 let le 0.1 %, pri ljudeh starejših od
80 let pa znaša že 9 % (11).
Atrijska fibrilacija pogosteje prizadene moške. Pri njih je prevalenca 1,6 krat večja kakor
pri ženskah (9).

Incidenca AF. Incidenca definira število novih primerov AF v določenem časovnem obdobju. Največkrat se izrazi kot število primerov na 100.000 ljudi-let. Na svetovni ravni
je v 2010 incidenca znašala 77,5/100.000 ljudi-let za moške in 59/100.000 ljudi-let za
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ženske. Če to preračunamo na svetovno populacijo pomeni, da se novo nastala AF letno
pojavi pri 2,7 milijona moških in pri 2 milijona ženskah (9).
Zakaj pojavnost atrijske fibrilacije narašča?
Natančnega razloga za naraščajočo pojavnost AF pravzaprav ne poznamo. Če se prevalenca nekega pojava v določenem obdobju povečuje, je lahko razlog naraščujoča incidenca ali pa podaljšano preživetje ljudi, pri katerih je pojav prisoten. Zaenkrat je znano,
da je pojavnost AF povezana z nekaterimi dejavniki, med katere prištevamo predvsem
starost, spol, raso in srčnožilna obolenja. Šele v zadnjih letih se pojavljajo podatki, da je
pojavnost AF povezana tudi s slogom življenja, predvsem fizično neaktivnostjo in prekomerno telesno težo.
Kot enega izmed vzročnih dejavnikov za naraščujočo prevalenco AF navajajo staranje
svetovne populacije. Starost sama po sebi predstavlja dejavnik tveganja za AF, hkrati
pa se s staranjem povečuje pojavljanje drugih dejavnikov tveganja za AF, kot so diabetes, arterijska hipertenzija in srčno popuščanje. Kot dodaten dejavnik pri razlagi povečujoče prevalence AF se navaja tudi izboljšano zdravljenje in daljše preživetje bolnikov s
srčno žilnimi boleznimi, ki predstavljajo tiste, ki imajo še posebej povečano pojavnost AF.
Deloma pa lahko povečano pojavnost AF pripiršemo tudi večjemu zavedanju in izboljšani ter hitrejši diagnostiki AF.
Ali lahko z modifikacijo življenjskega sloga zmanjšamo tveganje pojava AF?
Področja z največjo incidenco AF so v svetu razporejena dokaj podobno kot področja z
največjo incidenco debelosti. Tako imajo azijske dežele, kjer je manj ljudi s prekomerno
telesno težo, tudi manjšo incidenco AF. V zadnjih letih se pojavlja zmeraj več dokazov,
da prekomerna telesna teža predstavlja enega izmed dejavnikov tveganja za pojav AF.
Debelost je povezana s spremembami elektrofizioloških lastnosti levega preddvora, ki
povečajo nagnjenost k motnjam srčnega ritma. Ravno tako so pri debelosti zabeležili povečan tlak in povečan volumen levega preddvora. Nedavno objavljena raziskava
je pokazala, da je program modifikacije življenjskega sloga s ciljem zmanjšanja telesne
teže za okoli 15 kg ter modifikacije drugih dejavnikov tveganja, kot je povišan arterijski
tlak in krvni sladkor, privedel do pomembnega izboljšanja simptomov in bremena z AF.
Tako so bolniki, ki so zmanjšali telesno težo, imeli 78 % manj simptomatskih napadov AF,
število napadov v tedenskih beleženjih EKG pa se je zmanjšalo iz 3,3 na 0,6 tedensko
(12). Enake rezultate je pokazala podobna raziskava, ki je preučevala vpliv zmanjšanja
telesne teže in modifikacije življenjskega sloga na uspeh katetrske ablacije AF. Uspeh
ablacije se je po 2 letih pri bolnikih, ki so zmanjšali telesno težo povečal iz 26 % na 62 %.
Zmanjšanje telesne teže z modifikacijo življenjskega sloga predstavlja pomemben del
obravnave prekomerno prehranjenega bolnika z AF, s katero lahko zmanjšamo tveganje
pojavljanja AF.
Kakšno je tveganje, da bomo doživeli AF?
Najnatančnejšo oceno tveganja za nastanek AF sta podali Framinghamska raziskava
za ameriško populacijo, ter Nizozemska za evropsko populacijo (13, 14). Moški in ženske
stari 40 let imajo tveganje 25 %, da bodo v življenju doživeli AF. Če vključimo populacijo
staro 40 let in brez srčnožilnih obolenj, je tveganje nastanka AF tekom življenja 16 %. Za
Evropsko populacijo starosti 55 let je ocenjeno življenjsko tveganje AF 24 % za moške in
22 % za ženske.
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KLINIČNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z ATRIJSKO FIBRILACIJO:
ANAMNEZA, KLINIČNI PREGLED, PREISKAVE
Boris Krajačič

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

Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša obstojna aritmija, saj prizadene 1% prebivalstva.
S staranjem prebivalstva in večjo incidenco kroničnih bolezni narašča tudi prevalenca
te aritmije. Primarni cilj odkrivanja in zdravljenja AF je preprečevanje trombemboličnih
dogodkov in z njimi povezane večje obolevnosti in umrljivosti prebivalstva.
Diagnoza AF temelji na anamnezi in kliničnem pregledu, potrdimo pa jo elektrokardiografsko. Klinična manifestacija AF je pisana, od asimptomatskih epizod pa do npr. kardiogenega šoka ali obsežne ishemične možganske kapi.
Za ustrezno izbiro zdravljenja moramo pri začetni obravnavi bolnika najprej opredeliti AF po času trajanja oz. času nastopa (paroksizmalna, permanentna, perzistentna),
opredeliti povod oz. vzrok za nastanek AF, opredeliti pridružena kardialna in nekardialna
obolenja (koronarna bolezen, bolezni zaklopk, kardiomiopatije, stanje po CVI/TIA, PAOB,
sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, hipertireoza, motnje dihanja v spanju…), ter
oceniti tveganje za trombemolične zaplete.
Hemodinamsko nestabilni bolniki (srčno popuščanje, hipotenzija, nestabilna AP) narekujejo takojšnjo elektro-kardioverzijo (1).
Raziskave kažejo, da je do 90 % zadržanih AF asimptomatskih (2), pa vendar je klinična
slika zelo pestra. Bolniki navajajo utrujenost, palpitacije, težko dihanje, splošno nemoč,
intoleranco za napore, anginozne bolečine, vrtoglavice, presinkope in sinkope. Nenazadnje so posledice AF lahko tahikardna kardiomiopatija in trombembolizmi predvsem v
sistemsko cirkulacijo.

Klinični pristop k bolniku z AF (3)
Osnovne preiskave:
1. Anamneza in klinični pregled opredelita:
• prisotnost in naravo simptomov v zvezi z AF
• klinični tip AF (prva epizoda, paroksizmalna, perzistentna, permanentna)
• pojav prve simptomatske epizode ali datum ugotovitve AF
• pogostnost, trajanje, sprožilni dejavniki in načini prekinitve prejšnjih napadov AF
• odziv na antiaritmik, ki ga je bolnik že kdaj dobil
• prisotnost osnovne srčne bolezni ali drugega reverzibilnega vzroka
Klinični pregled
Klinični pregled vedno začnemo z oceno prostih dihalnih poti, dihanja in cirkulacije ter vitalnih znakov, ki določajo nujnost ukrepanja. Klinični pregled nam pogosto razkrije osnovno bolezen, ki je privedla do AF in že nakaže ali gre za valvularno ali ne-valvulano AF.
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Vitalni znaki
Srčna frekvenca, arterijski krvni tlak, frekvenca dihanja in saturacija krvi s kisikom so
parametri, ki določajo hemodinamsko stabilnost bolnika.
Bolniki imajo nereden srčni utrip, praviloma so tahikardni, z odgovorom prekatov med
110 in 140/min, redko nad 160/min. Hipotermijo ali predoziranje z antiaritmiki lahko
spremlja AF z bradikardnim odgovorm prekatov.
Glava, vrat: pozorni smo na morebiten eksoftalmus, povečano ščitnico (hipertireoza),
prekomerno polnjenost in pulzacije jugularnih ven in cianozo (srčno popuščanje) ter
šume nad karotidnima arterijama (karotidna bolezen in večja verjetnost pridružene koronarne bolezni).
Pljuča: zastojni inspiratorni poki in skrajšan poklep govorijo za srčno popuščanje, oslabljeno dihanje ter obstruktivni piski za kronično obstruktivno bolezen pljuč oz. astmo.
Srce: ocena srčnega statusa je osrednja pri bolniku z AF. S palpacijo in avskultacijo poleg
aritmične akcije z različno poudarjenim 1. tonom, ocenimo verjetnost morebitne valvularne hibe in kardiomiopatije. Pomik in povečana srčna konica ali 3. srčni ton govorita za
povečan levi prekat in zvišane pritiske v njem, poudarjen P2 pa za pljučno hipertenzijo.
Trebuh: znaki ascitesa in hepatomegalije lahko spremljajo srčno popuščanje ali primarno obolenje jeter, bolečina v levem zgornjem kvadrantu pa je lahko znak vraničnega
infarkta kot posledice embolizacije ob AF.
Spodnji okončini: hladni okončini in odsotnost pulzov govorita za periferno embolizacijo
ali okluzivno aterosklerotično bolezen, pridružena cianoza in edemi pa za znižan minutni
volumen srca oz. srčno popuščanje.
Nevrološki status: hipoperfuzija oz. embolizacija v možganske arterije s posledično tranzitorno ishemično atako ali možganskim infarktom se kaže z nevrološkimi izpadi (pareze,
plegije, parestezije, afazije, spominske motnje, motnje vida …), hiperrefleksija se lahko
pojavlja v sklopu hipertiroidizma.

2. Elektrokardiogram potrdi ritem AF, odkriva pa tudi:
• znake hipertrofije levega prekata
• znake preekscitacije
• druge atrijske aritmije
• kračni blok
• stari miokardni infarkt
• trajanje in morfologijo P valov ali fibrilatorne valove
• dolžino QRS in QT intervalov (pomembno pred uvedbo antiaritmika oz. za oceno učinka slednjega)
3. Laboratorijske preiskave, ki jih opravimo vedno ob prvem nastopu AF in kadar težko
kontroliramo odgovor prekatov.
• hemogram (izključitev anemije, infekta)
• S-kreatinin, S-elektroliti (ocena ledvične funkcije, hidracije)
• S-glukoza
• Troponin I
• hepatogram
• S-TSH
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4. Transtorakalna ehokardiografija (opravimo jo vedno ob prvem nastopu AF)
za oceno/odkrivanje:
• statusa srčnih zaklopk
• velikosti levega in desnega atrija
• velikosti in funkcije levega in desnega prekata
• tlaka v desnem prekatu
• debeline sten levega prekata
• tromba v levem atriju (nizka senzitivnost)
• bolezni perikarda
Dodatne preiskave:
1. Obremenitveno testiranje:
• če je vprašljiva ustreznost nadzora srčne frekvence (permanentna AF),
• z namenom izzvati z obremenitvijo inducirano AF (glede na anamnezo)
• za izključitev ishemije pred uvedbo antiaritmikov skupine 1C
2. Holter monitoring:
• pri suspektni oz. nepotrjeni diagnozi AF
• za oceno učinkovitosti zdravljenja in kontrole srčne frekvence.
3. Tranasezofagealna ehokardiografija:
• za izključitev tromba (v avrikuli LA) pred urgentno kardioverzijo
4. Elektrofiziološka študija:
• za razjasntitev mehanizma tahikardije s širokimi QRS kompleksi,
• za oceno predispozicije k aritmiji, kot sta npr. atrijsko plapolanje ali PSVT
• za določitev mest kurativne ablacije
5. Rtg prsnih organov:
• pri kliničnih znakih srčnega popuščanja in suspektni pljučni bolezni

Ocena tveganja za tromebolične zaplete je opisana v naslednjih poglavjih.
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AKUTNO IN DOLGOTRAJNO ZDRAVLJENJE ATRIJSKE
FIBRILACIJE Z ZDRAVILI
Iztok Gradecki

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

Uvod
Z zdravljenjem atrijske fibrilacije (AF) želimo preprečiti možgansko kap s peroralnim
antikoagulacijskim zdravljenjem (1) ali z okluzijo avrikule levega preddvora z zapiralom,
doseči simptomatsko izboljšanje s pomočjo urejanja srčne frekvence in/ali urejanja ritma (2, 3) in z izvirnim zdravljenjem sočasnih bolezeni z zdravili zmanjšati pojavnost AF,
verjetnost ponovitve oziroma doseči upočasnitev napredovanja v permanentno AF. Nefarmakološki načini zdravljenja so električna kardioverzija, kateterska ablacija struktur
atrija in kirurško zdravljenje AF ob posegu na srcu zaradi druge bolezni (4, 5).
Strategija zdravljenja je odvisna od številnih kliničnih parametrov, ki določajo zvrst AF.
Ključna je izbira med urejanjem srčne frekvence ali urejanjem ritma, ta odločitev določi način zdravljenja posameznega bolnika. Ne glede na to, kakšna bo naša strategija
zdravljenja, je nujna izbira optimalnega načina antikoagulacijskega zdravljenja za vsakega posameznega bolnika (4, 5, 6).
Zdravljenje z zdravili je še vedno prevladujoč način zdravljenja kljub napredku nefarmakoloških načinov zdravljenja. V tem preglednem članku so predstavljena priporočila za
zdravljenje AF z zdravili za urejanje srčne frekvence in/ali urejanja ritma.

ZDRAVLJENJE AF
V strategiji zdravljenja atrijske fibrilacije so trije glavni cilji (4, 6):
1. preprečevanje trombemboličnih zapletov
2. urejanje ritma - za doseganje in vzdrževanje sinusnega ritma
3. urejanje frekvence - urejanje števila utripov.
Dodatna cilja sta:
4. ublažitev simptomov
5. optimalno zdravljenje pridruženih bolezni srca in ožilja.
Pri doseganju teh ciljev imamo na voljo več načinov zdravljenja:
• zdravljenje z zdravili (z namenom konverzije v sinusni ritem in/ali vzdrževanje doseženega sinusnega ritma ali uravnavanja srčne frekvence)
• električno kardioverzijo
• elektrostimulacijo
• katetersko ablacijo
• antikoagulacijsko zdravljenje.
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Strategija zdravljenja, ki jo izberemo za posameznega bolnika, je odvisna (1, 4, 6):
1. starosti bolnika
2. zvrsti in trajanja AF
3. vrste in velikosti simptomov

4. pridružene bolezni srca in ožilja (koronarna bolezen, kardiomiopatije, hibe zaklopk...)
Pri bolnikih s prvič prepoznano, bodisi novonastalo ali novoodkrito AF, najprej ocenimo,
ali je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Nestabilni bolniki niso samo hemodinamsko
nestabilni bolniki, ampak tudi bolniki z AF in tahikardnim odgovorom prekatov , pridruženo koronarno boleznijo in posledično ishemijo miokarda, ki vodi v napade angine pektoris ali srčno popuščanje. Med te bolnike sodijo tudi bolniki z WPW sindromom in kratko
refrakterno dobo akcesornega snopa, kar lahko povzroči tahikardijo oziroma fibrilacijo
prekatov. Nestabilne bolnike zdravimo z elektrokardioverzijo.
Pri stabilnih bolnikih najprej uvedemo ustrezno antikoagulacijsko zdravljenje, nato se odločimo o izbiri osnovne strategije: urejanje srčnega ritma ali frekvence prekatov.
Urejanje frekvence dosežemo z zdravljenjem z zdravili. Pri nekaterih bolnikih zdravljenje z zdravili ni uspešno, težave bolniku lahko povzroči bradikardija oziroma premajhen
razpon frekvence ali pa ga zelo moti sama aritmija. Pri teh bolnikih se odločimo za eno
od oblik nefarmakološkega zdravljenja: elektrostimulacijo, katetersko ablacijo za preprečevanje AF, katetersko ablacijo atrioventrikularnega vozla. Informiran bolnik lahko sam
izrazi željo, da bi ga zdravili s katetrsko ablacijo za preprečevanje AF.
Urejanje ritma lahko dosežemo z zdravljenjem z zdravili ali električno kardioverzijo, slednjo lahko opravimo ob sočasnem zdravljenju z zdravili. Po 48 urah od nastanka AF
mine čas, ko lahko opravimo konverzijo atrijske fibrilacije v sinusni ritem brez uvedbe
oralnega antikoagulacijskega zdravljenja po sami kardioverziji. Po uspešni kardioverziji
se moramo odločiti o morebitnem nadaljevanju antiaritmičnega zdravljenja, s katerim
bi ohranjali sinusni ritem (4, 5, 6).
Če traja AF dlje kot 48 ur, imamo dve možnosti zdravljenja. V prvem primeru pred kardioverzijo opravimo transezofagealni ultrazvok (TEE) srca. Ta pregled lahko izključi obstoj
tromba v avrikuli levega atrija (LAA), kar nam omogoči takojšnjo kardioverzijo. Če s TEE
ugotovimo tromb v LAA, je potrebno tri tedensko optimalno antikoagulacijsko zdravljenje in ponovitev TEE pred kardioverzijo. V primeru ponovne ugotovitve tromba je potrebno nadaljevanje antikoagulacijsko zdravljenje in ponovni TEE, ali pa sprejeti odločitev
o spremembi strategije zdravljenja in nadaljevati zdravljenja z urejanjem frekvence prekatov. Druga možnost je kardioverzija brez predhodnega TEE, po 3 tednih optimalnega
antikoagulacijskega zdravljenja (4, 6).
Antikoagulacijsko zdravljenje v trajanju štirih tednov je potrebno pri bolnikih, pri katerih
smo izvedli kardioverzijo po 48 urah od nastanka AF. Vzrok za to je otrplost oziroma
posledična kontraktilna disfunkcija miokarda atrija in disfunkcija endokarda atrija kljub
vzpostavitvi električnega sinusnega ritma (7).
Po neupešni kardioverziji ali zgodnji ponovitvi AF lahko poskusimo z drugim zdravilom in
ponovimo postopek kardioverzije, bodisi elektivno elektrokardioverzijo oziroma farmakološko kardioverzijo. Odločimo se lahko za katetrsko ablacijo ali pa spremenimo strategijo zdravljenja in se odločimo le za urejanje frekvence.
Kdaj se odločimo za urejanje ritma ali frekvence prekatov
Urejanje ritma vključuje prizadevanje za vzpostavitev in vzdrževanje sinusnega ritma.
Urejanje frekvence, v večini primerov pri permanentni atrijski fibrilaciji, pomeni nadzor
frekvence prekatov (8).
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Pri bolnikih s permanentno AF, ki niso izrazito simptomatski zaradi hitrega odgovora
prekatov, lahko uporabljamo manj strogo urejanje frekvence (v mirovanju <110/min).
Strožji nadzor pomeni povprečno frekvenco v mirovanju < 80/min, in kontroliran porast
frekvence med zmernim naporom, ki ni večja od 110/min. Bradikardija ob AF je lahko povezana s simptomi utrujenosti, presinkopo in sinkopo. Tahikarden odgovor prekatov ob
AF lahko privede do razvoja kardiomiopatije. Študije ne kažejo jasne prednosti strogega
urejanja frekvence glede na manj strogo glede kardiovaskularnih izidov, simptomov, kakovosti življenja. Po drugi strani pa zahteva strogo urejanje frekvence pogostejše ambulantne preglede in/ali hospitalizacije, zanj se odločimo pri bolnikih, ki imajo simptome, povezane s tahikardijo. Pri ocenjevanju učinka zdravljenja z zdravili nam je v pomoč poleg
24-urnega Holter EKG še obremenitveno testiranje za oceno dviga frekvence prekatov
ob telesnem naporu.
Ključne klinične študije (AFFIRM (9), RACE (10), AF-CHF (11)), so pokazale, da ni razlike v
umrljivosti, hospitalizaciji in pojavnosti možganske kapi med strategijo urejanja ritma in
urejanja frekvence.
Z drugimi besedami, vztrajanje pri sinusnem ritmu nima nujno odločilnega vpliva na
prognozo, pod pogojem, da je bolnik z atrijsko fibrilacijo antikoagulacijsko zdravljen. Pomembno je poudariti, da se je v študiji AFFIRM umrljivost zaradi stranskih učinkov antiaritmikov povečala za 49 %, kar je izničilo koristne učinke povezane s sinusnim ritmom, ki
so znižali smrtnost za 53 %.
Metode ocenjevanja učinka urejanja ritma v primerjavi z urejanjem frekvence so bile
nepopolne v navedenih študijah (AFFIRM (9), RACE(10), PIAF (12), STAF (13)), vendar so
prepričljivo dokazale, da je kvaliteta življenja bistveno zmanjšana pri bolnikih z AF.
Študije niso potrdile ugodnega učinka urejanja ritma za razvoj ali poslabšanje srčnega popuščanja. Pri strogo izbranih bolnikih lahko ta strategija privede do upočasnitve
poslabšanja ali celo izboljša iztisni delež levega prekata (LP), običajno je napredovanje
srčnega popuščanja pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo v prvi vrsti povezano z napredovanjem osnovne bolezni srca, lahko je posledica nepravilnega urejanje frekvence prekatov ali stranskih učinkov antiaritmikov. Prospektivne klinične preiskave, ki so primerjale
vzdrževanje ritma in vzdrževanje srčne frekvence, niso pokazale prednosti ene ali druge
strategije (4, 6).
Pri odločitvi o strategiji zdravljenja posameznega bolnika upoštevamo klinične značilnosti bolnika, rezultate preiskav in oceno verjetnosti vzpostavitve stabilnega sinusnega
ritma na srednji oziroma daljši rok. Glavni dejavniki, ki govorijo proti vztrajanju pri strategiji za vzpostavitev in vzdrževanje sinusnega ritma so starost, odsotnost pomembnih
simptomov, dolgotrajna AF, pridružene bolezni srca in bistveno večji levi atrij (4, 5, 6).
Zdravljenje z antiaritmiki
Pri odločitvi o zdravljenju AF z antiaritmiki je potrebno upoštevati dve predpostavki (4, 6):
1. Zdravljenju simptomov je bolj pomembno kot "zdravljenje EKG". Klinični učinek zmanjšanja ali popolnega izginotja simptomov pri bolnikih je bistveno bolj pomemben kot vzpostavitev trajnega in stalno prisotnega sinusnega ritma, ob upoštevanju kliničnega poteka
in izidov srčno-žilnih bolezni. Klinično uspešno zdravilo lahko pogosto dejansko zmanjša
pogostost napadov in/ali frekvenco prekatov pri AF in ne doseže vedno popolnega izginotja aritmije. Pri bolnikih, ki so brez simptomov ali postanejo asimptomatski s primernim
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uravnavanjem frekvence, ni smiselno zdravljenje z antiaritmikom s ciljem vzpostavitve in
vzdrževanja sinusnega ritma.
2. Učinkovitost zdravil za vzpostavitev in vzdrževanje sinusnega ritma je relativno skromna. Če eden od antiaritmikov ni klinično uspešen, lahko poskusimo z drugim antiaritmikom oziroma z več antiaritmiki. Potrebno je opozoriti, da so stranski učinki na splošno,
zlasti proaritmični, relativno pogosti. Pri izbiri antiaritmika je najpomembnejše načelo
varnosti in ne učinkovitosti.
Akutno zdravljenje
Antiaritmike uporabljamo v akutnem zdravljenju AF za (4, 5, 6):
1. akutno urejanje frekvence
2. farmakološko kardioverzijo
1. Neprimerna frekvenca prekatov in nepravilnost ritma lahko povzroči simptome in poslabšanje hemodinamskega stanja pri bolnikih z AF. Pri stabilnih bolnikih z visoko frekvenco prekatov lahko urejamo frekvenco z zaviralci beta adrenergičnih receptorjev ali
z nedihidropiridinskimi zaviralci kalcijevih kanalov (verapamil, diltiazem) v peroralni obliki.
Pri hemodinamsko prizadetih bolnikih uporabimo metoprolol ali verapamil, pri bolnikih s
slabim iztisnim deležem uporabimo amiodaron, zdravila apliciramo intravenozno, ciljna
vrednost frekvence prekatov je 80-100/minuto.
Pri bolnikih , ki imajo ob AF nizko frekvenco se lahko odzovejo z višjo frekvenco po atropinu, ki ga prejmejo intravenozno (0,5-2 mg), pri mnogih bolnikih s simptomatsko bradiaritmijo pa je potrebno narediti urgentno elektrokardioverzijo ali pa vstaviti začasni srčni
spodbujevalnik.
2. Pri bolnikih, ki so sicer stabilni, vendar hemodinamsko prizadeti , pri bolnikih, ki so
simptomatični kljub doseženi primerni frekvenci prekatov ali če se odločimo za strategijo
zdravljenja z vzdrževanjem sinusnega ritma , se lahko odločimo za poskus farmakološke
konverzije z antiaritmiki/AA), ki jih bolniki prejmejo intravenozno. Uspešnost farmakološke konverzija je manjša kot je pri elektrokardioverziji AF. S farmakološko konverzijo
atrijske fibrilacije se izognemo anesteziji in olajšamo izbiro antiaritmika za preprečevanje
nadaljnjih recidivov AF (običajno je to AA, s katerim smo dosegli konverzijo). Farmakološko konverzijo zahteva zdravniški nadzor in spremljanje elektrokardiograma med dajanjem zdravila in v določenem obdobju po tem obdobju (običajno polovico razpolovne
dobe danega zdravila) za razkritje proaritmičnih dogodkov, pojava sinusnega ali atrioventrikularnega bloka. Izjema so bolniki, pri katerih je zdravljenje z določenim antiaritmikom preizkušeno in zato dopušča zdravljenje na način »tableta v žepu«(pill in the
pocket approach). V Sloveniji uporabljamo na ta način propafenon. Tipičen kandidat za
ta način zdravljenja je dobro informiran bolnik z zelo simptomatičnimi paroksizmi AF, ki
niso prepogosti (nekajkrat na leto aziroma največ 1x na mesec). Propafenon je uspešen
pri paroksizmih AF, ki so nastopili nedavno, pri dlje trajajoči perzistentni AF ali undulaciji
atrijev pa je manj uspešen. Pri intravenozno danem je možna konverzija v sinusni ritem
v 1/2 do 2 ur po nastopu AF pri 40-90 % za razliko od bolnikov, ki so prejeli placebo in z
odstotkom konverzije med 10-30 %. Pri peroralni uporabi propafenon pričakovano doseže konverzijo kasneje, v 2-6 urah.
Amiodaron doseže konverzijo kasneje kot propafenon, uspešnost je 80-90 % (pri zdravljenih s placebom je ta odstotek 40-60 %). Amiodaron je zdravilo izbire pri bolnikih s s
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hudo strukturno prizadetostjo srca, pri bolnikih z zmerno prizadetostjo ali brez nje pa je
zdravilo izbire, če ostali antiaritmiki niso uspešni.
Predhodno antiaritmično zdravljenje s propafenonon in amiodaronom zviša verjetnost
vzpostavitve sinusnega ritma pri elektrokardioverziji.
Pri bolnikih brez ali z minimalno strukturno prizadetostjo srca ter pri določenih bolnikih
z zmerno strukturno prizadetostjo srca lahko uporabimo vernakalant v prvih 7 dneh po
nastopu AF. Zdravilo lahko uporabimo za poskus farmakološke konverzije AF tudi pri
bolnikih v prvih treh dneh po operaciji na srcu.
Tabela 1 (prirejeno po 4)
Zdravila in odmerki za farmakološko konverzijo (nedavno nastale) AF
Zdravilo

Odmerek

Naslednji odmerek

Tveganje

Amiodaron

5mg/kg i.v. v 1 uri

50 mg/h

Flebitis, hipotenzija. Upočasni prekatno
frekvenco. Konverzija iz AF v sinusni
ritem nastopi šele čez čas.
Ni primeren za bolnike z znano
strukturno boleznijo srca, lahko podaljša
trajanje QRS in s tem dobo QT, lahko
nepričakovano poveča srčno frekvenco
zaradi konverzije AF v undulacijo atrijev
z razmerjem prevajanja 1:1 na prekata.

Flekainid

2mg/kg i.v.
v 10 minuntah,
a li 200-300 mg p.o.

N/A

Ibutilid

1 mg i.v.
v 10 minutah

Lahko podaljša dobo QT in torsade de
1 mg i.v. v 10 min. po
pointes; pazi na nenormalne T-U valove
premoru
ali podaljšanje dobe QT . Upočasni
10 minut
prekatno frekvenco.
Ni primeren za bolnike z znatno
strukturno boleznijo srca, lahko podaljša
trajanje QRS in s tem dobo QT, blago
upočasni prekatno frekvenco, lahko
nepričakovano poveča srčno frekvenco
zaradi konverzije AF v undulacijo atrijev
z razmerjem prevajanja 1:1 na prekata.

2 mg/kg i.v.
Propafenon v 10 minutah,
ali 450-600 mg p.o.

Vernakalant

3 mg/kg i.v.
v 10 minutah

Druga infuzija
2 mg/kg i.v.
v 10 min. po 15
minutah odmora

Ni primeren pri bolnikih s hipotenzijo
(sistolični krvni tlak 100 mmHg), akutnim
koronarnim sindromom v zadnjih 30
dneh, s srčnim popuščanjem NYHA
razred III in IV, hudo aortno stenozo in
podaljšanje intervala QT (nekorigirana
doba QT > 440 ms).
Previdno pri bolnikih s srčnim
popuščanjem NYHA I ali II srca,
zmanjšano LVEF (≤35 %).

i.v.= intravensko, p.o. per os

Dolgotrajno zdravljenje
Antiaritmike uporabljamo v dolgotrajnem zdravljenju AF za (4, 5, 6):
1. dolgotrajno urejanje frekvence
2. vzdrževanja sinusnega ritma
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Ad 1. Nereden ritem in velika frekvenca prekatov med AF lahko povzroči simptome, kot
so razbijanje srca, oteženo dihanje, utrujenost in omotica. Ustrezno urejanje frekvence
prekatov lahko zmanjša simptome in izboljša hemodinamiko, ker omogoča dovolj časa
za polnitev prekatov in preprečuje tahikardiomiopatijo.
Farmakološko urejamo frekvenco prekatov med AF s farmakološkim učinkom na atrioventrikularni (AV) vozel s spremembo parametrov prevodnosti in refrakternosti ter z
modulacijo avtonomnega tonusa. Zdravila, ki imajo tak učinek in jih običajno uporabljamo za ta namen so: zaviralci beta adrenergičnih receptorjev, nedihidropiridinski antagonisti kalcijevih kanalov in digitalis. Zaviralci beta adrenergičnih receptorjev so dobra
izbira pri bolnikih s povišanim adrenergičnim tonusom in pri bolnikih s simptomatsko
miokardno ishemijoob AF. Nedihidropiridinski kalcijevi antagonisti (verapamil, diltiazem)
so odlična izbira, z izjemo bolnikov z zmanjšanim iztisom LP zaradi njihovega negativnega inotropnega učinka. Digitalis učinkovito uravnava frekvenco v mirovanju, ne pa
ob naporu. Zato je primerna kombinacija digitalisa z blokatorji beta-adrenergičnih receptorjev, pri bolnikih s srčnim popuščanjem ali brez njega. Amiodaron je učinkovit pri
uravnavanju frekvence prekatov, uporabimo ga, če z drugimi antiaritmiki ne dosežemo
želenega učinka.
Dronedaron je učinkovito zdravilo za uravnavanje frekvence v mirovanju in med naporom. Njegov delovanje v kombinaciji z drugimi zdravili za uravnavanje frekvence poveča
učinek teh zdravil. Dronedaron je registriran za preprečevanje paroksizmov AF pri stabilnih bolnikih s paroksizmalno ali perzistentno AF po kardioverziji. Stabilni bolniki morajo
imeti normalno sistolično funkcijo, brez srčnega popuščanja ob pregledu ali pa če so
ga imeli v preteklosti. Dronedarona ne uporabljamo pri permanentni AF, za to zvrst AF
zdravilo ni registrirano.
Tabela 2 (prirejeno po 4)
Zdravila za urejanje frekvence
Parenteralni odmerek

Običajni peroralni odmerek

Zaviralci β-adrenegičnih receptorjev
Metoprolol

2,5 do 5 mg i.v. v bolusu v 2 minutah; do 3 x

100-200 mg (SR*) o.d.

Bisoprolol

N/A

2,5-10 mg dnevno

Atenolol

N/A

25-100 mg dnevno

Esmolol

50 do 200 μg/kg/minuto i.v.

N/A

Propranolol

0,15 mg/kg i.v. v 1 minuti

10-40 mg /8 ur.

Karvedilol

N/A

3,125-25 mg /12 ur

Nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalov
Verapamil

0,0375 do 0,15 mg/kg i.v. v 2 minutah

40 mg b.i.d. do 360 mg (SR*) dnevno

Diltiazem

N/A

60 mg t.i.d. do 360 mg (SR*) dnevno

Glikozidi digitalisa
Digoksin

0,5 - 1 mg

0,125 mg – 0,5 mg dnevno

Digitoksin

0,4 - 0,6 mg

0,05 mg – 0,1 mg dnevno

Amiodaron

5 mg/kg v 1 uri, nato 50 mg/h

100 mg – 200 mg dnevno

Dronedaron†

N/A

400 mg /12 ur

Drugo

SR = oblike s podaljšanim sproščanjem; †samo pri bolnikih z ne-permanentno atrijsko fibrilacijo;
* N/A = ni na voljo
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Ad 2. Glavni namen strategije zdravljenja z uravnavanjem ritma je lajšanje simptomov,
ki so posledica paroksizmalne ali perzistentne AF. Asimptomatskih bolnikov (ali tistih, ki
postanejo asimptomatski z ustreznim uravanavanjem frekvence prekatov) praviloma ne
zdravimo z antiaritmiki.
Osnovna načela zdravljenja z antiaritmiki za vzdrževanje sinusnega ritma (4, 5, 6):
(1) Zdravljenje zmanjša simptome, ki so posledica AF.
(2) Učinkovitost antiaritmikov za vzdrževanje sinusnega ritma je skromna.
(3) Klinično uspešno zdravljenje z antiaritmiki lahko zmanjša, ne pa odpravi ponovitev AF.
(4) Če je eden od antiaritmikov neučinkovit, lahko klinično sprejemljiv učinek mogoče dosežemo z drugim antiaritmikom.
(5) Pogosto lahko povzročimo z antiaritmiki proaritmogenost ali druge izvensrčni neželene učinke.
(6) Načelo varnosti ima prednost pred učinkovitostjo pri izbiri antiaritmika.
Za vzdrževanje sinusnega ritma pri bolnikih brez ali z minimalno strukturno boleznijo
srca, pri bolnikih s hipertenzivno boleznijo srca brez hipertrofije LP lahko izberemo enega
od AA: dronedaron, propafenon, flekainid, sotalol in če nismo uspešni, lahko nazadnje
uporabimo še amiodaron. Pri bolnikih s hipertrofijo LP izberemo dronedaron, če nismo
uspešni, lahko uporabimo amiodaron. Pri bolnikih s koronarno boleznijo najprej poskusimo s sotalolom, potem dronedaronom in amiodaronom kot zadnji aritmikom. Pri bolnkih
s srčnim popuščanjem lahko tako kot pri bolnikih s strukturno boleznijo srca uporabimo
amiodaron.
Zaviralci beta adrenergičnih receptorjev imajo skromen učinek pri preprečevanju ponovitev AF, izjemi sta hipertiroidizem in AF, ki nastane ob velikem telesnem naporu (adrenergični stres).
Klinični učinek antiartmičnega zdravljenja je lahko pogosto boljši od elektrokardiografskega, saj lahko zdravilo doseže učinkovito urejanje frekvence prekatov in tako olajša
simptome, ki so posledica AF.
Digitalis in verapamil nista primerna za urejanje ritma.
Tabela 3 (prirejeno po 4)
Priporočeni odmerki in glavna svarila za pogosto uporabljane antiaritmike
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Zdravilo

Odmerek

Flekainid

100-200 mg /12 ur

Flekainid XL

200 mg dnevno

Glavne kontraindikacije
in previdnostni ukrepi

Kontraindiciran pri očistku
kreatinina < 50 mg/mL,
pri koronarni bolezni srca,
zmanjšanem iztisnem
deležu LP.
Previdnost pri prevodnih
motnjah

Spremembe
v EKG, ki
zahtevajo
zmanjšanje
odmerka ali
ukinitev
Podaljšanje
trajanje
QRS >25 %
glede na
izhodišče

Zavora
AV vozla

Brez

Propafenon

150-300 mg /8 ur

Kontraindiciran pri koronarni
bolezni, zmanjšanem
iztisnem deležu LP.
Previdnost pri prevodnih
motnjah in ledvični
insuficienci

Podaljšanje
trajanje
QRS >25 %
glede na
izhodišče

Blaga

Propafenon
SR

225-425 mg/12 ur

d, l-Sotalol

80-160 mg/12 ur

Kontraindiciran pri
znatni hipertrofiji LP, pri
srčnem popuščanju,pri
že prej podaljšani dobi
QT, hipokalemiji, očistku
kreatinina < 50 mg/
mL. Zmerna ledvična
insuficienca terja skrbno
prilagoditev odmerka

QT interval
> 500 msek

Podobno kot
veliki odmerki
zaviralcev
βadrenergičnih
receptorjev

Amiodaron

600 mg dnevno
4 tedne, 400 mg
dnevno naslednje
4 tedne, potem
200 mg dnevno

Previdnost pri sočasni
uporabi zdravil, ki
podaljšujejo QT dobo,
pri srčnem popuščanju.
Odmerek antagonistov
vitamina K in digitoksina/
digoksina je potrebno
zmanjšati.

QT interval
> 500 msek

10-12
utripov /min.
pri AF

Dronedaron

400 mg/12 ur

Kontraindiciran pri NYHA
III–IV ali nestabilnem
srčnem popuščanju, pri
sočasni uporabi zdravil, ki
podaljšujejo QT dobo, pri
izrazitih zaviralcih CYP3A4,
pri očistku kreatinina < 30
mg/mL.
Odmerek digitoksina/
digoksina je potrebno
zmanjšati.
Porast serumskega
kreatinina za 10 - 20 μmol/L
je pogost in ni poledica
poslabšanja ledvične
funkcije.

QT interval
>500 msek

10-12
utripov /min.
pri AF

AF = atrijska fibrilacija; AV = atrioventrikularni; CYP = citokrom P; EKG = elektrokardiogram;
LP = levi prekat; NYHA = New York Heart Association

Izvirno zdravljenje
Cilji zdravljenja vključujejo preprečevanje nastanka AF, zmanjševanje verjetnost ponovitve AF oziroma upočasnitev napredovanja v permanentno AF (1, 4, 6, 14). Primarna
preventiva AF je zdravljenje, s katerim preprečimo nastanek AF s preprečitvijo oziroma zakasnitvijo preoblikovanja srca, povezanega z arterijsko hipertenzijo, srčnim popuščanjem ali vnetjem (na primer po operaciji srca). Sekundarna preventiva zmanjša pogostnost pojavljanja in napredovanje v permanentno AF. Zdravljenje z zaviralci
angiotenzinske konvertaze (ACEI), zaviralci angiotenzin receptorjev (ARB), antagonisti
mineralokortikoidov, statini in omega-3 polinenasičenimi maščobnimi kislinami (PUFA)
smatramo za izvirno zdravljenje. Dokazi v prid tega zdravljenja govorijo v prid primarne
preventive AF pri bolnikih s srčnim popuščanjem z zdravljenjem z ACEI in ARB ter za pooperativno AF zdravljenje s statini, medtem ko za zdravljenje s PUFA ni trdnih dokazov
o učinkovitosti.
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Zaključek
Antiaritmike uporabljamo v zdravljenju AF že skoraj 100 let in še danes ostaja zdravljenje z AA bistven del zdravljenja AF. Cilji zdravljenja z antiaritmiki so zmanjšanje števila,
trajanja in simptomov epizod vseh zvrsti atrijske fibrilacije, zmanjšanje umrljivost, števila
in trajanja hospitalizacij, izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Zdravljenje z AA je omejeno s škodljivimi učinki, ki vključujejo proaritmogenost, negativno inotropno delovnje in
izvensrčne stranske učinke. Učinkovitost teh zdravil je omejena, zato so se razvili invazivni
nefarmakološki načini zdravljenja, ki bolj učinkovito zmanjšajo simptome bolnikov.
Podatki do sedaj objavljenih študij ne podpirajo strategije vzpostavitve in vzdrževanja
sinusnega ritma pri večini bolnikov z atrijsko fibrilacijo. Strategija zdravljenja z urejanjem
frekvence prekatov je pokazala enako ali boljše preživetje, kakovost življenja in odstotek
trombemboličnih zapletov. Rezultat je vsaj delno posledica slabe učinkovitosti sedanjih
antiaritmikov in njihovih možnih neželjenih in škodljivih srčnih in izvensrčnih učinkov. Vodilo pri zdravljenju z AA je v prvi vrsti varnost zdravljenja in šele nato učinkovitost.
Zdravljenje atrijske fibrilacije (AF) z zdravili vključuje izvirno zdravljenje sočasnih bolezeni,
preprečevanje možganske kapi s peroralnim antikoagulacijskim zdravljenjem in simptomatsko izboljšanje s pomočjo urejanja srčne frekvence in/ali urejanja ritma in ostaja
bistveni del zdravljenja AF.
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Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša obstojna aritmija z naraščajočo incidenco in številnimi napovednimi dejavniki kor so: družinska obremenitev, pridružene bolezni in stanja
ter staranje. Poleg tega se AF sama vzdržuje zaradi neugodnega vpliva na preoblikovanje miokarda (1, 2). Atrijska fibrilacija poslabšuje tako simptome kakor tudi prognozo,
tako morbiditeto kakor tudi mortaliteto.
Mehanizem nastanka AF ni povsem jasen. V začetni fazi je pomembna žariščna prožena
električna aktivnost, največkrat v mišičnih snopih ob ustjih pljučnih ven. Vzrok je verjetno
v neustrezni aktivnosti avtonomnih ganglijskih pleksusov (3). Zato je cilj katetrske ablacije
tudi v letu 2016 popolna in trajna električna izolacija pljučnih ven od preostalega atrija,
najbolje v zgodnjih fazah bolezni. Tam je tudi lega ganglijskih pleksusov, ki jih morda z
ablacijo uničimo. Katetrska ablacija je danes najučinkovitejša metoda za vzpostavitev
stabilnega sinusnega ritma (4-6). S tem posegom se zmanjša možnost prehoda paroksizmalne AF v kronično, manjša je možnost napredovanja srčnega popuščanja in
manj je morda tromboemboličnih zapletov.
Ablacijsko zdravljenje
Ablacijsko zdravljenje AF je na KO za kardiologijo v Ljubljani rutinska metoda. Naši dolgoročni rezultati so skladni s podatki v literaturi (4, 5). Fluoroskopsko vodena 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 (7). 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
ali pozitivne družinske anamneze. Pomanjkljivost metode so bili dolgi fluoroskopski časi.
Poleg tega so poročali o odličnih rezultatih kriobalonske ablacije (8) in ablacije z uporabo
3D-elektroanatomske kartografije (9). Zato smo v lanskem letu opustili našo klasično
ablacijsko metodo. Novo metodo široke antralne cirkumferentne radiofrekvenčne ablacije z uporabo 3D-elektroanatomske kartografije, vodene z intrakavitarnim ultrazvokom
(Carto-Sound) uporabljamo pri bolnikih z recidivom AF, pri bolnikih z daljšo anamnezo
AF in pri tistih s pridruženo atrijsko undulacijo. Metodo kriobalonske antralne ablacije pa
uporabimo najpogosteje pri mlajših bolnikih s paroksizmalno AF. Tudi pri slednji metodi
brez intrakardialne ultrazvočne navigacije in spremljanja ablacije ne gre. Prvi rezultati
so spodbudni.
Zapirala leve avrikule ali antikoagulacijsko zdravljenje?
Že 10 let so zapirala leve avrikule (preddvornega uhlja) prisotna na evropskem tržišču.
Odobrili so jih brez predhodnih randomiziranih kontroliranih raziskav glede učinkovitosti
in varnosti. Trenutni indikacijski razred je IIb (5). V ZDA je agencija za hrano in zdravila
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(FDA) šele v lanskem letu odobrila uporabo zapirala »Watchman« kot alternativo zdravljenju z varfarinom na temelju rezultatov dveh randomiziranih raziskav (PROTECT-AF in
PREVAIL) (10). Watchman je izpolnil kriterije neinferiornosti glede učinkovitosti in varnosti, vendar šele potem, ko so izvzeli 7-dnevno obdobje po vstavitvi. Plačnika zdravstvenih
storitev v ZDA ti podatki niso prepričali (stališče Medicare and Medicaid Services, november 2015).
Še veliko je odprtih vprašanj in pomislekov glede zapiral. Vstavitev zapirala je zahteven
poseg, saj je natančna postavitev ključna za njegovo učinkovitost in varnost. Slaba postavitev (do 40 % po nekaterih podatkih) je trombogena in nosi tveganje za dislokacijo in
embolizacijo. Izredno pestra anatomija avrikule z obsežnimi trabekulacijami, tudi v levem
atriju, onemogoča kakovostno postavitev zapirala v nekaterih primerih. Nimamo podatkov o dolgoročnem (npr. 10-letnem) tveganju za možgansko kap pri bolnikih, ki prejmejo
zapiralo. Ne vemo, koliko možganskih kapi sploh preprečimo oziroma, kateri bolniki imajo
največjo korist od zapirala. Starejši bolniki imajo več atrijske fibrilacije, vendar je večje je
tudi breme ateroskleroze in srčnega popuščanja, kar poveča možnost tromboembolije iz
različnih virov (ascendentna aorta, levi ventrikel, vratne in možganske arterije). Zapiralo
tem ne bo pomagalo. Temu v prid kaže tudi podatek, da visok CHA2DS2-VASc skor tudi
pri bolnikih v sinusnem ritmu poveča verjetnost pojava možganske kapi. Nimamo dovolj
podatkov o učinkovitosti in varnosti perkutanega zapiranja leve avrikule v primerjavi z
novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili, ki so varnejša kot varfarin. Bolnike z velikim tveganjem za krvavitev (visok HAS-BLED skor), ki bi bili drugače najboljši kandidati
za zapiralo, moramo izpostaviti tveganju krvavitve, ker morajo prejemati varfarin 45 dni
po posegu, aspirin in klopidogrel 3-6 mesecev po posegu, aspirin pa trajno (!). In končno,
perkutano zapiranje avrikule je drag in zahteven poseg, ki ga lahko varno opravijo dobro
usposobljeni intervencijski kardiologi. Že zaradi tega je dostopen le peščici bolnikov in
tako ne rešuje vprašanja tromboemboličnih zapletov pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo.
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Izvleček
Atrio - biventikularna elektrostimulacija srca oz. resinhronizacijsko zdravljenje (CRT iz
angl. cardiac resynchronization therapy) je uveljavljena metoda zdravljenja bolnikov z
napredovalim srčnim popuščanjem. Resinhronizacijsko zdravljenje izboljša preživetje in
zmanjšuje hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja pri bolnikih z napredovalim srčnim
popuščanjem in sicer zgolj s samim srčnim spodbujevalnikom (CRT-P) ali v kombinaciji
s kardioverterjem-defibrilatorjem (CRT-D). Uspešen odziv na zdravljenje, vrednoten po
kliničnih kriterijih, je dosežen pri približno 70 % bolnikov, medtem ko se glede na ultrazvočne kriterije delež giblje okoli 55 %. Okoli 25 % bolnikov, ki so primerni za zdravljenje s
CRT, ima fibrilacijo atrijev (AF). Prisotnost AF je povezana s povečanim tveganjem slabšega odziva na zdravljenje s CRT kot tudi z zvečano umrljivostjo. Cilj zdravljenja je čim
večji odstotek biventrikularne elektrostimulacije srca, ki naj bo čim bližje 100 %. Ablacija
AV vozla lahko pomembno izboljša izid pri bolnikih z AF in CRT.

Uvod
Vse večja razširjenost srčnega popuščanja in vztrajno večanje obolevnosti in smrtnosti,
kljub sodobnemu farmakološkemu zdravljenju, so privedli do razvoja novih terapevtskih
pristopov k zdravljenju srčnega popuščanja. Resinhronizacijska terapija z atrio-biventrikularno stimulacijo (CRT, angl. Cardiac Resynchronization Therapy) je tako koristna
za bolnike s širokimi kompleksi QRS (> 120 ms), oslabljeno funkcijo levega prekata (iztisni
delež <35 %) in napredovalnim srčnim popuščanjem, kjer z zdravili ne uspemo doseči
zadovoljivega izboljšanja (funkcijski razred NYHA III in IV). Ta oblika zdravljenja izboljša
preživetje in funkcionalne zmogljivosti bolnikov, zmanjša število sprejemov v bolnišnico
in pripomore k reverzibilnemu preoblikovanju prekata; kljub temu pa pri približno 30 %
bolnikov ne opazimo simptomatskega izboljšanja. Po zadnjih priporočilih evropskega
združenja iz leta 2013 so indikacije za ta način zdravljenja razširili tudi na manj simptomatske bolnike (NYHA II) in bolnike s permanentno atrijsko fibrilacijo (AF). Okoli 25 %
bolnikov primernih za CRT ima atrijsko fibrilacijo. Večina randomiziranih kliničnih raziskav
je v analizah izključila bolnike z AF, zato obstaja v tem segmentu pomanjkanje potrebnih
dokazov.
SRČNO POPUŠČANJE IN MEHANIZEM DISSINHRONIJE
Bolniki z napredovalim srčnim popuščanjem imajo dilatiran prekat. Pogosto je lahko poleg oslabljenega krčenja prekata prisotna še električna zakasnitev, ki se najpogosteje
kaže s širokim kompleksom QRS v EKG posnetku. Ta električna dissinhronija pogosto
povzroča mehanično dissinhronijo, ki poslabša učinkovitost srca.
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Električna zakasnitev v prevajanju med preddvorom in prekatom ter med prekatoma
oslabi že tako zmanjšano srčno funkcijo. K temu lahko dodatno pripomore še prisotnost
levokračnega bloka, ki poleg časovne neusklajenosti pri krčenju delov levega prekata,
povzroči tudi redistribucijo miokardnega pretoka krvi, lokalno neenotnost v metabolizmu srčne mišice in lokalne spremembe v molekularnih procesih. Prekatna dissinhronija povzroči nekoordinirano krčenje in relaksacijo levega prekata, nepravilno delovanje
mitralnega aparata in posledično mitralno regurgitacijo, ki je pogosto podaljšana na
presistolo. Tudi prispevek atrijske kontrakcije k povečanju utripnega volumna je zaradi
neusklajenosti zmanjšan.
OCENJEVANJE ODZIVA NA ZDRAVLJENJE
Za vrednotenje odziva na CRT se v raziskavah uporabljajo številni parametri: klinični,
funkcionalni in ultrazvočni. Odziv na zdravljenje se navadno ocenjuje 1, 3, 6 ali 12 mesecev po začetku CRT.
V literaturi zasledimo vrednotenje odziva na zdravljenje z izboljšanjem funkcijskega razreda NYHA (za vsaj 1 razred) in izboljšanjem rezultata Minnesota vprašalnika za srčno
popuščanje. Slabost teh dveh metod je predvsem v dnevnih nihanjih simptomov srčnega popuščanja in subjektivnosti pri uvrščanju bolnikov v funkcijski razred. Pri testu največje porabe kisika, je odziv na zdravljenje določen z izboljšanjem vrednosti za vsaj 1 ml/
kg/min. Zahtevnost tega testa omejuje njegovo uporabo. Od funkcionalnih parametrov
uporabljamo 6-minutni test hoje, kjer je meja za uspešen odziv vsaj 25 % podaljšanje
prehojene razdalje glede na vrednost pred začetkom zdravljenja.
Med ultrazvočnimi parametri na odziv kažejo predvsem meritve funkcije in velikosti levega prekata. Zmanjšanje končnega sistoličnega volumna levega prekata (LVESV) ali
končnega diastoličnega volumna (LVEDV) za vsaj 15 % ali povečanje LVEF za vsaj 5 % je
opredeljeno kot uspešen odziv na zdravljenje.
Uspešen odziv na zdravljenje, vrednoten po kliničnih kriterijih, je dosežen pri približno 70
% bolnikov, medtem ko se glede na ultrazvočne kriterije delež giblje okoli 55 %. Čeprav pri
bolnikih lahko zasledimo tako simptomatsko izboljšanje kot reverzibilno preoblikovanje
prekata, še ni jasno, ali so strukturne spremembe prekata potrebne za simptomatsko
izboljšanje bolnikov.
CRT IN ATRIJSKA FIBRILACIJA
Randomizirane raziskave v zvezi s CRT so večinoma omejene na bolnike s sinusnim ritmom. Približno petina bolnikov s CRT v Evropi ima permanentno fibrilacijo atrijev. Prevalenca AF je pri bolnikih s srčnim popuščanjem v povezavi s stopnjo bolezenskega procesa: 5 % bolnikov v NYHA I v primerjavi s 25–50 % bolnikov v NYHA III/IV. Bolniki, ki imajo
AF in medprekatno dissinhronijo, so običajno starejši, imajo več komorbidnosti in slabšo
prognozo kot bolniki v sinusnem ritmu. Bolniki s simptomatskim srčnim popuščanjem,
AF, in LVEF ≤35 % zadoščajo kriterijem za vsaditev ICD. Če je pri teh bolnikih podaljšana tudi širina kompleksa QRS, je nedvomno podana indikacija tudi za CRT-D. Zaradi
pomanjkljivih dokazov in pa ker so v večini dosedanjih opazovalnih raziskav sodelovali
bolniki z izrazito širokimi kompleksi QRS, sedanja priporočila za vsaditev CRT-P/CRT-D
omejujejo širino kompleksa QRS na 130 ms ali več. Pri permanentni AF se večinoma
poslužujemo kontrole srčne frekvence. Na ta način pa le stežka ugotovimo, ali je izboljšanje stanja posledica uporabe CRT ali kontrole srčne frekvence. To narekuje primerno raziskavo z zdravili. V raziskavah prevladuje dokaj enotno mnenje glede potrebe po
(skoraj) popolni elektrostimulaciji prekatov za doseganje optimalnega učinka zdravljenja.
Priporočajo ablacijo AV vozla, kot ustrezen način stimulacije pa tistega, pri katerem je
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odstotek elektrostimulacije enak ali večji od 95 %. V zadnjih raziskavah pa potrebo po
ultimativni ablaciji AV vozla postavljajo pod vprašanje (Tolosana JM in sod).
Kljub pomanjkanju dokazov velikih randomiziranih kliničnih raziskav prevladuje mnenje,
da je resinhronizacija koristna tudi pri bolnikih z AF in sicer v obsegu enakih indikacij kot
pri bolnikih v sinusnem ritmu. Pogoj pa je čimbolj popolna stimulacija prekatov, v primeru neizpolnjevanja tega pogoja (<99 % stimulacije) je potrebna ablacija AV vozla. Podatki
za bolnike v NYHA II so pomanjkljivi. Pri manjših RKR so potrdili korist ablacije AV vozla
v smislu zmanjšanja hospitalizacij in izboljšanja kvalitete življenja. Nivo dokazov je sicer
nizek. Obstajajo šibki dokazi, da je pri bolnikih z ohranjeno sistolno funkcijo CRT boljši
kot stimulacija iz desnega prekata. Kljub pomanjkanju randomiziranih raziskav obstaja
splošno soglasje za nadgradnjo iz navadnega spodbujevalnika v CRT pri bolnikih, kjer je
ob običajni elektrostimulaciji zaradi bradikardij prišlo do znakov srčnega popuščanja in
znižanja LVEF. Zavedati se moramo povečanega tveganja za zaplete, ki je večje kot zgolj
primarna implantacija.
PRISTOP K ZDRAVLJENJU BOLNIKOV Z AF IN CRT: ABLACIJA AF ALI ABLACIJA
AV VOZLA?
KATETRSKA ABLACIJA ATRIJSKE FIBRILACIJE
Zelo redke so raziskave, ki bi primerjale katetrsko ablacijo AF pri bolnikih s sistolno disfunkcijo levega prekata in ablacijo AV vozla pri enaki skupini bolnikov. Ena izmed njih je
PABA-CHF (Pulmonary Vein Antrum Isolation versus AV Node Ablation with Bi-Ventricular Pacing for Treatment of Atrial Fibrillation in Patients with Congestive Heart Failure). V raziskavo je bilo vključenih 82 bolnikov, pri 41 bolnikih so opravili izolacijo pljučnih
ven, pri 40 bolnikih pa ablacijo AV vozla ter nadaljevali z biventrikularno elektrostimulacijo srca. Izolacija pljučnih ven je bila superiorna v primerjavi z ablacijo AV vozla tako
v smislu izboljšanja sistolne funkcije levega prekata kot tudi funkcionalnih parametrov
(prehojena razdalja, vprašalnik Minnesota) (slika 1).
V podobno raziskavo so vključili 58 bolnikov s kongestivno srčno insuficienco in sistolno
funkcijo levega prekata pod 45 %, pri katerih so opravili katetrsko ablacijo AF. V kontrolni
skupini je bilo 58 bolnikov brez znakov srčnega popuščanja, pri katerih je bila prav tako
narejena katetrska ablacija AF. Skupini sta bili primerljivi v večini parametrov. Ocenjevali
so funkcijo in dimenzije levega prekata ter funkcionalne parametre v bazalnih pogojih ter
po enem, treh, šestih in dvanajstih mesecih. Ugotovili so, da vzpostavitev in vzdrževanje
sinusnega ritma pri bolnikih s srčnim popuščanjem pripomore k izboljšanju srčne funkcije, telesne zmogljivosti kot tudi kvalitete življenja. Pomembno je, da se lahko na ta način
izognemo jemanju zdravil.

35

Slika 1. Primerjava uspešnosti zdravljenja AF s pomočjo katetrske ablacije pljučnih ven
(PVI) in ablacije AV vozla pri bolnikih s srčnim popuščanjem

ABLACIJA AV VOZLA
V raziskavi Certify (Cardiac Resynchronization Therapy in Atrial Fibrillation Patients
Multinational Registry) so si zastavili vprašanje, ali je pri bolnikih s CRT in AF bolje napraviti ablacijo AV vozla ali zdraviti z zdravili za upočasnjevanje srčne frekvence. V register
so vključili bolnike s permanentno AF, pri 895 so uporabili zdravila za znižanje srčne
frekvence, pri 443 pa so naredili ablacijo AV vozla. Skupini so primerjali s 6046 bolniki v
sinusnem ritmu. Ugotovili so, da je bilo preživetje bolnikov, pri katerih so naredili ablacijo
AV vozla, primerljivo s tistim pri bolnikih v sinusnem ritmu. Umrljivost je bila večja pri bolnikih, ki so uporabljali zdravila za znižanje srčne frekvence (slika 2). Umrljivost pri bolnikih
z ablacijo AV vozla je bila za 52 % nižja kot pri tistih, ki so se zdravili z zdravili za znižanje
srčne frekvence, medtem ko med primerjavo skupin z ablacijo AV vozla in sinusnim ritmom ni bilo razlik v umrljivosti.
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Slika 2. Celokupna umrljivost (levo) in kardiovaskularna umrljivost (desno) pri bolnikih
zdravljenih s CRT pri treh skupinah bolnikov: v sinusnem ritmu, z AF in opravljeno ablacijo
AV vozla in z AF in zdravljenjem z zdravili.

VPLIV OBSEGA BIVENTRIKULARNE ELEKTROSTIMULACIJE SRCA NA SIMPTOME
IN NA PREŽIVETJE
Dolgo ni bilo pojasnjeno, kako odstotek biventrikularne elektrostimulacije vpliva na simptome in na preživetje. Da bi to ugotovili, so uporabili sistem za telemonitoriranje (LATITUDE, Boston Scientific Corp., Natick, Massachusetts). Vključili so 36.935 bolnikov, ki so jih
spremljali na daljavo z omenjenim sistemom za telemonitoriranje. Ugotovili so obratno
sorazmerje med preživetjem in odstotkom biventrikularne elektrostimulacije, tako pri
bolnikih v sinusnem ritmu kot pri bolnikih z AF. Pomembna ugotovitev te raziskave je bila,
da je umrljivost najnižja pri odstotkih stimulacije, ki presegajo 98 % (slika 3) in da ima že
manjši prirastek elektrostimulacije pomemben vpliv na preživetje.

Slika 3. Razmerje med odstotkom biventrikularne elektrostimulacije srca (CRT) in preživetjem pri bolnikih s sinusnim ritmom kot tudi AF
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Zaključek
Resinhronizacijska terapija pri zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja postaja
vse bolj pomembna oblika zdravljenja, saj omogoča nov vpogled v patofiziološki mehanizem dissinhronije pri srčnem popuščanju. Pri bolnikih z AF imamo možnost ablacije AV
vozla, zdravljenja z zdravili ali ablacije AF. Raziskave kažejo, da ima zdravljenje z zdravili
za upočasnjevanje srčne frekvence najslabšo prognozo. Pomemben je čim višji odstotek
biventrikularne elektrostimulacije srca, saj je umrljivost najnižja pri odstotkih stimulacije,
ki presegajo 98 %, kar velja tako za bolnike v sinusnem ritmu kot tiste v AF.
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Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša motnja srčnega ritma, prisotna je pri 1-2% populacije, njena pogostnost pa narašča s starostjo in pridruženimi boleznimi (1). Zaradi
staranja prebivalstva, daljšega preživetja bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi in vse večjim odstotkom debelih ljudi število bolnikov z AF narašča. AF je povezana s povečano
umrljivostjo, možgansko kapjo, srčnim popuščanjem in zmanjšano kakovostjo življenja.
Najhujši zaplet atrijske fibrilacije je kardioembolična možganska kap, ki je kar 5-krat pogostejša kot pri bolnikih v sinusnem ritmu. Slednja je običajno obsežnejša in povzroča
hujšo nevrološko okvaro s posledično večjo umrljivostjo in večjo stopnjo invalidnosti. Z
ustreznim protitrombotičnim zdravljenjem lahko zmanjšamo tveganje za možgansko
kap za okoli 70 %, vendar hkrati povečamo tudi tveganje za krvavitev. V izogib slednjemu je zato poleg ustrezne edukacije bolnikov, temeljitega pregleda bolnika in njegove
medicinske dokumentacije nujna tudi skrbna izbira protitrombotičnega zdravila. V zadnjih 4 letih so v Sloveniji na voljo poleg kumarinov tudi nova peroralna antikoagulacijska
zdravila; dabigatran, rivaroksaban in apiksaban. Slednja zdravila z enostavnim in enakomernim odmerjanjem ter predvidljivo farmakokinetiko omogočajo bolniku bolj prijazno
protitrombotično zdravljenje, ki je vsaj enako učinkovito kot kumarini, a hkrati povzroči
manj življenjsko nevarnih intrakranialnih krvavitev.
Protitrombotično zdravljenje
Protitrombotično zdravljenje v širšem pomenu obsega tako antiagregacijska kot tudi
antikoagulacijska zdravila ter druge medicinske ukrepe, ki lahko preprečujejo trombotične zaplete. V prispevku bi se omejil na osnovne principe farmakološkega protitrombotičnega zdravljenja.
Antiagregacijsko zdravljenje z aspirinom pri bolnikih z AF zmanjša tveganje za možgansko kap za 20 %. Optimalni odmerek aspirina ni znan, zaradi zmanjšanja hemoragičnih zapletov izberemo 100mg dnevno. Tveganje za krvavitev pri zdravljenju z aspirinom
namreč ni zanemarljivo, pojavnost intrakranialnih krvavitev je celo primerljiva z NOAK,
kar so dokazali tudi v raziskavi AVERROES (2). Glede na slednje podatke so evropska
priporočila (3) za obravnavo bolnikov z AF izključila aspirin kot možno izbiro protitrombotičnega zdravljenja pri bolnikih z AF, medtem ko ga ameriška priporočila (4) dopuščajo le še pri bolnikih z nizkim tveganjem za trombembolične zaplete (CHAD2VASc2=1).
Izberemo ga lahko pri bolnikih z znano aterosklerotično boleznijo brez drugih sočasnih
dejavnikov tveganja za trombembolične zaplete. Kombinirano zdravljenje z aspirinom in
klopidogrelom je v preprečevanju možganskih kapi le pol tako učinkovito kot zdravljenje s
kumarini, obenem pa je povezano s podobnim tveganjem za krvavitve kot antikoagulacijsko zdravljenje. Podatkov o učinkovitosti novejših antiagregacijskih zdravil (prasugrel,
tikagrelol) pri preprečevanju možganske kapi pri bolnikih z AF nimamo in jih za to indikacijo ne uporabljamo.
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Antikoagulacijsko zdravljenje zmanjša tveganje za možgansko kap pri bolnikih z AF za 70 %.
Največ podatkov imamo pri zdravljenju s kumarini. V primarni preventivi je potrebno s
kumarini letno zdraviti v povprečju 32 bolnikov da preprečimo 1 možgansko kap, v sekundarni preventivi pa je ta številka še manjša, letno moramo zdraviti le 13 bolnikov (1).
Uvedba antikoagulacijskega zdravljenja pri bolnikih z AF je tako smiselna že pri nizkem
tveganju za tromboembolijo (CHA2DS2VASc>1), če je sočasno tveganje za hemoragične
zaplete tudi nizko. Uspešnost antikoagulacijskega zdravljenja s kumarini pa je pogojena
od vrednosti INR, ki naj bo med 2,0 in 3,0. Zagotavljanje vrednosti INR v navedenem
terapevtskem območju je zahtevno, saj so zaradi ozkega terapevstkega okna, številnih
interakcij s hrano in drugimi zdravili potrebne pogoste in redne laboratorijske kontrole.
Med drugim so tudi to razlogi, da skoraj polovica bolnikov z AF ne prejme ustrezne antikoagulacijske terapije, kar so pokazali številni registri po vsem svetu (5).
Zaradi zgoraj naštetih nevšečnosti so v zadnjih letih v ospredje prišla nova peroralna
antikoagulacijska zdravila (NOAK), ki delujejo neposredno na faktorje strjevanje krvi bodisi trombin (dabigatran) ali faktor Xa (rivaroksaban, apiksaban in edoksaban). Vsa so
bila preizkušena v velikih randomiziranih kliničnih raziskavah, z vsemi razen edoksabana,
ki še ni registriran v Sloveniji, pa imamo tudi že zelo dobre lastne izkušnje. NOAK imajo
kratko razpolovno dobo, hiter nastop delovanja po zaužitju in predvidljiv učinek ter manj
interakcij z drugimi zdravili, zaradi česar redne laboratorijske kontrole niso potrebne.
Vsa NOAK se izločajo preko ledvic, v največji meri dabigatran, najmanj pa apiksaban,
zato moramo biti pozorni na bolnikovo ledvično funkcijo, pazljivi pa moramo biti tudi pri
sočasni uporabi močnih induktorjev ali zaviralcev P-gp ali CYP3A4 (azolni antimikotiki, zaviralci proteaz, antiepileptiki, ciklosporin, šentjaževka…). V kliničnih raziskavah so se
NOAK izkazala kot enako ali bolj učinkovita v preprečevanju možganskih kapi kot kumarini ob podobnem ali manjšem tveganju za velike krvavitve. Pomembna prednost vseh
NOAK je bistveno zmanjšanje tveganja za možgansko krvavitev, ki je najbolj nevaren
hemoragičen zaplet antikoagulacijskega zdravljenja. Neposrednih primerjav NOAK sicer nimamo, posredne primerjave pa ne kažejo bistvenih razlik v klinični učinkovitosti
(6). Ob zdravljenju z dabigatranom v nižjem odmerku (110 mg/12 h) in apiksabanom je
manj velikih krvavitev, medtem ko je ob zdravljenju z dabigatranom v višjem odmerku
(150 mg/12 h) in rivaroksabanom nekoliko več gastrointestinalnih krvavitev. Dabigatran
v odmerku 150 mg/12 h se je edini izkazal kot bolj učinkovit kot varfarin pri preprečevanju
ishemične možganske kapi.
Pred uvedbo antikoagulacijskega zdravljenja moramo skrbno preveriti indikacijo, saj je
zdravljenje z NOAK kontraindicirano pri bolnikih z umetno srčno zaklopko ali revmatično
mitralno stenozo ter napredovalo ledvično okvaro. Opraviti je potrebno tudi osnovne
laboratorijske preiskave (hemogram, kreatinin, jetrni testi), preveriti morebitne zadržke
za zdravljenje (npr. neurejena AH, nedavna velika krvavitev, hemoraška diateza itd) in
preveriti seznam zdravil, ki jih bolnik prejema (7). Če ni zadržkov, imajo pri bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo prednost NOAK pred kumarini (8). Bolnike in njihove svojce
je potrebno ustrezno educirati, nato pa redno spremljati, beležiti in pomagati reševati
zaplete ob antikoagulacijskem zdravljenju. Kontrole pri zdravljenju z NOAK so redke, v
osnovi po začetnem obdobju le enkrat letno. Pogostejše kontrole opravljamo pri bolj
ogroženih bolnikih, bolnikih z zmerno ledvično okvaro ali pri zapletih ter pripravah na
invazivne posege. Prekinitve antikoagulacijskega zdravljenja ob invazivnih ukrepih naj
bodo kratke, periproceduralna prevedba na parenteralno antikoagulacijsko zdravilo
(NMH) večinoma ni potrebna.
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Menjava zdravil
Redko se srečamo s situacijo, kjer je zaradi zapletov ali bolezni (npr. ob poslabšanju ledvične funkcije) potrebno zamenjati antikoagulacijsko zdravilo z drugim. Najpogosteje je
potrebna menjava antikoagulacijskega zdravila zaradi neprenašanja zdravila oz. stranskih učinkov. Občasno pa se zdravniki v antikoagulacijskih ambulantah srečamo tudi z
vprašanjem elektivne zamenjave kumarinov za NOAK. Slednje je po določilih zavarovalnice možno le, če ima bolnik ob zdravljenju s kumarini čas v terapevtskem območju (TTR)
manj kot 65 %. V primerih zamenjave antikoagulacijskih zdravil moramo ukrepati tako,
da bolnika izpostavimo najmanjšemu možnemu tveganju za trombembolijo ali krvavitev.
Podatki iz literature in lastnih izkušenj namreč kažejo na možnost povečanega tveganja
za zaplete ob ravno takšnih situacijah (9). Priporočila za menjavo peroralnih antikoagulacijskih zdravil so navedena v tabeli 1, tabeli 2 in tabeli 3 (10). Prvi mesec po zamenjavali
NOAK s kumarini se priporoča skrben nadzor INR v izogib trombemboličnih zapletov.
Tabela 1: Zamenjava kumarinov z NOAK
INR
<2

Uvedba NOAK isti dan

2,0-2,5

Uvedba NOAK naslednji dan

>2,5

Uvedbo NOAK odložimo, dokler INR ne doseže 2,5 ali manj

Tabela 2: Zamenjava NOAK s kumarini
oGF (ml/min)

dabigatran

rivaroksaban in apiksaban

>50

- uvedemo varfarin
- zdravljenje z dabigatranom nadaljujemo
še 3 dni po uvedbi varfarina
- INR določimo 2. ali 3. dan zdravljenja z
varfarinom
- dabigatran ukinemo 4. dan po uvedbi
varfarina, ne glede na INR

- uvedemo varfarin
- zdravljenje z rivaroksabanom/
apiksabanom nadaljujemo
- INR določamo na 1-2 dni
- rivaroksaban/apiksaban ukinemo,
ko INR doseže 2,0

30–50

- uvedemo varfarin
- zdravljenje z dabigatranom nadaljujemo
še 2 dni po uvedbi varfarina
- INR določimo 2. ali 3. zdravljenje z
varfarinom
- dabigatran ukinemo 3. dan po uvedbi
varfarina, ne glede na INR

- uvedemo varfarin
- zdravljenje z rivaroksabanom/
apiksabanom nadaljujemo
- INR določamo na 1-2 dni
- rivaroksaban/apiksaban ukinemo,
ko INR doseže 2,0

<30

- uvedemo varfarin
- zdravljenje z dabigatranom nadaljujemo
še 1 dan po uvedbi varfarina
- INR določimo 2. dan zdravljenja z
varfarinom
- dabigatran ukinemo 2. dan po uvedbi
varfarina, ne glede na INR

- uvedemo varfarin
- zdravljenje z rivaroksabanom/
apiksabanom nadaljujemo še 1
dan po uvedbi varfarina
- INR določimo 2. dan zdravljenja
- rivaroksaban/apiksaban ukinemo
2. dan po uvedbi varfarina, ne
glede na INR

*v primeru dveh od treh značilnosti (starost >80 let, telesna masa <60kg, s-kreatinin >133
µmol/l) izberemo nižji odmerek apiksabana 2,5 mg/12 h
# nižji odmerek dabigatrana 110 mg/12 h lahko izberemo pri bolnikih starejših od 80 let
ali pri bolnikih s povečanim tveganjem za krvavitev
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Zaključek
Antikoagulacijsko zdravljenje predstavlja temelj obravnave bolnikov z AF, saj učinkovito preprečuje najhujši zaplet – kardioembolično možgansko kap. Z uporabo NOAK pri
nevalvularni AF je zdravljenje postalo enostavnejše in bolj varno predvsem na račun
zmanjšanja tveganja za znotrajmožgansko krvavitev. Ob skrbni izbiri ustreznega antikoagulacijskega zdravila in previdnosti glede morebitnih kontraindikacij lahko večina
bolnikov prejme NOAK. Zamenjava antikoagulacijskih zdravil pride v poštev ob zapletih,
bolezni ali v primeru neprenašanja zdravila. Ob poznavanju načina delovanja antikoagulacijskih zdravil lahko pri menjavi zdravil upoštevamo enostavna priporočila v izogib
dodatnim zapletom.
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Uvod
Za preprečevanje možganske kapi in drugih trombemboličnih zapletov pri bolnikih z
atrijsko fibrilacijo (AF) so bili dolga leta na voljo izključno zaviralci vitamina K, v zadnjih letih pa so se jim pridružila nova peroralna antikoagulacijska zdravila (NOAK): dabigatran,
rivaroksaban in apiksaban. NOAK imajo pred zaviralci vitamina K številne prednosti,
hkrati pomenijo dodatne izzive v protitrombotičnem zdravljenju, saj je za varno in učinkovito uporabo posameznih zdravil pomembno poznavanje farmakokinetike, interakcij z
zdravili, odmerjanje, zadržkov za uporabo, stranskih učinkov in zapletov zdravljenja ter
ukrepov ob načrtovanih in nujnih posegih in krvavitvah.

Zaviralci vitamina K
Antikoagulacijski učinek zaviralcev vitamina K je posledica zmanjšane sinteze od vitamina K odvisnih koagulacijskih faktorjev: II, VII, IX, X. Od zaviralcev vitamina K najpogosteje uporabljamo varfarin. Čeprav se zdravilo iz prebavil hitro resorbira, doseže polno
izraženi antikoagulacijski učinek šele po 5-ih dneh, ko se zmanjša koncentracija vseh
od vitamina K odvisnih koagulacijskih faktorjev. Zdravljenje z varfarinom nadziramo z
merjenjem protrombinskega časa in izražamo v mednarodnem umerjenem razmerju
(angl. International Normalised Ratio, INR). Ciljno območje za bolnike z AF je INR 2,03,0. Varfarin ima ozko terapevtsko okno. Kadar se vrednosti INR zmanjšajo pod 2,0, so
bolniki ogroženi zaradi trombembolizmov, pri vrednostih nad 4,0 pa zaradi krvavitev. Na
nihanje INR lahko vpliva zaužita hrana, predvsem tista bogata z vitaminom K in alkohol.
Interakcije varfarina z drugimi zdravili so številne in nepredvidljive. Antikoagulacijski učinek povečujejo: makrolidni antibiotiki, kinoloni, cefalosporini, antimikotiki, statini, fibrati,
amiodaron, omeprazol, akarboza, zmanjšujejo pa holestiramin, karbamazepini, ribavirin,
rifampicin, azatioprin, ciklosporin, mesalazin, sulfasalazine in tirostatiki. Pomembno je,
da tako ob uvedbi kot ob ukinitvi vsakega zdravila, ki bi lahko vplivalo na učinek varfarina,
bolniku pogosteje določamo INR.
Zadržki za zdravljenje
Splošni zadržki za uvedbo antikoagulacijskega zdravljenja so: aktivna ali nedavna krvavitev, veliko tveganje za veliko krvavitev, nedaven velik operativni poseg, neurejena
arterijska hipertenzija (krvni tlak več kot 180/100 mmHg), pomembna anemija in pomembna trombocitopenija. Zaviralci vitamina K so teratogeni, zato jih v nosečnosti ne
predpisujemo.
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Krvavitve in ukrepi ob krvavitvah
Ob antikoagulacijskem zdravljenju utrpi veliko krvavitev 2-3 % bolnikov z AF fibrilacijo.
Med krvavitvami je najpomembnejša možganska krvavitev, ki je zaradi svojih posledic
edina primerljiva s kardioembolično možgansko kapjo. Utrpi jo 0,3–0,6 % bolnikov zdravljenih z zaviralci vitamina K.
Ob veliki krvavitvi prekinemo antikoagulacijsko zdravljenje, nadomeščamo tekočine in
damo ustezne krvne pripravke ter apliciramo vitamin K v odmerku 10 mg intravensko.
Polni učinek lahko pričakujemo šele po 6-8 urah. Glede na obsežnost in posledice krvavitve lahko bolnik prejme svežo zmrznjeno plazmo (20 ml/kg), bolj učinkovit pa je koncentrat neaktiviranega protrombinskega kompleksa (Octaplex: 25 E/kg). Redko je indicirano zdravljenje z rekombinantnim faktorjem VII (90 mcg/kg).
Ukrepi ob posegu
Zdravljenje z zaviralci vitamina K prekinemo vsaj 4−5 dni pred posegom. Pred posegom
izmerimo INR. Posege z zmernim tveganjem za krvavitev opravimo ob INR pod 1,5, posege z velikim tveganjem za krvavitev pa ob INR pod 1,3. V kolikor je hemostaza dobra z
zdravljenjem nadaljujemo večer po posegu z zmernim tveganjem za krvavitev in 48 ur
po posegu z velikim tveganjem za krvavitev. V času prekinitve zdravljenja nadomestno
zdravljenje s terapevtskimi odmerki nizkomolekularnega heparina pri večini bolnikov z
AF ni potrebno, prejemati pa morajo preventivne odmerke nizkomolekularnega heparina.

Nova peroralna antikoagulacijska zdravila
Farmakokinetika
Medtem ko zaviralci vitamina K zavrejo koagulacijski proces na več mestih koagulacijske
kaskade, delujejo nova peroralna antikoagulacijska zdravila (NOAK) neposredno in specifično na posamezne koagulacijske faktorje. Značilnosti NOAK so navedene v tabeli 1.
Dabigatran je neposredni reverzibilni zaviralec trombina, rivaroksaban in apiksaban sta
neposredna, reverzibilna zaviralca aktiviranega faktorja X (Xa). Mnoge farmakokinetične
značilnosti NOAK so podobne. Zdravila dosežejo največjo koncentracijo v krvi v 2–3 urah
po zaužitju in imajo razmeroma kratek razpolovni čas, okoli 8 do 14 ur. Nimajo interakcij s
hrano in imajo malo interakcij z zdravili. Absorbcija vseh NOAK poteka preko glikoproteina P (P-gp). Razlikujejo pa se po biološki razpoložljivosti, metabolizmu in izločanju preko
ledvic.
Tabela 1. Farmakološke značilnosti NOAK
Značilnosti
tarčna molekula
biološka razpoložljivost
maks. koncentracija (čas)

rivaroksaban

faktor II (thrombin)
~6 %

apiksaban
faktor Xa

>80 %

~50 %

2-3 h

2-4 h

2-3 h

12-17 h

5-13 h

8-15 h

metabolizem

P-gp

P-gp CYP 3A4/3A5
CYP2Y2

P-gp CYP 3A4/3A5

izločanje preko ledvic

85 %

33 %

28 %

razpolovni čas
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dabigatran

Odmerjanje
Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo (AF) dabigatran predpisujemo v odmerku 150 mg ali 110
mg dvakrat dnevno. Nižji odmerek izberemo pri starostnikih (nad 75 let), pri zmerno okrnjeni ledvični funkciji z ocenjeno glomerulno filtracijo (oGF) med 30 in 50 ml/min in pri
bolnikih z zvečanim tveganjem za krvavitev. Rivaroksaban predpišemo v odmerku 20
mg dnevno, pri bolnikih z zmerno okrnjeno funkcijo ledvic pa 15 mg dnevno. Apiksaban
bolniki prejemajo v odmerku 5mg dvakrat dnevno. Odmerek 2,5mg dnevno predpišemo
bolnikom, ki izpolnjujejo dve izmed sledečih kriterijev: kreatinin nad 133 μmol/L, starost
nad 80 let ali telesna teža pod 50 kg.
Zadržki za zdravljenje
Poleg splošnih zadržkov za antiakogulacijsko zdravljenje (glej pri zaviralcih vitamina K) pri
predpisovanju NOKA upoštevamo še sledeče zadržke: ledvična odpoved z oGF pod 30
ml/min, jetrna ciroza (Child-Pugh B ali C), povečanje transaminaz in bilirubin za več kot 2
krat, nosečnost in dojenje. Dabigatrana ne predpisujemo bolnikom, ki prejemajo močne
zaviralce ali induktorje P-gp, zaviralcev faktorja Xa pa ne sočasno z močnimi zaviralci ali
induktorji P-gp in CYP3A4.
Koagulacijski testi
Redni laboratorijski nadzor s koagulacijskimi preiskavami ob zdravljenju z NOAK ni potreben, ocena antikoaglacijskega učinka zdravil pa je pomembna ob večjih krvavitvah,
trombemboličnih zapletih in večjih neodložljivih posegih.
Globalni koagulacijski testi: trombinski čas (TČ), aktivirani parcialni tromboplastinski čas
(APTČ), protrombinski čas (PČ) so ob zdravljenju z NOAK praviloma podaljšani, vendar
nam malo povedo o koncentraciji zdravila. Ob zdravljenju z dabigatranom je podaljšan
predvsem APTČ in TČ, ob zdravljenju z rivaroksabanom pa protrombinski čas. Meritve
INR so ustrezne le ob zdravljenju z zaviralci vitamin K in so ob zdravljenju z NOAK nepovedne.
Za natačno oceno antikoagulacijskega učinka (merjenje koncentracije zdravila v plazmi), moramo uporabiti specifične koagulacijske teste: za dabigatran posebej prilagojeni
trombinski čas - razredčen trombinski čas (dTT, Haemoclot), za rivaroksaban in apiksaban pa posebej za zdravilo prilagojeni test določanja aktivnosti faktorja X (anti-Xa).
Krvavitve in ukrepi ob krvavitvah
Ob zdravljenju z NOAK je manj znotrajlobanjskih krvavitev in več krvavitev iz prebavil.
Bolniki, ki jemljejo dabigatran razmeroma pogosto navajajo dispepsijo.
Ob večji krvavitvi je najpomembnejši ukrep prekinitev zdravljenja, saj zaradi kratke razpolovne dobe NOAK lahko pričakujemo, da bo antikoagulacijski učinek hitro izzvenel.
Sveža zmrznjena plazma je malo ali neučinkovita. V kolikor bolnik zdravljen z dabigatranom utrpi življenje ogrožajočo krvavitev ali krvavitev, ki je ni mogoče nadzorovati, prejme
specifično protiučinkovino za dabigatran – idarucizumab. Ena od možnosti za odstranitev dabigatrana, predvsem ob sočasni ledvični odpovedi, je hemodializa. Učinkovitost
zdravljenja s protiučinkovino in hemodializo vselej spremljamo z ustreznimi koagulacijskimi testi. Bolnike, ki prejemajo zaviralce faktorja Xa in utrpijo življenje ogrožajočo krvavi-
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tev, zdravimo s koncentratom protrombinskega kompleksa (Octaplex) v odmerku 50E/
kg, izjemoma pa z rekombinantnim faktorjem VII (90 mcg/kg).
Ukrepi ob posegu
Čas prekinitve antikoagulacijskega zdravljenja pred posegom je odvisen od vrste NOAK
in ledvične funkcije ter od tveganja za krvavitev ob posegu (tabela 2). Pri bolnikih, ki
so zelo ogroženi zaradi krvavitve, na dan posega preverimo koagulacijske teste. Nadomestno zdravljenje s terapevtskimi odmerki nizkomolekularnega heparina praviloma ni
potrebno, razen v primerih, ko gre za daljše prekinitve zdravljenja. Vsi bolniki pa morajo
po operaciji v času, ko ne prejemajo peroralnih antikoagulacijskih zdavil, prejemati preventivne odmerke nizkomolekularnega heparina.
V primeru neodložljivega invazivnega posega z velikim tveganjem za krvavitev ukrepamo podobno kot ob krvavitvah.
Tabela 2. Priprava bolnika zdravljenega z NOAK na poseg.
Zdravilo

oGF
ml/min

zmerno tveganje za krvavitev

veliko tveganje za krvavitev

ukinitev pred
posegom

ponovna
uvedba po
posegu

ukinitev pred
posegom

ponovna
uvedba po
posegu

dabigatran

>50
30 – 50

≥24 ur
≥48 ur

≥24 ur
≥24 ur

48 – 96 ur
≥96 ur

48 – 96 ur
48 – 96 ur

rivaroksaban,
apiksaban

>50
30 – 50

≥24 ur
≥48 ur

≥24 ur
≥24 ur

≥48 ur
>48 ur

48 – 96 ur
48 – 96 ur

oGF- ocena glomerulne filtracije

Zaključek
Izbira antikoagulacijskih zdravil za preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z AF se povečuje, zato je za učinkovito in varno zdravljenje ključno poznavanje značilnosti in farmakokinetike posameznega zdravila, vpliv na koagulacijske teste in izbira ustreznih ukrepov
ob zapletih in pripravah na invazivne posege.
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INDIKACIJE ZA ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE
Antikoagulacijska (AK) zdravila najučinkoviteje ovirajo nastanek strdkov v venah in srčnih
votlinah, v manjši meri pa tudi v arterijah. Indikacije za AK zdravljenje so bile v preteklosti omejene na majhno skupino bolnikov. V zadnjih letih pa se je uporaba peroralnih
AK zdravil izjemno razširila predvsem na račun večjega števila indikacij za uporabo teh
zdravil pri srčnih bolnikih. Zaradi učinkovitega preprečevnja ishemične možganske kapi,
predstavlja najpogostejšo indikacijo za dolgotrajno AK zdravljenje prav kronična oziroma paroksizmalna atrijska fibrilacija. Zdravljenje je priporočeno za vse bolnike po 65.
letu starosti, pred 65. letom starosti pa le, če so prisotni dodatni dejavniki tveganja
za nastanek trombembolije. Druga najpogostejša indikacija za uporabo AK zdravil je
zdravljenje in preprečevanje ponovitve venske tromboze in pljučne embolije. Sicer pa je
AK zdravljenje za preprečevanje trombemboličnih dogodkov indicirano tudi pri bolnikih z
umetnimi srčnimi zaklopkami, bolnikih z nekaterimi srčnimi hibami in tistimi z dilatativno
miokardiopatijo.
Med peroralnimi AK zdravili smo dolga leta uporabljali izključno zaviralce vitamina K,
mad njimi najpogosteje varfarin, v zadnjih letih pa so na voljo nova, neposredna peroralna AK zdravila (NOAK): dabigatran, rivaroksaban in apiksaban. NOAK uporabljamo
v zdravljenju bolnikov z atrijsko fibrilacijo in vensko trombembolijo. Pri bolnikih z drugimi
indikacijami za AK zdravljenje, NOAK niso bila preiskušena in jih zato ne uporabljamo. Pri
bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami pa je tovrstno zdravljenje zaradi številnih trombemboličnih in hemoragičnih zapletov celo kontraindicirano.

ZAPLETI ANTIKOAGULACIJSKEGA ZDRAVLJENJA
Najpogostejši zaplet antikoagulacijskega zdravljenja so krvavitve. Veliko krvavitev utrpi
3 – 5 % bolnikov. Tveganje za krvavitev pri vseh bolnikih ni enako. Povečajo ga: starost,
ledvična in jetrna odpoved, sočasno jemanje antiagregacijskih zdravil, operativni posegi,
predhodne krvavitve in bolezni, ki povečajo tveganje za krvavitev (npr. ulkusna bolezen
prebavil, rak, trombocitopenija, anemija, predhodna možganska kap). Med krvavitvami
je najpomembnejša možganska krvavitev, saj je večina vseh smrti zaradi krvavitve ob
antikoagulacijskem zdravljenju posledica možganske krvavitve. Ob zdravljenju z zaviralci
vitamina K utrpi možgansko krvavitev 0,3 – 0,6 % bolnikov, ob zdravljenju z novimi antikoagulacijskimi zdravili pa le 0,1 – 0,2 % bolnikov. Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo je ta zaplet
zaradi svojih posledic edini primerljiv z najhujšo posledico nezdravljene atrijske fibrilacije
– kardioembolično možgansko kapjo.
Za dobro zdravljenje in čim manjše število zapletov mora vodenje AK zdravljenja potekati
v specializiranih AK ambulantah. Zdravnik, ki vodi zdravljenje, ob vsakem pregledu na
podlagi anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in laboratorijskih izvidov ugotavlja
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kakšno je tveganje za zaplete ob nadaljevanju AK zdravljenja. Bolnike, pri katerih ugotovilmo povečano tveganje za krvavitev, moramo še posebej skrbno spremljati in se ob
vsakem pregledu sproti odločati ali je še dovolj varno AK zdravljenje nadaljevati.

OGROŽENE SKUPINE BOLNIKOV
Stari bolniki
Med dejavniki, ki povečajo tveganje za krvavitev, je eden najpomembnejših gotovo starost. Tveganje za krvavitev se s starostjo nad 65 let povečuje tako pri uporabi varfarina
kot pri uporabi NOAK. Dodatno to tveganje poveča še intenziteta AK zdravljenja. Pri
bolnikih na varfarinu tveganje za krvavitev začne strmo naraščati z vsakim porastom
INR (iz angl. International Normalised Ratio – mednarodno umerjeno razmerje) nad 4,0.
Zato je pri teh bolnikih ključna stalna edukacija in seznanjanje z dejavniki, ki lahko iztirijo
AK zdravljenje kot tudi takojšnje in pravilno ukrepanje ob porastu INR nad cijno območje. Pri bolnikih na NOAK pa se AK učinek lahko poveča predvsem ob pešanju ledvične
funkcije v starosti, zato je važno, da odmerek NOAK starostniku ustrezno prilagodimo,
ledvično funkcijo pa tekom zdravljenja redno spremljamo.
Bolniki z ledvično odpovedjo
Pri bolnikih z napredovalo kronično ledvično boleznijo se zaradi osnovne bolezni pojavljajo motnje tako v sistemu koagulacije kot v sistemu fibrinolize, zato so po eni strani
ogroženi zaradi krvavitev, po drugi strani pa zaradi trombotičnih zapletov. Pri teh bolnikih je ob uvedbi AK zdravljenja in med njegovim vodenjem potrebno nenehno tehtanje
med tveganjem za krvavitev in tveganjem za trombotične zaplete. Ledvična bolezen ne
vpliva na AK učinek varfarina, saj njegova presnova in izločanje v celoti potekata preko
jeter. Tako je vodenje zdravljenja z varfarinom pri bolnikih z ledvično boleznijo enako kot
pri tistih z normalnim ledvičnim delovanjem. A zavedati se moramo, da s slabšanjem
ledvične funkcije tveganje za krvavitev ob uporabi varfarina narašča. NOAK pa se izločajo preko ledvic, zato je potrebna posebna previdnost pri uvajanju in vodenju bolnikov
z oslabljenim ledvičnim delovanjem. Tudi ob NOAK kljub uporabi prilagojenih, manjših
odmerkov tveganje za krvavitev narašča s slabšanjem ledvične funkcije, zato pri bolnikih, pri katerih je glomerulna filtracija ocenjena na manj kot 30 ml/min, po NOAK ne
posegamo.
Bolniki s kombiniranim protitrombotičnim zdravljenjem
Pri bolnikih, ki imajo indikacijo tako za antikoagulacijsko kot za antiagregacijsko zdravljenje, moramo protitrombotično zdravljenje kombinirati. Več kot tretjina bolnikov z atrijsko fibrilacijo ima tudi koronarno ali periferno žilno bolezen in ti bolniki ob arterijskem
trombemboličnem dogodku ali vstavitvi opornice v arterijo, potrebujejo kombinirano
protitrombotično zdravljenje, ki pa jih izpostavi povečanemu tveganju za krvavitev. Ob
kombinaciji enega AK zdravila (varfarina ali NOAK) in enega antiagregacijskega zdravila
(aspirina ali klopidogrela) je tveganje za veliko krvavitev okoli 2-krat večje, kot ob uporabi AK zdravljenja samega. Bolj so ogroženi bolniki, ki imajo poleg AK zdravila še dve
antiagregacijski zdravili (aspirin in klopidogrel), saj se pri njih tveganje za veliko krvavitev
poveča kar za 3-4 krat. Še večje pa je tveganje pri novih antiagregacijskih zdravilih (prasugrel, tikagrelor), zato se zanje pri bolniku, ki potrebuje tudi AK zdravljenje običajno ne
odločimo. Bolniki s kombiniranim protitrombotičnim zdravljenjem morajo biti še posebno
skrbno vodeni v AK ambulantah. Zdravnik, ki vodi zdravljenje mora ob upoštevanju bolnikove ogroženosti ter vrste in mesta žilne opornice poskrbeti za optimalno kombinacijo
in trajanje protitrombotičnega zdravljenja.
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Zaključki
• Pri odločitvi glede uvedbe antikoagulacijskega zdravljenja moramo upoštevati bolnikovo psihofizično stanje, pridružene bolezni in stanja ter zdravila, ki jih jemlje.
• Bolnike, ogrožene za zaplete ob AK zdravljenju, moramo celostno obravnavati v AK
ambulanti.
• Dobro vodenje in skrbna presoja lahko tudi ogroženemu bolniku omogočita varno in
učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje.
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Uvod
Oralno antikoagulacijsko (AK) zdravljenje pri bolnikih z AF učinkovito zmanjšuje tveganje za možgansko kap in sistemsko embolijo in zato predstavlja izborno zdravljenje za
primarno in sekundarno preventivo možganske kapi pri bolnikih z AF. Bolniki z AF imajo
pogosto tudi sočasno koronarno bolezen. V primeru, da doživijo akutni koronarni dogodek in/ali imajo vstavljeno žilno opornico, potrebujejo poleg AK zdravljenja tudi antiagregacijsko zdravljenje.
V obdobju enega leta vsak šesti bolnik, ki prejema oralno AK zdravljenje, potrebuje invazivni poseg. Nadaljevanje AK zdravljenja v času posega poveča tveganje za krvavitev, po
drugi strani pa prekinitev zdravljenja ob posegu poveča tveganje za trombembembolični dogodek. Bolnike, ki prejemajo AK zdravila, moramo zato na invazivni poseg skrbno
pripraviti. Priprava na predvidene posege poteka v AK ambulanti, ki naj jo bolnik obišče
teden dni pred predvidenim posegom (1).
Pred vsakim posegom pri bolniku ocenimo tveganje za trombembolijo in tveganje za
krvavitev.
• Tveganje za trombembolijo ni enako pri vseh bolnikih, pri katerih je indicirano
AK zdravljenje. Večina bolnikov z atrijsko fibrilacijo (AF) sodi v skupini z zmernim
(CHADS2=1) in velikim tveganjem (CHADS2=2-4) za trombembolijo. Zelo veliko tveganje za trombembolijo imajo bolniki s CHADS2=5 ali 6, bolniki z AF prve tri mesece po
arterijski emboliji ter bolniki z AF in mitralno stenozo (2).
Glede na tveganje za krvavitve razdelimo posege na majhne in velike. Majhni posegi imajo
majhno tveganje za krvavitve in ne zahtevajo prekinitve AK zdravljenja. Med majhne
posege sodijo:
• manjši stomatološki posegi,
• odstranitev manjših kožnih sprememb in oskrba kožnih ran,
• operacija katarakte,
• punkcije bezgavk in kostnega mozga,
• plevralne in abdominalne punkcije,
• endoskopske preiskave prebavil brez biopsije (1, 3).
Pred velikimi posegi moramo AK zdravljenje začasno prekiniti. Velike posege razdelimo
na posege z zmernim tveganjem in posege z velikim tveganjem za krvavitve. Med posege
z zmernim tveganjem za krvavitev sodijo:
• manjše abdominalne in torakalne operacije,
• radiofrekvenčna ablacija atrijske fibrilacije,
• vstavitev srčnega spodbujevalnika/defibrilatorja,
• punkcije velikih arterij in sklepov (1, 3).
Med posege z velikim tveganjem za krvavitev sodijo:
• ortopedske operacije,
• večje abdominalne in torakalne operacije,
• nevrokirurške, urološke in srčno-žilne operacije,
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• operacije zaradi raka,
• polipektomije in biopsije prebavnega trakta,
• punkcije in biopsije parenhimskih organov,
• spinalna anestezija (1, 3).
K pripravi bolnika na invazivni poseg sodi tudi odločitev, ali bolniki v času prekinitve oralnega AK-zdravljenja potrebujejo premostitveno AK-zdravljenja z nizkomolekularnimi heparini (NMH) v terapevtskih odmerkih.
Priprava na poseg ob zdravljenju s kumarini
Vse majhne predvidene posege opravimo ob INR 2,0-2,5 brez prekinitve oralnega AK
zdravljenja (2, 3).
Pred velikimi predvidenimi posegi AK zdravljenje s kumarini začasno prekinemo, običajno pet dni pred posegom. Dan pred posegom določimo INR. Posege z zmernim tveganjem za krvavitve opravimo pri INR ≤1,5, posege z velikim tveganjem za krvavitve pa
pri INR ≤1,3. Po posegih z zmernim tveganjem za krvavitve ponovno uvedemo kumarine
na dan posega, pri posegih z velikim tveganjem za krvavitev pa en dan po posegu (2).
Bolniki s CHADS2=1 v času, ko je INR pod ciljnim območjem, ne potrebujejo premostitvenega zdravljenja s terapevtskimi odmerki NMH. Pri bolnikih s CHADS2 = 2-4 se le v redkih
primerih, ko pričakujemo, da bo prekinitev oralnega AK zdravljenja trajala več kot teden
dni, odločimo za premostitveno zdravljenje s terapevtskimi odmerki NMH. Nedavno objavljena randomizirana s placebom kontrolirana raziskava BRIDGE je namreč dokazala,
da prekinitev kumarinov pred posegi brez premostitvenega zdravljenja z NMH pri bolnikih z AF ne poveča tveganja za trombembolijo, pomembno pa zmanjša tveganje za
krvavitve (4).
Pri zelo ogroženih bolnikih s CHADS2=5 ali 6 ali pri tistih, ki so v zadnjih 3 mesecih utrpeli
arterijsko embolijo, ob prekinitvi zdravljenja s kumarini uvedemo terapevtske odmerke
NMH takoj, ko vrednost INR pade pod 2,0. Zadnji, polovični terapevtski odmerek NMH,
prejme bolnik 24 ur pred predvidenim posegom. Po posegih z zmernim tveganjem za
krvavitev uvedemo terapevtske odmerke NMH po 24 urah, po posegih z velikim tveganjem za krvavitve pa uvedemo terapevtske odmerke NMH šele po 48 do 72 urah. NMH
ukinemo, ko INR doseže 2,0 (2).
Priprava na poseg ob zdravljenju z apiksabanom, dabigatranom ali rivaroksabanom
Za pravilno ukrepanje ob posegih med zdravljenjem z apiksabanom, dabigatranom ali
rivaroksabanom je ključno poznavanje bolnikove ledvične funkcije in farmakokinetike
zdravila, predvsem razpolovne dobe in časa največje koncentracije v krvi. Preprosti pravili, ki se ju je priporočljivo držati ob pripravi bolnika na poseg sta:
• pri posegih z zmernim tveganjem za krvavitev naj od zadnjega odmerka apiksabana,
dabigatrana ali rivaroksabana pretečeta vsaj 2 razpolovni dobi zdravila
• pri posegih z velikim tveganjem za krvavitev naj od zadnjega odmerka apiksabana,
dabigatrana ali rivaroksabana preteče vsaj 4-5 razpolovnih dob zdravila (5).
Majhni predvideni posegi zahtevajo le kratko prekinitev AK zdravljenja. Od zaužitja zadnjega odmerka zdravila do posega naj preteče vsaj 18 ur. Zdravilo lahko ponovno uvedemo 12–24 ur po posegu. Tako bo bolnik na apiksabanu ali dabigatranu pred posegom
izpustil 1-2 odmerka zdravila, po posegu pa enega, bolnik na rivaroksabanu pa bo izpustil odmerek na dan posega, če zdravilo jemlje zjutraj ali dan pred posegom, če zdravilo
jemlje zvečer (1, 3, 5).
Veliki predvideni posegi zahtevajo daljšo prekinitev AK zdravljenja. Čas prekinitve je odvisen od vrste posega (poseg z zmernim oziroma poseg z velikim tveganjem za krvavitev) in ledvičnega delovanja. Bolnikom vsaj 5 dni pred posegom določimo serumski
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kreatinin, saj bo prekinitev zdravljenja pred posegom daljša ob slabši ledvični funkciji.
Tabela 1 prikazuje pripravo bolnika na velik predviden kirurški poseg z zmernim tveganjem za krvavitev, tabela 2 prikazuje pripravo bolnika na velik predviden kirurški poseg
z velikim tveganjem za krvavitev. Pred posegi z velikim tveganjem za krvavitev na dan
posega opravimo tudi ustrezne koagulacijske teste. Poseg lahko izvedemo le, če so vse
vrednosti koagulacijskih testov v mejah norme (1, 3, 5).
Premostitveno zdravljenje s terapevtskimi odmerki NMH v času prekinitve zdravljenja z
apiksabanom, dabigatranom ali rivaroksabanom praviloma ni potrebno. Po posegih z
zelo velikim tveganjem za krvavitve v času do ponovne uvedbe apiksabana, dabigatrana ali rivaroksabana bolnik prejema preventivne odmerke NMH. Prav tako pri bolnikih
z velikimi posegi z zmernim tveganjem za krvavitev, kadar zaradi zadržkov do ponovne
uvedbe apoksabana, dabigatrana ali rivaroksabana preteče več dni, v času zdravljenja v bolnišnici svetujemo preventivne odmerke NMH. Izjemoma se pri zelo ogroženih
bolnikih s CHADS2=5-6 ali v prvih 3 mesecih po arterijski emboliji ob daljših prekinitvah
zdravljenja z apiksabanom, dabigatranom ali apiksabanom odločimo za premostitveno
zdravljenje s terapevtskimi odmerki NMH (2).
Priprava na poseg ob antiagregacijskem zdravljenju
Majhne predvidene posege lahko opravimo brez prekinitve antiagregacijskega zdravljenja (6). Pred velikimi predvidenimi posegi mora biti čas prekinitve tak, da do posega
omogoči vzpostavitev primerne hemostaze. Zdravljenja z acetilsalicilno kislino pred posegi praviloma na opuščamo. Izjema so le nevrokirurški posegi, pred katerimi je potrebno acetilsalicilno kislino ukiniti 7 dni pred operacijo. Zdravljenje s klopidogrelom in
tikagrelorjem opustimo 5 dni, zdravljenje s prasugrelom pa 7 dni pred posegom. V kolikor je le mogoče, operativne posege pri bolnikih odložimo vsaj en mesec po vstavitvi kovinske žilne opornice in 3-6 mesecev po akutnem koronarnem sindromu in/ali po
vstavitvi prevlečene žilne opornice (6). V kolikor je potreben poseg zgodaj po vstavitvi
žilne opornice, je potrebno premostitveno zdravljenje z intravenskimi trombocitnimi zaviralci (6).
Nujni veliki posegi
Kadar je potreben nujen poseg, se pri bolnikih, ki prejemajo AK zdravila, poslužimo podobnih ukrepov kot ob veliki krvavitvi. Čas posega bo odvisen od nujnosti posega in
rezultata koagulacijskih testov. Zdravljenje z AK zdravili prekinemo, pridobimo anamnestične podatke o času zaužitja AK zdravila in odmerku, opravimo laboratorijske preiskave
(hemogram, kreatinin, jetrni testi in ustrezne koagulacijske teste za posamezno zdravilo).
Če je le mogoče, poskušamo poseg odložiti in tako pridobiti čas, ko se bo zdravilo vsaj
delno očistilo iz organizma (5).
Bolnikom, ki prejemajo kumarine in lahko poseg odložimo za 6-12 ur, apliciramo vitamin
K 10 mg intravenozno in spremljamo učinkovitost zdravljenja z določanjem vrednosti INR
na 4 do 6 ur. Kadar je potrebno takojšnje zavrtje AK učinka kumarinov, poleg vitamina K
uporabimo še koncentrat aktiviranega ali neaktiviranega protrombinskega kompleksa
25-50E/kg i.v., izjemoma svežo zmrznjeno plazmo (7).
Pri bolnikih, ki jih zdravimo z dabigatranom in potrebujejo takojšen operativni poseg,
imamo za zavrtje AK učinka na voljo specifični antidot idarucizumab (8). Za apiksaban
in rivaroksaban specifičnega antidota še nimamo na voljo, pričakujemo pa ga lahko v
kratkem. V primeru, ko pri bolniku, ki prejema apiksaban ali rivaroksaban, posega ne
moremo odložiti, lahko uporabimo koncentrat aktiviranega ali neaktiviranega protrombinskega kompleksa (7).
Pri bolnikih, ki prejemajo antiagregacijska zdravila, se med nujnimi operativnimi posegi z
velikim tveganjem za krvavitve lahko odločimo za transfuzijo trombocitov (7).
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Zaključki
1. Bolnike, ki prejemajo AK zdravila moramo na invazivni poseg skrbno pripraviti.
2. Pred vsakim posegom pri bolniku ocenimo tveganje za trombembolijo in tveganje za
krvavitev.
3. Majhni posegi ne zahtevajo prekinitve AK zdravljenja, pred velikimi posegi moramo AK
zdravljenje začasno prekiniti.
4. Zdravljenje s kumarini prekinemo pet dni pred posegom, le pri zelo ogroženih bolnikih
z AF je potrebno premostitveno zdravljenje s terapevtskimi odmerki NMH.
5. Zaužitje zadnjega odmerka dabigatrana, rivaroksabana ali apiksabana pred posegom je odvisno od bolnikove ledvične funkcije in razpolovne dobe zdravila ter vrste
posega. Premostitveno zdravljenje s terapevtskimi odmerki NMH ni potrebno.
6. Zdravljenja z acetilsalicilno kislino pred posegi praviloma na opuščamo. Zdravljenje
s klopidogrelom in tikagrelorjem opustimo 5 dni, zdravljenje s prasugrelom pa 7 dni
pred posegom.
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Uvod
Ena največjih skrbi zdravnika ob uvajanju antikoagulantne terapije je potencialna resna
in življenjsko nevarna krvavitev. Pri vsaki veliki krvavitvi je motnja koagulacije posledica dilucije in potrošnje koagulacijskih faktorjev ter zavore njihovega delovanja s strani
antikoagulantnega sredstva, ki ga bolnik jemlje. V prispevku so opisani osnovni principi
zdravljenja velike krvavitve in zdravljenja motenj koagulacije povzročenih z antikoagulantno terapijo.
Zdravljenje velike življenjsko nevarne krvavitve
Zdravljenje velike življensko nevarne krvavitve obsega ukrepe za hemodinamsko stabilizacijo, zagotovitev osnovnih pogojev za koagulacijo, mehansko ustavitev krvavitve
(kirurgija, endoskopski posegi, mehanska kompresija, intervencijska radiologija), nadomeščanje krvi, krvnih derivatov in koagulacijskih faktorjev ter nevtralizacijo delovanja
antikoagulantnega sredstva.
Hemodinamska stabilizacija
Ukrepi hemodinamske stabilizacije obsegajo vzpostavitev perifernih venskih pristopov
velikega kalibra, intraosalnega pristopa ali centralnih venskih pristopov s ciljem čim hitrejšega nadomeščanja tekočin. Od tekočin se priporoča zdravljenje s kristaloidi, je pa
velika krvavitev tudi praktično edina indikacija za uporabo koloidov v okviru priporočenih
maksimalnih odmerkov. V primeru nezadostnega odgovora na zdravljenje s tekočinami
se priporoča uporaba vazopresorjev in tudi inotropov v primeru slabše funkcije srca.
Z namenom zmanjšanja izgube krvi se priporoča pristop permisivne hipotenzije dokler
kirurška oskrba ni dokončna. To pomeni vzdrževanje sistolnega tlaka med 80 in 90
mmHg, razen v primeru hude poškodbe glave ali hrbtenjače, kjer se svetuje vzdrževanje
srednjega arterijskega tlaka vsaj 80 mmHg. Ob tem je potrebno čim prej zagotoviti invazivno merjenje arterijskega tlaka.
Mehanska ustavitev krvavitve
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Eden najpomembnejših dejavnikov pri ustavljanju krvavitve je kirurg. Brez hitre in učinkovite ustavitve krvavitve s strani operaterja (kirurgi, endoskopisti idr.) drugi ukrepi ne
morejo dokončno rešiti problema. Z njimi le kupujemo čas bolniku in kirurgu, da dokonča
poseg. Pri velikih življensko nevarnih krvavitvah (npr. poškodbe) se vedno bolj uveljavlja
kirurgija z omejitvijo škode. Gre za princip kirurgije, pri katerem se opravijo samo hemostatsko pomembni ukrepi (npr. tamponada jeter, zunanji fiksaterji, rekonstrukcije večjih
žil), po čemer je bolnik sprejet v enoto intenzivne terapije, kjer se hemodinamsko optimalizira. Posege za dokončno oskrbo opravimo odloženo, ko je bolnik v stabilnem stanju.

Pokazalo se je, da ima takojšnja dokončna oskrba bolnika v stanju hude hemodinamske
nestabilnosti in šoka slabše izhode.
Zagotovitev osnovnih pogojev za koagulacijo
Optimalizacija pogojev za koagulacijo obsega merjenje (urinski kateter s temperaturno
sondo, ezofagealna sonda) in vzdrževanje telesne temperature bolnika nad 34 stopinj
celzija z uporabo pripomočkov za gretje tekočin, uporabo toplih tekočin, omejevanja izgube (pokrivanje) in aktivnim segrevanjem bolnika (grelne blazine, odeje). Potrebno je
zagotoviti tudi dovolj visoke vrednosti ioniziranega Ca2+ in optimalizacijo pH vrednosti
krvi.
Nadomeščanje krvi, krvnih pripravkov in koagulacijskih faktorjev
Pri manjših krvavitvah nadomeščamo samo koncentrirane eritrocite (KE), pri večjih krvavitvah pa tudi svežo zmrznjeno plazmo (SZP) in trombocitno plazmo (TP). Pri velikih
življenjsko nevarnih krvavitvah s hudo hemodinamsko nestabilnostjo in slabim odzivom na tekočinsko zdravljenje nadomeščamo krvne komponente po protokolu masivne
transfuzije v razmerju KE : SZP : TP = 1 : 1 : 1. Po stabilizaciji stanja nadomeščamo krvne
komponente v razmerju SZP : KE = 1 : 2. Ciljne vrednosti hemoglobina so med 70 do 100
g/l, ciljne vrednosti trombocitov pa med 50 in 100x109.
Koagulacijske faktorje in zaviralce fibrinolize lahko nadomeščamo upoštevaje klasične
teste koagulacije, v zadnjem času pa se vedno bolj uveljavlja tako imenovano Point of
Care (POC) zdravljenje z uporabo trombelastometričnih metod (ROTEM, TEG). Zdravljenje
je stopenjsko, najbolje pa je ponazorjeno z Görlingerjevo piramido (slika 1 in tabela 1)

Slika 1. Görlingerjeva piramida (1, 2)
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Tabela 1. Zdravljenje s trombelastometrijo (3)
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Ukrepanje ob krvavitvi pri bolniku na kumarinih
Ukrepanje ob mali krvavitvi
Ukrepanje ob mali krvavitvi obsega prekinitev jemanja kumarinov, oceno motnje koagulacije in vzrokov za njo (dietni prekrški, nova zdravila…), nevtralizacijo delovanja kumarinov z vitaminom K, odpravljanja drugih vzrokov za krvavitev in ponovnega uvajanja
kumarinov ob povečani stopnji nadzora nad bolnikom. Ukrepi so prikazani v algoritmu.
(slika 2)

Slika 2. Ukrepanje ob manjših krvavitvah pri bolnikih na kumarinih (4)
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Ukrepanje ob velikih krvavitvah
Ukrepanje ob velikih krvavitvah obsega prekinitev jemanja kumarinov, oceno motnje koagulacije in vzrokov za njo, takojšnjo nevtralizacijo njihovega učinka s protrombinskim
kompleksom (PCC-Octaplex, Feiba) 25 do 50 i.e. /kg TT ali sveže zmrznjene plazme (SZP)
15 do 30 ml /kg TT. Istočasno je potrebno aplicirati tudi vitamin K (10 mg i.v.). Preparati
protrombinskega kompleksa so boljša izbira od SZP predvsem zaradi manjše volumske
obremenitve (60 ml PCC je po učinkovitosti ekvivalentno 1500 ml SZP), hitrejšega in
predvidljivega delovanja in manjše možnosti prenosa okužb.
Ukrepanje ob krvavitvah pri bolniku na novih antikoagulantnih zdravilih (slika 3)
Ukrepanje ob mali krvavitvi
Pri bolniku najprej preverimo rednost jemanja, morebitne prekomerne odmerke in čas
zadnjega odmerka. Izključimo morebitno uvedbo zdravil, ki povečajo plazemsko koncentracijo NOAK in morebitno poslabšanje ledvične ali jetrne funkcije. Naredimo laboratorijske preiskave (aPTČ, TČ za dabigartran, PČ in anti Xa za rivaroksaban/apiksaban).
Opustimo naslednji odmerek. Poiščemo vzrok za krvavitev in jo zaustavimo. Zdravljenje nadaljujemo glede na vzrok in izvide. Bolnika po ponovni uvedbi antikoagulantnega
zdravljenja naročimo na predčasno kontrolo.
Ukrepanje ob veliki krvavitvi
Ob veliki krvavitvi upoštevamo osnovne principe zdravljenja velike krvavitve (glej zgoraj). Za nevtralizacijo antikoagulantnega učinka novih antikoagulantnih zdravil imamo
na voljo nespecifične preparate protrombinskega kompleksa (Octaplex®,Feiba®) in rekombinantni faktor VIIa (Novoseven®), kakor tudi specifične preparate (antidot) za nevtralizacijo učinka dabigatrana(Idarucizumab). Glede na specifičen učinek in odsotnost
intrinzične prokoagulantne aktivnosti ima pri bolnikih, zdravljenih z dabigatranom, prednost uporaba antidota. Kadar se odločimo za nespecifično zdravljenje (rivaroksaban in
apiksaban), je bolniku smiselno dati tudi SZP, predvsem zaradi nadomeščanja faktorjev,
ki jih v preparatih protrombinskega komleksa ni (predvsem faktor V in VIII).
Antidoti
Farmacevtska industrija razvija naslednje antidote za nova antikoagulantna zdravila:
• za dabigatran: idarucizumab (Praxbind®), humano protitelo
• za rivaroksaban in apiksaban - andexanet (Annexa®)
• Univerzalni za vse: ciraparantag
Vsa zdravila so v različnih razvojnih fazah predkliničnega in kliničnega preizkušanja. Trenutno je v Sloveniji na razpolago, kot edino registrirano zdravilo, antidot za Dabigatran
Idarucizumab.
Antidot za pradaxo Idarucizumab (Praxbind®)
Gre za humaniziran Fab fragment protitelesa s specifičnim vezalnim mestom in izredno
veliko vezavno afiniteto za dabigatran (350 x večjo kot je afiniteta dabigatrana za trombin), ki je praktično ireverzibilna. Zdravilo apliciramo v odmerku 5 g i.v., ki jo bolnik prejme
razdeljeno v dva odmerka po 2,5 g v 5 do 10 minutni infuziji z nekaj minutnim premorom
med obema odmerkoma. Odmerka ni potrebno prilagajati telesni teži, jetrni ali ledvični
funkciji. Trenutno zdravilo nima kontraindikacij, previdnost je potrebna le pri dedni intoleranci na fruktozo zaradi sorbitola, ki ga zdravilo vsebuje kot pomožno snov. Zdravilo naj
ne bi imelo intrinzičnega vpliva na koagulacijo.
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Slika 3 : Ukrepanje ob krvavitvi pri bolniku na novih antikoagulantnih zdravilih (7)

Zaključek
Cilj zdravljenja resne življensko nevarne krvavitve je hemodinamska stabilizacija bolnika, zagotovitev osnovnh pogojev za koagulacijo, mehanska ustavitev krvavitve (kirurgija,
endoskopski posegi, mehanska kompresija), nadomeščanje krvi, krvnih derivatov in koagulacijskih faktorjev ter nevtralizacija delovanja antikoagulantnega sredstva. Zdravljenje mora biti sorazmerno s stopnjo krvavitve in koagulacijsko motnjo. Za oceno le teh
si pomagamo s klinično sliko in laboratorijskimi preiskavami, od katerih v zadnjem času
pridobivajo na pomembnosti predvsem trombelastometrične metode (ROTEM, TEG).
Za nevtralizacijo delovanja antikoagulantnih zdravil se razvijajo novi antidoti, ki jih bo
potrebno sproti klinično spremljati in umeščati v algoritme zdravljenja. Stalno se moramo zavedati, da je koagulacijska motnja pri veliki krvavitvi vedno kombinacija delovanja
antikoagulantnega sredstva ter drugih dejavnikov povezanih z veliko krvavitvijo (dilucija,
poraba, izguba, Ca, temperatura…).
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NOVONASTALA ATRIJSKA FIBRILACIJA: KAJ LAHKO IN
KAJ MORA NAREDITI DRUŽINSKI ZDRAVNIK
Rajko Vajd

Zdravstveni dom Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode

Izvleček
Družinska medicina se izvaja na primarni ravni zdravstvenega varstva in zdravnik družinske medicine je »vratar« v našem zdravstvenem sistemu. Zdravnik družinske medicine s svojo pravočasno in ustrezno obravnavo svojega bolnika doseže optimalen cilj
zdravljenja, ob tem se izogne nepotrebnim napotitvam, dragim in agresivnim diagnostičnim ter terapevtskim postopkom. Kardiološki bolniki so pogosti obiskovalci ambulant
družinske medicine, saj v zadnjih desetletjih močno narašča število bolnikov z boleznimi
srca in ožilja, ki so tudi eden najpogostejših vzrokov smrti v zahodni civilizaciji. Delež bolnikov z boleznijo srca, ki obišče izbranega zdravnika v ambulanti, je v zadnjih letih narastel na okoli 25 %, v dežurnih ambulantah pa so ti odstotki višji in presegajo tretjinski delež
vseh obiskov. Najpogostejše bolezni srca v ambulantah družinskih zdravnikov so hipertenzivna bolezen srca, koronarna bolezen srca, motnje srčnega ritma, bolezni zaklopk,
bolezni srčne mišice (kardiomiopatije) in posledično srčno popuščanje. Najpogostejša
motnja ritma v ambulantah je atrijska fibrilacija in bolniki s paroksizmom atrijske fibrilacije so pogosti obiskovalci dežurnih in urgentnih ambulant.

Atrijska fibrilacija in bolnik z atrijsko fibrilacijo v ambulanti družinskega zdravnika
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša obstojna aritmija pri odrasli populaciji. Incidenca
AF je v naraščanju, tako kot naraščanje bolezni srca in ožilja. Zanjo sta značilna popolnoma nereden in pospešen srčni utrip. Oboje je posledica odsotnosti urejene in redne
električne aktivnosti preddvorov, ki jo nadomesti izredno hitra in kaotična električna aktivnost preddvorov. Prevalenca je povprečno okoli 1 %, 0,1 % pri mlajših od 55 let in skoraj
10 % pri starejših nad 80 let. Število bolnikov v ambulanti družinskega zdravnika je tako
odvisno od starostne strukture opredeljenih bolnikov. Bolniki s to obliko aritmije pa so
pogosti obiskovalci dežurnih in urgentnih služb. Ti bolniki predstavljajo velik delež bolnikov, ki so napoteni k internistu. Ob pregledu napotitev v obdobju enega meseca (slika 1.)
vidimo 10,1 % delež bolnikov s paroksizmom atrijske fibrilacije in atrjisko fibrilacijo s tahikardnim odgovorom, ki so bili napoteni v ambulante internistične prve pomoči, takoj za
najbolj zastopanimi diagnozami, kot so prsna bolečina, dispneja in akutni koronarni sindrom. Po obravnavi na sekundarnem nivoju pa je atrijska fibrilacija med najpogostejšimi
vzroki za hospitalizacijo med vsemi aritmijami. Pojav atrijske fibrilacije poveča tveganje
za hospitalizacijo tudi do 3-krat.
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Slika 1. Delež napotitev po najpogostejših diagnozah v ambulante internistične prve pomoči v roku enega meseca s Splošne nujne medicinske pomoči Ljubljana.

Klinična slika in obravnava bolnika z atrijsko fibrilacijo na primarnem nivoju
Večina bolnikov čuti preskok iz rednega ritma, posebej še, če gre za preskok v atrijsko
fibrilacijo s hitrim odgovorom, pulzom. Bolniki čutijo hiter in nereden utrip srca in tako
poiščejo pomoč v urgentni ambulanti. Bolniki z atrijsko fibrilacijo lahko občutijo, da so
manj telesno zmogljivi, zadihani, utrujeni, imajo lahko napade angine pektoris in poslabšanje srčnega popuščanja. Nekateri bolniki pa preskoka v atrijsko fibrilacijo ne občutijo
in pri njih motnjo odkrijemo naključno.

Postopki in preiskave, ki jih opravimo v ambulanti družinskega zdravnika:

Pogovor z bolnikom - anamneza in klinični pregled:
• vrsta in trajanje simptomov - omogoči opredelitev trajanja napada in tipa AF (paroksizmalna, perzistentna), pogostost napadov, zdravljenje predhodnih napadov,
• simptomi in znaki hipertiroidizma: hujšanje, nemir, nespečnost, znojenje,
• simptomi in znaki perikarditisa in/ali miokarditisa.
Posnamemo EKG
• Opredelimo frekvenco srca med AF.
• Prisotnost znakov srčnega obolenja (hipertrofija levega prekata, znaki prebolelega
srčnomišičnega infarkta).
Laboratorijske preiskave krvi
• Hemogram, SR, CRP, TSH, v primeru suma na tirotoksikozo določitev isti, oziroma
naslednji dan.
Napotitev na ultrazvok srca
• Opredeli prisotnost srčnega obolenja (napake na zaklopkah, hipertrofija levega prekata, dimenzije preddvorov, funkcija prekatov, znaki perikarditisa).
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Pri kliničnem pregledu srca avskultatorno ugotovimo nereden srčni utrip. Za potrditev
atrijske fibrilacije nato posnamemo elektrokardiogram (EKG). Ko je le ta potrjena, poiskušamo ugotoviti vzrok, ki je privedel do atrijske fibrilacije. V primeru, da vzroka ni mogoče odkriti in gre za bolnika z zdravim srcem, rečemo, da gre za osamelo (»lone AF«)
atrijsko fibrilacijo.
Glede na trajanje atrijske fibrilacije ločimo več oblik. Razdelitev je pomembna, ker se
glede na obliko deloma odločamo o načinu zdravljenja. Po definiciji razlikujemo:

Paroksizmalna AF
• napadi minejo spontano, večinoma trajajo nekaj ur, lahko pa trajajo tudi nekaj dni,
večinoma v začetni fazi bolezni.
Perzistentna AF
• opredeljuje trajanje daljše od 7 dni in napadi ne minejo spontano, temveč jih moramo
prekiniti z zdravljenjem.
Dolgotrajna perzistentna AF
• fibrilacija traja preko 1 leta., z novimi, predvsem nefarmakološkimi, načini zdravljenja
je moč doseči sinusni ritem tudi pri bolnikih, kjer to v preteklosti ni bilo mogoče.
Permanentna AF
• preskoka v sinusni ritem ni več pričakovati, oziroma prekinitev ne bi bila več smiselna,
ne pričakujemo dolgotrajnega vzdrževanja sinusnega ritma.

Zdravljenje bolnikov z atrijsko fibrilacijo
Zdravljenje atrijske fibrilacije temelji na zdravljenju bolezni same, bolezni ki so povzročile
njen nastanek in pa posledic, ki jih atrijska fibrilacija lahko prinese. Katerokoli zdravljenje
se le redko uvaja v ambulanti družinskega zdravnika, največkrat terapijo predpiše kardiolog, ki v urgentnem primeru sprejme bolnika ali pa je zadnji, ki opravi vso diagnostiko
za potrditev diagnoze, vrste AF in posledic, ki jih le ta prinaša. Poznavanje terapevtskih
ukrepov in oblik AF je izredno pomembno za zdravnika družinske medicine, saj je le to
osnova za dobro vodenje bolnikov in pripomore k ustreznim in pravočasnim napotitvam
v bolnišnico in na kontrolne preglede k specialistu kardiologu.
Zdravljenje AF je odvisno od oblike AF in pridruženih simptomov, oziroma posledic AF in
temelji na naslednjih ukrepih:
• prekinjanje napadov atrijske fibrilacije,
• preprečevanje ponovnih napadov atrijske fibrilacije,
• urejanje prekatne frekvence pri stalni atrijski fibrilaciji in
• preprečevanje trombemboličnih zapletov.
Za prekinitev napadov AF se odločamo med elektrokonverzijo in farmakološko konverzijo. Za prvo se odločamo, ko je zaradi simptomov in znakov bolezni potreben čim prejšnji
preskok v sinusni ritem. Zanjo se lahko odločimo le, če je bolnik tešč vsaj 4 ure in če trajanje ni daljše od 48 ur. Opravi se lahko v urgentnem oddelku, kjer je možno opazovanje
bolnika ali ukrepanje v primeru komplikacij. Farmakološko konverzijo opravimo v bolnišnici z infuzijo enega od antiaritmikov (amiodaron, propafenon, ibutilid) na hospitalnem
oddelku.
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Za preprečevanje ponovnih napadov so pomembna zdravila antiaritmiki, zdravila za
uravnavanje frekvence srčnih utripov in pa nefarmakološki ukrepi za vzdrževanje sinusnega ritma. Za zniževanje frekvence se pogostokrat uporabljajo tudi blokatorji adrenergičnih receptorjev beta.
Tabela 1. Možnosti zdravljenja za vzdrževanje sinusnega ritma.
Antiaritmiki (najpogosteje uporabljani)
Zdravilo

Odmerek

Amiodaron

200 mg 1x ali 2x dnevno

Propafenon

150 do 300 mg 3x dnevno

Sotalol

80 mg do 160 mg 2x dnevno

Dronedaron

400 mg 2x dnevno

Nefarmakološki načini zdravljenja atrijske fibrilacije
Metoda
Katetrska ablacija
• Radiofrekvenčna
• Balonska krioablacija
Kirurška ablacija
Hibridna endoskopska epikardna in katetrska radiofrekvenčna ablacija

Preprečevanje trombemboličnih zapletov se izvaja zaradi povečane nevarnosti tvorbe
strdkov v srcu, ki lahko povzročijo možgansko kap. Z zdravili proti strdkom (antiagregacijska, antikoagulacijska) zmanjšamo možnost nastanka strdkov, vendar pa povečamo
nevarnost krvavitev. Odločitev o vrsti zdravljenja proti strdkom temelji na tehtanju tveganja: na eni strani za možgansko kap in na drugi strani za krvavitve. Večje je tveganje
za kap, pomembnejše je, da bolnika zaščitimo z učinkovitim zdravilom za preprečevanje
strdkov. Ko imamo pred seboj bolnika s kronično ali občasno AF, se moramo najprej
vprašati, katere ostale dejavnike tveganja, ki napovedujejo večjo verjetnost zapletov zaradi strdkov, ki najpogosteje povzročijo možgansko kap, ima bolnik. Bolniku se predpiše
ustrezna terapija zaščite v antitrombotični ambulanti, za zdravljenje se uporabljajo antiagregacijska in antikoagulacijska zdravila (aspirin, varfarin in sodobna antikoagulacijska
zdravila).
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Zaključek
Zdravnik družinske medicine je osnovni člen našega zdravstvenega sistema in bolnika
dobro pozna. Bolnikove zdravstvene težave v veliki meri zdravi sam. Pri zdravljenju bolnikov z AF, s poznavanjem bolezni, ustreznih terapij, zapletov se po pregledu bolnika za AF
zdravnik družinske medicino odloči za ustrezno zdravljenje, pravočasne in ustrezne napotitve v bolnišnico, antitrombotično ambulanto in na preglede k lečečemu kardiologu.
S tem se optimizira obravnava akutnega poslabšanja bolnika z AF ali pa najustrezneje
vodi tega bolnika ob spremljanju njegove kronične bolezni in njenih zapletov.
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Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) in srčno popuščanje (SP) predstavljata dve bolezenski stanji, katerih prevalenca iz leta v leto narašča. AF in SP lahko sprožita en drugega, pogosto pa
vidimo tudi, da poslabšanje ene bolezni vodi v poslabšanje druge. Glede na podatke iz
registrov ima približno 40 % bolnikov, ki so hospitalizirani zaradi SP tudi AF (1). Prevalenca AF pri ambulantno vodenih bolnikih s SP je nekoliko nižja in se giblje med 25 % in 35 %
(2). Bolniki s SP in AF so starejši, pogosteje ženske, imajo nižjo prevalenco koronarne bolezni in višjo prevalenco bolezni zaklopk ali pa drugih kroničnih bolezni (sladkorna bolezen
(SB), arterijska hipertenzija (AH) itd) kot pa bolniki s SP brez AF (2).
SP predstavlja neodvisni dejavnik tveganja za razvoj AF (HR 3.2, 95 % CI 1.99 – 5.16). (3)
Prevalenca AF narašča s stopnjo SP. Tako najdemo AF pri < 5 % bolnikov v NYHA funkcijskem razredu (f.c.) I in kar pri 50 % bolnikov v NYHA f.c. IV (4). Še posebej je prevalenca
AF pogosta pri bolnikih s SP z ohranjenim iztisnim deležem (HFpEF). Opisano sopojavnost SP in AF lahko vsaj deloma pojasnim s podobnimi dejavniki tveganja kot so starost,
AH, SB, prekomerna telesna teža, popuščanje zaklopk in koronarna bolezen (2). Glede
na podatke iz predkliničnih in kliničnih študij pa zelo verjetno obstajajo še z opisanimi
dejavniki nepovezani patofiziološki procesi, ki popuščajočo srčno mišico napravijo še bolj
nagnjeno k motnjam ritma, tudi k AF (5). Metanaliza bolnikov s SP, ki so bili izhodiščno v
sinusnem ritmu, je, zanimivo, tudi pokazala, da so imeli bolniki, ki so poleg blokatorja beta
jemali še ivabradin, 15 % višje tveganje za razvoj AF (6).
Klinični pomen atrijske fibrilacije za bolnike s srčnim popuščanjem
Dolgotrajna AF s tahikardnim odgovorom je lahko temeljni vzrok srčnega popuščanja
z zmanjšanim iztisnim deležem, kar pa vidimo redko. Pogosteje opažamo, da pojav AF
lahko pomembno poslabša simptome in znake srčnega popuščanja. Bolniki s SP in AF
imajo pomembno zmanjšano maksimalno telesno zmogljivost (7). Izkazalo se je tudi, da
ima ta skupina bolnikov zelo visoko tveganje za možganksko-žilni dogodek, saj je tveganje zanj pri bolnikih s SP 17 x večje kot pri zdravi populaciji, pridružena AF pa to tveganje
še vsaj podvoji (8). Glede na študijo Framingham je bil pojav SP pri bolnikih z AF povezan
z zvečano umrljivost (moški: HR 2.7, 95 % CI 1.9-3.7; ženske: HR 3.1, 95 % CI 2.2-4.2) (9).
Podobno se je pokazalo tudi, da je pojav AF pri bolnikih s SP neodvisni dejavnik tveganja
za zvečano umrljivost (moški: HR 1.6, 95 % CI 1.2- 2.1; ženske: HR 2.7, 95 % CI 2.0 – 3.6)
(9). Relativni prispevek SP in AF pri posameznem bolniku je težko vrednotiti, zlasti še, ker
SP lahko sproži AF in obratno, AF lahko sproži/poslabša SP.
Obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem in pridruženo atrijsko fibrilacijo
Alogoritem obravnave bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem in AF, ki ga priporoča
Evropsko kardiološko združenje (ESC), je naveden v sliki 1.
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Pristop k antikoagulacijskemu zdravljenju
ESC smernice za obravnavo AF pri odločanju o antikoagulacijskem zdravljenju svetujejo
uporabo točkovnikov CHA2DS2-VASc in HAS-BLED. Vrednosti CHA2DS2-VASc ≥ 1 zahtevajo uvedbo antikoagulacijskega zdravljenja, kar pa dosežemo pri vseh bolnikih s srčnim
popuščanjem. Pri tem lahko izbiramo med »klasičnimi« antagosniti vitamina K ali pa med
novejšimi antikoagulanti (NOAC). Nevarnost za krvavitev ocenimo s točkovnikom HAS-BLED in v primeru visokega tveganja za krvavitev ponovno pretehtamo indikacijo za
antikoagulacijsko zdravljenje oz. obliko antikoagulacijskega zdravljenja, ki smo ga izbrali.
Tu se lahko opremo na točkovnik SAMe-TT2R2 – vrednosti 0 – 2 favorizirajo uporabo
antagonistov vitamina K, vrednosti 2 ali več pa NOAC.

VKA: antagonisti vitamina K; NOAC: nova antikoagulantna zdravila; LAA: avrikula levega preddvora

Slika 1. Algoritem obravnave bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem in atrijsko fibrilacijo (8)

Kontrola ritma ali kontrola frekvence?
Jasnih dokazov, ki bi dajali prednosti kontroli ritma ali kontroli frekvence pri bolnikih s
kroničnim srčnim popuščanjem ni. Prospektivne randomizirane študije so pokazale, da
se ti strategiji ne razlikujeta glede na srčno-žilno ali celokupno umrljivost ali pa pogostnost poslabšanja srčnega popuščanja (10). Trenutno veljavna priporočila ESC tako
priporočajo takojšnjo kardioverzijo AF v sinusni ritem le pri hemodinamično kompromitiranih bolnikih, pri vseh ostalih pa naj bi poskusili najprej s kontrolo frekvence. Kardioverzija v sinusni ritem slednjega namreč doseže le prehodno in ponovitve so zelo
pogoste, še zlasti pri bolnikih s povečanimi preddvori in z daljšim trajanjem AF. Zdravilo
izbora za kontrolo frekvence so blokatorji beta, tarčna frekvenca pa je <110 /min. Digitalis predstavlja dopolnilo blokatorjem beta oz. je zdravilo izbora pri bolnikih, pri katerih
so blokatorji beta kontraindicirani. Amiodaron za kontrolo frekvence uporabljamo le kot
dopolnilo blokatorjem beta in digoksinu, če njun učinek ne zadostuje (8). Če kljub tritirni
antiaritmični terapiji ne dosežemo želenega odgovora, je indiciana katetrska ablacija AF.
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Dve nedavni metaanalizi sta pokazali, da lahko zgodnja katetrska ablacija AF pri bolnikih
s srčnim popuščanjem pomembno izboljša iztisni delež levega prekata in njihovo telesno
zmogljivost, dolgoročni učinek na ponovitev motenj ritma pa naj bi bil podoben kot pri
splošni populaciji. Kljub vzpodbudnim rezultatom pa zaenkrat o katetrksi ablaciji AF pri
bolnikih s SP še nimamo dovolj podatkov, da bi lahko izdelali jasna priporočila.

Zaključek
Atrijska fibrilacija predstavlja pomembno komorbidnost bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem in lahko pomembno poslabša njihovo kvaliteto življenja in prognozo. Glede
na do sedaj dostopne podatke je kontrola frekvence enakovredna kontroli ritma. Ob
razvijajočih se tehnologijah na področju elektrofiziologije pa lahko v bližnji prihodnosti
pričakujemo pomemben premik v obravnavi AF pri bolnikih s SP.
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Uvod
Zožitev aortne zaklopke (AS) in kronična atrijska fibrilacija (KAF) sta klinični bolezenski stanji povezani s povečano obolevnostjo in kardiovaskularno umrljivostjo. Incidenca
obeh bolezenskih stanj se povečuje s starostjo. Posledično, zaradi staranja celotne populacije, predstavljata obe bolezenski stanji vse večji zdravstveni problem. Zmerno do
hudo degenerativno AS ima od 2 do 7 % populacije nad 65 let, od 5 do 7 % nad 80 let
ter od 10 do 15 % nad 90 let starosti. Pri bolnikih z AS je pogostost KAF višja kot v splošni
populaciji, kar kaže na povezavo med atrijsko fibrilacijo (AFI) in napredovanjem AS. AFI
se pojavlja v 1-2 % splošne populacije in v 9 % bolnikov z AS.
Patofiziološki mehanizmi degenerativne stenoze aortne zaklopke
Pri degenerativni AS gre za aterosklerozi podoben proces. Strižne sile pretoka krvi poškodujejo endotelij aortnih žepkov, kjer se nato nalagajo lipidi, vnetne celice in fibroblasti
(slika).

Slika. Patofiziološki mehanizem preoblikovanja levega prekata. Prirejeno po: Pibarot s
sodelavci. Can J Cardiol 2014. Okrajšave: LV, levi prekat.
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Funkcija levega prekata (LV) pri stenozi aortne zaklopke
LV je pri bolnikih z AS izpostavljen kronično povečanemu mehanskemu delu. V takih pogojih se aktivirajo kompenzatorni mehanizmi, ki vodijo v preoblikovanje LV (angl. remodelling), ki se kaže s spremenjeno geometrijo na račun zadebelitve sten.
Preoblikovanje LV je multifaktorialen proces, ki ni povsem raziskan. Nanj ne vplivajo
samo hemodinamični dejavniki zaradi motenega iztoka krvi iz LV, temveč tudi genetski
dejavniki, spol, pridružena obolenja in nevrohumoralni odgovor. V histoloških preparatih
preoblikovanega LV so vidni zadebeljeni miociti, odmrle celice, področja bolj ali manj
izražene ishemije tkiva in intersticijske fibroze. Do ishemije prihaja zaradi nezadostne
koronarne oskrbe zadebeljenih sten LV, ki je najbolj izrazita v subendokardnem področju. Stopnja miokardne fibroze igra ključno vlogo pri napredovanju iz kompenzirane faze
bolezni v bolezensko preoblikovanje, ki se kaže sprva z moteno diastolično funkcijo LV, v
zadnji fazi bolezni pa še z moteno sistolično funkcijo.
Posledice kronične poobremenitve levega prekata zaradi procesa zožanja aortne zaklopke so torej: zadebelitev srčne mišice, motena relaksacija LV, fibroza intersticija miokarda in povišanje pritiska v levem atriju s posledično razširitvijo. Razširitev levega atrija
poveča nevarnost nastanka AFI. Ob AFI v povezavi z diastolično in sistolično disfukcijo
LV posledično povzročajo značilno klinično simptomatiko z zmanjšano obremenitveno
toleranco, tiščanjem za prsnico, dispnoe. Pri bolnikih z zožitvijo aortne zaklopke je pogostost KAF višja kot v splošni populaciji, kar kaže na povezavo med AFI in napredovanjem
AS.
Pre-operativna AFI je napovedni dejavnik pooperativne umrljivosti in obolevnosti po
AVR. KAF je pri bolnikih z AS povezana z razvojem srčnega popuščanja.
Učinek kirurške menjave aortne zaklopke na funkcijo levega prekata
S SAVR dosežemo zmanjšanje poobremenitve LV, kar dokazano vodi v regresijo bolezenskega preoblikovanja LV (angl. reverse remodelling). Natančen kronološki potek
ponovnega preoblikovanja LV ni znan, nekateri so mnenja, da poteka v dveh stopnjah.
V prvih osemnajstih mesecih po SAVR beležimo od 30 % do 40 % zmanjšanje mase
LV, predvsem zaradi zmanjšanja hipertrofije miocitov. V naslednjih petih do šestih letih,
lahko pa tudi več, se začne postopno manjšati še intersticijska fibroza. Učinki začetnega
zmanjšanja mase in spremembe geometrije LV se znotraj 6 do 12 mesecev po posegu
kažejo v simptomatskem izboljšanju, izboljšanju diastolične polnitve LV, v znižanju ravni
serumske vrednosti NT-proBNP in v izboljšanju dolgoročnega preživetja, zmanjša pa se
tudi pogostost KAF. Slabšo regresijo hipertrofije imajo bolniki z arterijsko hipertenzijo
in neujemanjem med zaklopko in bolnikom (angl. prosthesis – patient mismatch) ter s
slabšo funkcijo LV, boljšo pa tisti, ki prejemajo zaviralce receptorjev angiotenzina. Slabša
regresija je povezana tudi s slabšo prognozo. Učinke na preoblikovanje LV lahko pričakujemo tudi po perkutani vstavitvi aortne zaklopke (TAVI).
Po SAVR lahko pričakujemo AFI pri skoraj polovici bolnikov. AFI se pojavi običajno 2-3
dan po SAVR in predstavlja napovedni dejavnik preživetja bolnikov. AFI je povezana z
znotrajbolnišnično umrljivostjo, povečano pogostostjo možganske kapi in podaljšano
hospitalizacijo. Pojavnost AFI po operativnem posegu je po eni izmed študij do 33 % in je
pogostejša pri bolnikih starih nad 80 let (43 %) v primerjavi z bolniki starimi med 70-79
let (28.8 %).
Pri bolnikih po TAVI se novonastala AFI (NAFI) pogosteje pojavi pri starejših in tistih po
pomembni krvavitvi. Posledično se povečata 30 dnevna in enoletna umrljivost bolnikov
z NAFI (3.0 % vs. 7.4 %; p=0.005, 9.1 % vs. 20.8 %; p<0.001, oziraje).
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Regurgitacija mitralne zaklopke pri bolnikih s stenozo aortne zaklopke
Do 66 % bolnikov z AS ima pridruženo še mitralno regurgitacijo (MR). V večini primerov
MR ne nastane zaradi strukturnih sprememb na sami zaklopki (organska MR), temveč
je posledica preoblikovanja LV in povečane poobremenitve (funkcionalna MR). LV, ki je
izpostavljen kronični poobremenitvi, ima spremenjeno geometrijo in delovanje. Spremembe LV se odražajo tudi v motenem delovanju podpornega aparata in lističev mitralne zaklopke, ki se slabo prilegajo (govorimo o šotorjenju lističev), kar vodi v MR. Poleg
tega se povečana poobremenitev LV izrazi še v povišanju gradienta tlakov med LV in
levim preddvorom, kar vpliva na povečanje mitralnega regurgitacijskega volumna. Pri
starostnikih z AS gre lahko tudi za pridruženo organsko MR, zaradi degenerativno ali
po-vnetno ali miksomatozno spremenjene zaklopke.
Ob že predhodno opisanem mehanizmu nastanka KAF pri bolnikih z AS, lahko MR prispeva še dodatne vzroke za nastanka KAF.
Vzroki za zmanjšanje MR po SAVR ali pa TAVI niso povsem jasni, poznamo pa vsaj dva
patofiziološka mehanizma, ki igrata ključno vlogo. Vemo, da s SAVR dosežemo znižanje
gradienta skozi AZ in s tem tudi znižanje gradienta tlakov skozi mitralno zaklopko, kar v
primeru MR privede do zmanjšanja regurgitacijskega volumna. Po drugi strani pride
zaradi zmanjšanja poobremenitve tudi do ponovnega preoblikovanja LV. Ugodna sprememba geometrije LV vodi v zmanjšanje vlečnih sil, ki preprečujejo primerno prileganje
lističev mitralne zaklopke. Znižanje gradienta tlakov skozi mitralno zaklopko in boljše prileganje lističev, se lahko izrazi v zmanjšanju stopnje MR.
Antitrombotična zaščita po TAVR ali pa SAVR z biološko zaklopko
Pri bolnikih po zdravljenju AS z vstavitvijo biološke zaklopke je priporočeno zdravljenje z
antikoagulantno terapijo s kumarini 3 mesece po posegu. KAF po SAVR in TAVI zahteva
kronično antitrombotično zaščito. Pri bolnikih po TAVI v zadnjih priporočilih dopuščajo
možnost zdravljenja KAF od 3 meseca po vstavitvi perkutane aortne zaklopke z novimi
peroralnimi antikoagulantnimi zdravili.
Bolniki z KAF in AS ali pa po SAVR/TAVI navadno prejemajo tudi dodatno terapijo z
RAAS zaviralci, zaviralci receptorjev beta ter po potrebi še dodatna zdravila povezana z
dodatnimi bolezenskimi stanji.

Zaključek
Zožitev aortne zaklopke in KAF sta posledici navadno kroničnih degenerativnih procesov. Pojavljata se lahko ločeno. Pri bolnikih z AS je KAF pogostejša kot pri ostali populaciji. KAF vpliva na obolevnost in umrljivost bolnikov z AS pred in po operativnih posegih
na aortni zaklopki.
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Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je pogost zaplet mitralne srčne napake. Mitralna stenoza vodi v
tlačno, mitralna regurgitacija pa volumsko obremenitev levega preddvora. Zaradi kronične tlačne ali volumske obremenitve se levi preddvor poveča, miokard pa strukturno
in električno preoblikuje, kar poveča nagnjenost k atrijskim motnjam srčnega ritma. Podatki kažejo, da ima AF 30 - 40 % bolnikov z mitralno srčno napako, ki so kandidati za
operacijo mitralne zaklopke (1). Tveganje za razvoj AF narašča s starostjo in velikostjo
levega preddvora. Prisotnost AF neodvisno napoveduje umrljivost in zaplete pri zdravljenju bolnikov z boleznijo mitralne zaklopke, kar je v veliki meri povezano z večjo ogroženostjo za trombembolične zaplete (2). Ker je prognoza bolnikov z AF slabša, je nastop
AF eden od kriterijev pri odločanju o operaciji mitralne zaklopke.
Obravnava atrijske fibrilacije pri mitralni regurgitaciji/stenozi
Akutno nastalo AF pri bolnikih z mitralno regurgitacijo ali stenozo obravnavamo glede
na bolnikove težave in hemodinamično prizadetost. AF slabo prenašajo predvsem bolniki z mitralno stenozo, zlasti ob tahikardnem odgovoru prekatov. Krajše trajanje diastole
in izguba atrijske kontrakcije dodatno poslabšata zmanjšano polnitev levega prekata,
zato je smiseln poskus prekinitve AF s kardioverzijo ali medikamentno terapijo ali pa z
zdravili znižati frekvenco prekatov. Mitralna stenoza je valvularna napaka, pri kateri je
tveganje za trombembolične zaplete največje (3). Antikoagulacijsko zdravljenje je indicirano pri bolnikih s paroksizmalno, perzistentno ali permanentno AF, emboličnim dogodkom ali trombom v avrikuli levega preddvora (priporočila razreda I). Manj trdni so dokazi
o antikoagulacijskem zdravljenju pri bolnikih v sinusnem ritmu, ki imajo spontani kontrast
na transezofagealni ultrazvočni preiskavi ali povečan levi preddvor (prečni premer >50
mm ali volumen >60 ml/m2) (priporočila razreda IIa) (4, 5). Učinkovitost novih antikoagulacijskih zdravil ni preizkušena pri bolnikih s pomembno boleznijo mitralne zaklopke, zato
lahko za antikoagulacijsko zdravljenje uporabljamo le kumarine.
Atrijska fibrilacija kot kriterij za operacijo mitralne zaklopke
Po evropskih in ameriških smernicah se pri pojavu AF, zlasti, kadar težko dosežemo zadovoljiv nadzor srčne frekvence in je tveganje za trombembolične dogodke veliko, lahko
odločimo za perkutano balonsko komisurotomijo pri bolnikih z zmerno ali hudo revmatsko mitralno stenozo in primerno anatomijo mitralnega aparata (priporočila razreda IIa,
oz. IIb). Pojav AF je eden od kriterijev za operacijo hude valvularne mitralne regurgitacije
pri asimptomatičnih bolnikih, če imajo ohranjeno sistolično funkcijo levega prekata in je
velika verjetnost uspešne poprave mitralne zaklopke (priporočila razreda IIa) (4, 5).
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Sočasno kirurško zdravljenje atrijske fibrilacije
Pri bolnikih, kandidatih za operacijo mitralne zaklopke, pride v poštev tudi sočasna kirurška ablacija (angl. Maze procedure), s katero zmanjšamo pojavnost AF (odsotnost AF v
75 - 95 % po enem letu v primerjavi z 10-40 % brez kirurškega zdravljenja AF) (6). Pri bolnikih z AF kirurgi pogosto odstranijo ali prešijejo avrikulo levega preddvora z namenom
zmanjšanja trombemboličnih dogodkov, čeprav zaenkrat nimamo zanesljivih podatkov
o dolgoročni učinkovitosti tega posega. Verjetnost, da bo AF vztrajala tudi po kirurškem
zdravljenju je večja pri močno povečanem levem preddvoru in dolgo trajajoči AF pred
operacijo zaklopke (>1 leto).
Atrijska funkcionalna mitralna regurgitacija
AF pa ni le posledica bolezni mitralne zaklopke. Dolgotrajna AF vodi v povečanje in preoblikovanje levega preddvora ter mitralnega obroča, kar lahko povzroči nastanek tako
imenovane atrijske funkcionalne mitralne regurgitacije. Z vzdrževanjem sinusnega ritma
so dokazali zmanjšanje mitralne regurgitacije na račun obratnega preoblikovanja levega preddvora (7).

Zaključek
AF je pogost pojav in hkrati neugoden napovedni dejavnik pri boleznih mitralne zaklopke. Pri obravnavi AF v prvi vrsti ocenimo tveganje za trombembolične zaplete in se
odločimo o antikoagulacijskem zdravljenju. Nastop AF je lahko odraz napredovanja valvularne okvare in v določenih primerih narekuje invazivno zdravljenje mitralne zaklopke.
Dolgotrajna AF pa ni le posledica bolezni mitralne zaklopke, pač pa lahko tudi vzrok za
nastanek atrijske funkcionalne mitralne regurgitacije.
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Atrijska fibrilacija in AKS
Pojav atrijske fibrilacije (AF) v akutni fazi miokardnega infarkta ni redek. Različni registri
poročajo incidenco med 6 in 21 %. Pogosteje se pojavlja pri bolnikih s pridruženo arterijsko hipertenzijo, popuščanjem srca, okvaro ledvic, boleznijo pljuč, sladkorno boleznijo.
Pojav AF v periinfarktnem obdobju je povezan z večjim tveganjem za ponoven ishemičen dogodek in z večjo umrljivostjo.
Najpogostejši sprožilni dejavnik AF pri MI je obremenitev atrijev zaradi povečanja polnilnega tlaka prekatov ob popuščanju srca. Drugi dejavniki so še povečana stimulacija
simpatika, perikarditis in iatrogeni vzroki (npr. hipokalemija po diuretiku). Redko je vzrok
ateroskleroza arterij za SA in AV vozel, ishemija ali infarkt atrijev.
Tahiaritmija poveča porabo kisika in poslabša ishemijo miokarda, zato je nujno ukrepanje za nadzor frekvence srčnega utripa in če je možno tudi za vzpostavitev sinusnega
ritma. Pri hemodinamsko stabilnih bolnikih je zdravilo prvega izbora blokartor beta za
nadzor frekvence, pri nestabilnih elektrokonverzija za prekinitev aritmije. Kadar elektrokonverzija ritma ni uspešna je priporočena uporaba amiodarona. Upočasnitev frekvence lahko dosežemo tudi z digoksinom.
Dolgotrajno antiairtmično zdravljenje navadno ni potrebno, če ni pridruženih drugih dejavnikov tveganja za ponovitve PAF kot je srčno popuščanje. Praviloma lahko poskusimo
s prekinitvijo antiaritmičnega zdravljenja pri bolnikih, ki dva meseca po MI niso imeli ponovnega PAF in nimajo dodatnih dejavnikov tveganja.
Atrijska fibrilacija in stabilna koronarna bolezen
Incidenca AF pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo je precej manjša kot pri bolnikih
z AKS in je v nekaterih raziskavah znašala le 0,6%. Pomembni dejavniki tveganja za AF
pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo so starost nad 60 let, moški spol, popuščanje
srca, mitralna regurgitacija. Tudi pri bolnikih s stabilno koronarno bolezijo je AF povezana z večjo umrljivostjo.
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Uvod
Kronične pljučne bolezni pogosto spremljajo srčno popuščanje in druge komorbidnosti,
ki zapletajo obravnavo naših bolnikov. Ena izmed pomembnejših je atrijska fibrilacija
(AF). Sočasna pojavnost več bolezni zahteva tako pozornost pri diagnostični obravnavi
bolnika kot pri izbiri najustreznejšega zdravljenja. Atrijska fibrilacija spremlja heterogeno
skupino kroničnih pljučnih bolezni, med katerimi so tudi kronična pljučna obstruktivna
bolezen (KOPB), pljučna arterijska hipertenzija (PAH) in kronična trombembolična pljučna hipertenzija (KTEPH) ter obstruktivna apneja v spanju (OSA).
Kronična pljučna obstruktivna bolezen
KOPB je pogosta bolezen, za katero je značilna obstrukcija v dihalnih poteh, ki ni popolnoma reverzibilna. Obstrukcija je običajno progresivna in združena z abnormalnim
vnetnim odgovorom pljuč na škodljive delce ali pline (najpogosteje kajenje). Poslabšanja
in komorbidnosti prispevajo k resnosti bolezni. Kardiovaskularna obolenja so poglavitna
komorbidnost pri KOPB. KOPB je neodvisni dejavnik tveganja za nastanek AF, pri čemer
je tveganje obratno sorazmerno pljučni funkciji (slabša kot je pljučna funkcija višje je
tveganje za AF) (1). Mehanizem nastanka je kompleksen, med drugim igra vlogo trajanje
vala P in dolžina PQ dobe, oksidativni stres, vnetje, hipoksija, hiperkapnija, pljučna hipertenzija, spremenjena velikost atrijev zaradi sprememb v respiratorni mehaniki in uporaba bronhodilatatorjev (2). Paroksizmalna AF lahko spremlja akutna poslabšanja KOPB
(3). Tako ni presenetljivo, da prisotnost AF in drugih aritmij vpliva na kvaliteto življenja
bolnikov s KOPB in da je negativen prognostični dejavnik. KOPB tudi negativno vpliva na
uspeh kardioverzije in radiofrekvenčne ablacije. Osnovna zdravila pri zdravljenju KOPB
so bronhodilatatorji, na prvem mestu dolgodelujoči beta2-agonisti (LABA) in dolgodelujoči antiholinergiki (LAMA). Zlasti višji odmerki LABA so lahko potencialno pro-aritmogeni, a raziskave kažejo, da so ti dogodki v praksi redki in da koristi bronhodilatatorne
terapije pri KOPB močno pretehtajo potencialne stranske učinke (4). AF pri bolnikih s
KOPB zdravimo enako kot pri ostalih. Če bolnik potrebuje blokatorje beta, je preferenčna
izbira selektivnega beta1-antagonista (4).
Klinično sporočilo: KOPB je dejavnik tveganja za nastanek AF, ki je negativen prognostični znak. Pri zdravljenju obeh bolezni se držimo običajnih smernic.
Pljučna arterijska hipertenzija in kronična trombembolična pljučna hipertenzija
PAH in KTEPH sta etiološko različni bolezni, vendar povzročata enako funkcionalno
okvaro. Pri obeh gre za progresivno obliterativno vaskulopatijo pljučnih žil, kar povzroči naraščajočo pljučno žilno upornost in posledično povečanje polnilnih tlakov desnega
srca (izjema je podskupina KTEPH, pri kateri je možna pljučna endarterektomija, ki je
lahko kurativna). Sproži se remodulacija srčne mišice, v prvi fazi hipertrofija desnega
prekata, pozneje pa dilatacija desnega preddvora in prekata. Zlasti slednje je pomem-
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ben dejavnik tveganja za nastanek AF in atrijske undulacije (AU), ki poslabša funkcijo
desnega prekata in hemodinamsko stanje. A le malo kliničnih raziskav je naslovilo vprašanje pojavnosti in pomena AF/AU pri teh bolnikih. V največji raziskavi, v kateri so spremljali kohorto bolnikov s PAH in KTEPH do 5 let, je vsaj eno epizodo AF/AU doživelo 25
% vseh bolnikov (5). Bolniki, ki so imeli AF/AU, so imeli slabše hemodinamsko stanje (višji
srednji tlak v pljučni arteriji, višjo pljučno vaskularno upornost in nižji minutni volumen).
Do 80 % bolnikov je navedlo poslabšanje dispneje, pri 30 % pa je prišlo do evidentnega
poslabšanja desnostranskega srčnega popuščanja (5). Pri večini bolnikov z AU je bilo
možno vzpostaviti ponoven stabilen sinusni ritem (več kot 90 % uspešnost) in pa nekoliko
presenetljivo tudi pri 67 % bolnikov z AF. Ob ponovni vzpostavitvi sinusnega ritma se je
izboljšalo klinično stanje. Nastanek permanentne AF (ne pa paroksizmalne) je bil močen
napovedni dejavnik smrtnosti.
Klinično sporočilo: AF/AU je dokaj pogosta pri bolnikih s PAH in KTEPH in ima pomemben
vpliv na klinično stanje teh bolnikov. Pri pomembnem deležu bolnikov lahko opravimo uspešno konverzijo v sinusni ritem. Nastanek permanentne AF je negativen prognostični
faktor, kar moramo upoštevati pri nadaljnji obravnavi bolnika (možnost uvedbe dodatne
terapije, napotitev na presaditev pljuč).
Obstruktivna apneja v spanju
OSA je najbolj pogost tip apnej v spanju. Označuje jo delna ali popolna prekinitev pretoka zraka v zgornjih dihalnih poteh zaradi kolapsa mehkih tkiv v žrelu ob ohranjenem dihalnem delu. Prekinitve spremljajo epizode hipoksemije in aktivacije avtonomnega živčnega sistema ter posledične številne metabolne motnje. OSA je dokaj pogosto obolenje,
ki ga najdemo pri 2-7 % odraslih ljudi (6), a je pogosto ne prepoznamo. Je neodvisni
dejavnik tveganja za nekatera kardiovaskularna obolenja, vključno z aritmijami, med katerimi je na prvem mestu atrijska fibrilacija (7). AF se pri bolnikih z OSA pojavlja do petkrat pogostje kot v populaciji brez OSA (8). OSA in pojavnost AF sta v pozitivni korelaciji –
hujša kot je OSA, večje je tveganje za sočasno AF (in ostale aritmije) (9). OSA je dejavnik
tveganja tako za neuspešno kardioverzijo kot za neuspešno radiofrekvenčno ablacijo (7).
Zdravljenje OSA s stalnim pozitivnim zračnim tlakom (CPAP) je v več raziskavah znižalo ponovno pojavljanje AF po kardioverziji in v eni tudi izboljšalo izhod radiofrekvenčne
ablacije (7), zato je pomembno, da pri bolniku z AF pomislimo na to komorbidnost.
Klinično sporočilo: OSA je pogosta bolezen in je dejavnik tveganja za nastanek AF. Pri
bolnikih z AF moramo pomisliti na prisotnost OSA, saj s CPAP terapijo lahko izboljšamo
učinkovitost zdravljenja AF.
Uporaba blokatorjev beta pri bolnikih s kronično pljučno boleznijo
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Ena izmed strategij zdravljenja AF je nadzor frekvence prekatov, pri čemer igrajo blokatorji beta osrednjo vlogo. A uporaba blokatorjev beta zlasti pri obstruktivnih pljučnih
boleznih je pogosto označena kot tvegana ali celo kontraindicirana. Ti zaključki temeljijo
predvsem na opisih akutnih bronhospazmov pri bolnikih z astmo ob predpisu neselektivnega blokatorja beta (10). Neselektivni blokatorji beta pomembno zmanjšajo odziv na
bronhodilatatorje. Tudi selektivni blokatorji beta povzročijo manjši upad pljučne funkcije
(FEV1 se zniža za do 7 %), kar lahko s časom izzveni, odzivnost na inhalacijske beta2-agoniste pa je pretežno ohranjena (10). Pri manjšem deležu bolnikov vseeno lahko povzročijo večji upad FEV1 in poslabšanje simptomatike. Bronhodilatatorni odziv je po aplikaciji
selektivnega beta1-blokatorja pretežno ohranjen. Uporaba selektivnih beta1-blokatorjev
je pri bolnikih z blago ali srednje težko astmo ob ustrezni indikaciji zato ustrezna, je pa

potreben nadzor bolnika zlasti neposredno po uvedbi terapije.
Tudi pri bolnikih s KOPB pride po uvedbi blokatorja beta do manjšega upada FEV1, kar
pa ni povezano s povečanjem simptomatike ali upadom kvalitete življenja. Pri bolnikih s
KOPB ne gre za enak mehanizem nastanka obstrukcije kot pri astmi, zato tudi ni pričakovati enakih odzivov na blokatorje beta. V smernicah GOLD za obravnavo KOPB je tako
zapisano, da se pridružena kardiovaskularna obolenja zdravijo po enaki doktrini, kot pri
bolnikih brez KOPB, s tem da se preferenčno izbira selektivne beta1-blokatorje (4).
Podobno se v vsakdanji praksi pojavljajo zadržki za uvedbo blokatorjev beta pri bolnikih s PAH ali KTEPH. Trenutne smernice za zdravljenje pljučne hipertenzije odsvetujejo
uporabo blokatorjev beta, kar pa ni podprto z dokazi. Nedavne raziskave dokazujejo nasprotno – večina bolnikov s pljučno hipertenzijo brez večjih stranskih učinkov prenaša
blokatorje beta, v nekaterih manjših raziskavah pa so imeli celo ugoden učinek (12).
Klinično sporočilo: Pri bolnikih z obstruktivno pljučno boleznijo, vključno s stabilno astmo, lahko ob ustrezni indikaciji uporabimo selektivne beta1-blokatorje, saj koristi tega
zdravljenja presegajo potencialna tveganja. Tudi bolniki s PAH ali KTEPH blokatorje beta
lahko prejmejo.

Zaključek
AF se pojavlja pri različni pljučnih boleznih. Zdravljenje AF lahko izboljša simptomatiko
osnovne pljučne bolezni in obratno – zdravljenje pljučne bolezni lahko izboljša uspeh
zdravljenja AF. Pri zdravljenju AF pri bolniku s kronično pljučno boleznijo sledimo enaki
doktrini kot pri ostalih bolnikih, vključno z uporabo blokatorjev beta.
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Uvod
Ščitnica pomembno vpliva na delovanje srca in srčnožilnega sistema. Prvi klinični opisi
bolnic z golšo in motnjami srčnega ritma segajo v začetek devetnajstega stoletja, ko je
angleški zdravnik Caleb Parry opisal osem bolnic, ki so imele golšo in palpitacije, oziroma motnje srčnega ritma. Glede na opis pulza so vsaj nekatere imele atrijsko fibrilacijo.
Približno 10 let kasneje sta Robert Graves in Carl Von Basedow opisala skupno sedem
bolnic, ki so imele golšo, palpitacije oziroma tahikardijo in eksoftalmus.
Ščitnica pod vplivom tirotropina (TSH), ki ga izloča adenohipofiza proizvaja in izloča tiroksin (T4) in trijodtironin (T3). Za svoje delovanje nujno potrebuje jod, oziroma jodid. Jod
je sestavni del ščitničnih hormonov, pomemben pa je tudi pri uravnavanju rasti ščitničnih celic (1). Priporočljiva dnevna količina jodida za odraslo osebo je 150 µg dnevno.
Leta 1999 je bilo pri nas zvečano zakonsko obvezno jodiranje kuhinjske soli iz 10 mg na
25 mg KI na kg soli, kar povsem zadošča za ustrezno preskrbo prebivalstva z jodom.
Natrij-jodidni simporter (NIS) je beljakovina na bazalni membrani tirocitov in omogoča
aktivni transport jodida iz seruma v ščitnične celice proti elektrokemičnemu gradientu
(1). Ščitnica v normalnih razmerah v več kot 85 % proizvaja T4. Biološko aktiven hormon
je T3. Ima receptorje v jedrih vseh celic. Večina T3 nastane v perifernih tkivih, jetrih, ledvicah in mišicah z dejodinacijo T4 s pomočjo encima 5' dejodaze. V miocitih srca encima
ni, zato je preskrba odvisna od prenosa serumskega T3 v celice. Učinki T3 v miocitih srca
so genomski in negenomski (2). Genomski učinki so posledica vezave T3 na specifični receptor v jedru celice. Kompleks hormon-receptor se veže na posebne elemente odzivne
na ščitnične hormone na tarčnem genu. Posledica vezave je prepisovanje in sinteza proteinov, ki so pod kontrolo ŠH. Kadar ni vezave T3 na receptor sta prepisovanje in sinteza
proteinov zavrti. T3 pospešuje izražanje genov za α težke verige miozina, Ca ATPazo v
sarkopazmatskem retikulumu, β1adrenergične receptorje, Na/K ATPazo in atrijski natriuretični hormon, zavira pa izražanje genov za β težke verige miozina, fosfolamban,
adenil ciklaze V in VI, T3 jederni receptor α1, Na/Ca izmenjevalec (2). Negenomski učinki
pa so posledica direktnega delovanja T3 na transport glukoze in aminokislin v miocitih,
delovanje Na, Ca in K kanalčkov in delovanje mitohondrijev. T3 ima pozitivni ionotropni
učinek, povečata se jakost in hitrost kontrakcije srčne mišice v sistoli, pozitivni lusitropni učinek, skrajša se čas relaksacije v diastoli in pozitivni kronotropni učinek, skrajša se
čas trajanja akcijskega potenciala in podaljša električno prevajanje. T3 ima tudi direktne
učinke na gladke mišice in endotelij žil (2).
Hipertiroza
Hipertiroza je sinonim za prekomerno delovanje ščitnice. Gre za sindrom, ki je posledica
prekomernih količin ščitničnih hormonov v telesu in odgovora tkiv nanje (3). Hipertirozo delimo na klinično izraženo (manifestno) hipertirozo, kjer so navadno prisotni številni
simptomi in znaki hipertiroze, v serumu je znižan ali popolnoma zavrt TSH, zvišana pa
sta prosti T4 in prosti T3, in latentno hipertirozo, kjer so prisotni samo posamezni simpto-
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mi in znaki hipertiroze. TSH v serumu je znižan, prosta T4 in T3 pa sta v zgornjem območju
normalnih vrednosti. Pojavnost hipertiroze v populaciji je med 0,5 in 1,5 % (3). Najpogostejša bolezen, ki povzroči hipertirozo je bazedovka. Gre za avtoimunsko bolezen ščitnice,
pri kateri se tvorijo specifična protitelesa proti TSH receptorju na membrani tirocitov
(TSI), ki se enako kot TSH vežejo na TSH receptor in ga tudi trajno stimulirajo (4). Posledica je prekomerna proizvodnja in izločanje ščitničnih hormonov in hipertiroza. Pojavi
se difuzna golša, pogosto pa so prisotne tudi vnetne spremembe na zunanjih očesnih
mišicah in tkivu orbite t.i. ščitnična orbitopatija. Pojavnost bazedovke pri nas je med 25
in 30/100.000 letno (5). Pogosteje zbolevajo ženske v srednjem življenjskem obdobju.
Za pojav bolezni so najpomembnejši genetski dejavniki, pomembni pa so tudi sprožilni
dejavniki (poporodno obdobje, okužbe, stres, zdravila). Avtonomno tkivo v ščitnici je drugi najpogostejši vzrok hipertiroze. Gre za klon celic, ki deluje neodvisno od TSH, oziroma
regulacijskih mehanizmov. Vzrok je najpogosteje mutacija gena za TSH receptor. Incidenca pri nas je okoli 20/100.000 letno (5). Bolniki so navadno starejši, enako pogosto
zbolevajo moški in ženske. Navadno je prisotna golša in samo posamezni simptomi in
znaki hipertiroze, pogoste so motnje srčnega ritma, še zlasti atrijska fibrilacija. Hipertiroza lahko nastane tudi zaradi obremenitve z jodom pri preiskavah z jodnimi rentgenskimi kontrastnimi sredstvi, ali zdravili, ki vsebujejo velike količine joda (amiodaron). Tip I
nastane zaradi prekomerne proizvodnje ščitničnih hormonov v bolezensko spremenjeni
ščitnici (bazedovka, avtonomno tkivo), tip II pa je posledica direktnega toksičnega učinka
amiodarona na ščitnične celice in izplavljanja hormonov pri zdravi ščitnici. Hipertiroza se
lahko pojavi tudi zaradi subakutnega tiroiditisa, v sklopu Hashimotovega in poporodnega tiroiditisa, prekomerne substitucije tiroksina, redkih tumorjev ovarija, ki izločajo TSH
ju podobne substance. Izjemno redko je vzrok za hipertirozo adenom hipofize, ki izloča
TSH. Klinična slika hipertiroze je odvisna od koncentracije ščitničnih hormonov, dinamike
pojavljanja, trajanja bolezni, starosti bolnika, pridruženih bolezni in zdravil, ki jih bolnik
prejema.
Hipertiroza in motnje srčnega ritma
Pri hipertirozi so zelo pogosto pojavijo simptomi in znaki, ki so posledica vpliva ščitničnih
hormonov na srce in srčno žilni sistem. Pri hipertirozi se zniža sistemski žilni upor, poveča
srčna frekvenca, poveča ejekcijska frakcija, močno zveča minutni volumen srca, poveča
se volumen krvi, zviša sistolni in zniža diastoli krvni tlak (2). Med simptomi so pogoste palpitacije, zmanjšana zmogljivost pri naporu, dispneja pri naporu, angina pektoris,
ortopneja. Pri kliničnem pregledu pa pogosto najdemo tahikardijo v mirovanju, močan,
dobro polnjen pulz, zvišan sistolni in znižan diastolni krvni tlak, poudarjen iktus, močan
prvi srčni ton, fibrilacijo atrijev s tahikardnim odgovorom prekatov, tretji srčni ton, znake
srčnega popuščanja. Najpogostejša motnja srčnega ritma pri hipertirozi je sinusna tahikardija, ki se pojavi pri približno 90 % bolnikov. Fibrilacija atrijev se pojavi pri 1 do 2 % bolnikov z normalnim delovanjem ščitnice in pri 5 do 15 % bolnikov s hipertirozo (6). Pojavnost
narašča s starostjo, odvisna pa je tudi od resnosti in trajanja hipertiroze in morebitnih
predhodnih bolezni srca. Fibrilacija atrijev je zelo redka pri bolnikih mlajših od 40 let, pojavi pa se kar pri 25 do 40 % bolnikih s hipertirozo starejših od 60 let (6). Tudi pri latentni
hipertirozi je tveganje za pojav fibrilacije atrijev bistveno večje kot pri bolnikih z normalnim delovanjem ščitnice. Menimo, da je vsem bolnikom z novonastalo fibrilacijo potrebno določiti TSH v serumu, da izključimo morebitno hipertirozo. Mehanizem pojava fibrilacije atrijev pri hipertirozi je kompleksen. Skrajša se čas trajanja akcijskega potenciala in
efektivnega refraktarnega obdobja v kardiomiocitih atrijev. Poveča se tudi avtomatizem
generiranja impulzov v pljučnih venah. Fibrilacija atrijev pri bolnikih s hipertirozo močno
poveča tveganje za sistemsko embolizacijo, posebej v centralnem živčevju (6). Lahko se
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pojavi srčno popuščanje, povečata se obolevnost in smrtnost bolnikov. Ščitnični hormoni vplivajo na faktorje koagulacije in hipertiroza sama po sebi predstavlja povečano tveganje za trombembolične zaplete. Klinične študije sicer niso potrdile, da je tveganje za
sistemsko embolizacijo pri bolnikih s hipertirozo in fibrilacijo atrijev večje kot pri bolnikih s
fibrilacijo atrijev in normalnim delovanjem ščitnice (7).
Zdravljenje bolnikov s hipertirozo in fibrilacijo atrijev
Na prvem mestu je specifično zdravljenje bolezni, ki je povzročila hipertirozo, potrebno
pa je tudi upočasniti srčno frekvenco prekatov (6). Bazedovko pričnemo zdraviti s tirostatiki, ki blokirajo sintezo ščitničnih hormonov v tirocitih in znižajo njihovo koncentracijo
v serumu (3). Pri nas večinoma uporabljamo tiamazol, v začetnem odmerku 2 x 20 mg,
redkeje propiltiouracil (3 x 100 mg). Pri večini bolnikov po približno 6 tednih zdravljenja
dosežemo normalizacijo ščitničnih hormonov. Recidiv bolezni se pojavi pri več kot 70 %
bolnikov z bazedovko. Bolnikom z bazedovko in fibrilacijo atrijev zato apliciramo terapevtsko aktivnost 131I že ob prvem pojavu bolezni. Pri nas uporabljamo fiksne odmerke
od 550 do 950 MBq 131I glede na volumen ščitnice, delež kopičenja testne aktivnosti in
izraženost bolezni. Uspeh zdravljenja z enkratnim odmerkom 131I pri nas je več kot 90 %
(8). Bolnikom s hipertirozo zaradi avtonomnega tkiva ščitnice in fibrilacijo atrijev takoj
apliciramo terapevtsko aktivnost 131I. Zdravljenje hipertiroze zaradi obremenitve z jodom je kompleksno. Pri tipu I, kjer gre za bolezensko spremenjeno ščitnico, uporabljamo
perklorat in tiamazol, pri tipu II pa so učinkoviti kortikosteroidi (3). Pogosto gre v klinični
praksi za kombinacijo obeh tipov. Medikamentozno zdravljenje je pogosto dolgotrajno in
neučinkovito, zato se večkrat odločimo za kirurško odstranitev ščitnice. Blokatorji beta
adrenergičnih receptorjev so zelo učinkoviti za upočasnitev frekvence prekatov pri bolnikih s hipertirozo in fibrilacijo atrijev (6). Lahko uporabljamo neselektivni propranolol,
navadno 3 x 20 do 40 mg dnevno, zelo učinkoviti pa so tudi kardioselektivni (npr. sotalol, nebivolol). Kadar so blokatorji beta adrenergičnih receptorjev kontraindicirani, lahko
uporabimo blokatorje kalcijevih kanalčkov (verapamil, diltiazem). Digoksin je pri bolnikih s
hipertirozo relativno neučinkovit. Poveča se volumen distribucije zdravila in očistek skozi
ledvica, tako,da so potrebni večji odmerki od običajnih, kar poveča tveganje za toksične
učinke digoksina (6). Ko dosežemo normalno delovanje ščitnice se v 8 do 10 tednih pri
več kot 60 % bolnikov spontano vzpostavi sinusni ritem (2, 6). Kadar je fibrilacija atrijev
prisotna več kot 3 mesece po normalizaciji delovanja ščitnice je spontana konverzija
redka. Pri teh bolnikih se navadno odločamo za elektrokonverzijo, ko so ustrezno antikoagulirani vsaj v obdobju treh tednov. Za preprečevanje trombemboličnih zapletov
se odločamo za antikoagulantno zdravljenje glede na CHADS2 kriterije, enako kot pri
bolnikih s fibrilacijo atrijev in normalnim delovanjem ščitnice (9). Uporabljamo varfarin,
učinkoviti pa so tudi novejši antikoagulanti (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban) (9).
Antikoagulantno zdravljenje naj bolnik prejema vsaj še 4 tedne po uspešni konverziji
fibrilacije atrijev (9).
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Kaj si morda velja zapomniti
• ščitnični hormoni močno vplivajo na delovanje srčnožilnega sistema
• pri hipertirozi so pogoste motnje srčnega ritma, sinusna tahikardija v mirovanju, fibrilacija atrijev, sistolna hipertenzija, srčno popuščanje
• pri vseh bolnikih z novonastalo fibrilacijo atrijev je potrebno določiti TSH, da izključimo
hipertirozo
• spremembe v delovanju srčno žilnega sistema so v pretežni meri reverzibilne ko dosežemo normalno delovanje ščitnice
• antikoagulantno zdravljenje pri bolnikih s hipertirozo in fibrilacijo atrijev pomembno
zniža tveganje za trombembolične zaplete, posebej pri starejših bolnikih in bolnikih s
pridruženimi boleznimi
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Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) poveča tveganje za ishemično možgansko kap v povprečju za 5
krat in je vzrok za približno 15 % ishemičnih možganskih kapi (1). Pri bolnikih z AF je tveganje za možgansko kap večje, če so starejši ali ženskega spola, če imajo sladkorno bolezen, srčno popuščanje, arterijsko hipertenzijo ali žilne bolezni, ali če so utrpeli možgansko
kap (1). Bolniki z možgansko kapjo zaradi AF so v primerjavi z bolniki z možgansko kapjo
zaradi drugih vzrokov v povprečju bolj prizadeti in slabše okrevajo (1). Ker se prebivalstvo
stara in s tem prevalenca AF narašča, je v prihodnosti pričakovati tudi naraščanje števila bolnikov z možgansko kapjo zaradi AF.
Značilnosti ishemične možganske kapi zaradi AF
Bolniki z ishemično možgansko kapjo in AF imajo pogosto tudi druge dejavnike tveganja
za možgansko žilne bolezni, zato prisotnost AF pri bolniku z ishemično možgansko kapjo
ne pomeni vedno njune vzročne povezave (2). Zato je pri bolnikih z akutno ishemično
možgansko kapjo in AF potrebno oceniti tudi neposreden prispevek drugih dejavnikov
tveganja, zlasti karotidne bolezni, kar bo lahko vplivalo na zdravljenje. Pri tem si lahko pomagamo z nekaterimi značilnostmi ishemičnega možganskega infarkta oziroma predhodne ishemične motnje, ki sta večji oziroma daljša kot pri karotidni bolezni, domnevno
zaradi večjih embolusov, retinalni dogodki pa so redkejši. Kljub temu, da je AF običajno
povezana z večjimi ishemičnimi možganskimi infarkti, je lahko povezana tudi s t.i. klinično
nemimi možganskimi infarkti (3).
Zdravljenje akutne ishemične možganske kapi pri bolnikih z AF
Pri bolnikih z akutno ishemično možgansko kapjo (AIMK) je ne glede na vzrok znotraj 4,5
ur po začetku simptomov indicirano zdravljenje z intravensko trombolizo z rtPa (4). Pri
bolnikih z zaporo velike možganske arterije, pri katerih je intravenska tromboliza kontraindicirana ali neučinkovita, je znotraj 6 ur po začetku simptomov svetovana endovaskularna mehanska rekanalizacija (4).
Pri bolnikih z AIMK, ki jemljejo varfarin, je intravenska tromboliza z rtPA varna pri vrednostih INR do vključno 1,7 (4, 5).
Pri bolnikih, ki jemljejo DOAK in imajo normalno ledvično funkcijo, je zdravljenje AIMK z
intravensko trombolizo z rtPA glede na stališče nekaterih strokovnjakov varno, če je od
zadnjega odmerka zdravila minilo 24 ur (dve razpolovni dobi DOAK) in če z laboratorijskimi testi dokažemo odsotnost antikoagulacijske aktivnosti (4, 5). Nekateri drugi stro-
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kovnjaki pa menijo, da je pri teh bolniki intravenska tromboliza varna le, če je od začetka
simptomov minilo 48 ur (štiri razpolovne dobe DOAK). Pri bolnikih z zmanjšano ledvično
funkcijo naj bi bili ti časi še daljši in odsotnost antikoagulacijske aktivnosti potrjena z
ustreznimi laboratorijskimi testi (4, 5). Odsotnost antikoagulacijske aktivnosti dabigatrana zanesljivo lahko dokažemo le z določitvijo njemu prilagojenega trombinskega časa
(TČ, Hemoclot), odsotnost antikoagulacijske aktivnosti rivaroksabana in apiksabana pa
le z določitvijo njima prilagojenima testoma aktivnosti faktorja X (anti-Xa) (4, 5).
Antikoagulacijski učinek varfarina ali DOAC teoretično ne vpliva na učinkovitost ali varnost endovaskularne mehanske rekanalizacije, ki je indicirana pri bolnikih z zaporo velike
vratne ali možganske arterije znotraj 6 ur od začetka simptomov, pri katerih je intravenska tromboliza kontraindicirana ali neučinkovita (4).
Sekundarna preventiva ishemične možganske kapi pri bolnikih z AF
Pri bolnikih z AF je tveganje za ponovno ishemično možgansko kap prvih nekaj tednih
po dogodku 3-5 % in prvo leto po dogodku do 12 % (4). Tveganje za ponovno ishemično
možgansko kap standardno poskušamo zmanjševati z antikoagulacijskim zdravljenjem
(4). S tem se neizogibno poveča tveganje za možgansko krvavitev in druge velike krvavitve. Pri odločanju o nadaljevanje/uvajanju antikoagulacijskega zdravljenja so nam za
oceno tveganja za ishemično možgansko kap oziroma tveganja za možgansko krvavitev
in druge velike krvavitve v pomoč različni točkovniki, med katerimi sta najbolj uveljavljena CHA2DS2-VASc (angl. C-Congestive heart failure, H - Hypertension: blood pressure
consistently above 140/90 mmHg (or treated hypertension on medication), A2 - Age
≥75 years, D - Diabetes Mellitus, S2 - Prior Stroke or TIA or thromboembolism, V - Vascular disease (e.g. peripheral artery disease, myocardial infarction, aortic plaque), A
- Age 65–74 years, Sc - Sex category (i.e. female sex)) in HAS-BLED (H – Hypertension,
A - Abnormal renal and liver function, S – Stroke, B – Bleeding, L – LabileINRs, E – Elderly, D - Drugs or alcohol), v zadnjem času pa tudi prisotnost, število in razporeditev
znotraj-možganskih mikrokrvavitev (6).
Varfarin (antagonist vitamina K) v zadnjih letih vse bolj izpodrivajo učinkovitejša in varnejša neposredna oralna antikoagulacijska zdravila (angl. Direct oral anticoagulants,
DOAK) dabigatran (inhibitor trombina), rivaroksaban in apiksaban (inhibitorja faktorja
Xa) (4). Pri bolnikih, ki jih ne moremo zdraviti z antikoagulacijskimi zdravili, se v sekundarni preventivi ishemične možganske kapi priporoča aspirin ali njegova kombinacija z
klopidogrelom (4). Učinkovitost nefarmakoloških pristopov, kot je zapiranje leve avrikule,
ki nudijo trajno rešitev in odpravijo potrebo po vseživljenjskem antikoagulacijskem zdravljenju, v sekundarni preventivi možganske kapi zaradi AF ni jasna (4).
Kdaj uvajati antikoagulacijsko zdravljenje po akutnem ishemičnem infarktu pri bolnikih
z AF ni povsem jasno (4). Pri bolnikih z majhnim oziroma srednje velikim infarktom se
običajno odločamo za ponovno uvajanje antikoagulacijskega zdravila 24-48 ur po dogodku, pri bolnikih z velikim infarktom pa običajno dva tedna po dogodku. Obdobje do
ponovnega uvajanja antikoagulacijskega zdravila pogosto premostimo z Aspirinom.
Približno 10 % bolnikov z ishemičnim možganskim infarktom ali prehodno ishemično
motnjo ob AF ima tudi več kot 50 % zožitev ustrezne karotidne arterije. Ker ipsilateralna zožitev karotidne arterije za več kot 70 % predstavlja enako tveganje za možgansko
ishemijo kot kardiogeniembolizmi ob AF, sta pri teh bolnikih indicirana endarterektomija
ali vstavitev žilne opornice (2).
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Sklep
Atrijska fibrilacija poveča tveganje za ishemično možgansko kap v povprečju za 5 krat
in je vzrok za približno 15 % ishemičnih možganskih kapi. V primerjavo s karotidno boleznijo so ishemični možganski infarkti in prehodne ishemične motnje pri bolnikih z AF
večji oziroma daljše ter redkeje povezani z retinalnimi dogodki. Pri bolnikih z AF in akutno
ishemično možgansko kapjo je ne glede na vzrok znotraj 4,5 ur po začetku simptomov
indicirano zdravljenje z intravensko trombolizo z rtPa, ki je v primeru jemanja varfarina
varno, če je INR do vključno 0.7 in v primeru jemanja DOAK, če je od zadnjega odmerka
preteklo 24 ur ali če z ustreznimi testi dokažemo odsotnost antikoagulacijske aktivnosti.
Pri bolnikih z zaporo velike možganske arterije, pri katerih je intravenska tromboliza kontraindicirana ali neučinkovita, je znotraj 6 ur po začetku simptomov svetovana endovaskularna mehanska rekanalizacija. Pri odločanju o nadaljevanje/uvajanju antikoagulacijskega zdravljenja pri bolnikih z AF so nam za oceno tveganja za ishemično možgansko
kap oziroma tveganja za možgansko krvavitev in druge velike krvavitve v pomoč različni
točkovniki, med katerimi sta najbolj uveljavljena CHA2DS2-VASc in HAS-BLED, v zadnjem času tudi prisotnost, število in razporeditev znotraj-možganskih mikrokrvavitev. Pri
bolnikih z majhnim oziroma srednje velikim infarktom se običajno odločamo za ponovno
uvajanje antikoagulacijskega zdravila 24-48 ur po dogodku, pri bolnikih z velikim infarktom pa običajno dva tedna po dogodku.
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Pojavnost atrijske fibrilacije (AF) raste s staranjem, s slednjim pa se spreminja tudi fiziologija srčno žilnega sistema. Kljub spremenjeni fiziologiji atrijska fibrilacija pri starih
ljudeh pogosto ne dela večjih težav in se jo odkrije naključno ali ob zapletih. Vzdrževanje sinusnega ritma ali obvladovanje srčnega utripa je s stališča bolnika praktično
enakovreden način zdravljenja. Najbolj dramatičen zaplet atrijske fibrilacije je ishemična
možganska kap, katere pogostnost je moč pomembno zmanjšati, vendar je zdravljenje
povezano s tveganji, zaradi katerih moramo v proces odločanja vključiti dobro informiranega bolnika. Pri presoji o uvedbi antikoagulantnega zdravljenja moramo upoštevati
pričakovano preživetje posameznika in oceniti tveganje za padce.
Fiziologija srčno žilnega staranja
Z izločanjem številnih vazoaktivnih molekul endotelij vpliva na vazokonstrikcijo, rast, vnetje, oksidacijo in strjevanje krvi. Od staranja odvisna endotelna disfunkcija neugodno
vpliva na pretok krvi, aterosklerozo in strjevanje krvi.
S staranjem postajajo žile manj podajne. Gre za spremembo, ki se izraža centrifugalno (večja togost centralnih žil). Zmanjša se kapaciteta absorpcije pulznega vala, ki ga
povzroči iztis krvi iz srca, kar poveča obremenitev srca.
Pri starih ljudeh je povečana obremenitev srca (''afterload'') posledica povečane inertnosti zaradi zvečanega premera aortnega loka, zmanjšane podajnosti centralnega
žilja, hitrejšega odboja pulznega vala s periferije in povečanega sistemskega žilnega
upora.
Spremenjene lastnosti miokarda so posledica hipertrofije miocitov, spremenjenega razmerja med miociti in fibroblasti, akumulacije kolagena, sprememb zaradi povezovalnega učinka končnih produktov glikacije, prisotnosti vnetnih celic in sprememb v kalcijevi
signalni kaskadi. Zaradi navedenega je srce v starosti bolj odvisno od atrijske polnitve, ki
lahko doseže 70 % polnjenosti levega prekata ob koncu diastole (1).
Epidemiologija atrijske fibrilacije
Incidenca AF je v prvih 6. dekadah življenja precej redka. Še v 7. dekadi je incidenca AF
pri obeh spolih manjša od 1 %. Kasneje pri ženskah narašča zelo počasi in se giblje okoli
2 %, pri moških pa je v 8. dekadi okoli 3 % in v 9. dekadi okoli 6 %.
Prevalenca atrijske fibrilacije linearno raste v prvih 5. dekadah, v 6. dekadi je relativen
plato, eksponentno zraste v 7. in 8. dekadi in nato linearno pada od 8. dekade dalje.
Mediana starost posameznika z AF je okoli 75 let, 70 % jih je starih med 65 in 85 let. Po
75 letu je okoli 60% bolnikov z AF ženskega spola. Prevalenca AF je po 55. letu 5.5 % in v
obdobjih po 5 let raste (1.7, 4.0, 6.0, 9.0, 13.5, in 17.8 % pri starejših od 85 let) (2, 3). V ZDA
navajajo AF v 5 % kot vodilni vzrok smrti.
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Klinična slika
Najpogostejši simptomi v povezavi z AF so palpitacije, težka sapa, izčrpanost, sinkopa ali
bolečina v prsih. Pojavnost težav je precenjena, saj izhaja iz opazovanja simptomatskih
posameznikov, predvsem pa je značilna za mlajše posameznike.
Palpitacije navaja 80 % mladih bolnikov s paroksizmalno AF, starejši od 80 let pa navajajo palpitacije v manj kot 10 %. Bolečina za prsnico med epizodo AF je pri starejših bolnikih visoko značilna za koronarno bolezen. V 8. dekadi je pri 80 % novo odkritih bolnikov AF
persistentna ali permanentna. Pri hospitaliziranih bolnikih je 40 % starih posameznikov z
novo odkrito AF popolnoma brez simptomov. Za ugotavljanje AF pri posameznikih, starejših od 65 let, je zaradi navedenega cenovno učinkovit pristop letna kontrola utripa (4).
Dolgoročna obravnava bolnikov z AF
Namen dolgoročne obravnave bolnikov z AF je obvladovanje simptomov in preprečevanje zapletov. Simptomi so posledica spremenjene črpalne sposobnosti srca, starostnih
fizioloških sprememb srčno žilnega sistema in sočasnih bolezni, ključni zaplet, ki ga želimo preprečiti, pa je ishemična možganska kap.
Da je kakovost življenja posameznikov z AF slabša, lahko sklepamo na podlagi rezultatov
iz intervencijske študije, kjer so s katetersko ablacijo dosegli vzpostavitev sinusnega ritma, večinoma brez uporabe zdravil. Po treh letih sledenja je bila kakovost življenja, ocenjena z VAS, v skupini s predhodno PAF boljša za 5 odstotnih točk, v skupini z dolgotrajno
AF pa za 10 odstotnih točk (5).
Normalna funkcija atrijev in ustrezna A-V sinhroniziranost sta pomembni predvsem pri
slabši funkciji levega prekata. V študiji bolnikov z oslabljeno funkcijo levega prekata in
persistentna AF so učinkovitost normalizacije ritma s katetersko ablacijo, v primerjavi z
nadzorom utripa, merili z oceno maksimalne porabe kisika, 6 minutnega testa hoje in z
merjenjem iztisnega deleža ob začetku in po letu dni spremljanja. Po 12 mesecih je bila v
skupini s katetersko ablacijo maksimalna poraba kisika večja za 3ml/kg/min, pri 6 minutnem testu hoje in pri iztisnem deležu pa se je nakazoval trend izboljšanja (6).
Kakovost življenja se torej z vzpostavitvijo sinusnega ritma izboljša statistično signifikantno, klinično izboljšanje pa je manj prepričljivo, četudi se je normalizacija ritma dosegla
brez uporabe zdravil.
Pri bolnikih z AF, kjer se ne odločimo za vzdrževanje sinusnega ritma, je zaradi preprečevanja trombemboličnih zapletov potrebna uvedba antikoagulantnega zdravljenja. V ta
namen imamo danes na voljo več učinkovin, ki preprečujejo strjevanje krvi, v nekaterih
primerih pa se uporablja tudi acetilsalicilna kislina.
AF in možganska kap
AF poveča tveganje za ishemično možgansko kap za pet krat. Vsak 5. bolnik z možgansko kapjo ima znano AF, pri skoraj vsakem 4. pa lahko ugotovimo novo nastalo AF v času
do 3 mesecev po dogodku, v kolikor jo seveda aktivno iščemo. 20 % bolnikov z ishemično
možgansko kapjo umre.
Zdravljenje z antikoagulantnimi zdravili lahko tveganje za ishemično možgansko kap
zmanjša za dve tretjini.
Kaj je starost in pasti pri obravnavi ''starega'' človeka
Starost se skoraj izključno meri kronološko. Termin ''biološka starost'' se sicer tudi pogosto uporablja, vendar gre za neopredeljen in subjektiven vtis, ki izraža razkorak med
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našim pričakovanjem preživetja posameznika v primerjavi z njegovo starostno skupino.
Pri načrtovanju obravnave kroničnih stanj je bolje kot kronološko starost uporabljati
oceno pričakovanega preživetja. Za oceno pričakovanega preživetja je na voljo veliko
različnih orodij, od takih, ki so specifična za bolezen, do tistih, ki upoštevajo tudi posameznikovo funkcionalno sposobnost.
Pri obravnavi ''starega'' bolnika z AF je potrebno upoštevati tveganja za zaplete antikoagulantnega zdravljenja, še posebej v kontekstu tveganja za padce. Upoštevati moramo tudi sočasne bolezni in stanja, ki lahko vplivajo na samo antikoagulantno zdravljenje
ali pa na njegove zaplete. Največja nevarnost pri zdravljenju bolnika z AF je, da zdravimo
AF, ob tem pa pozabimo na bolnika.
Predpisovanje zdravil starim ljudem s številnimi sočasnimi boleznimi
Več kot polovica starih ljudi ima vsaj tri kronične bolezni. Multimorbidnost je povezana
z večjo smrtnostjo, nezmožnostmi, stranskimi učinki zdravil, institucionalizacijo in slabšo kakovostjo življenja. Večina kliničnih smernic se osredotoča na obravnavo ene same
bolezni in so zato za obravnavo multimorbidnih ljudi pogosto nepraktične, neuporabne
ali pa celo škodljive. Pri obravnavi multimorbidnih ljudi pogosto ni na voljo podatkov o
interakcijah med zdravili in bolezenskimi stanji, o posameznikovih preferencah, ciljih in
njegovi prognozi, o multifaktorskih geriatričnih problemih in o izvedljivosti terapevtskih
odločitev.
Ameriško združenje za geriatrično medicino priporoča pristop, ki je naveden v Sliki 1.
Stari ljudje so sposobni izražati svoje izbire in prioritete skladno s svojimi vrednotami, v
kolikor upoštevamo, da je predmet presoje lahko odvisen od posameznikove izbire, da
jih seznanimo z natančnimi, numeričnimi podatki o pričakovanih koristih in tveganjih ter
da jih pozovemo, da sami postavijo prednostno lestvico obravnave. Pri tem moramo
ločiti med navajanjem prioritet in odločanjem o prioritetah, upoštevati moramo, da se
prioritete s časom lahko spremenijo.
Zavedati se moramo, da so znanstvene podpore za obravnavo multimorbidnih ljudi pogosto omejene in interpretirati podatke v specifičnem kontekstu multimorbidnega posameznika. Zlasti pa ne smemo spregledati, da so za starega človeka pomembni predvsem končni in ne procesni izidi ter da podatki o izidih, kot so sposobnost samostojnega
bivanja ali kakovost življenja, čemur stari ljudje dajejo velik pomen, pogosto niso na voljo.
Predstaviti moramo koristi in tveganja zdravljenja ter pri tem uporabljati podatke o absolutnih spremembah tveganja in o časovnih okvirih, v katerih se lahko pričakuje korist
ali škoda zdravljenja.
Zgoraj navedeno moramo upoštevati tudi pri odločanju o terapevtskem načrtu, ki ne
sme biti za posameznika prezapleten ali neizvedljiv. Če je terapevtski načrt usklajen z
bolnikom, to poveča posameznikovo zavzetost, vztrajnost in sodelovanje ter prispeva k
bolj ustreznemu predpisovanju problematičnih zdravil, med katere sodijo tudi antikoagulantna zdravila. Obravnava mora optimizirati prednosti in minimizirati škodljive učinke
zdravljenja ter izboljšati kakovost življenja starega, multimorbidnega človeka (7).
Tveganje za intrakranialno krvavitev ob antikoagulantnem zdravljenju
Več kot tretjina starejših od 65 let pade vsako leto vsaj enkrat. Padec je verjetno najpogostejši razlog za poškodbo glave pri starih ljudeh. Pri posameznikih, ki prejemajo antikoagulantno terapijo, je tveganje za intrakranialno krvavitev ob poškodbi glave odvisno
od intenzitete poškodbe. Pri poškodbi glave, kjer je ob pregledu GCS 15 in pri poškodbi
ni prišlo do izgube zavesti, je intrakranialna krvavitev prisotna pri vsakem 20. poškodovancu. V kolikor je pri poškodbi prišlo do izgube zavesti in je ob pregledu GCS 13 – 15, je
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intrakranialna krvavitev prisotna pri vsakem 5. poškodovancu (8).
Vendar pri zdravljenju z antikoagulantno terapijo intrakranialna krvavitev ni vedno posledica poškodbe glave in nedavno objavljeni podatki kažejo, da niti ni redka. V retrospektivno raziskavo je bilo vključenih skoraj 32 000 oseb, večinoma moškega spola, povprečne starosti 81 let, zdravljenih z varfarinom. Letna incidenca hospitalizacije zaradi
travmatske intrakranialne krvavitve je bila 0.48 %, zaradi kakršnekoli intrakranialne krvavitve 1.46 % in zaradi ishemične možganske kapi 1.34 % (9).
Ocena tveganja za padce
Podrobna ocena tveganja za padce presega obseg obravnave bolnika z AF. Tveganje
za padce ocenimo s pomočjo anamneze in nekaterih meritev. Podatek o padcu v zadnjih šestih mesecih in strah pred padci, uporaba pripomočka ali gibanje z oprijemanjem
okolice, urgenca ali inkontinenca za blato ali seč, čas merjenega testa vstani in pojdi nad
14 sekund, čas za 5 x vstati in sesti brez pomoči rok nad 14 sekund in/ali funkcionalni
doseg manj kot 25 cm kažejo na zvečano tveganje za padce (10). Glede na multimorbidnost in polipragmazijo je na mestu tudi merjenje krvnega tlaka stoje.
Ključna sporočila
• pri obravnavi multimorbidnih in/ali starih ljudi moramo upoštevati pričakovano preživetje, tveganje za zaplete brez in zaplete ob ali zaradi zdravljenja
• kakovost življenja in telesna zmogljivost starih ljudi z atrijsko fibrilacijo je neodvisna od
strategije obravnave (kontrola ritma ali kontrola utripa)
• pri presoji o zdravljenju starega človeka z atrijsko fibrilacijo moramo vedno oceniti
tveganje za padce
• terapevtski dogovor med zdravnikom in bolnikom, ki temelji na upoštevanju vrednot
in prioritet posameznika ter informiranem strinjanju, je zelo zaželen in koristen korak v
obravnavi starega človeka z atrijsko fibrilacijo
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ATRIJSKA FIBRILACIJA PRED IN PO OPERATIVNEM
POSEGU NA SRCU IN NESRČNIH OPERACIJAH
Špela Mušič

Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana

Uvod
Z modernimi načini perioperativne obravnave se je smrtnost in obolevnost bolnikov v
perioperativnem obdobju zmanjšala. Številne spremljajoče bolezni niso več kontraindikacija za varno izvedbo anestezije. Tudi starost ni več omejujoč dejavnik za vrsto kirurških posegov, saj je izhod kirurškega zdravljenja ugoden tudi pri starostnikih. Atrijska
fibrilacija (AF) je pogosta spremljajoča bolezen bolnikov, predvidenih tako za srčne kot
nesrčne operacije in pomemeben dejavnik tveganja. Po drugi strani je pogost zaplet po
operacijah, predvsem po operacijah v prsnem košu.
Atrijska fibrilacija in nesrčne operacije
Bolniki s predoperativno AF imajo več zapletov po nesrčni operaciji kot bolniki brez nje.
30-dnevna smrtnost po nesrčni operaciji je pri bolnikih z AF višja (1, 2). Za predoperativno oceno tveganja pri srčnih bolnikih po nesrčni operaciji najpogosteje uporabljamo
t.im. "revised cardiac index" (RCI). Pri bolnikih z AF so za oceno tveganja bolj natančni
točkovni sistemi CHADS2, CHA2DS2-VASc in R2CHADS2, ki razmeroma dobro napovedujejo tveganje za smrt in embolične zaplete (1). AF se pojavlja tudi kot zaplet po
operaciji (postoperativna AF - POAF). Po nesrčnih operacijah se najpogosteje pojavi po
velikih abdominalnih in torakalnih operacijah. Incidenca je 0.3-1 % po manjših posegih,
5-13 % po žilnih in večjih abdominalnih operacijah ter do 30 % po torakalnih operacijah
(3, 4). Dve tretjini bolnikov s POAF ima AF že v anamnezi, pri tretjini bolnikov se pojavi
na novo. Pogostejša je pri starejših, bolnikih s srčnim popuščanjem, ishemično boleznijo
srca, arterijsko hipertenzijo, KOPB, debelih ter pri moških (3, 4). Bolniki s POAF imajo
poleg višje smrtnosti tudi daljše trajanje in večje stroške hospitalizacije (2), poleg tega
imajo dvakrat večjo verjetnost za kasnejšo kap (5).
V predoperativni pripravi bolnikov z AF preverimo, kakšno obliko AF ima bolnik (paroksizmalna, perzistentna, permanentna) ter ali ima pridruženo strukturno bolezen
srca. Pomembno je, da je v času operacije bolnik kardialno kompenziran. Preverimo tudi,
kakšna zdravila prejema za zdravljenje AF in ali je srčna frekvenca z zdravili dobro urejena. Antiaritmikov pred operacijo ne ukinjamo. Po operaciji z njimi nadaljujemo, takoj
ko je mogoče. Še posebej to velja za zaviralce adrenergičnih receptorjev beta, saj je
perioperativna ukinitev le-teh pomemben dejavnik tveganja za pojav POAF. Antikoagulacijska zdravila pred operacijo ukinjamo glede na velikost operativnega posega. Pred
manjšimi operacijami brez nevarnosti krvavitve oz. možnostjo dobre lokalne hemostaze
ukinitev ni potrebna. Pred operacijami z zmerno ali veliko nevarnostjo krvavitve zdravila
pravočasno ukinemo, tako da v času operacije učinek že izzveni. Varfarin ukinemo 5 dni
pred operacijo. Nova peroralna antikoagulacijska zdravila ukinemo 24 ur pred operacijo s tveganjem za manjšo krvavitev in 48 ur, če je možna večja krvavitev. Ta interval
še podaljšamo, če ima bolnik okvarjeno ledvično funkcijo, sploh če prejema dabigatran.
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Pri okvarjeni ledvični funkciji in pred velikimi operacijami ga je potrebno ukiniti 96 ur
pred operacijo (6). Če je tveganje za krvavitev veliko, po potrebi pred operacijo določimo rezidualni učinek novih antikoagulacijskih zdravil s specifičnimi testi. Premostitev z
nizkomolekularnim ali standardnim heparinom po ukinitvi novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil ni potrebna, če je interval ukinitve kratek. Po ukinitvi varfarina jo potrebujejo samo bolniki z velikim tveganjem za embolične zaplete (npr. bolniki z mehanskimi
zaklopkami ali bolniki, ki imajo visoko tveganje za kap ali so jo že preboleli). Po rezultatih
raziskave BRIDGE premostitev z nizkomolekularnim heparinom po ukinitvi varfarina ne
varuje pred tromboemboličnimi dogodki, obenem pa povečuje tveganje za perioperativno krvavitev (6). Antikoagulacijska zdravila po operaciji nazaj uvedemo takoj, ko je hemostaza dobra in ni več nevarnosti krvavitve.
Atrijska fibrilacija in srčne operacije
POAF je najpogostejši zaplet po srčni operaciji. Po srčnih operacijah je precej pogostejša kot po nesrčnih. Pojavi se v 10 – 60 % primerov, odvisno od vrste srčne operacije. Po
operacijah zaklopk je pogostejša kot po izolirani revaskularizaciji miokarda, najpogostejša pa po kombiniranih posegih (3, 4, 8). Po presaditvi srca je zelo redka (4 %). Incidenca
je nižja po manj invazivnih posegih - po revaskularizaciji miokarda brez uporabe zunajtelesnega obtoka, po perkutani menjavi aortne zaklopke (TAVI) in po menjavi aortne
zaklopke preko minimalne sternotomije (3). Je tudi pomemben predoperativni dejavnik
tveganja za vrsto zapletov po srčni operaciji - delirij, kap, srčno popuščanje, smrt. Mehanizem nastanka POAF po srčni operaciji vključuje več dejavnikov. Gre za strukturno in
elektrofiziološko spremenjene atrije kot posledico kronične srčne bolezni, kar je osnova
za nastanek aritmije. Perioperativno se pojavijo specifični dejavniki, ki aritmijo sprožijo in
jo nato tudi vzdržujejo: povečana aktivnost simpatičnega in parasimpatičnega živčnega
sistema, kirurška poškodba tkiva in edem miokarda, sistemski in lokalni vnetni odgovor, oksidativni stres, raztezanje atrijev ob hipervolemiji, hipoksemija, sepsa in podobno.
POAF ima značilni časovni potek: najpogosteje se pojavi drugi do tretji dan po operaciji
in sčasoma mine sama po sebi. V 90 % primerov se pojavi do 6. dne. Ob odpustu jo ima
le 2 % bolnikov. Le četrtina bolnikov ima več kot dve epizodi AF (4).
Bolniki s POAF so bolj ogroženi za razvoj kronične AF kot bolniki brez POAF, poleg tega
imajo slabše dolgoročno preživetje ter večjo incidenco srčnega popuščanja in kapi več
let po srčni operaciji (7). Kljub temu, da je POAF omejena na določeno časovno obdobje
po operaciji, ima torej dolgoročni pomen za bolnika. Zaenkrat ni dokazane neposredne
vzročne povezave med POAF in umrljivostjo. Možno je, da je POAF le odraz napredovale
strukturne bolezni srca, ki ločuje bolnike z boljšo in slabšo prognozo. Za preprečevanje
dolgoročnih negativnih posledic POAF je smiselna identifikacija ogroženih bolnikov in
njeno preprečevanje. Dejavniki tveganja za POAF so številni. Najpomembnejši je višja
starost bolnika, drugi so še velikost levega atrija, bolezen mitralne zaklopke, srčno popuščanje, arterijska hipertenzija, KOPB, obstruktivna sleep apnoa, debelost, moški spol,
predhodna AF, kronična ledvična odpoved. Tudi nekateri intraoperativni dejavniki povečujejo tveganje za POAF - zunajtelesni krvni obtok sam po sebi, tudi njegovo trajanje in
trajanje zastoja v kardioplegiji, bikavalna kanilacija atrijev, razbremenitev prekata preko
pljučnih ven, krvavitev in masivna transfuzija itd. Zdravila, ki so se vsaj delno izkazala za
učinkovita v preprečevanju POAF, so zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, amjodaron, sotalol, kortikosteroidi, statini, kolhicin, magnezij, N-acetil-cistein, nesteroidni antirevmatiki (3, 8). Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta zanesljivo preprečujejo POAF
in jih priporočajo pri vseh bolnikih, ki nimajo kontraindikacij. Večina bolnikov s kronično
srčno boleznijo zdravila že redno prejema. V perioperativnem obdobju jih ne ukinjamo,
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saj je njihova ukinitev močan dejavnik tveganja za POAF. Po prekinitvi se incidenca POAF
zviša za 2 do 5 krat (8). Bolnikom, ki beta zaviralcev redno ne prejemajo, naj bi jih po
priporočilih uvedli vsaj teden dni pred operacijo, saj so tako bolj učinkoviti kot če jih uvedemo šele po operaciji. Kljub temu, da so beta zaviralci učinkoviti v preprečevanju POAF,
je ne preprečijo vedno. Kot dodatek beta zaviralcem ali namesto njih se za zaščito pred
POAF priporoča tudi amjokordin, predvsem pri bolnikih z večjim tveganjem za POAF.
Priporočajo se razmeroma nizki odmerki v peroralni obliki, poleg tega gre v tem primeru
za kratkotrajno uporabo, zato stranski učinki niso pogosti. Za preprečevanje POAF se
priporoča še magnezij (v kombinaciji z beta zaviralci) in statini, za ostala zdravila pa ni
dovolj trdnih dokazov, da so učinkovita ali pa imajo slabši varnosti profil in jih ne priporočajo. Od nefarmakoloških ukrepov ima določen učinek elektrostimulacija enega ali obeh
atrijev.
V kolikor po operaciji pride do POAF, jo obravnavamo glede na resnost simptomov in
hemodinamsko prizadetost bolnika. Poleg tega moramo ustrezno zdraviti morebitne
sprožilne dejavnike (okužba, bolečina, delirij itd). Glede na hemodinamsko stabilnost se
odločimo, ali je ukrepanje sploh potrebno in ali je cilj zdravljenja aritmije vzdrževanje
sinusnega ritma ali kontrola srčne frekvence. V primeru hemodinamske nestabilnosti je
potrebna takojšnja elektrokonverzija. Po srčnih operacijah je sicer uspešnost elektrokonverzije nizka, saj zgoraj omenjeni lokalni in sistemski dejavniki vzdržujejo elektrofiziološko
nestabilnost atrijev, zato AF težko prekinemo. V primeru sistemskih sprožilnih dejavnikov
(sepsa, hipoksemija) pogosto uspemo vzpostaviti sinusni ritem šele, ko se splošno stanje
popravi. Za elektrokonverzijo se včasih odločimo tudi iz drugih razlogov, ki niso povezani
s hemodinamsko nestabilnostjo, temveč so organizacijske narave: pomanjkanje monitoriranih postelj, skrajšanje hospitalizacije, poskus prekinitve aritmije znotraj 48 ur in s
tem izogibanje potrebi po antikoagulantni terapiji itd. V teh primerih vedno upoštevamo
verjetnost uspeha elektrokonverzije (velikost levega atrija, predoperativna PAF). V večini primerov ni potrebe po hitri prekinivi POAF. Tedaj se odločimo za medikamentozno
konverzijo ali samo za kontrolo srčne frekvence. Najpogosteje uporabljan antiaritmik je
amjodaron. Ostale uporabljamo le izjemoma v primeru kontraindikacij za amjodaron. Za
kontrolo srčne frekvence najpogosteje uporabljamo zaviralce adrenergičnih receptorjev
beta, v primeru kontraindikacij zanje pa digoksin ali amjodaron. Kalcijeve antagoniste
redko uporabljamo. Bolniki s POAF imajo 4 x večje tveganje za embolično kap kot bolniki
brez nje. Če paroksizem AF traja dlje kot 48 ur, podobno kot v neoperativnem obdobju
potrebujejo antikoagulantno zaščito. Upoštevati je treba veliko nevarnost krvavitve v
zgodnjem obdobju po srčni operaciji. Bolniki pogosto prejemajo še druga zdravila, ki
vplivajo na strjevanje krvi (antiagregacijska zdravila, nesteroidne antirevmatike). Incidenca tamponade je pri bolnikih s POAF, ki prejemajo antikoagulantno terapijo, višja.
Trajanje antikoagulantne terapije, ki smo jo po operaciji uvedli izključno zaradi AF, ni jasno. Po elektrokonverziji priporočajo še 4 tedne antikoagulantne terapije (3). Če je POAF
spontano minila in bolnik nima druge indikacije za antikoagulantno terapijo, se le-ta lahko ukine po 4 tednih do 3 mesecih (9, 7). Tedaj ukinemo tudi antiaritmično terapijo, če je
bila uvedena.
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Zaključek
Atrijska fibrilacija je pomemben dejavnik tveganja pred srčno in nesrčno operacijo in
pogost pooperativni zaplet, predvsem po srčnih operacijah. Sama aritmija je prehodne
narave in v večini primerov izzveni v enem do najkasneje nekaj tednih po operaciji. Kljub
temu ima dolgoročni pomen, saj imajo bolniki s pooperativno atrijsko fibrilacijo večje
tveganje za možgansko kap, srčno popuščanje in slabše preživetje več let po operaciji.
Smiselno je preprečevanje pooperativne atrijske fibrilacije pri ogroženih bolnikih s farmakološkimi in nefarmakološkimi ukrepi.
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Takojšnje delovanje v nekaj minutah.2

* Edini novi oralni antikoagulant (NOAC) (150 mg 2×/dan) z visoko zaščito
pred ishemično možgansko kapjo in specifično protiučinkovino.

1) Povzetek značilnosti zdravila Pradaxa
2) Povzetek značilnosti zdravila Praxbind

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 anitokuagulant 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 (nujna operacija/posegi, subakutna operacija/intervencije, načrtovana
operacija, 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. Za ukrepanje pri življensko nevarnih ali nenadzorovanih krvavitvahh, ko je potrebno hitro izničenje antikoagulacijskega učinka dabigatrana, je na voljo specifična protiučinkovina (Praxbind,
idarucizumab). 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 zdravilo 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 01/2016.
Skrajšan SPC
PRAXBIND 2,5 g/50 ml raztopina za injiciranje/infundiranje
 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
Sestava: 1 viala po 50 ml vsebuje 2,5 g idarucizumaba. Terapevtske indikacije: Zdravilo Praxbind je specifična protiučinkovina za dabigatran in je indicirano pri odraslih bolnikih, zdravljenih s Pradaxo (dabigatran eteksilat), ko je potrebno hitro izničenje njegovega
antikoagulacijskega učinka za nujne operacije/nujne posege in pri življenjsko nevarnih ali nenadzorovanih krvavitvah. Odmerjanje in način uporabe: priporočeni odmerek Praxbinda je 5 g (2 × 2,5 g/50 ml). Za ponovno dajanje 5 g odmerka zdravila Praxbind
se lahko odločimo v naslednjih primerih: ponovitev klinično pomembne krvavitve skupaj s podaljšanjem časa strjevanja krvi, ali če bi bila potencialna ponovna krvavitev življenjsko ogrožujoča in je opažen podaljšan čas strjevanja krvi, ali če bolniki ponovno
potrebujejo nujno operacijo/nujni poseg in imajo podaljšan čas strjevanja krvi. Ponovno uvajanje antitrombotične terapije: zdravljenje s Pradaxo lahko ponovno uvedemo 24 ur po dajanju Praxbinda, če je bolnik klinično stabilen in je dosegel ustrezno hemostazo.
Po dajanju zdravila Praxbind lahko drugo antitrombotično terapijo (npr. nizkomolekularni heparin) uvedemo kadarkoli, če je bolnik klinično stabilen in je bila dosežena ustrezna hemostaza. Odsotnost antitrombotične terapije bolnika izpostavi tveganju za
trombozo, povezano z osnovno boleznijo ali stanjem. Bolnikom z ledvično okvaro, jetrno okvaro odmerka in bolnikom, starim 65 let in več, odmerka ni treba prilagajati. Zdravilo dajemo intravensko v obliki 2 zaporednih infuzij, ki trajata po 5 do 10 minut vsaka,
ali kot bolusno injekcijo. Kontraindikacije: jih ni. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: idarucizumab se specifično veže na dabigatran in izniči njegov antikoagulacijski učinek. Ne izniči učinkov drugih antikoagulantov. Tveganje uporaba Praxbinda pri bolnikih
z znano preobčutljivostjo za idarucizumab ali katerokoli pomožno snov je treba skrbno pretehtati glede na možne koristi tovrstnega nujnega zdravljenja. Priporočeni odmerek Praxbinda vsebuje 4 g sorbitola kot pomožno snov. Pri bolnikih z dedno intoleranco na
fruktozo je tveganje zdravljenja s Praxbindom pretehtati glede na možne koristi takega nujnega zdravljenja. Tromboembolični dogodki: izničenje terapije z dabigatranom bolnika izpostavi trombotičnemu tveganju, povezanemu z osnovno boleznijo. Da bi
zmanjšali to tveganje, je treba razmisliti o ponovni antikoagulacijski terapiji takoj, ko je to zdravstveno ustrezno. Zdravilo povzroča prehodno proteinurijo zaradi fiziološkega odziva na presežek beljakovin v ledvicah po bolusni/kratkotrajni intravenski uporabi
idarucizumaba po 5 g. Prehodna proteinurija ne nakazuje na okvaro ledvic, kar moramo upoštevati pri preiskavah urina. Zdravilo vsebuje 2,2 mmol (ali 50 mg) natrija na odmerek. To moramo upoštevati pri bolnikih, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom
natrija. Interakcije: formalnih študij medsebojnega delovanja Praxbinda z drugimi zdravili niso izvedli. Predklinične raziskave z idarucizumabom niso pokazale medsebojnega delovanja z volumskimi ekspanderji, koncentrati koagulacijskih faktorjev, kot so
koncentrati protrombinskega kompleksa (PCC-ji, npr. 3-faktorski in 4-faktorski), aktivirani PCC-ji (aPCC-ji) in rekombinantni faktor VIIa; drugimi antikoagulanti (npr. zaviralci trombina razen dabigatrana, zaviralci faktorja Xa, vključno z nizkomolekularnim
heparinom, antagonisti vitamina K, heparinom). Neželeni učinki: neželenih učinkov niso ugotovili. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje:
H. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 11/2015.
V kolikor imate medicinsko vprašanje v povezavi z zdravilom podjetja Boehringer Ingelheim, Podružnica Ljubljana, Vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 01/5864-000 ali pošljete vaše vprašanje na elektronski naslov: medinfo@boehringer-ingelheim.com.
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Concor
bisoprolol

®

5 mg, 10 mg

Concor COR
®

Izberite
kardioselektivnost!

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA:
Concor 5 mg/ 10 mg filmsko obložene tablete. Sestava: Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg/ 10 mg bisoprololijevega fumarata in pomožne
snovi. Terapevtske indikacije: Zdravljenje hipertenzije in koronarne srčne bolezni (angine pektoris). Odmerjanje in način uporabe: Za zdravljenje
obeh indikacij je odmerek 5 mg bisoprolijevega fumarata enkrat na dan. Če je potrebno, odmerek lahko zvečamo na 10 mg bisoprololijevega fumarata
enkrat na dan. Maksimalni priporočen odmerek bisoprololijevega fumarata je 20 mg na dan. V vseh primerih je potrebno odmerek prilagoditi individualno,
zlasti glede na srčno frekvenco in uspeh zdravljenja. Ker ni izkušenj pri zdravljenju otrok z bisoprololijevim fumaratom, njegova uporaba pri otrocih ni
priporočljiva. Zdravilo Concor jemljemo zjutraj, z ali brez hrane. Tablete pogoltnemo s tekočino, ne smemo jih žvečiti. Kontraindikacije: Akutno srčno
popuščanje ali med poslabšanjem srčnega popuščanja, ki zahteva intravenozno inotropno zdravljenje, kardiogeni šok, AV blok druge ali tretje stopnje
(brez srčnega spodbujevalnika), sindrom bolnega sinusa, sinoatrialni blok, simptomatična bradikardija, simptomatična hipotenzija, huda bronhialna
astma ali kronična obstruktivna pljučna bolezen, pozni stadij periferne arterijske okluzivne bolezni, Raynaudov sindrom, nezdravljen feokromocitom,
metabolna acidoza, preobčutljivost za bisoprololijev fumarat ali katero koli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Posebej pri
bolnikih z ishemično boleznijo srca zdravljenja z bisoprololom ne smemo prekiniti naenkrat, ker to lahko vodi do prehodnega poslabšanja stanja srca. Pri
bolnikih, ki imajo povišan krvni tlak ali angino pektoris ter sočasno popuščanje srca, moramo bisoprolol previdno uporabljati. Bisoprolol morate jemati
previdno pri sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti krvnega sladkorja, strogem postu, sočasnem desenzibilizacijskem zdravljenju, AV bloku prve
stopnje, Prinzmetalovi angini pektoris, periferni arterijski okluzivni bolezni. Interakcije: Kombinacije s Ca antagonisti tipa verapamil, v manjši meri tudi
tipa diltiazem, centralno delujočimi antihipertenzivnimi zdravili (kot so klonidin, metildopa, moksonidin, rilmenidin), niso priporočljive. Neželeni učinki:
Vrtoglavica, glavobol, gastrointestinalne težave kot so slabost, bruhanje, driska, zaprtje, utrujenost, občutek hladnosti ali odrevenelosti udov. Pakiranje:
Škatla s 30 filmsko obloženimi tabletami. Način in režim izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za
promet: Merck d.o.o., Ljubljana. Datum zadnje revizije besedila: junij 2011
Pred predpisovanjem zdravila natančno preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Samo za strokovno javnost.
Podrobnejše informacije so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet z zdravilom:
Merck d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, tel.: 01 5603 810, faks: 01 5603 830; e-pošta: info@merck.si,
PM-CMC-06/16/03.2016
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Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo

SAMO ELIQUIS POVEZUJE OBOJE
®

SUPERIOREN
V PREPREČEVANJU
MOŽGANSKE
KAPI IN
SISTEMSKE
EMBOLIJE
v primerjavi z
varfarinom1

STATISTIČNO
ZNAČILNO
ZMANJŠA
POJAVNOST
VEČJIH
KRVAVITEV
v primerjavi z
varfarinom1

IZBERITE ELIQUIS®, edini zaviralec faktorja Xa, ki je pokazal:
zal:
• boljše preprečevanje možganske kapi in sistemske
embolije v primerjavi z varfarinom1
• zmanjšano pojavnost večjih krvavitev v primerjavi
z varfarinom1
• večje zmanjšanje umrljivosti zaradi vseh vzrokov
v primerjavi z varfarinom1
• konsistentne koristne učinke pri širokem spektru bolnikov 2-6

Eliquis 2,5 mg in 5 mg ﬁlmsko obložene tablete
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 – samo
2,5 mg jakost. 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 [najmanj 3 mesece] 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 apiksabanom 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. Prehod z Eliquisa na zdravljenje z AVK: Z dajanjem Eliquisa je treba nadaljevati še najmanj 2 dneva po začetku zdravljenja z AVK; po 2 dneh sočasne uporabe je
treba določiti vrednost INR pred naslednjim predvidenim odmerkom Eliquisa; s sočasno uporabo je treba nadaljevati, dokler ni vrednost INR ≥ 2. Okvara ledvic: Pri hudi okvari ledvic (očistek kreatinina 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 pa 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. Bolnikom, ki niso zmožni pogoltniti celih tablet, lahko tablete zdrobimo – za podrobnosti glede jemanja glejte PGZZ. 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 niso raziskovali, uporaba 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 posega ni mogoče odložiti, je potrebna ustrezna previdnost, ob upoštevanju povečanega tveganja za krvavitve. Po posegu je treba
zdravljenje z Eliquisom čim prej 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 čim prej
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. Pri sočasnem jemanju skupaj z acetilsalicilno kislino je potrebna previdnost. Telesna masa: Majhna telesna masa (< 60 kg) lahko
poveča tveganje za krvavitve. Kirurški poseg pri zlomu kolka: Uporaba ni priporočljiva. Laboratorijski parametri: Apiksaban vpliva na vrednosti testov strjevanja krvi. Pomožne snovi: 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 z NSAID (vključno z acetilsalicilno kislino) je potrebna previdnost, saj ta zdravila povečajo tveganje za krvavitve. Zdravil, ki so povezana z resnimi krvavitvami (npr. trombolitične
učinkovine, antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, 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: 14.01.2016
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
Literatura: 1. Granger CB in sod.: Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 981-992. 2. Lopes RD in sod.: Efﬁcacy and safety of apixaban compared with warfarin according to patient risk of
stroke and of bleeding in atrial ﬁbrillation: a secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2012; 380: 1749-1758. 3. Hohnloser SH in sod.: Efﬁcacy of apixaban when compared with warfarin in relation to renal function in
patients with atrial ﬁbrillation: insights from the ARISTOTLE trial. Eur Heart J 2012; 33: 2821-2830. 4. Easton JD in sod.: Apixaban compared with warfarin in patients with atrial ﬁbrillation and previous stroke or transient ischaemic attack:
a subgroup analysis of the ARISTOTLE trial. Lancet Neurol 2012; 11: 503-511. 5. Halvorsen S in sod.: Efﬁcacy and safety of apixaban compared with warfarin according to age for stroke prevention in atrial ﬁbrillation: observations from
the ARISTOTLE trial. Eur Heart J 2014; 35: 1864-1872. 6. Diener HC in sod.: Apixaban versus aspirin in patients with atrial ﬁbrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a predeﬁned subgroup analysis from AVERROES, a
randomised trail. Lancet Neurol 2012; 11: 225-231.
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BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
SESTAVA*: Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg filmsko obložene tablete: ena filmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg argininijevega perindoprilata (per)/0,625 mg indapamida (ind)/5 mg amlodipina (amlo); Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg filmsko obložene tablete: 5 mg per/1,25 mg ind/5 mg amlo;
Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg filmsko obložene tablete: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg filmsko obložene tablete: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg filmsko obložene tablete: 10 mg per/2,5 mg ind/10 mg amlo. Pomožne snovi:
tabletno jedro: zmes kalcijevega karbonata (90 %) in predgeliranega koruznega škroba (10 %), mikrokristalna celuloza (E460), natrijev karmelozat, premreženi (E468), magnezijev stearat (E572), brezvodni koloidni silicijev dioksid, predgelirani škrob; filmska obloga: glicerol (E422), hipromeloza 6mPa.s (E464), makrogol 6000,
magnezijev stearat (E572), titanov dioksid (E171). TERAPEVTSKE INDIKACIJE*: Nadomestna terapija za zdravljenje esencialne hipertenzije pri bolnikih, ki že imajo ustrezno urejen krvni tlak s fiksno kombinacijo perindoprila/indapamida in amlodipinom v enakih jakostih. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE*: Ena filmsko
obložena tableta na dan, najbolje zjutraj pred obrokom. Za začetno zdravljenje fiksna kombinacija odmerkov ni priporočljiva. Če je potrebna sprememba odmerjanja, je treba titracijo izvesti s posameznimi učinkovinami. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost zdravila Triplixam pri otrocih in mladostnikih še nista bili dokazani.
Podatkov ni na voljo. KONTRAINDIKACIJE*: bolniki na dializi, nezdravljeno dekompenzirano srčno popuščanje, huda ledvična okvara (očistek kreatinina pod 30 ml/min), zmerna okvara ledvic (očistek kreatinina 30-60 ml/min) za Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg in 10 mg/2,5 mg/10 mg, preobčutljivost na zdravilne učinkovine, druge
sulfonamide, derivate dihidropiridinov, kateri koli drug ACE inhibitor ali katero koli pomožno snov, angioedem v anamnezi (Quinckejev edem) povezan s predhodnim zdravljenjem z zaviralcem ACE, dedni ali idiopatični angioedem, drugo in tretje trimesečje nosečnosti (glejte poglavje »Posebna opozorila in previdnostni ukrepi« ter
»Nosečnost in dojenje«), dojenje (glejte poglavje »Nosečnost in dojenje«), jetrna encefalopatija, huda jetrna okvara, hipokaliemija, huda hipotenzija, šok, vključno s kardiogenim šokom, zapora pretoka krvi iz levega prekata (npr. aortna stenoza visoke stopnje), hemodinamično nestabilno srčno popuščanje po akutnem miokardnem
infarktu, sočasna uporaba zdravila Triplixam z zdravili, ki vsebujejo aliskiren pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali z okvaro ledvic (hitrost glomerulne filtracije < 60 ml/min/1,73 m2) (glejte poglavje »Posebna opozorila in previdnostni ukrepi« in »Interakcije«). POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI*: Posebna opozorila:
Dvojna blokada sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): Pri bolnikih z diabetično nefropatijo se zaviralcev ACE in antagonistov receptorjev angiotenzina II ne sme uporabljati sočasno. Nevtropenija/agranulocitoza/trombocitopenija/anemija: previdni morate biti pri bolnikih s kolagensko žilno boleznijo, imunosupresivnim
zdravljenjem, če jemljejo alopurinol ali prokainamid ali imajo kombinacijo naštetih oteževalnih dejavnikov, zlasti ob že obstoječem poslabšanju ledvičnega delovanja. Redno merjenje števila levkocitov. Preobčutljivost in angioedem, angioedem črevesa: zdravljenje takoj ukinite in bolnika ustrezno spremljajte do popolnega izginotja
simptomov. Angioedem lahko ob sočasnem edemu grla povzroči smrten izid. Anafilaktoidne reakcije med desenzibilizacijo: previdni morate biti pri predpisovanju zaviralcev ACE pri bolnikih, ki prejemajo desenzibilizacijsko zdravljenje, njihovemu predpisovanju pa se morate izogniti pri bolnikih, ki prestajajo imunoterapijo s strupi. Pri
bolnikih, ki potrebujejo tako zdravljenje z ACE zaviralci kot desenzibilizacijsko zdravljenje, je mogoče tovrstne reakcije preprečiti z začasno odtegnitvijo zaviralcev ACE vsaj 24 ur pred zdravljenjem. Anafilaktoidne reakcije med aferezo lipoproteinov majhne gostote (LDL): začasna odtegnitev zaviralcev ACE pred vsako aferezo. Bolniki na
hemodializi: premislite o uporabi druge vrste dializnih membran ali drugega razreda antihipertenzivov. Nosečnost: zdravljenja se ne sme začeti med nosečnostjo, ob potrjeni nosečnosti je treba zdravljenje takoj prekiniti in, če je primerno, začeti alternativno zdravljenje. Jetrna encefalopatija: zdravljenje morate prekiniti. Fotosenzitivnost:
zdravljenje morate prekiniti. Previdnostni ukrepi: Delovanje ledvic: pri nekaterih bolnikih s hipertenzijo brez predhodne zaznavne poškodbe ledvic, pri katerih ledvične krvne preiskave pokažejo funkcijsko ledvično popuščanje, zdravljenje prekinite in ga ponovno uvedite v manjšem odmerku ali le z eno od učinkovin. Potrebno je merjenje
kalija in kreatinina po dveh tednih zdravljenja in nato vsaka dva meseca v obdobju stabiliziranega zdravljenja. Jemanje zdravila običajno ni priporočljivo v primeru obojestranske stenoze ledvične arterije ali ene same delujoče ledvice. Obstaja tveganje za pojav arterijske hipotenzije in/ali ledvičnega popuščanja (v primerih srčnega
popuščanja, hipovolemiji in pomanjkanju soli) pri bolnikih, ki so imeli ob uvedbi zdravljenja nizek krvni tlak, pri bolnikih s stenozo ledvične arterije, kongestivnim srčnim popuščanjem ali cirozo z edemi in ascitesom: takšnim bolnikom morate zdravilo uvajati v manjšem odmerku in ga postopoma povečevati. Hipotenzija, hipovolemija
in pomanjkanje natrija: ob že obstoječem pomanjkanju natrija (zlasti pri bolnikih s stenozo ledvične arterije) obstaja tveganje za nenaden pojav hipotenzije: pri tovrstnih bolnikih morate spremljati elektrolite v plazmi, vzpostaviti zadovoljiv volumen krvi in krvni tlak in zdravljenje spet uvesti v zmanjšanem odmerku ali le z eno od
učinkovin. Vrednosti natrija: nujne so redne preiskave, ki morajo biti pogostejše pri starostnikih in bolnikih s cirozo. Vrednosti kalija: hiperkaliemija: spremljanje kalija v krvi je potrebno v primeru ledvičnega popuščanja, poslabšanja delovanja ledvic, starosti (> 70 let), sladkorne bolezni, vmesnih dogodkov, zlasti dehidracije, akutne
dekompenzacije srca, metabolne acidoze, sočasnega jemanja diuretikov, ki zadržujejo kalij, dodatkov kalija ali nadomestkov soli, ki vsebujejo kalij, in sočasno jemanje drugih zdravil, povezanih z zvišanjem vrednosti kalija v serumu. Hipokaliemija: visoko tveganje pri starejših in/ali podhranjenih bolnikih, pri bolnikih s cirozo z edemi in
ascitesom, koronarno arterijsko boleznijo, bolnikih z ledvično odpovedjo, s srčnim popuščanjem in podaljšanim intervalom QT. V vseh teh primerih je potrebno merjenje vrednosti kalija v serumu. Hipokaliemija je dejavnik nagnjenosti k potencialno smrtnim torsades de pointes. Vrednosti kalcija: hiperkalciemija: zdravljenje prekinite pred
pregledom delovanja obščitničnih žlez. Ledvičnožilna hipertenzija: bolniku z ugotovljeno stenozo ledvične arterije ali sumom nanjo, je treba zdravljenje začeti v bolnišnici z majhnim odmerkom ter spremljati delovanje ledvic in vrednosti kalija. Suh kašelj. Ateroskleroza: pri bolnikih z ishemično boleznijo srca ali nezadostnim možganskim
krvnim pretokom začnite zdravljenje z majhnim odmerkom. Hipertenzivna kriza. Srčno popuščanje/hudo srčno popuščanje: pri bolnikih s srčnim popuščanjem je potrebna previdnost. Pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem (razred IV) je treba zdravljenje začeti pod zdravniškim nadzorom in z zmanjšanim začetnim odmerkom. Zožitev
aortne in mitralne zaklopke/hipertrofična kardiomiopatija: pri bolnikih z zaporo v iztočnem delu levega prekata morate biti previdni. Sladkorna bolezen: če so bolniki odvisni od insulina, je treba zdravljenje začeti pod zdravniškim nadzorom in z zmanjšanim začetnim odmerkom; bolniku merite glukozo v krvi v prvem mesecu zdravljenja
in/ali v primeru hipokaliemije. Črna rasa: večja pogostnost angioedema in manj učinkovito zniževanje krvnega tlaka kot pri bolnikih drugih etničnih skupin. Kirurški poseg/anestezija: zdravljenje prekinete en dan pred kirurškim posegom. Okvara jeter: pri blagi do zmerni jetrni okvari je potrebna previdnost. V redkih primerih so bili zaviralci
ACE povezani s sindromom, ki se je začel s holestatsko zlatenico in je napredoval v fulminantno jetrno nekrozo ter (včasih) smrt. Zdravljenje prekinite, če se pojavi zlatenica ali izrazito zvišane vrednosti jetrnih encimov. Sečna kislina: hiperurikemija: povečana nagnjenost k napadom protina. Starejši ljudje: pred začetkom zdravljenja opravite
preiskave delovanja ledvic in vrednosti kalija. Bodite previdni pri povečevanju odmerka. INTERAKCIJE*: Kontraindicirane: aliskiren pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali ledvično okvaro. Ni priporočljivo: litij, aliskiren pri bolnikih, ki nimajo sladkorne bolezni ali ledvične okvare, sočasno zdravljenje z zaviralci ACE in antagonisti receptorjev
angiotenzina, estramustin, diuretiki, ki zadržujejo kalij (npr. triamteren, amilorid), kalij (kalijeve soli), dantrolen (infuzija), grenivka ali grenivkin sok. Posebna pozornost: baklofen, nesteroidni antirevmatiki (vključno z acetilsalicilno kislino v večjih odmerkih), antidiabetiki (insulin, peroralni hipoglikemiki), diuretiki, ki ne zadržujejo kalija
in diuretiki, ki varčujejo s kalijem (eplerenon, spironolakton), zdravila, ki povzročajo torsade de pointes, amfotericin B (intravensko), glukokortikoidi in mineralokortikoidi (sistemski), tetrakosaktid, stimulantna odvajala, srčni glikozidi, induktorji CYP3A4, zaviralci CYP3A4. Sočasna uporaba, ki jo je treba upoštevati: imipraminu sorodni
antidepresivi (tricikliki), nevroleptiki, drugi antihipertenzivi in vazodilatatorji, tetrakosaktid, alopurinol, citostatik ali imunosupresivna zdravila, sistemski kortikosteroidi ali prokainamid, anestetiki, diuretiki (tiazidni ali diuretiki zanke), gliptini (linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin), simpatikomimetiki, zlato, metformin, jodirana
rentgenska kontrastna sredstva, kalcij (kalcijeve soli), ciklosporin, atorvastatin, digoksin, varfarin ali ciklosporin, simvastatin. NOSEČNOST IN DOJENJE*: uporaba zdravila v prvem trimesečju nosečnosti ni priporočljiva, v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti in med dojenjem pa je kontraindicirana.
PLODNOST*: reverzibilne biokemijske spremembe v glavah spermijev pri nekaterih bolnikih, ki so se zdravili z zaviralci kalcijevih kanalčkov. VPLIV NA SPOSOBNOST VOŽNJE IN UPRAVLJANJA S STROJI*: pri nekaterih bolnikih je lahko zmanjšana zaradi nizkega krvnega tlaka, še posebej na začetku
zdravljenja. NEŽELENI UČINKI*: Pogosti: omotica, glavobol, parestezije, vrtoglavica, zaspanost, dizgevzija, motnje vida, tinitus, palpitacije, zardevanje, hipotenzija (in učinki, povezani s hipotenzijo), kašelj, dispneja, bolečina v trebuhu, zaprtje, diareja, dispepsija, navzea, bruhanje, pruritus, izpuščaj, makulopapularni izpuščaji, mišični krči,
otekanje gležnjev, astenija, utrujenost, edemi. Občasni: eozinofilija, hipoglikemija, hiperkaliemija, reverzibilna ob ukinitvi, hiponatriemija, nespečnost, spremembe razpoloženja (vključno z anksioznostjo), motnje razpoloženja, depresija, motnje spanja, hipostezija, tremor, sinkopa, diplopija, tahikardija, vaskulitis, bronhospazem, rinitis, suha
usta, spremenjene prebavne navade, urtikarija, angioedem, preobčutljivostne reakcije, zlasti dermatološke, pri bolnikih, ki so nagnjeni k alergijskim in astmatičnim reakcijam, alopecija, purpura, sprememba barve kože, hiperhidroza, eksantem, fotosenzitivne reakcije, pemfigoid, artralgija, mialgija, bolečine v hrbtu, motnje uriniranja,
nokturija, povečana pogostnost uriniranja, ledvična odpoved, erektilna disfunkcija, ginekomastija, bolečina, bolečina v prsih, splošno slabo počutje, periferni edem, zvišana telesna temperatura, povečana telesna masa, zmanjšana telesna masa, povečane vrednosti sečnine v krvi, povečane vrednosti kreatinina v krvi, padec. Redki: zmedenost,
povečane vrednosti bilirubina v krvi, povečane vrednosti jetrnih encimov. Zelo redki: agranulocitoza, aplastična anemija, pancitopenija, znižanje hemoglobina in hematokrita, levkopenija, nevtropenija, hemolitična anemija, trombocitopenija, alergijske reakcije, hiperglikemija, hiperkalciemija, hipertonija, periferna nevropatija, angina
pektoris, aritmija (vključno z bradikardijo, ventrikularno tahikardijo in atrijsko fibrilacijo), miokardni infarkt; verjetno sekundarno po preveliki hipotenziji pri bolnikih iz rizičnih skupin, možganska kap; verjetno sekundarno po preveliki hipotenziji pri bolnikih iz rizičnih skupin, eozinofilna pljučnica, gingivalna hiperplazija, pankreatitis, gastritis,
hepatitis, zlatenica, motnje delovanja jeter, multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, eksfoliativni dermatitis, toksična epidermalna nekroliza, Quinckejev edem, akutna ledvična odpoved. Neznana pogostnost: pomanjkanje kalija s hipokaliemijo, ki je še posebej resna pri določenih rizičnih skupinah bolnikov, torsade de pointes (lahko
smrtne), možnost nastanka jetrne encefalopatije v primeru jetrnega popuščanja, možno poslabšanje obstoječega akutnega razširjenega eritematoznega lupusa, podaljšanje intervala QT na elektrokardiogramu, povečane vrednosti glukoze v krvi, povečane vrednosti sečne kisline v krvi. PREVELIKO ODMERJANJE*: O prevelikem
odmerjanju zdravila Triplixam pri ljudeh ni podatkov. Najverjetnejši je pojav hipotenzije, motnje ravnovesja soli in vode (hiponatriemija, hipokaliemija), obsežna periferna vazodilatacija in refleksna tahikardija. Zdravljenje prevelikega odmerjanja vključuje izpiranje želodca in/ali dajanje aktivnega oglja, ponovna vzpostavitev ravnovesja
tekočin in elektrolitov, aktivna podpora kardiovaskularnega sistema ter nadzor srca in dihal. Intravenska uporaba kalcijevega glukonata lahko koristi za odpravljanje učinkov blokade kalcijevih kanalčkov. Perindoprilat je mogoče odstraniti z dializo, za odstranitev amlodipina pa verjetno ni koristna. FARMAKODINAMIČNE LASTNOSTI*:
Perindopril je zaviralec encima angiotenzinske konvertaze (ACE), ki pretvarja angiotenzin I v vazokonstriktor angiotenzin II. Indapamid je sulfonamidni derivat z indolovim obročem, ki je farmakološko soroden tiazidnim diuretikom. Amlodipin je zaviralec dotoka kalcijevih ionov iz skupine dihidropiridinov (počasi delujoči zaviralec kanalov
oziroma antagonist kalcijevih ionov) in zavira transmembranski dotok kalcijevih ionov v srčno mišico in žilno gladko mišičje. PAKIRANJE*: Škatla z vsebnikom s 30 tabletami. Način predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje revizije: 22.02.2015 *Pred predpisovanjem
prosimo preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila in podrobnejše informacije so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet: Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, tel.: 01/563 48 11.

1. Tόth K, on behalf of the PIANIST Investigators. Am J Cardiovasc Drugs. 2014. DOI 10.1007/s40256-014-0067-2
2. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH. Am J Med. 2007;120:713-719., 3. Chalmers J, Arima H, Woodward M, et al. Hypertension. 2013;63:259-264
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ZDRAVLJENJE AKUTNE GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE
NESTABILNA BOLEZEN KORONARNIH ARTERIJ (NESTABILNA ANGINA PEKTORIS IN
MIOKARDNI INFARKT BREZ ZOBCA Q V EKG-JU)
PODALJŠANO ZDRAVLJENJE SIMPTOMATSKE VENSKE TROMBEMBOLIJE IN
DOLGOTRAJNO PREPREČEVANJE NJENE PONOVITVE PRI BOLNIKIH Z RAKOM
PREPREČEVANJE KOAGULACIJE V ZUNAJTELESNEM SISTEMU V ČASU HEMODIALIZE IN
HEMOFILTRACIJE PRI BOLNIKIH Z AKUTNO ODPOVEDJO LEDVIC ALI KRONIČNO LEDVIČNO
INSUFICIENCO
PREPREČEVANJE VENSKIH TROMBEMBOLIJ OB KIRURŠKIH POSEGIH IN DALJŠA
PROTITROMBOTIČNA ZAŠČITA V PRIMERU ORTOPEDSKEGA KIRURŠKEGA POSEGA ZA
VSTAVITEV ENDOPROTEZE KOLKA
TROMBOPROFILAKSA PRI BOLNIKIH Z OMEJENO MOBILNOSTJO ZARADI AKUTNIH
BOLEZENSKIH STANJ
BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Vir: Povzetek glavnih značilnosti zdravila Fragmin, 21.12.2015.
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Sestava in oblika zdravila: Natrijev dalteparinat, raztopina za injiciranje, napolnjene injekcijske brizge po 2.500 i.e./0,2 ml, 5.000 i.e./0,2 ml, 7.500 i.e./0,3 ml, 10.000 i.e./0,4 ml,
12.500 i.e./0,5 ml, 15.000 i.e./0,6 ml, 18.000 i.e./0,72 ml, ter ampule po 10.000 i.e./ml natrijevega dalteparinata. Jakost zdravila je podana v mednarodnih enotah anti-Xa (i.e.).
Indikacije: Zdravljenje akutne globoke venske tromboze in pljučne embolije. Nestabilna bolezen koronarnih arterij (nestabilna angina pektoris in miokardni infarkt brez zobca Q v
EKG-ju). Podaljšano zdravljenje simptomatske venske trombembolije [VTE] in dolgotrajno preprečevanje njene ponovitve pri bolnikih z rakom. Preprečevanje koagulacije v
zunajtelesnem sistemu v času hemodialize in hemoﬁltracije pri bolnikih z akutno odpovedjo ledvic ali kronično ledvično insuﬁcienco. Preprečevanje venskih trombembolij ob
kirurških posegih in daljša protitrombotična zaščita v primeru ortopedskega kirurškega posega za vstavitev endoproteze kolka. Tromboproﬁlaksa pri bolnikih z omejeno
mobilnostjo zaradi akutnih bolezenskih stanj. Odmerjanje in način uporabe: Hemodializa in hemofiltracija (glede na obstoj povečanega tveganja za krvavitev): ena i.v. bolusna
injekcija s 5.000 i.e. ali i.v. bolusna injekcija 30-40 i.e./kg, potem pa i.v. infuzija 5-10 i.e./kg telesne mase/uro; ali i.v. bolusna injekcija 5-10 i.e./kg telesne mase, potem pa i.v.
infuzija 4-5 i.e./kg telesne mase/uro. Preprečevanje VTE ob kirurških posegih (glede na velikost tveganja): na dan posega, 1-2 uri pred operacijo, 2.500 i.e. s.c., potem pa 2.500
i.e. s.c. vsako jutro, ali 5.000 i.e. s.c. na večer pred posegom in 5.000 i.e. s.c. vsak naslednji večer, dokler bolnik ni popolnoma pokreten, običajno 5 do 7 dni ali dlje. Lahko
damo tudi 2.500 i.e. s.c. 1-2 uri pred posegom in 2.500 i.e. 8-12 ur kasneje. Potem vsako jutro damo 5.000 i.e. Načrtovane operacije kolka: 5.000 i.e. s.c. na večer pred
posegom in 5.000 i.e. s.c. 4-8 ur po posegu. Lahko tudi 2.500 i.e. s.c. 1-2 uri pred posegom in 2.500 i.e. 4-8 ur kasneje. Možen je tudi pooperativni začetek: 2.500 i.e. s.c. 4-8
ur po posegu. V pooperacijskem obdobju 5.000 i.e. na dan, dokler bolnik ni popolnoma pokreten, najbolje najmanj 5 tednov po operaciji. Pri uporabi epiduralne ali spinalne/
subarahnoidne anestezije se ga ne sme dati 1 do 2 uri pred operacijo, ampak mora v teh primerih med zadnjim odmerkom Fragmina in med aplikacijo anestezije miniti 12 ur.
Prav tako mora miniti 12 ur med zadnjim odmerkom Fragmina in odstranitvijo epiduralnega katetra. Zdravljenje akutne venske tromboze in pljučne embolije: 200 i.e./kg telesne
mase s.c., enkrat na dan (enkratni dnevni odmerek ne sme presegati 18.000 i.e.) ali 100 i.e./kg telesne mase s.c., dvakrat na dan. Nestabilna bolezen koronarnih arterij: 120
i.e./kg telesne mase s.c., dvakrat na dan. Največji odmerek je 10.000 i.e. vsakih 12 ur. Zdravljenje naj traja najmanj 6 dni. Lahko se nadaljuje s stalnim odmerkom 5.000 i.e.
dvakrat na dan ali 7.500 i.e. dvakrat na dan. Celotno zdravljenje naj ne bi bilo daljše od 45 dni. Tromboprofilaksa pri bolnikih z omejeno mobilnostjo: 5.000 i.e. subkutano enkrat
na dan, na splošno 12 do 14 dni, pri bolnikih z dolgotrajno omejeno mobilnostjo pa tudi dlje. Zdravljenje simptomatske VTE in preprečevanje njene ponovitve pri bolnikih z rakom:
1. mesec apliciramo 200 i.e./kg telesne mase s.c. enkrat na dan. Celotni dnevni odmerek ne sme preseči 18.000 i.e. na dan. Od 2. do 6. meseca apliciramo približno 150 i.e./
kg telesne mase s.c. enkrat na dan. Uporabo Fragmina za to indikacijo so preverjali le za zdravljenje v trajanju 6 mesecev. Prilagoditev odmerka: S kemoterapijo povzročena
trombocitopenija: št. trombocitov: < 50.000/μl = uporabo prekiniti; 50.000-100.000/μl = zmanjšati odmerek; ≥ 100.000/μl = znova uvesti polni odmerek. V primeru pomembne
ledvične odpovedi je treba odmerek prilagoditi. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost natrijevega dalteparinata pri otrocih nista bili dokazani. Razmisliti je treba o
merjenju največjih koncentracij anti-Xa približno 4 ure po odmerku; skrbno spremljanje ravni anti-Xa je potrebno pri novorojenčkih. Po uvedbi zdravljenja je treba bolnike skrbno
spremljati glede zapletov v zvezi s krvavitvami. Kontraindikacije: Preobčutljivost na natrijev dalteparinat, druge nizkomolekularne heparine in/ali heparin ali katerokoli pomožno
snov, akutna gastroduodenalna razjeda, možganska krvavitev, druge aktivne krvavitve, hude motnje strjevanja krvi, akutni ali subakutni septični endokarditis, poškodbe in
operacije CŽS, oči in ušes; epiduralna anestezija ali spinalna punkcija sta kontraindicirani, če se dalteparin sočasno daje v velikih odmerkih. Posebna opozorila in previdnostni
ukrepi: Previdnost je potrebna pri trombocitopeniji in motnjah trombocitov (priporočeno je določanje števila trombocitov pred in med zdravljenjem; posebna previdnost je
potrebna pri hitro nastajajoči trombocitopeniji in pri hudi trombocitopeniji < 100.000/μl), hudi jetrni ali ledvični okvari, nenadzorovani hipertenziji, hipertenzivni ali diabetični
retinopatiji; ter zdravljenju z velikimi odmerki dalteparina pri na novo operiranih bolnikih in pri drugih stanjih s sumom na povečano tveganje za krvavitev. Povečano tveganje za
nastanek epiduralnih ali spinalnih hematomov v primeru nevroaksialne anestezije (epiduralne/spinalne anestezije) ali spinalne punkcije; če je antikoagulacijsko zdravljenje
uporabljeno sočasno z epiduralno/spinalno anestezijo, je treba redno spremljati pojav simptomov, ki kažejo na nevrološke okvare. Proﬁlaktični odmerki Fragmina ne zadostujejo
za preprečevanje tromboze na srčnih zaklopkah pri bolnikih s protetičnimi srčnimi zaklopkami; uporaba za ta namen ni priporočljiva. O spremljanju antikoagulacijskega učinka
dalteparina je treba razmisliti pri posebnih populacijah (pediatrični bolniki, ledvična odpoved – še posebej bolniki na akutni hemodializi, zelo suhi ali bolezensko debeli bolniki,
nosečnice ali bolniki s povečanim tveganjem za krvavitve ali retrombozo). Lahko povzroči hiperkaliemijo. Le zmerno podaljša aktivirani protrombinski čas. Ne sme se dajati
intramuskularno; zaradi tveganja nastanka hematoma se je treba izogibati intramuskularni aplikaciji tudi drugih zdravil, če 24-urni odmerek dalteparina presega 5.000 i.e. Pri
sočasnem trombolitičnem zdravljenju zaradi miokardnega infarkta ni treba prekiniti zdravljenja z dalteparinom, vendar pa je lahko povečana nevarnost za pojav krvavitev. Klinične
izkušnje z zdravljenjem otrok so omejene. Starejši bolniki (še zlasti bolniki, stari 80 let in več) so lahko v okviru terapevtskih odmerkov izpostavljeni povečanemu tveganju za
zaplete s krvavitvami, priporočeno je skrbno klinično spremljanje. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Antitrombotiki, NSAID, antagonisti receptorjev
GP IIb/IIIa, antagonisti vitamina K, trombolitiki, dekstran, veliki odmerki acetilsalicilne kisline, i.v. nitroglicerin, veliki odmerki penicilina, sulﬁnpirazon, probenecid, etakrinska kislina,
citostatiki, kinin, antihistaminiki, digitalis, tetraciklini, tobačni dim in askorbinska kislina. Plodnost, nosečnost in dojenje: Obsežna količina podatkov pri nosečnicah ne kaže
malformacij ali feto-/neonatalne toksičnosti. Lahko se uporablja med nosečnostjo, če je to klinično potrebno. Majhne količine natrijevega dalteparinata prehajajo v materino
mleko; antikoagulacijski učinek pri dojenčkih je malo verjeten. Tveganja za dojenčke ni mogoče izključiti. Treba se je odločiti, ali nadaljevati/prekiniti dojenje ali nadaljevati/prekiniti
zdravljenje s Fragminom. Glede na trenutne klinične podatke ni dokazov, da bi natrijev dalteparinat vplival na plodnost. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Ne vpliva.
Neželeni učinki: Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): blaga trombocitopenija (tip I), ki je med zdravljenjem običajno reverzibilna; krvavitve, prehodno povečanje vrednosti transaminaz,
podkožni hematom na mestu injiciranja in bolečina na mestu injiciranja. Pediatrična populacija: Pričakuje se, da so pogostnost, vrsta in resnost neželenih učinkov pri otrocih
enake kot pri odraslih. Varnost dolgotrajne uporabe dalteparina ni bila dokazana. Način in režim izdajanja: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju. Imetnik dovoljenja za promet: Pﬁzer
Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg. Datum zadnje revizije besedila: 21.12.2015
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

“SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST”

FRAGMIN 2.500 i.e./0,2 ml, 5.000 i.e./0,2 ml, 7.500 i.e./0,3 ml, 10.000 i.e./ml 10.000 i.e./0,4 ml, 12.500 i.e./0,5 ml, 15.000 i.e./0,6 ml, 18.000 i.e./0,72 ml raztopina za injiciranje
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Prva trojna kombinacija z učinkovinami iz
raziskave ASCOT za zdravljenje hipertenzije
in hiperholesterolemije v 1 tableti1

Sestava*: Filmsko obložene tablete zdravila Statriam 10 mg/5 mg/5 mg filmsko obložene tablete, Statriam 20 mg/5 mg/5 mg filmsko obložene tablete, Statriam 20 mg/10 mg/5 mg filmsko obložene tablete, Statriam 20 mg/10 mg/10 mg filmsko obložene tablete, Statriam 40
mg/10 mg/10 mg filmsko obložene tablete vsebujejo atorvastatin (ator), argininijev perindoprilat (per) in amlodipin (amlo) v jakostih 10 mg ator/5 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/5 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40
mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Pomožne snovi: laktoza monohidrat, kalcijev karbonat (E170), hidroksipropilceluloza (E463), natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), mikrokristalna celuloza (E460), maltodekstrin, magnezijev stearat (E572), glicerol (E422), hipromeloza (E464),
makrogol 6000, titanov dioksid (E171), rumeni železov oksid (E172). Terapevtske indikacije*: za zdravljenje esencialne hipertenzije in/ali stabilne koronarne arterijske bolezni, v povezavi s primarno hiperholesterolemijo ali kombinirano (mešano) hiperlipidemijo, kot nadomestna terapija pri odraslih, ki so že urejeni s sočasnim jemanjem atorvastatina, perindoprila in amlodipina z enako kombinacijo jakosti kot v fiksni kombinaciji. Odmerjanje in način uporabe*: ena tableta enkrat na dan zjutraj pred obrokom. Zdravilo ni primerno za začetno
zdravljenje. Če je potrebna sprememba odmerjanja, je treba titracijo izvesti s posameznimi učinkovinami. Starejši bolniki in bolniki z ledvično okvaro: pogoste meritve vrednosti kreatinina in kalija. Zdravilo ni primerno pri bolnikih z očistkom kreatinina < 60 ml/min. Bolniki z jetrno
okvaro: pri uporabi je potrebna previdnost. Zdravilo Statriam je kontraindicirano pri bolnikih z aktivno boleznijo jeter. Otroci in mladostniki: uporaba zdravila ni priporočljiva. Kontraindikacije*: Preobčutljivost na zdravilne učinkovine, kateri koli drug zaviralec ACE, derivate dihidropiridina, statine ali katero koli pomožno snov, aktivna bolezen jeter ali nepojasnjeno dolgotrajno zvišanje vrednosti serumskih aminotransferaz, ki presega 3-kratno zgornjo mejo normalnih vrednosti (ULN), med nosečnostjo, v obdobju dojenja ter pri ženskah v rodni dobi, ki
ne uporabljajo ustrezne kontracepcijske zaščite (glejte poglavje Nosečnost* in Dojenje*), huda hipotenzija, šok (vključno s kardiogenim šokom), zapora v iztočnem delu levega prekata (npr. hipertrofična obstruktivna kardiomiopatija in visoka stopnja zožanja aorte), hemodinamično nestabilno srčno popuščanje po akutnem miokardnem infarktu, angioedem v anamnezi (Quinckejev edem), povezan s predhodnim zdravljenjem z zaviralcem ACE, dedni ali idiopatični angioedem, sočasna uporaba z zdravili, ki vsebujejo aliskiren pri bolnikih s sladkorno
boleznijo ali z okvaro ledvic (hitrost glomerulne filtracije < 60 ml/min/1,73 m2) (glejte poglavje Interakcije*). Posebna opozorila in previdnostni ukrepi*: Učinki na jetra: laboratorijske preiskave jetrne funkcije je treba redno izvajati. V primeru zvišanih vrednosti jetrnih
aminotransferaz je treba bolnika nadzorovati, dokler nenormalnost(i) ne izgine(jo). Zdravljenje je treba prekiniti, če se pojavi zlatenica ali izrazito zvišanje jetrnih encimov (nad 3 ULN) ter pri bolnikih aktivno jetrno boleznijo. Zdravilo morate uporabljati previdno pri bolnikih z jetrno
okvaro in pri tistih, ki uživajo znatne količine alkohola in/ali imajo anamnezo bolezni jeter. Učinki na skeletne mišice: zdravljenje je treba prekiniti, če se pojavijo zvišanje kreatin kinaze (CK) > 10 ULN ali mišični simptomi z zvišanjem CK > 5 ULN ali če obstaja sum na rabdomiolizo. Če
se zdravilo Statriam sočasno uporablja z določenimi zdravili, ki lahko povečajo plazemske koncentracije atorvastatina in s tem tveganje za rabdomiolizo, kot so močni inhibitorji CYP3A4 ali transportni proteini (npr. ciklosporin, ketokonazol, ritonavirjem…). Intersticijska bolezen
pljuč: zdravljenje je treba prekiniti. Sladkorna bolezen: Pri bolnikih s sladkorno boleznijo morate pazljivo spremljati urejenost glukoze v krvi v prvem mesecu zdravljenja. Bolniki s srčnim popuščanjem: Zdravilo je treba uporabljati previdno. Hipotenzija: pri bolnikih z visokim tveganjem za simptomatično hipotenzijo (bolniki s hipovolemijo ali bolniki s hudo, od renina odvisno hipertenzijo), simptomatskim srčnim popuščanjem (s sočasnim ledvičnim popuščanjem ali brez njega), z ishemično boleznijo srca ali možgansko-žilno boleznijo, je treba pozorno
spremljati krvni tlak, delovanje ledvic in vrednosti kalija. Prehoden hipotenzivni odziv ni kontraindikacija za nadaljnje odmerjanje, potem ko se krvni tlak po povečanju volumna zviša. Zožitev aorte in mitralne zaklopke: previdnost pri uporabi, glejte Kontraindikacije*. Presaditev
ledvic: pri bolnikih z nedavno presaditvijo ledvic ni izkušenj. Ledvična okvara: potrebno je spremljanje kalija in kreatinina; odmerke je treba prilagoditi glede na posameznega bolnika s priporočenimi monokomponentnimi zdravili, če je očistek kreatinina < 60 ml/min. Pri bolnikih z
zožitvijo ledvične arterije se lahko pojavijo povečane vrednosti sečnine v krvi in kreatinina v serumu. Če imajo bolniki tudi renovaskularno hipertenzijo, obstaja povečano tveganje za hudo hipotenzijo in ledvično insuficienco. Pri bolnikih z ledvično odpovedjo se amlodipin lahko
uporablja v običajnih odmerkih. Bolniki na hemodializi: previdnost pri uporabi. Preobčutljivost in angioedem: ukinitev zdravljenja in ustrezno spremljanje bolnika do popolnega izginotja simptomov. Angioedem lahko ob sočasnem edemu grla povzroči smrten izid. Anafilaktoidne
reakcije med aferezo lipoproteinov majhne gostote (LDL): bolniki so v redkih primerih doživeli smrtno nevarne anafilaktoidne reakcije, potrebna je začasna odtegnitev zaviralcev ACE pred vsako aferezo. Anafilaktoidne reakcije med desenzibilizacijo: tovrstne reakcije preprečite z
začasno odtegnitvijo zaviralcev ACE, vendar so se pri nehoteni ponovni izpostavljenosti spet pojavile. Nevtropenija/agranulocitoza/trombocitopenija/anemija: izjemno previdni morate biti pri bolnikih s kolagensko žilno boleznijo, z imunosupresivnim zdravljenjem, ali če jemljejo
alopurinol ali prokainamid, priporočljivo je redno spremljanje števila levkocitov. Etnična skupina: pri bolnikih črne rase je perindopril manj učinkovit in lahko pogosteje povzroči angioedem kot pri bolnikih drugih ras. Kašelj: izgine po prekinitvi zdravljenja. Kirurški posegi/anestezija:
zdravljenje morate prekiniti en dan pred operacijo. Hiperkaliemija: pogosto spremljati kalij v serumu pri ledvični insuficienci, poslabšanju delovanja ledvic, starosti (> 70 let), sladkorni bolezni, dehidraciji, akutni dekompenzaciji srca, metabolni acidozi, sočasnemu jemanju diuretikov,
ki zadržujejo kalij in kalijevih soli ali dodatkov kalija. Kombinacija z litijem: ni priporočljiva. Dvojna blokada sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): sočasna uporaba zaviralcev ACE, antagonistov receptorjev angiotenzina II ali aliskirena poveča tveganje za hipotenzijo, hiperkaliemijo in zmanjšano delovanje ledvic (vključno z akutno odpovedjo ledvic). Dvojna blokada sistema RAAS zato ni priporočljiva. Pri bolnikih z diabetično nefropatijo se zaviralcev ACE in antagonistov receptorjev angiotenzina II ne sme uporabljati sočasno. Intoleranca za galaktozo,
malabsorpcija glukoze/galaktoze ali laponska oblika zmanjšane aktivnosti laktaze: zdravila se ne sme jemati. Interakcije*: Kontraindicirana sočasna uporaba: aliskiren. Sočasna uporaba, ki ni priporočljiva: zaviralci CYP3A4, sočasno zdravljenje z zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina, estramustin, litij, diuretiki, ki zadržujejo kalij (npr. triamteren, amilorid, eplerenon, spironolakton), kalijeve soli, dantrolen (infuzija), grenivka ali grenivkin sok. Sočasna uporaba, ki zahteva posebno pozornost: induktorji CYP3A4, digoksin, ezetimib, fusidna
kislina, gemfibrozil/derivati fibrične kisline, zaviralci transportnih beljakovin, varfarin, antidiabetiki (insulini, peroralna hipoglikemična zdravila), baklofen, nesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila (NSAID) (vključno z acetilsalicilno kislino ≥ 3 g/dan), kolhicin, holestipol,
peroralni kontraceptivi, gliptini (linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin), simpatikomimetiki, triciklični antidepresivi/antipsihotiki/anestetiki, zlato, atorvastatin, ciklosporin, antihipertenzivi in vazodilatatorji. Nosečnost in dojenje*: Uporaba zdravila je med nosečnostjo in dojenjem kontraindicirana. Plodnost*: Pri nekaterih bolnikih, zdravljenih z zaviralci kalcijevih kanalčkov, so poročali o reverzibilnih biokemijskih spremembah v glavah spermijev. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji*: sposobnost je lahko zmanjšana, če
se pri bolniku pojavi omotica, glavobol, slabotnost, utrujenost ali slabost. Previdnost je priporočljiva predvsem na začetku zdravljenja. Neželeni učinki*: pogosti: nazofaringitis, alergijske reakcije, hiperglikemija, somnolenca, omotica, glavobol, disgevzija, parestezija, vrtoglavica,
motnje vida, tinitus, palpitacije, hipotenzija (in z njo povezani učinki), zardevanje, faringo-laringealna bolečina, epistaksa, kašelj, dispneja, slabost, bruhanje, bolečina v zgornjem in spodnjem delu trebuha, dispepsija, diareja, zaprtje, flatulenca, izpuščaj, pruritus, otekanje sklepov,
otekanje gležnjev, bolečina v okončini, artralgija, mišični spazmi, mialgija, mišični krči, bolečina v hrbtu, astenija, utrujenost, periferni edem, nenormalen test delovanja jeter, zvišanje vrednosti kreatin-kinaze v krvi; občasni: rinitis, eozinofilija, hipoglikemija, hiponatriemija, hiperkaliemija, reverzibilna ob ukinitvi, anoreksija, nespečnost, spremembe razpoloženja, motnje spanja, depresija, nočne more, tremor, sinkopa, hipostezija, amnezija, zamegljen vid, tahikardija, vaskulitis, bronhospazem, suha usta, pankreatitis, spremenjene prebavne navade (vključno z diarejo in zaprtjem), spahovanje, hepatitis, citolitični ali holestatični, urtikarija, purpura, sprememba barve kože, hiperhidroza, eksantem, alopecija, angioedem, pemfigoid, fotosenzitivne reakcije, bolečina v vratu, utrujenost mišic, motnje uriniranja, nokturija, povečana
pogostost uriniranja, ledvična okvara, impotenca/erektilna disfunkcija, ginekomastija, bolečina v prsih, bolečina, splošno slabo počutje, pireksija, povišane vrednosti sečnine v krvi, povišane vrednosti kreatinina v krvi, povečana telesna teža, pozitiven izvid belih krvnih celic v urinu,
zmanjšana telesna teža, padec; redki: trombocitopenija, zmedenost, periferna nevropatija, holestaza, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, multiformni eritem, miopatija, miozitis, rabdomioliza, poškodba kite, ki jo včasih spremlja pretrganje, povišane
vrednosti jetrnih encimov, povišane vrednosti bilirubina v krvi; zelo redki: levkopenija/nevtropenija, angranulocitoza ali pancitopenija, hemolitična anemija pri bolnikih s prirojenim pomanjkanjem G-6PDH, znižanje hemoglobina in hematokrita, anafilaksija, hipertonija, poslabšanje sluha, miokardni infarkt, verjetno sekundarno po preveliki hipotenziji pri bolnikih iz rizičnih skupin, angina pektoris, aritmija, možganska kap, verjetno sekundarno po preveliki hipotenziji pri bolnikih iz rizičnih skupin, eozinofilna pljučnica, gastritis, hiperplazija dlesni, zlatenica,
odpoved jeter, eksfoliativni dermatitis, akutna ledvična odpoved; neznana pogostnost: imunsko posredovana nekrotizirajoča miopatija. Preveliko odmerjanje*: podatkov o prevelikem odmerjanju zdravila ni. Farmakodinamične
lastnosti*: Atorvastatin je selektiven, kompetitiven zaviralec reduktaze HMG CoA. Perindopril je zaviralec encima, ki pretvarja angiotenzin I v angiotenzin II (encim angiotenzinska konvertaza - ACE). Amlodipin je zaviralec dotoka kalcijevih ionov iz skupine dihidropiridinov (počasi delujoči zaviralec kanalov oziroma antagonist kalcijevih ionov) in zavira vtok kalcijevih ionov skozi membrano v srčno in žilno gladko mišičje. Pakiranje*: 30 tablet v vsebniku. Način predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje revizije: 23.07.2015 *Pred predpisovanjem prosimo preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Celoten povzetek
glavnih značilnosti zdravila in podrobnejše informacije so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet: Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: 01/563 48 11, www.servier.si.

HIPERTENZIJA + HIPERHOLESTEROLEMIJA

1. SMPC

STA3_15/16ADD2 Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije: februar 2016.
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Xarelto®
Št. 1 med novimi
peroralnimi
antikoagulanti1

Več kot 15 milijonov
bolnikov1 zdravljenih
z zdravilom

Referenca: 1. Svetovni IMS podatki, junij 2015.

Samo za strokovno javnost.
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PRELOMNI DOKAZI
pomembno manj
srčno-žilnih dogodkov
v raziskavi
IMPROVE-IT
1,2

Zdravilo INEGY je indicirano za dodatno zdravljenje ob dieti pri bolnikih s primarno (heterozigotno
družinsko ali nedružinsko) hiperholesterolemijo ali mešano hiperlipidemijo, pri katerih je primerna
uporaba kombiniranega zdravila, in pri bolnikih s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo.
Zdravilo INEGY trenutno ni indicirano za zmanjševanje pomembnih srčnožilnih dogodkov.

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, telefon: 01/ 520 42 01, faks: 01/ 520 43 49/50
Pripravljeno v Sloveniji, marec 2016, CARD-1137952-0001 Exp. date: EXP: 06/2016

Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept. Samo za strokovno javnost.
Pred predpisovanjem zdravil INEGY, EZETROL in SINVACOR prosimo, preberite
celotne Povzetke glavnih značilnosti zdravil.
Literatura: 1. TIMI Study Group. Spletna stran: http://www.timi.org/index.php?page=improve-ittimi-40, dostop
preverjen 21.3.2016. 2. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP et al. for the IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe
Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2015; 372:2387-2397. DOI: 10.1056/
NEJMoa1410489.

Za ogled celotnih
Povzetkov glavnih
značilnosti zdravila
skenirajte QR kodo.
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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

SKRAJŠANI POVZETKI GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVIL
Ramelso® 2,5 mg/5 mg, 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg in 10 mg/10 mg trde kapsule

Ali veste,
da kombinacijsko
zdravljenje omogoča
5-krat večje dodatno
znižanje krvnega
tlaka v primerjavi s
podvojitvijo odmerka
monoterapije.3, 4, 5

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 amlodipina 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 SmPC-ja. 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 reninangiotenzin-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, 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,
izpuščaj, zlasti makulopapulozen, mišični spazmi, mialgija, otekanje gležnjev, bolečina v prsih, utrujenost, edem. Drugi neželeni učinki, ki se pojavljajo
z manjšo pogostnostjo, so navedeni v SmPC-ju. 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 28 trdimi kapsulami po 10
mg ramiprila in 5 mg amlopina. Škatla z 28 trdimi kapsulami po 10 mg ramiprila in 10 mg amlopina. NAČIN IZDAJE ZDRAVILA: Rp - 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 2016 (Rev - SmPC- 3. 9. 2014). Pred predpisovanjem ali izdajanjem zdravila, prosimo preberite povzetek
glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.
Viri: 1. http://vademekum.lek.si/e-hipertenzija/, vpogled marec 2015. 2. www.cbz.si, vpogled marec 2015. 3. Miranda RD et al. An 18-week,
prospective, randomized, double-blind, multicenter study of amlodipine/ramipril combination versus amlodipine monotherapy in the treatment on
hypertension: the assessment of combination therapy of amlodipine/ramipril (ATAR ) study. Clin Ther 2008; 30: 1618-28. 4. Yan L et al. Amlodipine and
angiotensin-converting enzyme inhibitor combination versus amlodipine monotherapy in hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Blood Preassure Monitoring 2010; 15: 195-204. 5. Wald DS, Law M, Morris JK, Bestwick JP, Wald NJ. Combination therapy versus monotherapy in
reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med. 2009;122(3):290-300.
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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)

Uspešno zdravljenje
akutnega koronarnega sindroma
BRILIQUE (TIKAGRELOR) SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

MAT075/14

Sestava: Ena tableta vsebuje 90 mg tikagrelorja.
Indikacije: Zdravilo Brilique je sočasno z acetilsalicilno kislino (ASA) indicirano za preprečevanje
aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnimi koronarnimi sindromi (nestabilno
angino pektoris, miokardnim infarktom brez dviga ST [NSTEMI] ali z dvigom ST [STEMI]),
vključno s konzervativno zdravljenimi bolniki in bolniki, zdravljenimi s perkutano koronarno
intervencijo (PCI) ali obvodno koronarno operacijo (CABG).
Odmerjanje: Zdravljenje z zdravilom Brilique je treba začeti z enim 180 mg polnilnim
odmerkom (dve tableti po 90 mg) in ga nadaljevati z 90 mg dvakrat na dan.
Bolniki, ki jemljejo zdravilo Brilique, morajo jemati tudi ASA, če ni posebej kontraindicirana.
Po uvodnem odmerku ASA je treba zdravilo Brilique uporabljati z vzdrževalnim odmerkom
ASA od 75 do 150 mg. Zdravljenje je priporočljivo nadaljevati do 12 mesecev, razen če je
prenehanje uporabe zdravila Brilique klinično indicirano.
Kontraindikacije: Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov,
aktivna patološka krvavitev, anamneza intrakranialne krvavitve, zmerna do huda okvara
jeter; sočasna uporaba tikagrelorja z močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. s ketokonazolom,
klaritromicinom, nefazadonom, ritonavirjem ali atazanavirjem) je kontraindicirana, ker
lahko bistveno poveča izpostavljenost tikagrelorju.
Opozorila in previdnostni ukrepi: Če je zdravilo Brilique klinično indicirano,
ga je treba previdno uporabljati pri bolnikih, nagnjenih h krvavitvam (npr. zaradi
nedavne poškodbe, nedavne operacije, koagulacijskih motenj, aktivne ali nedavne
gastrointestinalne krvavitve) ter pri bolnikih, sočasno zdravljenih z zdravili, ki lahko
povečajo tveganje krvavitev (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), peroralni
antikoagulansi in/ali fibrinolitiki) v 24 urah od uporabe zdravila Brilique. Če ima
bolnik predvideno elektivno operacijo in antiagregacijski učinek ni zaželen, je
treba uporabo zdravila Brilique prekiniti 7 dni pred operacijo. Zdravilo Brilique je
treba uporabljati previdno pri bolnikih s tveganjem bradikardnih dogodkov. Poleg
tega je potrebna previdnost, če je zdravilo Brilique uporabljeno skupaj z zdravili, ki
povzročajo bradikardijo. Tikagrelor je treba previdno uporabljati pri bolnikih z astmo
in/ali KOPB. Med zdravljenjem z zdravilom Brilique se koncentracija kreatinina lahko
poveča. Delovanje ledvic je treba preveriti po enem mesecu, pozneje pa v skladu z
medicinsko prakso. Posebno pozornost je treba nameniti bolnikom, starim ≥ 75 let,
bolnikom z zmerno/hudo okvaro ledvic in tistim, ki sočasno prejemajo zaviralce
receptorjev angiotenzina. Pri bolnikih z anamnezo hiperurikemije ali uričnega artritisa
je treba tikagrelor uporabljati previdno. Iz previdnosti zato tikagrelorja ni priporočljivo
uporabljati pri bolnikih z urično nefropatijo. Zdravila Brilique ni priporočljivo uporabljati
med nosečnostjo in dojenjem.
Medsebojno delovanje zdravil: Sočasna uporaba zdravila Brilique in visokega
vzdrževalnega odmerka ASA (> 300 mg) ni priporočljiva. Sočasna uporaba zdravila
Brilique z močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. s ketokonazolom, klaritromicinom,
nefazadonom, ritonavirjem in atazanavirjem) je kontraindicirana. Sočasna uporaba
tikagrelorja z močnimi induktorji CYP3A (npr. rifampicinom, deksametazonom,
fenitoinom, karbamazepinom in fenobarbitalom), lahko zmanjša izpostavljenost
tikagrelorju in njegovo učinkovitost. Sočasna uporaba zdravila Brilique in substratov
CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom (tj. cisaprida in alkaloidov ergot) ni priporočljiva,
ker lahko tikagrelor poveča izpostavljenost tem zdravilom. Sočasna uporaba zdravila
Brilique z odmerki simvastatina ali lovastatina, večjimi od 40 mg, ni priporočljiva. Med
sočasno uporabo digoksina in zdravila Brilique je priporočljivo natančno klinično in
laboratorijsko spremljanje. Ni podatkov o sočasni uporabi zdravila Brilique z verapamilom
in kinidinom, ki sta močna zaviralca P-glikoproteina (P-gp) in zmerna zaviralca CYP3A4,
in ki lahko povečata izpostavljenost tikagrelorju. Če se hkratni uporabi ni mogoče
izogniti, mora biti sočasno zdravljenje previdno. Zaradi pojavljanja ventrikularnih pavz in
bradikardije, ki so večinoma asimptomatske, je previdnost potrebna pri uporabi zdravila
Brilique sočasno z zdravili, za katera je znano, da povzročajo bradikardijo.
Neželeni učinki: Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): dispneja, epistaksa, gastrointestinalna
krvavitev, podkožne ali kožne krvavitve, podplutbe, podpludbe, krvavitev na mestu
posega. Občasni (≥ 1/1000 do < 1/100): intrakranialna krvavitev (vključno s smrtnim
izidom), omotica, glavobol, očesna krvavitev, hemoptiza, hematemeza, gastrointestinalna
razjeda/krvavitev, hemoroidna krvavitev, gastritis, krvavitev v ustih, bruhanje, driska,
bolečine v trebuhu, navzea, dispepsija, izpuščaj, srbenje, krvavitev v sečila, nožnična
krvavitev, krvavitev po posegu, krvavitev, preobčutljivost (vključno z angioedemon).
Način izdajanja zdravila: samo na recept
Datum priprave besedila: november 2013
Imetnik dovoljenja za promet: AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Švedska.
Dodatne informacije so na voljo pri: AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 55, 1000 Ljubljana, telefon: 01/51 35 600.
Samo za strokovno javnost.
Datum priprave informacije: marec 2014
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten
povzetek glavnih značilnosti zdravila.

PRADAXA 150 mg 2×/dan je edini antikoagulant
z dokazano večjo učinkovitostjo v preprečevanju
ishemične možganske kapi v primerjavi z varfarinom
pri bolnikih z atrijsko ﬁbrilacijo (AF)†*1,2
* Učinkovitost je bila dokazana v raziskavi RE-LY®, s PROBE (prospektivna, randomizirana, odprta, z zaslepljenimi cilji) obliko,
III. faza kliničnega preskušanja. 2,3
Ishemična in hemoragična kap sta bili sekundarna cilja. 2,3

Samo za strokovno javnost

PRA 03/april 2014

†

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

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

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana Črnuče

In je PRADAXA.
velika verjetnost krvavitve; nedavno
poškodbo možganov ali hrbtenice,
nedavno operacijo na možganih,
hrbtenici ali očeh; nedavno intrakranialno
krvavitev, znane varice požiralnika ali sum
nanje, arteriovenske malformacije, žilne
anevrizme ali večje intraspinalne ali
intracerebralne žilne nepravilnosti); sočasno
zdravljenje s katerim drugim antikoagulantom (npr.
nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi
heparini (enoksarin, dalteparin itd.), derivati heparina
(fondaparinuks itd.), oralnimi anitkoagulanti (varfarin,
rivaroksabana, apiksaban itd)), razen kadar gre za
zamenjavo terapije na Pradaxo ali z nje ali kadar je
NFH apliciran v odmerkih potrebnih za vzdrževanje
odprtega centralnega venskega ali arterijskega katetra;
jetrna okvara ali jetrna bolezen, ki bi predvidoma lahko
vplivala na preživetje; sočasno zdravljenje s sistemskim
ketokonazolom, ciklosporini, itrakonazolom, takrolimusom
in dronedaronom; umetne srčne zaklopke, ki zahtevajo
antikoagulantno zdravljenje. Previdnostni ukrepi in opozorila:
pri jetrni okvari, tveganju za krvavitve (starost ≥75 let, zmanjšano
ledvično delovanje (30–50 ml/min CrCL), sočasno jemanje močnih
zaviralcev P-gp, majhna telesna masa (<50 kg), ASK, NSAR, klopidogrel,
SSRI ali SNRI, druga zdravila, ki lahko povzročijo motnje hemostaze; prirojene
ali pridobljene motnje strjevanja krvi, trombocitopenija ali okvare delovanja trombocitov,
nedavna biopsija ali večja poškodba, bakterijski endokarditis, ezofagitis, gastritis ali
gastroezofagelni reﬂuks), pri uporabi ﬁbrinolitičnih zdravil za zdravljenje akutne ishemične možganske kapi,
ob interakciji z induktorji P-gp, kirurških in drugih medicinskih posegih (predoperativno obdobje, spinalna
anestezija/epiduralna anestezija/lumbalna punkcija, pooperativno obdobje), pri bolnikih, pri katerih obstaja
med operacijo veliko tveganje smrti in ki imajo intrinzične dejavnike tveganja za trombembolične dogodke;
pri miokardnem infarktu, pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami, zaradi vsebovanja barvila sončno
rumeno. Interakcije: antikoagulanti in zaviralci agregacije trombocitov (nefrakcionirani heparini, NMH,
derivati heparina (fondaparinuks, desirudin), trombolitiki, antagonisti vitamina K, rivaroksaban, drugi peroralni
antikoagulanti, antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran,sulﬁnpirazon,
klopidogrel, ASK, NSAR), zaviralci P-gp (amiodaron, verapamil, kinidin, ketokonazol, klaritromicin, posakonazol,
dronedaron), induktorji P-gp (rifampicin, šentjanževka, karbamazepin, fenitoin), zaviralci proteaz (vključno z
ritonavirjem in njegovimi kombinacijami z drugimi zaviralci proteaz), substrat P-gp (digoksin), SSRI, SNRI,
pantoprazol in drugi zaviralci protonske črpalke, ranitidin. Neželeni učinki: najpogosteje poročajo o
krvavitvah, ki so se skupno pojavile pri približno 16,5% bolnikov z atrijsko ﬁbrilacijo, ki jemljejo zdravilo za
preprečitev možganske kapi in sistemskih emboličnih dogodkov. Čeprav je v kliničnih raziskavah sicer redka
po pogostnosti, se lahko pojavi večja ali huda krvavitev in ne glede na mesto krvavitve lahko povzroči
invalidnost, življenjsko ogroženost ali je celo usodna. Pogosti: anemija, epistaksa, krvavitev iz prebavil,
trebušna bolečina, driska, dispepsija, navzea, nenormalno jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave
jetrnega delovanja, urogenitalna krvavitev. Občasni: zmanjšanje hemoglobina, trombocitopenija,
preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, intrakranialna krvavitev, hematom, krvavitev, hemoptiza,
krvavitev iz zadnjika, hemeroidov; razjeda v prebavilih (vključno z ezofagealno razjedo), gastroezofagitis,
GERB, bruhanje, disfagija, povečana ALT, AST; krvavitev v koži, hematurija, travmatski hematom, krvavitev
na mestu incizije. Redki: zmanjšanje hematokrita, anaﬁlaktična reakcija, angioedem, urtikarija, povečani
jetrni encimi, hiperbilirubinemija, hemartroza, krvavitev iz mesta vboda, z mesta vstavitve katetra. Neznani:
bronhospazem.
Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija.
Način in režim izdaje: Rp.
Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 12/2013.
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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
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REPATHA® 140 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
(evolokumab) – SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem si preberite celoten Povzetek glavnih
značilnosti zdravila. Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Poročati je potrebno
o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravila. SESTAVA ZDRAVILA: En napolnjen injekcijski peresnik
vsebuje 140 mg evolokumaba v 1 ml raztopine. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Pri odraslih s primarno
hiperholesterolemijo (heterozigotno družinsko in nedružinsko) ali mešano dislipidemijo, kot dodatek
dieti (1) v kombinaciji s statinom ali statinom z drugimi zdravili za zniževanje lipidov pri bolnikih, ki ne
morejo doseči ciljnega holesterola LDL z največjim toleriranim odmerkom statina, ali (2) samo ali v
kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje lipidov pri bolnikih, ki ne prenašajo statinov, ali pri katerih
so statini kontraindicirani. Pri odraslih in mladostnikih, starih 12 let ali več, s homozigotno družinsko
hiperholesterolemijo v kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje lipidov. ODMERJANJE IN NAČIN
UPORABE: Pred uvedbo zdravila Repatha® je treba izključiti druge vzroke hiperlipidemije ali mešane
dislipidemije (npr. nefrotski sindrom, hipotiroidizem). Primarna hiperholesterolemija in mešana dislipidemija
pri odraslih: Priporočeni odmerek zdravila Repatha® je 140 mg na vsaka dva tedna ali 420 mg enkrat na
mesec; ta dva odmerka sta klinično enakovredna. Homozigotna družinska hiperholesterolemija pri odraslih
in mladostnikih, starih 12 let ali več: Priporočeni začetni odmerek je 420 mg enkrat na mesec. Če ni dosežen
klinično pomemben odziv, je mogoče po 12 tednih zdravljenja pogostnost uporabe povečati na 420 mg
enkrat na 2 tedna. Bolniki, zdravljeni z aferezo, lahko začnejo zdravljenje s 420 mg na vsaka 2 tedna, da
se ujema z njihovim razporedom afereze. Bolniki z okvaro ledvic: Bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic
odmerka ni treba prilagoditi, za bolnike s hudo okvaro ledvic (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) glejte spodaj.
Bolniki z okvaro jeter: Bolnikom z blago okvaro jeter odmerka ni treba prilagoditi, za bolnike z zmerno do
hudo okvaro jeter glejte spodaj. Starejši bolniki (stari ≥ 65 let): Odmerka ni treba prilagoditi. Pediatrična
populacija: Varnost in učinkovitost zdravila Repatha® pri otrocih do 18. leta starosti nista dokazani za
indikaciji primarna hiperholesterolemija in mešana dislipidemija. Varnost in učinkovitost zdravila Repatha®
pri otrocih do 12. leta starosti nista dokazani za indikacijo homozigotna družinska hiperholesterolemija.
Način uporabe: Za subkutano injiciranje v trebuh, stegno ali nadlaket. Zdravila Repatha® se ne sme
dajati intravensko ali intramuskularno. Odmerek 420 mg enkrat na mesec ali na 2 tedna je treba injicirati
s tremi napolnjenimi injekcijskimi peresniki zapored v 30 minutah. Zdravilo Repatha® je namenjeno za
samoinjiciranje, potem ko bolnik opravi ustrezno usposabljanje. Zdravilo Repatha® lahko injicira tudi oseba,
ki se je usposobila za njegovo dajanje. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino
ali katero koli pomožno snov. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Pri bolnikih s
hudo okvaro ledvic (opredeljeno kot eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) je treba zdravilo Repatha® uporabljati
previdno. Pri bolnikih z zmerno okvaro jeter so ugotovili manjšo celokupno izpostavljenost evolokumabu,
ki lahko zmanjša učinek na znižanje LDLH, Zato je lahko pri takšnih bolnikih potreben natančen nadzor.
Pri bolnikih s hudo okvaro jeter (Child-Pugh C) je treba zdravilo Repatha® uporabljati previdno. Pokrovček
igle na steklenem napolnjenem injekcijskem peresniku je izdelan iz suhe naravne gume (derivat lateksa),
ki lahko povzroči alergijske reakcije. To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar
pomeni, da je praktično „brez natrija“. INTERAKCIJE: Če je statin uporabljen v kombinaciji z zdravilom
Repatha®, odmerka statina ni treba prilagoditi. POVZETEK NEŽELENIH UČINKOV: Pogosti (≥ 1/100
do < 1/10): gripa, nazofaringitis, okužba zgornjih dihal, izpuščaj, navzea, bolečina v hrbtu, artralgija,
reakcije na mestu injiciranja. Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100): urtikarija. FARMACEVTSKI PODATKI:
Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C). Ne zamrzujte. NAČIN IN REŽIM PREDPISOVANJA TER IZDAJE
ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept – Rp. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET:
Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nizozemska. Dodatna pojasnila lahko dobite
v lokalni pisarni: Amgen zdravila d.o.o., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana. DATUM ZADNJE
REVIZIJE BESEDILA: Julij 2015. DATUM PRIPRAVE INFORMACIJE: Marec 2016. Podrobne informacije
o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.
Literatura: 1. Robinson JG et al. JAMA 2014;311:1870–82; 2. Stroes E et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:2541–8;
3. Raal FJ et al. Lancet 2015;385:341–50; 4. Raal FJ et al. The Lancet 2015; 385:331–40; 5. Blom DJ et al.
N Engl J Med 2014;370:1809–19; 6. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Repatha, Amgen.
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REPATHA :
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Prepoznavanje atrijske fibrilacije v 24-urnem holter
posnetku

Tahogram
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Avtomatična
detekcija P-vala

Nepravilen ritem

ECHOView®
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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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