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PREDGOVOR
O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno
mejo (običajno je to doseženih 65 let) povečuje glede na celotno prebivalstvo.
Leta 1995 je v Sloveniji delež ljudi, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu znašal
12,5 %, leta 2008 je ta starostna skupina predstavljala že skoraj 20 % prebivalstva, do
leta 2060 pa naj bi se delež starejših od 65 let povzpel na več kot 35 %. V Sloveniji se
prebivalstvo stara in starostniki so vsako leto številčnejša skupina.
Staranje prebivalstva je tih proces, razvija se dalj časa in povzroča posledice, ki jih je
težko predvideti. V Sloveniji imamo dolgo življenjsko dobo, žal pa temu ne sledijo v enaki
meri tudi pričakovana leta zdravega življenja.
Najpomembnejši zdravstveni problem moških in žensk v Sloveniji v starosti 65 let in več
so bolezni srca in žilja: vsak 10. prebivalec te starosti enkrat v letu prvič obišče osebnega
zdravnika zaradi zvišanega krvnega tlaka, vsak 12. zaradi bolezni srca in žilja (bolezni
srčne mišice in zaklopk, srčno popuščanje in motnje ritma srca), in vsak 50. zaradi možganske kapi. Torej četrtina toliko starih ljudi prvič obišče zdravnika zaradi ene izmed
naštetih bolezni. Okoli šest odstotkov jih je že prebolelo srčni infarkt, povišan krvni tlak
ima več kot polovica starejših, v tej starostni skupini ima sladkorno bolezen približno 14
odstotkov oseb.
Nova in učinkovitejša zdravila ter sodobni postopki zdravljenja bolezni zagotavljajo posamezniku večjo možnost ozdravitve in preživetja .
Naše srečanje je brezpapirno: vabilo, program srečanja, zloženka Uporaba antikoagulacijskih zdravil in zborniki so dosegljivi le v digitalni obliki na naši spletni strani
www. BolezniSrca.com.
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, BoehringerIngelheim, Bormia, Cardiomedical, Dmed, Kastor MD, Krka, Lek, Medis, Merck, Novartis,
Sanofi Aventis, Schiller, Servier, Orion, Pfizer, Pliva Teva, Terme Krka se zahvaljujemo za
podporo pri izvedbi simpozija.

						Matjaž Bunc in Iztok Gradecki

Novo mesto, 25.03.2017
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STARI LJUDJE V SLOVENIJI - POPULACIJSKI TRENDI IN
OCENA BIOLOŠKE STAROSTI
Gregor Veninšek

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za geriatrično medicino
Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Življenjska doba skozi čas
Pred 30 000 leti so svet poseljevali neandertalci, ki so hrano pridobivali z lovom in nabiranjem. V povprečju so umirali mladi, saj je bilo pričakovano preživetje samo 30 let (1).
Vodilni vzroki smrti so bile poškodbe, ki so jih pridobili pri lovu in v medsebojnih konfliktih
ter bolezni, kot so steklina, tuberkuloza, bruceloza, rumena mrzlica in virusni ter bakterijski encefalitisi, ki so jih na njih prenesle živali. Zaradi pomanjkanja hrane je bila razširjena
podhranjenost.
V obdobju med 8500 – 3500 let pr.n.š. so se naši predniki ustalili v urbaniziranih skupnostih in pričeli hrano pridobivati tudi s kmetijstvom. Pričakovana življenjska doba se
je podaljšala na 38 let, spremenili so se vodilni vzroki smrti. Ti so postali povezani z bivanjem v gosto naseljenih krajih in bivališčih, fekalno kontaminacijo vode in boleznimi, ki
so jih prenašali insekti, ki so bivali v namakanih področjih in se hranili na domačih živalih.
Ljudje so umirali zaradi kolere, črnih koz, tifusa, poliomielitisa, gripe in malarije.
V času antike (500 pr.n.š. do 500 n.š.) so prej prisotne bolezni postale bolj razširjene zaradi večje gostote poselitve v urbanih centrih. Nasilje znotraj družbe in osvajalski pohodi
so pomembno prispevali k nasilnim smrtim in smrtim zaradi podhranjenosti. Pričakovano preživetje se je zmanjšalo na 35 let.
Med leti 500 in 1500 se je pričakovana življenjska doba najprej podaljšala na 48 let,
zaradi slabih letin in bolezni, predvsem kuge, pa se je ob koncu obdobja skrajšala na 38
let. V Viktorijanski dobi (1850 – 1900) se je pričakovano preživetje daljšalo, ljudje pa so
umirali zaradi nalezljivih bolezni, ki so se prenašale z onesnaženo vodo, stikom z živalmi
in z ljudi na ljudi. Zaradi neustrezne prehrane in bivalnih okoliščin, je postal pomemben
razlog smrti tudi rahitis.
Z izboljšanjem preskrbe s hrano, higienskih razmer zaradi razvoja kanalizacije, odkritja
cepiv in antibiotikov, se je začelo v 20. stoletju pričakovano preživetje hitro podaljševati.
V razvitem svetu je tako leta 1950 moški v povprečju umrl v starosti 70, ženska pa v
starosti 75 let.
V zadnjih petdesetih letih se je pričakovano preživetje podaljšalo za dobrih deset let
(Slika 1) (1, 2). V razvitem svetu sedaj umiramo večinoma zaradi kroničnih nenalezljivih
bolezni. Zaradi visoke starosti ob smrti smo pogosto onemogli in slabo pokretni, pomemben problem postaja tudi demenca.
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Slika 1. Pričakovano preživetje ob rojstvu 1990 in 2014 (2)
V preteklosti se je življenje podaljševalo na račun izboljševanja povečane dostopnosti
hrane in zmanjševanju nasilnih smrti. V bližnji zgodovini so k podaljševanju preživetja pomembno prispevali javno zdravstveni ukrepi in razvoj antibiotikov in skupaj z zmanjšanjem števila nasilnih smrti pomembno zmanjšali umrljivost predvsem mlajših starostnih
skupin. Danes se povprečno pričakovano preživetje podaljšuje na račun kakovostne
zdravstvene oskrbe delovno aktivne in starejše populacije.
Slovenija – pričakovana življenjska doba včeraj, danes, jutri
Globalnim trendom smo sledili tudi v Sloveniji. Če sta lahko leta 1960/61 slovenski deček
in deklica ob rojstvu pričakovala približno 66 oziroma 72 let življenja, sta lahko leta 2007
pričakovala že 75 oziroma 82 let (Slika 2)(3).

Slika 2. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu po spolu, Slovenija, 1960–1961 in 1986–
1987 do 2006–2007 (3)
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Leta 2014 je bila pričakovana življenjska doba ob rojstvu v Sloveniji 81,2 leti (2). Kakšno
bo povprečno preživetje v prihodnosti sicer ni moč zanesljivo napovedati, vsekakor bo
bistveno večji delež starejših od 65 let. Ob odsotnosti večjih migracij in pomembnega
zvečanja rodnosti bo število prebivalcev Slovenije po oceni EUROSTAT doseglo vrh leta
2020, nato pa se bo postopno zmanjševalo in bo leta 2060 manjše za približno 250
tisoč prebivalcev. Delež mlajših od 14 let se bo zmanjšal za približno 20 odstotnih točk.
Prebivalcev v starostni skupini 15 – 64 let bo manj za približno tretjino, delež starejših od
65 let se bo skoraj podvojil, najbolj (približno 3,5 x) pa se bo povečal delež starejših od
80 let (Slika 3).

Slika 3. Prebivalstvo, starostne skupine, projekcija prebivalstva EUROPOP2008, Slovenija, izbrana leta (2008, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060) (3)
Zdravstveno stanje slovenske populacije
V anketi, ki jo je izvedel NIJZ leta 2007, je svoje zdravstveno stanje kot dobro ali zelo
dobro ocenilo manj kot dve tretjini starejših od 15 let in manj kot četrtina starejših od 65
let (4). V isti raziskavi je o vsaj eni kronični zdravstveni težavi poročalo 37,6 % starejših
od 15 let, od tega 15 % v starostni skupini 15 – 24 let in 75 % starejših od 75 let. Podobno
poroča tudi OECD o stanju v svojih članicah (Slika 4) (5).

Slika 4. Lastna ocena zdravja pri starejših od 15 let po spolu in starosti, EU-28, 2014 (2)
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Pomen ocene starosti/načini ocenjevanja starosti
Zaradi rasti deleža starih ljudi in rastočega deleža tistih, ki imajo več kroničnih stanj in
ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot slabo že danes, lahko napovemo, da bo v prihodnje zdravstveni sistem pomembno bolj obremenjen. Četudi intuitivno, pa večanja
populacijskega bremena bolezni ne moremo enostavno pripisati zgolj staranju. V kolikor vrednotimo prisotnost kroničnih bolezni in multimorbidnosti s samoocenjevanjem,
staranje pojasni do dve tretjini, ob vrednotenju registriranih bolezni pa le četrtino rasti
obolevnosti in multimorbidnosti (6).
Zdravstvene storitve se razlikujejo po času nastopa učinka in se najbolj enostavno delijo na tiste, ki so načeloma namenjene podaljševanju življenja in tiste, ki so namenjene
zmanjševanju simptomov bolezni. Zaradi tega je ključnega pomena, da zdravnik zelo
dobro pozna bolezni posameznika in dinamiko le teh ter časovno učinkovitost zdravstvenih ukrepov. Z bližanjem konca življenja se ukrepi za podaljševanje življenja umikajo ukrepom za blažitev simptomov. Za načrtovanje optimalne obravnave mora zato zdravnik
poleg bolezni oceniti tudi pričakovano preživetje posameznika, ki se pogosto označuje
kot ''biološka starost''.
Orodja za oceno krhkosti so bolj učinkovita pri napovedovanju preživetja od kronološke
starosti ali ocen preživetja na podlagi prizadetosti enega organskega sistema. Eno od
mnogih, Kazalnik krhkosti (FI-CGA), je bil razvit na podlagi matematičnega modela in
empiričnih podatkov iz Kanadske študije zdravja in staranja (Canadian Study of Health
and Aging; CSHA) (7). FI-CGA temelji na podatkih, ki so pridobljeni rutinsko v okviru celovite geriatrične ocene. Vključuje nekaj deset parametrov s področja življenjskih aktivnosti, geriatričnih sindromov, kroničnih bolezni in stanj, fizioloških parametrov vedenjskih ali
razpoloženjskih odklonov, telesne zmogljivosti in uporabe zdravil (8). FI-CGA se izračuna
tako, da se število ugotovljenih odklonov deli s številom vseh ocenjenih domen.
Vrednost kazalnika krhkosti je v populaciji porazdeljena v obliki asimetrične zvončaste
krivulje, ki je zamaknjena proti nižjim vrednostim. S starostjo raste s hitrostjo približno
3 % na leto vse do vrednosti kazalnika približno 0,66, ko se rast ustavi kot posledica izčrpanosti funkcionalnih rezerv. FI-CGA napove preživetje pomembno bolj natančno od
kronološke starosti (Slika 5).

Slika 5. Preživetje v odvisnosti od starosti (A) in FI-CGA (B) (8)
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Podatki iz številnih študij kažejo, da je vrednost FI-CGA posameznikov, ki živijo v skupnosti
nižja od 0,25, pri tistih, ki so institucionalizirani pa znaša okoli 0,4 (Slika 6) (9).

Slika 6. Razmerje med FI-CGA, starostjo in mestom bivanja (skupnost oz. institucija) (9)
Biološko starost torej lahko določimo kot stanje krhkosti, ki jo je posameznik pridobil s
staranjem in obolevanjem. Tako določena biološka starost je bolj občutljiv napovednik
smrti od kronološke starosti. Ker elementi kazalnika sami po sebi niso neposredno povezani z umrljivostjo, rezultat ocene krhkosti predstavlja stanje izčrpanosti homeostatskih
rezerv in s tem zmanjšane zmožnosti integracije kompleksnih odgovorov, ki so potrebni
za vzdrževanje funkcije v času stresa (10).

Zaključek
Pričakovano preživetje se je v zadnjih sto letih izrazito podaljšalo. Zaradi tega sedaj umiramo pretežno zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni, uspešno zdravljenje le teh je postalo ključna determinanta podaljšanega preživetja. S staranjem populacije se bo povečevala potreba po zdravstvenih storitvah, četudi staranje ni ključni vzrok populacijskega
bremena bolezni. Hkrati bo na voljo vedno več zdravstvenih tehnologij, ki jih bo potrebno
uporabljati kar najbolj učinkovito in smiselno v kontekstu pričakovanega preživetja. Vsako zdravljenje za razvoj učinka potrebuje čas, ima določeno stopnjo in tudi čas trajanja
učinka. Za v bolnika osredotočeno oskrbo je torej poleg karakteristik zdravljenja nujno
poznati tudi karakteristike posameznika, predvsem njegovo pričakovano preživetje. Kazalnik krhkosti je učinkovit način ocene biološke starosti.
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Ključna sporočila
V prihodnosti bo breme kroničnih nenalezljivih bolezni rastlo.
Starost ni ključna determinanta povečanega bremena bolezni.
Z ocenjevanjem krhkosti lahko določamo izčrpanost homeostatskih rezerv in pričakovano preživetje.
Podatki, ki jih uporabimo za izračun kazalnika krhkosti se pridobijo rutinsko pri celoviti
geriatrični oceni posameznika.
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ZDRAVO STARANJE IN PREPREČEVANJE SRČNOŽILNIH
DOGODKOV PRI STAROSTNIKIH
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2
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1

Zdravo staranje
Prebivalstvo v razvitem svetu se vedno bolj stara. Za starostnike je žal značilen upad
psihofizičnih sposobnosti. V najširšem pomenu je zdravo oz. »uspešno« (angl. successful
ageing) staranje tako staranje, ki ga ne spremlja pomemben upad psihofizičnih sposobnosti (1). Takšni starostniki živijo aktivno, kvalitetno in samostojno življenje. Ali je zdravo
staranje v resnici dosegljivo ali pa gre bolj za (neobjektivno) željo? Že ocenjevanje »uspešnosti« staranja je vprašljivo, saj zanesljivih in primerljivih metod še nimamo, še manj
pa so na voljo morebitni občutljivi in specifični napovedni kazalci zdravega oz. nezdravega staranja. Večina objektivnih strokovnjakov se strinja, da je »uspešno« staranje kompleksna kombinacija delovanja genov in zdravega načina življenja, medtem ko čudežne
tablete ali čudežnega nasveta seveda ni (2). Pri zdravem staranju je dolgotrajni pozitivni ali negativni vpliv presnovnih, vnetnih, oksidativnih in hemodinamskih dejavnikov
verjetno še bolj pomemben kot na primer pri razvoju ateroskleroze. Lahko rečemo, da
na »klinično sliko« staranja lahko vsaj delno vplivamo tako z zdravim načinom življenja
kot tudi z ustreznim zdravljenjem kroničnih bolezni. Srčnožilne bolezni so najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti v starosti. Prav tako srčnožilni dogodki predstavljajo
enega vodilnih vzrokov za poslabšanje kvalitete življenja v starosti. Dejavniki tveganja
za srčnožilne bolezni so pri starostnikih sicer enaki kot pri mlajših, a so mnogo pogostejši in starejši so določenemu dejavniku tveganja izpostavljeni dlje časa, zato je njihov
negativni vpliv večji in se izraža kot »kumulativni« učinek in kot učinek »povratne zanke«,
kar je na primer značilno za razvoj sistolne hipertenzije, ki pospešuje staranje, obenem
pa staranje žilja vpliva na dodatno poslabšanje sistolne hipertenzije. Starostniki imajo
pogosteje istočasno prisotnih več dejavnikov tveganja kot mlajši. Vemo, da se hkratna
prisotnost teh dejavnikov tveganja ne le sešteva, ampak deluje sinergistično na pospeševanje ateroskleroze (3). Podoben sinergistični učinek velja tudi pri negativnem vplivu
na zdravo staranje. Zdi se, da velja tudi obratno – pri »običajnem« staranju se poveča
in pospeši pojavnost dejavnikov tveganja, posebej arterijske hipertenzije in tudi hiperlipidemije. Trenutno lahko rečemo, da do zdravega staranja zanesljivo ne vodi nezdrav
življenjski slog in neučinkovito zdravljenje kroničnih bolezni kot so arterijska hipertenzija,
hiperlipidemija, sladkorna bolezen, osteoporoza, kronična ledvična odpoved, vse oblike
aterosklerotične bolezni, depresija, ... Zanimivo je, da prav vse opisane bolezni vplivajo
tudi na pojavnost srčnožilnih bolezni, kar kaže na tesno, verjetno tudi vzročno povezavo,
med »nezdravim« staranjem in pojavnostjo srčnožilnih bolezni.

Primarna in sekundarna preventiva srčnožilnih bolezni
Preventiva srčnožilnih bolezni pri starostniku je tipičen problem, ki zahteva enakopravno
uporabo tako smernic kot tudi individualno obravnavo vsakega posameznega staro-

18

stnika. Prav zato zahteva odločitev o zdravljenju in o načinu zdravljenja mnogo več časa
kot pri mlajših bolnikih. Ustrezen ni niti »odklonilen«, niti »avtomatično sprejemajoč« način
odločitve o zdravljenju – ustrezen je le »individualen« način.
Ocena tveganja je pri starostnikih otežena. Glede na smernice so skoraj vsi starostniki v
skupini z velikim ali zelo velikim tveganjem. Glavni dejavnik, ki jih uvršča v omenjeni dve
skupini, je starost. Pojavnost dejavnikov tveganja, kot so hipertenzija, hiperholesterolemija in sladkorna bolezen, s starostjo narašča. Klinične raziskave, ki so podlaga priporočilom, so v tej populaciji redke, v glavnem gre za analize manjših podskupin in »post-hoc«
analize, medtem ko ustreznih raziskav s primarnim ciljem preučevanja starostnikov žal
ni. Posebej malo je podatkov o »običajnih« polimorbidnih starostnikih, ki jih ne vključujejo
v raziskave. Njihova vključitev bi namreč otežila interpretacijo rezultatov raziskave. Ni
dvoma, da so specifične raziskave na starostnikih, posebej na »običajnih« starostnikih,
zelo potrebne. Vendar se stvari le premikajo na bolje. Tako bo na primer največja raziskava o pomenu zdravljenja s statini v okviru primarne preventive pri starostnikih (starejših od 70 let), ki je vključila kar 12.000 starostnikov, končana leta 2019 (4). Prevalenca
številnih kroničnih bolezni v starosti je visoka, zaradi česar starostniki pogosto jemljejo
številna zdravila, kar prinaša večjo verjetnost za interakcije med zdravili, hkrati pa zaradi spremenjene farmakokinetike in farmakodinamike v starosti predpisovanje novih
zdravil prinaša svojevrstne izzive (5). Pomemben izziv pri starostnikih je, kako farmakološko zdraviti, ne da bi z zdravljenjem poslabšali kakovost življenja. Relativno pogost
primer, pri katerem pride do poslabšanja kakovosti življenja, je uporaba številnih zdravil
za zdravljenje arterijske hipertenzije. Vse našteto tako otežuje podajanje dokončnega
odgovora na vprašanje, kakšno korist preventiva srčnožilnih bolezni v starosti sploh prinaša oz. natančneje, kateremu starostniku zdravljenje prinaša koristi in kako velika je
ta korist. Ni dvoma, da imajo največjo korist starostniki, ki so najbolj ogroženi. Za oceno
ogroženosti so uporabne znane klinične povezave. Starostniki, ki že imajo prisotno aterosklerotično bolezen, so tako bolj ogroženi kot starostniki, ki manifestne aterosklerotične bolezni nimajo. Če je aterosklerotična bolezen prisotna na več mestih (koronarna
bolezen, cerebrovaskularna bolezen, periferna arterijska okluzivna bolezen), se tveganje
poveča. Največje pa je tveganje po kliničnem dogodku. Na primer tveganje za ponovni
koronarni dogodek je največje v prvem letu po dogodku. Pomembno je tudi poudariti,
da starostniki ob (ne)odločanju za zdravljenje pogosto bolj upoštevajo možnost pojava
stranskih učinkov kot morebitne koristi. Medtem ko se koristi pokažejo šele po določenem
obdobju jemanja, pa se stranski učinki lahko pokažejo takoj. Pomembno je tudi vedeti,
da se koristi od zdravljenja arterijske hipertenzije oz. značilne sistolne hipertenzije pokažejo prej kot koristi ob zdravljenju hiperholesterolemije. Približno velja, da se koristi od
zdravljenja hipertenzije pokažejo v obdobju dveh let, koristi od zdravljenja hiperholesterolemije pa po treh do petih letih. V različnih smernicah se strinjajo, da je tarčni diastolni
tlak 90 mm Hg ali manj, tarčni sistolni tlak pa je pri starostnikih višji kot pri mlajših in
znaša 150 mm Hg oz. manj (pri »mlajših« starostnikih za zaželeno vrednost krvnega tlaka
velja 140-145 mm Hg). To so le splošni napotki, odločamo se individualno. Tarčne vrednosti za holesterol so še bistveno manj natančno določene. V bistvu se ob zdravljenju, če
se zanj odločimo, odločamo med zmernim (zmanjšanje LDL-holesterola za 20-30 %) in
intenzivnim (zmanjšanje LDL-holesterola za 50 %) zdravljenjem (6). Večina starostnikov
je kandidatov za zmerno učinkovito zdravljenje. Seveda je to ponovno le splošen napotek. Najdaljši čas za pozitivne učinke je potreben pri zdravljenju z acetilsalicilno kislino, ki
pa je pogost razlog za stranske učinke. Zato ima acetilsalicilna kislina mesto predvsem
v sekundarni preventivi.
Srčnožilna preventiva v starosti je nedvomno pomembna. O preventivi se vedno odločamo na podlagi obstoječih smernic, kjer pa so določene le arbitrarne meje (6). Smernice tako vsebujejo le splošna priporočila, pri dejanskem uvajanju srčnožilne preventive pa se odločamo individualno glede na sledečih pet dejavnikov: i) ogroženost bolnika
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za srčnožilni dogodek, ii) splošno psihofizično stanje bolnika, iii) pričakovana življenjska
doba, iv) komorbidnosti, in v) bolnikovo sodelovanje oz. strinjanje z zdravljenjem. Preden
se odločimo za zdravljenje, moramo natančno preučiti omenjenih pet dejavnikov. Pričakovano življenjsko dobo lahko grobo približno izračunamo s pomočjo več validiranih
vprašalnikov oz. tabel.
Kot rečeno, se pri uvajanju primarne ali sekundarne preventive odločamo individualno.
Temelj primarne in tudi sekundarne preventive predstavljajo antiagregacijska zaščita,
zniževanje povišanega krvnega tlaka, zdravljenje hiperlipidemije in skrb za urejenost
glukoze v krvi. Zdi se, da je najpomembnejši dejavnik ustrezno zniževanje povišanega
krvnega tlaka. Dodatno dopolnilo farmakološki preventivi pa pri pacientu, ki dobro skrbi
za svoje zdravje, ima urejene dejavnike tveganja in ohranjene psihofizične sposobnosti,
predstavljata tudi redno gibanje ter zdrava raznolika prehrana (7).
V najnovejših smernicah za preventivo srčnožilnih bolezni je primarni in sekundarni preventivi pri starostnikih namenjeno relativno malo prostora (6). Iz smernic lahko povzamemo, da sodi večina starostnikov v skupino z velikim ali zelo velikim tveganjem. Smernice
obravnavajo zdravljenje povišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni in hiperlipidemije.
Pri zniževanju povišanega krvnega tlaka in urejenosti krvnega sladkorja se v smernicah
priporoča manj agresiven pristop kot se ga poslužujemo pri mlajših ljudeh, hkrati pa se
poudarja, da je bolj kot kronološko starost potrebno upoštevati biološko starost. Kot že
rečeno, so glede na ogroženost najbolj ustrezni kandidati za zdravljenje verjetno starostniki v zgodnji fazi po prebolelem srčnem infarktu, nato bolniki v sekundarni preventivi
in nato bolniki v primarni preventivi. Iz besedila smernic je očitno, da le-te podajajo dokaj
ohlapna navodila, kar pa je razumljivo glede na pomanjkanje kakovostnih raziskav.
Znano je, da je pri starejših ocenjevanje ogroženosti za srčnožilne bolezni na osnovi
dejavnikov tveganja manj zanesljivo kot pri mlajših. Zdi se, da bi najbolj zanesljivo informacijo dobili le, če bi lahko neposredno ocenili stopnjo okvare arterijske stene oz.
prisotnosti (nestabilnih) plakov in stopnjo reverzibilnosti okvare oz. plakov. Žal pa teh
možnosti zaenkrat še nimamo. Optimistično predvidevamo, da bo v bodočnosti takšna
bolj objektivna ocena tveganja in natančnejša ocena možnosti zmanjšanja tveganja široko dostopna. Trenutno lahko stopnjo tveganja ocenimo s pomočjo tabel, ne moremo
pa natančneje ugotoviti kako učinkoviti so preventivni ukrepi, ampak o tem lahko le približno predvidevamo.
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Zaključek – sporočilo za domov
Skrb za preventivo srčnožilnih bolezni je pri starostnikih pomembna. Uvajamo jo v skladu s smernicami, ob tem pa se vsakič odločamo individualno. Pri obravnavi srčnožilnih dejavnikov tveganja pri starostnikih ni priporočljiv pretirano odklonilen, kot tudi ne
vsesplošno sprejemajoč pristop. Žal zaenkrat obstaja premalo raziskav, ki bi dokončno in
nedvoumno potrdile smiselnost uvedbe primarne ali sekundarne srčnožilne preventive
pri starostnikih. Pri odločitvi o smiselnosti začetka in nadaljevanja zdravljenja dejavnikov
tveganja se odločamo s pomočjo sledečih petih podatkov: ogroženost bolnika za srčnožilni dogodek, splošno psihofizično stanje, pričakovana življenjska doba, komorbidnosti
ter pripravljenost za sodelovanje pri zdravljenju.
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Izvleček
S staranjem prihaja pri večini ljudi do postopnega zmanjševanja ledvičnega delovanja,
ki znaša po 40. letu upad glomerulne filtracije za 0.75-1 ml. Ta proces spremlja tudi
zmanjšanje mišične mase v starosti, zato lahko ostaja serumska koncentracija kreatinina relativno nespremenjena. Enačbe za oceno ledvičnega delovanja upoštevajo vsaj
nekatere spremenljivke povezane z mišično maso (npr. starost, spol, raso, telesno maso)
in so zato primernejše za ocenjevanje ledvične funkcije kot koncentracija serumskega
kreatinina. Pri starostnikih enačbi MDRD in CKD-EPI precenita izmerjen očistek kreatinina, na katerega so vezana priporočila za prilagajanje odmerkov večine zdravil z ledvičnim izločanjem. Čeprav sta na splošno pri mlajših ljudeh ti enačbi boljši za oceno glomerulne filtracije, svetujemo za ocenjevanje očistka kreatinina pri starostnikih enačbo po
Cockroftu in Gaultu. Enačb nima smisla uporabljati v pogojih akutne ledvične okvare, ko
se serumski kreatinin dnevno spreminja. Ocenjevanje ledvičnega delovanja je v medicini
srca in ožilja še posebej pomembno pri uporabi novejših antiagregacijskih in antikoagulacijskih zdravil, ki so povezana s tveganjem za krvavitve.

Uvod
S staranjem se pri večini ljudi zmanjšuje ledvično delovanje. Ocene tega usihanja kažejo,
da je povprečna hitrost izgubljanja glomerulne filtracije (GFR) okrog 0,75-1 ml/min/leto
(po nekaterih podatkih 0,63-1,5 ml/min/leto) in da je ta proces izražen predvsem po dopolnjenem 40. letu starosti (1). Histološko ga zaznamujejo globalna glomeruloskleroza,
intersticijska fibroza in tubulna atrofija ter arterioskleroza. Zanimivo je, da pri približno
30-40 % starostnikov niso našli dokazov za fiziološko upadanje ledvične funkcije, vendar značilnosti teh ljudi, ki so imeli ohranjeno stabilno ledvično delovanje, niso dobro
raziskane. Na splošno velja, da je hitrost izgubljanja ledvičnega delovanja povezana z
urejenostjo krvnega tlaka in velikostjo proteinurije.

Ocenjevanje ledvičnega delovanja
V vsakdanji praksi je temeljna preiskava za oceno ledvičnega delovanja določanje koncentracije serumskega kreatinina. Kreatinin nastaja v mišičnem tkivu, zato je hitrost nastajanja odvisna od količine mišične mase starostnika. V zadnjem času zbuja sarkopenija – bolezensko zmanjšanje mišične mase in moči – pri starostnikih vse večje zanimanje
klinikov in raziskovalcev. Zmanjšana količina mišičnine povzroča manjše nastajanje serumskega kreatinina, zato ocenjevanje ledvičnega delovanja s pomočjo serumskega
kreatinina in enačb, ki temeljijo na uporabi serumskega kreatinina, preceni glomerulno
filtracijo.
Najpomembnejši način za prilagajanje zdravil pri ledvični insuficienci je še vedno ocenjevanje (ali merjenje) kreatininskega očistka. Zaradi številnih napak pri zbiranju urina,
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ki so možne in v praksi dejansko tudi pogoste, uporabljamo v veliki večini primerov ocenjevanje kreatininskega očistka s pomočjo enačbe po Cockroftu in Gaultu (2). Ta enačba
ima sicer številne pomanjkljivosti, vendar je za veliko večino zdravil še vedno v veljavi
prilagajanje odmerjanja glede na kreatininski očistek in ne glede na glomerulno filtracijo.
Kreatininski očistek preceni GFR zaradi različnih razlogov, v kliniki pa kot omenjeno uporabljamo večinoma le ocenjen in ne izmerjen kreatininski očistek, kar je lahko vir dodatne
napake. Cockroft-Gaultova formula vključuje starost, spol in telesno maso in je zaradi
vključevanja telesne mase lahko prisotna precenitev kreatininskega očistka pri edematoznem ali debelem bolniku.
Izmerjeno GFR (ne pa kreatininskega očistka) bolje ocenita enačbi MDRD in CKD-EPI.
Enačba CKD-EPI je nekoliko natančnejša od MDRD predvsem takrat, ko je GFR večja
od 60 ml/min/1.73m2 in pri sladkornih bolnikih. Čeprav je znano, da je realni kreatininski
očistek večji od realne glomerulne filtracije zaradi dodatne sekrecije kreatinina v tubulih,
so pri starostnikih ugotovili, da z enačbama MDRD in CKD-EPI precenimo izmerjen kreatininski očistek, tudi če rezultat MDRD in CKD-EPI enačb preračunamo glede na realno
telesno površino. Zato svetujemo, da pri starostnikih nad 70. letom starosti uporabljamo
za prilagajanje odmerjanja zdravil enačbo Cockroft-Gault; to je še posebej pomembno
pri novih antikoagulacijskih zdravilih (3, 4). Pri akutni ledvični okvari je ocena z enačbami
nezanesljiva.
Pri prilagajanju zdravil starostnikom tako svetujemo naslednje zaporedje pri prilagajanju odmerkov:
1. če ima bolnik akutno ledvično okvaro, enačb za oceno ledvičnega delovanja ne uporabljamo in se posvetujemo z nefrologom;
2. če je ledvično delovanje stabilno, ocenimo ledvični očistek z enačbo po Cockroftu in
Gaultu in prilagodimo odmerek zdravila po navodilih proizvajalca;
3. če ima bolnik izrazito sarkopenijo, edematozno stanje ali debelost, poskusimo izmeriti kreatininski očistek s 24-urnim zbiranjem urina. Če meritev ni možna, se zavedamo, da je verjetno ocena kreatininskega očistka z enačbo Cockroft-Gault precenjena.
Meje hude sarkopenije starostnikov postavimo pri indeksu mišične mase pod 8,5-8,9
kg/m2 telesne površine za moške in pod 5,8-6,4 kg/m2 za ženske. Ta indeks lahko izmerimo z bioimpedanco. Mejo za debelost postavimo pri indeksu telesne mase nad
30 kg/m2. Če v teh primerih merjenje kreatininskega očistka ni izvedljivo, ocenimo kreatininski očistek po enačbi Cockroft-Gault in se zavedamo, da so vrednosti verjetno precenjene. V mejnih primerih zato ravnamo, kot da ima bolnik v resnici slabše ledvično delovanje. Na primer, pri starostniku z indeksom telesne mase 32 pokaže rezultat formule po
Cockroft in Gaultu ocenjen očistek kreatinina 52 ml/min. Ker je zaradi debelosti količina
mišične mase najbrž precenjena (velika telesna masa ni posledica mišic ampak maščevja), ravnamo, kot da ima bolnik očistek kreatinina manj kot 50 ml/min in zmanjšamo
odmerek dabigratana ali rivaroksabana (glej spodaj).

Antiagregacijska zdravila
Bolniki s kronično ledvično boleznijo imajo večje tveganje za koronarno bolezen, vensko
trombembolijo in atrijsko fibrilacijo kot splošna populacija. Aspirin še vedno predstavlja
hrbtenico antiagregacijskega zdravljenja tudi pri bolnikih z ledvično boleznijo. Pri zdravljenju z Aspirinom moramo upoštevati, da je v večjih odmerkih tudi acetilsalicilna kislina podobno kot nesteroidni antirevmatiki zaviralec sinteze ledvičnih prostaglandinov

23

in zato obstaja nevarnost poslabšanja ledvičnega delovanja v pogojih hemodinamske
nestabilnosti. V manjših odmerkih do 100 mg dnevno je ta nevarnost majhna in zdravila
ne ukinjamo.
Pri uporabi zaviralcev receptorjev P2Y12 se soočamo s pomanjkanjem podatkov o učinkovitosti in varnosti pri bolnikih z napredovalo ledvično insuficienco. Prilagajanje odmerkov pri oralnih antiagregacijskih zdravilih ni potrebno, vendar uporaba prasugrela in
tikagrelorja pri KLB stopnje 5 ni priporočljiva. Za klopidogrel velja, da je njegova učinkovitost pri KLB 3.-5. stopnje zmanjšana (5). Za prasugrel so podatki skopi, vendar kažejo
ohranjeno farmakodinamsko učinkovitost prasugrela pri KLB, medtem ko je iz raziskave
PLATO znano, da je tikagrelor učinkovitejši od klopidogrela za preprečevanje ponovnih dogodkov in smrtnosti pri bolnikih z ocenjeno GFR pod 60 ml/min (6). Pri uporabi
tikagrelorja moramo biti pozorni na pojav bradikardije, dispneje ter (reverzibilnih) povečanj serumskega kreatinina, ki pa so bila v raziskavi PLATO majhna (7).

Antikoagulacijska zdravila
Nefrakcionirani heparin je antikoagulacijsko zdravilo izbora v akutnih trombotičnih stanjih pri bolnikih z GFR pod 30 ml/min/1.73m2 in še posebej takrat, ko trombotično dogajanje spremlja akutna ledvična okvara. Fondaparinux ima na splošno pri NSTEMI
najboljši profil varnosti in učinkovitosti, vendar ga pri GFR pod 20-30 ml/min/1.73m2
ne priporočajo (8, 9). Dnevni odmerek enoxaparina pri KLB stopnje 4 razpolovimo, pri
stopnji 5 pa uporabo odsvetujemo.
Poseben problem predstavlja uporaba varfarina pri dializnih bolnikih z atrijsko fibrilacijo.
Antagonizem vitamina K je povezan s pomanjkanjem mediatorjev, ki zavirajo žilne kalcifikacije, pojavom kalcifilaksije, in zvečanim tveganjem za krvavitve, ki je pomembno večje
kot v splošni populaciji. Zaščitni učinek varfarina pri dializnih bolnikih s fibrilacijo atrijev
ni nedvoumno dokazan. Mnenja ekspertov odsvetujejo rutinsko profilaktično antikoagulacijo pri dializnih bolnikih s fibrilacijo atrijev. Pri venskih trombembolijah in umetnih
zaklopkah varfarin ostaja izborno antikoagulacijsko zdravilo.

Nova antikoagulacijska zdravila
Apiksaban je direktni zaviralec faktorja Xa, ki ima le 25 % ledvično izločanje. Njegova
uporaba je priporočljiva le pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo in očistkom kreatinina nad 25 ml/min, pri čemer je pri serumskem kreatininu nad 133 mcmol/l (in starosti
nad 80 let ali telesni masi pod 60 kg) potrebna posebna previdnost in uporaba manjšega odmerka 2,5 mg dvakrat dnevno (standardni odmerek je 5 mg 2x dnevno) (10).
Rivaroxaban in dabigatran sta svetovana le pri kreatininskem očistku nad 30 ml/min.
Pri dabigatranu je v območju kreatininskega očistka 30-50 ml/min in večjem tveganju
za krvavitve svetovan manjši odmerek 2x110 mg dnevno (standardni odmerek je 150 mg
dvakrat dnevno). Rivaroxaban predpisujemo pri tem kreatininskem očistku v manjšem
odmerku 15 mg/dan (standardni odmerek je 20 mg na dan). Kot omenjeno za prilagajanje teh zdravil uporabljamo ocenjen kreatininski očistek z enačbo po Cockroftu in Gaultu
ali izmerjen kreatininski očistek.
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Sklep – Priporočila
S starostjo usihata ledvično delovanje in mišična masa, zato koncentracije serumskega
kreatinina ostajajo kljub slabšemu ledvičnemu delovanju relativno malo spremenjene.
Enačbe za oceno ledvičnega delovanja uporabljamo le pri stabilnem ledvičnem delovanju in ne v pogojih akutne ledvične okvare, ko se serumska vrednost kreatinina dnevno
spreminja.
Za prilagajanje zdravil uporabljamo pri starostnikih oceno kreatininskega očistka z enačbo po Cockroftu in Gaultu, saj enačbi MDRD in CKD-EPI precenita izmerjen kreatininski
očistek.
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UVOD
Sinkopa je opredeljena kot kratkotrajna izguba zavesti zaradi prehodne prekinitve možganskega pretoka, ki povzroči padec. Izguba in povrnitev zavesti je hitra in spontana.
Stanja, pri katerih ne pride do možganske hipoperfuzije (npr. epilepsija, hipoglikemija, hipoksija, zastrupitve) ali izgube zavesti (npr. tranzitorna ishemična ataka, psihogeni padci,
katapleksija), ne označujemo kot sinkopa (1). Po priporočilih sinkope etiološko delimo na:
nevrogeno-pogojene, ortostatske in kardiogene (Tabela 1).
Napotna diagnoza sinkopa predstavlja 3 % vseh pregledov v urgentnih ambulantah in
6 % vseh hospitalizacij. Več kot 80 % bolnikov s sinkopo je starejših od 65 let. Pojavnost
sinkope pri starostnikih v 7. dekadi je 5,7 na 1000 bolnikov na leto in naraste kar na 19,5
na 1000 bolnikov v 9. dekadi. Najpogosteje gre pri starostnikih za nevrogeno-pogojene
sinkope (70 %), vendar je kardiogena sinkopa povezana s slabšo prognozo. V literaturi se
smrtnost pri starostnikih s sinkopo giblje med 30 % in 50 % (2).

DIAGNOSTIKA SINKOPE
Evropsko združenje za kardiologijo (ESC) tudi pri obravnavi starostnika s sinkopo priporoča uporabo enotnega algoritma (Slika 1) (1). Začetna obravnava bolnika s prehodno
izgubo zavesti (PIZ) temelji predvsem na opredelitvi sinkope. Ključna vprašanja, ki naj
spremljajo celotno diagnostiko, so: ali je ob PIZ dejansko šlo za sinkopo ali morda sinkopi
podobno stanje (npr. kolaps); ali je v ozadju srčna bolezen in kakšno oz. kako pogosto
je pojavljanje sinkope. Ko je PIZ opredeljena kot sinkopa je v začetku najpomembnejša
dobra anamneza, telesni pregled bolnika, test za ortostatsko hipotenzijo in elektrokardiogram (EKG). Osnovni namen začetnega dela obravnave je predvsem opredelitev morebitne kardiogene etiologije sinkope, ki ima največje tveganje za umrljivost in najslabšo
prognozo (2). Pri stanjih, ki niso opredeljene kot sinkopa, je diagnostika usmerjena predvsem v nevrološko obravnavo (računalniška tomografija glave, ultrazvok vratnih arterij
in elektroencefalografija).

Posebnosti pri starostniku
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Obravnava sinkope pri starostniku navadno zahteva nekoliko prilagojeno obravnavo, saj
imajo pogosteje številne pridružene bolezni, ki zahtevajo raznovrstno medikamentozno
terapijo z različnimi stranskimi učinki. Pri starostniku je precej pogostejši tudi kognitivni upad, ki močno oteži podajanje in zanesljivost anamneze. Pogosteje so podvrženi
omejitvam pri gibanju oz. so vezani na voziček ali posteljo. Ortostatska hipotenzija je
pri mlajši populaciji pogosta, vendar relativno benigna, pri starostnikih pa je povezana
s pomembno obolevnostjo in umrljivostjo (2). Tveganje za trajno poškodbo možganov
zaradi ortostatske hipotenzije je na primer pri bolnikih vezanih na voziček zelo visoko,
saj je sinkopa prepoznana precej kasneje, posledično pa so zapozneli tudi terapevtski
ukrepi (ležeč položaj). Akutna ortostatska hipotenzija pri starostnikih je pogosto pos-

ledica zdravil, dehidracije, krvavitve ali okvare nadledvične žleze, kronična ortostatska
hipotenzija pa avtonomne disfunkcije.

Ocena tveganja
Pri oceni tveganja ESC priporočila predvidevajo razdelitev na visoko in nizko tveganje
(Slika 1). Pri bolnikih z visokim tveganjem gre etiološko najverjetneje za kardiogeno sinkopo, zato je potrebna hospitalizacija oz. hitra ambulantna obravnava. Pri nizkem tveganju
pa zadostuje redna ambulantna obravnava z naborom preiskav glede na anamnezo oz.
simptomatiko (1). Ocena tveganja sloni na točkovniku EGSYS, ki zajema neodvisne napovedne dejavnike kardiogene sinkope: patološki EKG, strukturna bolezen srca oz. koronarna bolezen, palpitacije pred sinkopo, sinkopa med naporom, odsotnost prodromov in
pomembne pridružene bolezni (elektrolitske motnje, anemija itd.). Pri seštevku 3 ali več
gre za visoko tveganje kardiogene sinkope (4). Izmed vseh dejavnikov so pri starostnikih,
glede na splošno populacijo, nekoliko specifični presinkopni prodromi. Težka sapa pred
sinkopo je značilna za kardiogeno sinkopo, medtem ko so slabost, meglen vid, potenje in
vrtoglavica značilni za nekardiogeno sinkopo (3).

Diagnostika pri sumu na kardiogeno sinkopo
Pri sumu na kardiogeno sinkopo je osnovna preiskava ehokardiogram (UZ srca). UZ srca
je ključna preiskava pri opredelitvi pomembnosti aortne stenoze, dilatativne kardiomiopatije, obremenitve desnega srca pri pljučni emboliji itd. Pri starostnikih s ponavljajočimi pre-/sinkopami oz. palpitacijami neposredno pred sinkopo se odločamo za 24-urno
holtersko EKG monitorizacijo (1), vendar je uspešnost dokazljivosti povezave z motnjami
ritma relativno majhna in znaša le okoli 8 % (5). Precej boljši diagnostični izkupiček lahko pričakujemo pri podaljšanju časa sledenja do vsaj 3 dni ali s 14-dnevnimi zunanjimi
beležniki dogodkov, ko je vzrok sinkope moč opredeliti do 50 %. Pri prekinjenem sledenju
ima pomembno vlogo sodelovanje bolnika, saj kar 23 % bolnikov ne uspe pravočasno
aktivirati snemalnika. Verjetno je najprimernejši način dokazovanja aritmične etiologije
sinkope z uporabo usadnega beležnika dogodkov (angl. loop recorder), pri katerih po 6
mesecih poročajo o 69 % uspešnosti opredelitve sinkope (6). Pri sinkopi med naporom
oz. sumu na ishemično bolezen srca je najprimernejša preiskava obremenitveno testiranje ali koronarografija. V redkih primerih, ko je sinkopa z veliko verjetnostjo aritmogena
(zgodovina nenadne srčne smrti, pomembna strukturna / ishemična bolezen srca), se
priporoča tudi elektrofiziološka študija (1).

Diagnostika pri sumu na nevrogeno-pogojeno sinkopo
Diagnostika suma na nevrogeno-pogojeno sinkopo vključuje predvsem masažo karotidnega sinusa in test z nagibno mizo, nekoliko redkeje 24-urna meritev krvnega tlaka (1).
Masaža karotidnega sinusa je osnovna preiskava pri vsaki obravnavi bolnika s sinkopo.
S to metodo opredeljujemo predvsem dva pojava: preobčutljivost karotidnega sinusa
(def. kot ≥ 3 sek. pavza ali / in padec sistolnega krvnega tlaka ≥ 50 mmHg) in sindrom
karotidnega sinusa (def. kot izzvani simptomi sinkope ob asistoliji ali / in padcu krvnega tlaka). Čeprav je klinični pomen preobčutljivosti karotidnega sinusa vprašljiv, zadnje
raziskave kažejo predvsem na visoko pojavnost sindroma karotidnega sinusa pri starostnikih z nepojasnjeno sinkopo (pri bolniki ≥ 85 let kar 68 %) in uspešno preprečevanje z
vstavitvijo srčnega spodbujevalnika (7). Osrednja preiskava za dokazovanje vazo-vagalne sinkope je test z nagibno mizo. Obstajajo številne različice preiskave, vendar se zdi za
starostnike najprimernejši protokol z nitroglicerinom (3).
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ZDRAVLJENJE SINKOPE
Za uspešno zdravljenje sinkope pri starostniku je potrebna ustrezna diagnoza. Pri dokazu strukturne bolezni srca - aortne stenoze je potrebna zamenjava zaklopke (perkutana
- TAVI ali kirurška zamenjava). Pri dokazani povezavi med simptomi in bradikardijo je
indicirana vstavitev srčnega spodbujevalnika. V primeru tahiaritmij pa elektrofiziološka
študija oziroma vstavitev kardioverter defibrilatorja (ICD) z ustrezno medikamentozno
antiaritmično terapijo. Nekoliko zahtevnejše je zdravljenje nevrogeno-pogojene sinkope.
Pri dokazani vazo-vagalni sinkopi so pri starostniku v ospredju predvsem ustrezna hidracija, povečan vnos soli in uporaba elastičnih nogavic. Pomembno je tudi omejevanje
stoječega položaja in izogibanje vročini. Učinkovitost srčnih spodbujevalnikov pri preprečevanju vazo-vagalne sinkope je vprašljiva. Le pri prvenstveno kardioinhibitornem odgovoru tilt testa (asistolna pavza ≥ 3 sekunde) obstaja relativna indikacija (IIb) za vstavitev srčnega spodbujevalnika (1). V randomizirani študiji ISSUE-3, ki je vključevala bolnike
starejše od 40 let s ponavljajočimi sinkopami in EKG dokumentirano simptomatsko asisitolijo (≥ 3 sekunde) ali asimptomatsko asistolijo (≥ 6 sekund), je z vstavitvijo srčnega
spodbujevalnika dokazala kar 57 % zmanjšanje ponovnih sinkop (8). Izsledki podanalize
ISSUE-3 pa so nakazovali, da je učinkovitost srčnih spodbujevalnikov večja, pri bolnikih
s sumom na nevrogeno-pogojeno sinkopo in negativnim testom z nagibno mizo. Tako
je v najnovejših smernicah vstavitev srčnega spodbujevalnika pri bolnikih z nevrogeno-pogojeno sinkopo smiselna le v primeru EKG dokumentirane asisistolne pavze (IIa) (10).

ZAKLJUČEK
Sinkopa pri starostniku je pogosta in povezana z visoko umrljivostjo. Za ustrezno opredelitev vzroka sinkope je pomembna dobra anamneza in prilagojena geriatrična obravnava. Uspešno zdravljenje je oteženo predvsem zaradi visoke pojavnosti nevrogeno-pogojene sinkope, pri kateri terapevtski ukrepi še niso povsem razjasnjeni.
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Tabela 1. Etiološka razdelitev sinkop glede na priporočila Evropskega združenja za kardiologijo (1).

Slika 1. Algoritem obravnave bolnika s sinkopo - povzeto po priporočilih Evropskega
združenja za kardiologijo (1). PIZ - prehodna izguba zavesti.
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UVOD
Preživetje bolnikov z elektrostimulacijo srca zaradi bradikardije je primerljivo s preživetjem primerljive skupine glede na starost in spol splošne populacije prebivalcev. Implantacija ICD znižuje umrljivost pri starejših, absolutna klinična korist pa je nekoliko manjša.
ICD sicer prepreči prekatne tahikardije in s tem verjetno nenadno srčno smrt, vendar
pa to predstavlja marginalni vpliv na podaljšanje življenja zaradi sočasnega naraščanja
nekardialne umrljivosti. Biološka starost je tako boljši parameter za selekcijo bolnikov
za ICD kot pa kronološka starost. Koristi CRT v smislu reverznega remodeliranja levega
prekata in funkcionalne zmogljivosti ostajajo tudi pri starejših bolnikih. Zaradi sočasnega naraščanja nekardialne umrljivosti so te koristi nekoliko prezrte. Progresivna črpalna
odpoved ostaja še vedno glavni vzrok smrti v starosti kot tudi smrtnost zaradi številnih
komorbidnosti.

Srčni spodbujevalnik (PM)
Srčni spodbujevalnik je specifično izdelan, fiziološko prirejen in kar najbolj izpopolnjen
računalnik v prsni votlini. V Sloveniji vstavljamo srčne spodbujevalnike v sedmih centrih
(UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Celje, SB Novo mesto, SB Nova Gorica, SB Izola, SB Jesenice). Število vstavljenih PM v Sloveniji znaša okoli 700/milijon prebivalcev.
Že več kot pol stoletja je elektrostimulacija srca terapija izbora pri zdravljenju simptomatskih bradikardij, ki so posledica motenj prevajanja v srcu. Odkar so vstavili prvi PM
leta 1959, število vsajenih naprav nenehno narašča, še zlasti v skupini starostnikov nad
70 let. Glede na daljšanje pričakovane življenjske dobe, boljšo zdravstveno oskrbo, se
progresivno veča tudi odstotek starostnikov, osemdeset- in devetdesetletnikov. Poleg
tega s starostjo narašča tudi prevalenca simptomatskih prevodnih motenj in bolezni
sinusnega vozla, kar vse povečuje potrebo po elektrostimulaciji srca. V raziskavah o PM
se večinoma posvečajo problematiki zapletov in tehničnim težavam, manj poudarka pa
namenjajo analizam preživetja bolnikov s PM, še zlasti ko gre za zelo stare bolnike. Večina
raziskav tako celo izključi bolnike stare nad 80 let, ali pa jih je zelo malo. V registru na
Nizozemskem (the FollowPace study) so sistematično proučevali 481 bolnikov s starostjo
več kot 80 let v trajanju 5,8 let (1). Ugotovili so, da je 5-letno preživetje bolnikov z elektrostimulacijo zaradi bradikardije 50 %, kar je primerljivo s preživetjem primerljive skupine
glede na starost in spol iz splošne populacije prebivalcev. Znotraj te skupine je bilo možno identificirati podskupino z visokim tveganjem za umrljivost. Neodvisni napovedniki
celokupne umrljivosti so bili starost, moški spol, srčno popuščanje, sladkorna bolezen in
koronarna bolezen v času implantacije. Incidenca zapletov je bila 18 %, kar je primerljivo
tudi z mlajšimi starostnimi skupinami.
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Kardioverter/defibrilator (ICD)
Implantabilni defibrilatorji predstavljajo temeljno obliko zdravljenja malignih motenj
srčnega ritma. Implantira se na podoben način kot srčne spodbujevalnike. Zmožni so
oddajanja električnih šokov za zdravljenje prekatne fibrilacije in hitre prekatne tahikardije, antitahikardne stimulacije pri monomorfni prekatni tahikardiji kot tudi običajne
elektrostimulacije ob bradikardiji. Novejše naprave imajo tudi preddvorno elektrodo in
omogočajo sekvenčno spodbujanje kot tudi boljše razlikovanje preddvornih in prekatnih
tahikardij. Randomizirane študije so potrdile izboljšanje preživetja z implantabilnimi defibrilatorji v primerjavi z antiaritmiki pri bolnikih, ki so utrpeli nenadno smrt in pri bolnikih
s koronarno boleznijo srca. Večina bolnikov implantabilne defibrilatorje dobro prenaša, upravljanje z motornimi vozili pa mora biti večkrat omejeno. Uporaba implantabilnih
defibrilatorjev bo v prihodnosti verjetno še narasla. V Sloveniji vstavljamo ICD v dveh
centrih (UKC Ljubljana in UKC Maribor). Število vstavljenih ICD v Sloveniji znaša nekaj več
kot 100/milijon prebivalcev. Povprečje v Evropi znaša 141/milijon prebivalcev. Smernice
ESC v primeru indikacije za ICD pri starejših bolnikih priporočajo le oceno pričakovanega
preživetja, ki naj bi bilo več kot 1 leto.

Zastopanost starejših bolnikov v randomiziranih raziskavah o ICD
Zastopanost starejših bolnikov v randomiziranih raziskavah je slaba, običajno so vključeni bolniki v starosti 58-65 let. Ocenjujejo, da je v raziskave vključenih manj kot 25 %
bolnikov v starosti > 75 let.

Nenadna srčna smrt in prekatne motnje ritma pri starostnikih
Analiza 6252 bolnikov s strukturno boleznijo srca je pokazala, da s starostjo naraščata
tako nenadna srčna smrt kot tudi tista iz drugih, nekardialnih vzrokov. Le-ta je mnogo
bolj izrazita in zato se razmerje nenadna srčna smrt/celokupna umrljivost progresivno
niža z napredovanjem starosti (od 0.51 pred 50. letom na 0.26 po 80. letu) (3).
Kljub temu, da je umrljivost pri starostnikih večja, pa ugotavljajo, da je število ustreznih
šokov defibrilatorja enako kot v drugih, mlajših starostnih skupinah. S stališča obravnave življenjsko nevarnih motenj srčnega ritma je torej implantacija ICD pri starostniku
upravičena tako kot pri mlajših osebah. Težave nastopijo pri neustreznem programiranju
ICD zaradi obravnave neobstojnih prekatnih tahikardij in s tem do neustreznih šokov ICD.

Zapleti
Vpliv starosti na pogostnost zapletov so ocenjevali pri 150.264 bolnikih, ki so jim vstavili
ICD zaradi primarne prevencije. Pojavnost katerega koli zapleta je v skupini bolnikov <
65 let zanašala 2.8 %, v skupini bolnikov > 80 let pa 4.5 %. Večina zapletov ni bila pomembnih. Zanimivo je, da so bila stanja kot je ledvična insuficienca, stopnja IV srčnega
popuščanja, atrijska fibrilacija in AV blok 3. stopnje močnejši napovedniki zapletov kot
pa sama starost. Podobno je bilo tudi v primeru biventrikularne elektrostimulacije srca,
ženskega spola ali neizkušenosti operaterja (4).
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Preživetje starejših bolnikov z ICD
Starejši bolniki, zlasti tisti s srčnim popuščanjem, postavljajo kvaliteto življenja na prvo
mesto, medtem ko je pri mlajših v ospredju čim daljše preživetje. Po upoštevanju vseh
dejavnikov, ki vplivajo na preživetje, zlasti glede na komorbidnosti, je bila starost edini
napovedni dejavnik tako celokupne, srčne in nesrčne umrljivosti.

Resinhronizacijsko zdravljenje (CRT)
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 spodbujevalnik (CRT-P) ali v kombinaciji s
kardioverterjem-defibrilatorjem (CRT-D). Za vrednotenje odziva na CRT se v raziskavah uporabljajo številni parametri: klinični, funkcionalni in ultrazvočni. Uspešen odziv na
zdravljenje, vrednoten po kliničnih kriterijih, je dosežen pri približno 70 % bolnikih, medtem ko se glede na ultrazvočne kriterije delež giblje okoli 55 %. Razlika med klasičnim
spodbujevalnikom in resinhronizacijskim sistemom je v tretji elektrodi, ki jo namestimo v
veliko srčno veno (koronarni sinus), ki je blizu površine levega srca in lahko spodbuja levo
srce. Takšen bolnik ima torej v srcu tri elektrode: v desnem preddvoru, desnem prekatu
in levem prekatu. Vstavitev tretje elektrode v koronarni sinus je nekoliko bolj zapletena,
zato tudi operacija traja dalj časa (lahko tudi nekaj ur). V Sloveniji vstavljamo CRT v dveh
centrih (UKC Ljubljana in UKC Maribor). Število vstavljenih CRT v Sloveniji znaša okoli 80/
milijon prebivalcev. Povprečje v Evropi znaša 164/milijon prebivalcev. Smernice ESC v
primeru indikacije za CRT pri starejših bolnikih priporočajo oceno pričakovanega preživetja, ki naj bi bilo več kot 1 leto ter neakutno stanje bolnika (ambulantno vodeni bolniki).
Pri obravnavi starejših bolnikov, kandidatov za CRT, sta pomembni zlasti 2 vprašanji:
• Ali CRT pri starejših deluje?
• Ali gre pri tem za racionalno ravnanje glede na porabo sredstev?
1) Raziskava CARE-HF je ena redkih, ki je obravnavala tudi zmerno število bolnikov > 75
let. Zaključili so, da starejši bolniki pridobijo z zdravljenjem s CRT povsem enako kot mlajše skupine bolnikov. Podobne ugotovitve kažejo tudi druge raziskave (5, 6). Analiza naših
rezultatov, kjer smo v raziskavo vključili 11,9 % bolnikov > 75 let, kaže prav tako (slike 1-3).
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Slika 1. Analiza rezultatov implantacij CRT na KO za kardiologijo UKC Ljubljana. Delež
starejših bolnikov > 75 let.

Slika 2. Analiza rezultatov implantacij CRT na KO za kardiologijo UKC Ljubljana. Primerjava odziva na zdravljenje pri bolnikih s starostjo > 75 let in < 75 let.
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Slika 3. Analiza rezultatov implantacij CRT na KO za kardiologijo UKC Ljubljana. Znižanje
end-sistolne dimenzije levega prekata v % kot parameter odziva na zdravljenje s CRT.
2) 50 % stroškov, ki jih namenjamo populaciji s srčnim popuščanjem, je vezano na hospitalizacije. Ob tem je znano, da prevalenca srčnega popuščanja kot tudi incidenca levokračnega bloka naraščata s starostjo. Zdravljenje, ki predstavlja učinkovito rabo zdravstvenega denarja mora tako znižati hospitalizacije in skrajševati ležalno dobo. Malo je
načinov, ki bi ta problem rešili tako učinkovito kot CRT z zelo majhnim razmerjem NNT
(number needed to treat).

ZAKLJUČEK
Implantacija ICD znižuje umrljivost pri starejših, absolutna klinična korist pa je nekoliko
manjša. ICD sicer prepreči prekatne tahikardije in s tem verjetno nenadno srčno smrt,
vendar pa to predstavlja marginalni vpliv na podaljšanje življenja zaradi sočasnega naraščanja nekardialne umrljivosti. Biološka starost je tako boljši parameter za selekcijo
bolnikov za ICD kot pa kronološka starost.
Koristi CRT v smislu reverznega remodeliranja levega prekata in funkcionalne zmogljivosti ostajajo tudi pri starejših bolnikih. Zaradi sočasnega naraščanja nekardialne umrljivosti so te koristi nekoliko prezrte. Progresivna črpalna odpoved ostaja še vedno glavni
vzrok smrti v starosti kot tudi smrtnost zaradi številnih komorbidnosti.
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UVOD
Aortna stenoza je danes najpogostejša bolezen srčnih zaklopk v razvitih državah. Prevalenca je le 0,2 % med odraslimi v starosti 50 do 59 let, zviša se na 2,8 % pri starejših
od 75 let, pri starostni skupini 80-89 let se zviša na 9,8 % (1, 2).
Kalcinirajoča degenerativna stenoza aortne zaklopke je tako bolezen starostnikov, ki nezadržno napreduje in zožuje iztočni trakt levega prekata. Postopno se povečuje upor
proti iztisu levega prekata, kar vodi nastanek hipertrofije levega prekata, običajno koncentrične, miokardne fibroze in posledično poslabša sistolično in diastolično funkcijo levega prekata (LV).
To povzroči neustrezno velikost utripnega in minutnega volumna srca, posledično se
zmanjša telesna zmogljivost, nastane sindrom srčnega popuščanja, kar vodi v smrt
zaradi srčnožilnih vzrokov. Razvoj simptomov (sinkope, angine pektoris ali srčnega popuščanja) pri bolnikih s hudo aortno stenozo napoveduje veliko verjetnost, da bodo umrli.
Diagnostična obravnava se začne z anamnezo in kliničnim pregledom, nadaljuje se z
vrsto preiskav, ki potrdijo diagnozo aortne stenoze, opredelijo simptome bolnika, stopnjo
stenoze in hemodinamske posledice ter določijo prognozo in čas kdaj je potrebna vstavitev nadomestne umetne zaklopke.

DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z AORTNO STENOZO
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Diagnostična obravnava bolnika se začne z anamnezo, pri kateri smo še posebej pozorni
na morebitne simptome, način življenja, velikosti telesnega napora, ki ga zmore in pridružene bolezni. Pri kliničnem pregledu zbudi pozornost značilen sistolični šum, visokofrekventen in najglasnejši na koncu sistole, drugi ton je tih ali ga ni slišati. V okviru kliničnega
pregleda običajno opravimo še elektrokardiogram (EKG). 85 % bolnikov s hudo aortno
stenozo ima EKG kriterije za hipertrofijo levega prekata. EKG izvid je lahko povsem normalen, odsotnost HLP ne izključuje kritične aortne stenoze pri starostnikih s pomembno
miokardno fibrozo. Pri rentgenskem slikanju prsnega koša lahko ugotovimo znake srčnega popuščanja in povečano srčno senco, preverimo osnovne laboratorijske vrednosti in
lahko določimo vrednosti natriuretičnih peptidov (3, 4).
Transtorakalna ehokardiografska preiskava (TTE) je ključna preiskava pri obravnavi bolnika z aortno stenozo (AS). TTE je temeljna slikovna preiskava v klinični praksi za oceno
morfologije aortne zaklopke, stopnjo stenoze, oceno posledic na funkcijo levega prekata in pljučni krvni obtok. Obremenitveno elektrokardiografsko testiranje in obremenitveno ehokardiografsko testiranje uporabimo pri asimptomatskih bolnikih z namenom,
da opredelimo njihovo telesno zmogljivost, izzovemo morebitne simptome pri naporu, opredelimo njihovo tveganje in svetujemo pravočasno vstavitev umetne zaklopke.
Obremenitveno ehokardiografsko testiranje z dobutaminom je uporabna preiskava pri
bolnikih, pri katerih ob aortni stenozi izmerimo majhen utripni volumen, majhen minutni pretok in nizek gradient. Opredelitev deformacije srčne mišice s tkivnim dopplerjem

z metodo »strain« ali »strain rate« in tridimenzionalna ehokardiografija izboljšata natančnost ocene stopnje aortne stenoze in prizadetosti miokarda levega prekata. Računalniška tomografija (CT) je uporabna za potrditev stopnje stenoze pri skupini bolnikov
z majhnim utripnim volumnom in nizkim gradientom z določitvijo stopnje kalcificiranosti
aortne zaklopke (4).
TTE običajno zadošča za opredelitev morfologije in oceno stopnje stenoze zaklopke. Pri
slabi preglednosti in/ali zelo kalcificirani zaklopki težko ločimo med bikuspidalno in trikuspidalno zaklopko, v tem primeru je potrebna še transezofagealna ehokardiografska
preiskava oziroma CT ali magnetna resonanca (MR) srca.
Za oceno stopnje stenoze aortne zaklopke uporabljamo več meril: najvišjo hitrost krvi
nad zaklopko (V max), srednji transvalvularni gradient, izračunan s pomočjo modificirane Bernoulli-jeve enačbe, površino ustja aortne zaklopke (AVA), izračunano s pomočjo
kontinuitetne enačbe. Hudo aortno stenozo definira najvišja hitrost krvi nad zaklopko > 4
m/s, srednji transvalvularni gradient ≥ 40 mmHg, in/ali AVA < 1,0 cm² (Tabela 1).
Merila
Hitrost aortnega curka
(m/s)
Srednji gradient
(mmHg)
AVA (cm2)
Indeks AVA (cm2/m2)
Indeks dopplerskih
hitrosti-DVI

Aortna
skleroza
<2,5

Blaga aortna
stenoza
2,6–2,9

Zmerna aortna
stenoza
3,0–4,0

Huda aortna
stenoza
>4,0

-

<20 (<30a)

20–40b (30–50a)

>40b (>50a)

-

1,5
>0,85
>0,50

1,0–1,5
0,60–0,85
0,25–0,50

<1,0
<0,6
<0,25

TABELA 1. a- Smernice Evropskega združenja kardiologov (ESC ), b- Smernice Ameriškega združenja za srce in Ameriškega združenja kardiologov (AHA/ACC)
Pri bolnikih, ki imajo visok gradient, je stenoza verjetno huda. Pri bolnikih z nizkim gradientom in veliko AVA stenoza ni huda in nadaljnja diagnostična obravnava ni potrebna.
Izziv predstavljajo bolniki, ki imajo majhno AVA, ki je skladna s hudo AS, in nizkim gradientom, ki je ni skladen s hudo AS. Takšno neskladje je lahko posledica:
1. napake pri merjenju posameznih spremenljivk pri ehokardiografski preiskavi;
2. nizkega utripnega volumna in posledično majhnega pretoka krvi zaradi zmanjšanega
iztisnega deleža (LVEF) levega prekata (klasičen majhen pretok krvi) ali ohranjenega
LVEF;
3. neskladja med vrednostjo AVA 1,0 cm² in srednjim gradientom, ki v smernicah določata hudo AS (3, 4).
Vrednost AVA 1,0 cm², ki v smernicah opredeli hudo AS, ni skladna s srednjim gradientom 40 mmHg, prej z gradientom med 30-35 mmHg (5, 6). Nekateri bolniki z normalnim
pretokom imajo lahko zato majhno AVA in nizek gradient in stopnjo stenoze AS težko
opredelimo. Običajno so to bolniki z manj napredovalo kalcifirajočo degenerativno prizadetostjo zaklopke, kot so bolniki z visokim gradientom ali bolniki z nizkim pretokom in
nizkim gradientom. Nekateri imajo lahko vseeno hudo AS in zato zahtevajo skrbno oceno
stopnje stenoze, še posebej če so simptomatični (7, 8).
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Indeks dopplerskih hitrosti (DVI, tudi dimensionless index - indeks brez dimenzij) je razmerje med integralom hitrosti po času, ki ga izmerimo v iztočnem traktu levega prekata
(LVOT) in integrala hitrosti po času, izmerjenim čez aortno zaklopko.
Ta parameter je koristen za potrditev stopnje stenoze, še posebej, ko merjenje premera
LVOT ni izvedljivo ali ne bi bilo zanesljivo in ko je neskladje med izmerjeno AVA in gradientom.
Indeks < 0,25 je v skladu s hudo AS. Kadar izmerimo AVA < 1,0 cm2 in DVI > 0,3, nam mora
to vzbuditi dvom v pravilno meritev premera LVOT (9, 10).
Preoblikovanje, hipertrofija, fibroza miokarda in funkcija levega prekata
Pri bolnikih z AS je hipertrofija LV (Slika 1) posledica tlačne obremenitve, ki nastane zaradi obstrukcije iztočnega trakta in predstavlja kompenzatoren mehanizem, ki zagotavlja
primeren utripni volumen LV. Sama hipertrofija LV je lahko neustrezno velika v razmerju
do potrebnega dela pri zagotovitvi ustreznega utripnega volumna in jo lahko spremlja
intersticijska fibroza miokarda. Ta se najprej pojavi v subendokardialni plasti miokarda in
napreduje v tak obseg fibroze, da nadomesti mišične celice miokarda. Fibroza miokarda
je pogosto ireverzibilen proces in njegova posledica je disfunkcija LV, ki povzroči nastanek simptomov in večjo umrljivost po AVR. Prekomerna koncentrična remodelacija ali
hipertrofija LV je povezana s slabšo prognozo bolnikov pred in po AVR (11).
Dvodimenzionalna ehokardiografska preiskava je najpogosteje uporabljen način za
merjenje mase LV in opredelitev oblike remodelacije LV v klinični praksi. Tridimezionalna
ehokardiografska preiskava in MR srca lahko izboljšata natančnost merjenja volumna in
mase LV (12). MR slikanje z uporabo gadolinijevega kontrasta ali s tehniko slikanja mapping T1 nam prikaže fibrozo miokarda (13).
Ena od omejitev CMR je njena omejena razpoložljivost in visoka cena, ki omejujeta njeno
uporabo za rutinsko spremljanje bolnika. Raziskave so potrdile, da je merjenje deformacije srčne mišice s tkivnim dopplerjem z metodo »strain« ali »strain rate« (global longitudinal strain-GS) dober nadomestni označevalec miokardne fibroze (Slika 1) in skladen z
rezutati preiskave z MR (13).
Iztisni delež LV (LVEF) je merilo, ki ga sedanje smernice navajajo za oceno sistolične
funkcije LV.
Iztisni delež, ki je manjši od 50 %, pomeni pri bolniku s hudo AS indikacijo za AVR. Iztisni
delež kot merilo sistolične funkcije LV močno podceni stopnjo sistolične disfunkcije pri
koncentrični remodelaciji LV, ki je pri bolnikih s hudo AS pogosta.
LVEF nima dovolj velike senzitivnosti za odkritje sistolične disfunkcije LV, ocenjuje se, da
ima približno ena tretjina asimptomatskih bolnikov s hudo AS in ohranjeno LVEF znatno
oslabljeno sistolično funkcijo LV (14, 15). Merjenje deformacije srčne mišice z avtomatizirano oceno krčljivosti srčne mišice s pomočjo sledenja vzorcev z metodo (speckle tracking), v načinu »global longitudinal strain« (GS) je bolj senzitivno merilo kot LVEF za oceno
sistolične funkcije miokarda LV (Slika 1) (15). Potrebne so še raziskave, s katerimi bi določili
optimalno vrednost GS, ki bi bila eno od meril za AVR.
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Slika 1. Normalen iztisni delež (LVEF 60 %) pri bolniku z zmerno hipertrofijo LV (A) in
močno oslabljeno longitudinalno sistolično funkcijo LV (B), izmerjeno z globalno longitudinalno deformacijo (global longitudinal strain-GS) miokarda LV, ki je pri tem bolniku 4,3
%, normalna vrednost je 14-20 %.

Slika 2. Huda AS: normalen iztisni delež in zmerna koncentrična hipertrofija LV (A), največja hitrost aortnega curka (B), velikost površine aortnega ustja (C), diastolična disfunkcija (D).
Faze v razvoju AS
V letu 2014 so v dopolnitvi Smernic obravnave bolnikov z boleznimi zaklopk AHA/ACC (4)
avtorji uvedli koncept stopenj napredovanja bolezni, ki so opredeljene v skladu z morfologijo aortne zaklopke, hemodinamske stopnje stenoze, ocene posledic AS na funkcijo
levega prekata in prisotnosti simptomov. Vsa našteta merila lahko opredelimo s TTE in
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zato je ta preiskava ključna in temeljna pri diagnostični obravnavi in zdravljenju bolnika
z AS.
Faza A, »ogrožen za AS«, vključuje osebe z bikuspidno aortno zaklopko (ali drugo prirojeno nepravilnost aortne zaklopke) in/ali z aortno sklerozo, vendar brez večjega hemodinamskega učinka na pretok krvi.
Faza B, »progresivna AS«, vključuje bolnike z blago do zmerno AS.
Faza C, »asimptomatska huda AS« (Slika 2): to so asimptomatski bolniki s hudo AS. Ta
faza se deli na fazo C1: bolnike, ki imajo ohranjeno sistolično funkcijo LV in fazo C2: sistolična funkcija LV je oslabljena, LVEF < 50 %.
Faza D, »simptomatska huda AS« (Slika 2): pri bolnikih s hudo AS, pri katerih so se razvili
simptomi, vključno z dispnejo ali zmanjšano telesno zmogljivostjo, angino pektoris, sinkopo ali presinkopo in srčnim popuščanjem (4).
Huda AS ima običajno velik transvalvularni tlačni gradient (srednji gradient ≥ 40 mmHg).
Vendar pa se v prisotnosti majhnega pretoka v LVOT (indeks utripnega volumna < 35
ml/m2 telesne površine [BSA], lahko gradient »psevdo normalizira« in lahko tako podcenimo stopnjo AS. Zato je faza D razdeljena na tri faze: D1: huda, z visokim gradientom
(Slika 2); D2: bolniki z oslabljenim iztisnim deležem (< 50 % LVEF), (Slika 3) in »klasično«
hudo AS z nizkim pretokom in nizkim-gradientom; in D3: bolniki z ohranjenim iztisnim deležem (> 50 % LVEF) in »paradoksno« AS z nizkim pretokom in nizkim gradientom (Slika 4),
za katere so značilni: izrazito koncentrično preoblikovanje LV z majhno LV votlino, zmerno
/ hudo LV diastolično disfunkcijo ter oslabljeno longitudinalno sistolično funkcijo LV.
Drugi dejavniki, ki lahko privedejo tudi do zmanjšanja utripnega volumna v okviru ohranjenega iztisnega deleža, so naslednji: atrijska fibrilacija, sočasna mitralna regurgitacija, mitralna stenoza ali trikuspidalna regurgitacija. Faze D2 in D3 so zahtevne klinične
entitete (Slika 3 in 4), ki zahtevajo skrbno diferencialno diagnozo in potrditev stopnje
stenoza resnosti s pomočjo drugih preiskav, predvsem obremenitvene ehokardiografije
z dobutaminom in CT preiskavo z določitvijo stopnje kalcificiranosti aortne zaklopke s
pomočjo za to namenjenega točkovnika (4, 14).
Aortna stenoza z velikim največjim gradientom
Bolniki s hudo AS in z velikim največjim gradientom in simptomi in/ali LVEF < 50 % imajo
indikacijo razreda I za vstavitev umetne zaklopke (AVR), nadaljnje preiskave za odločitev,
da se bolniku predlaga zdravljenje z AVR, niso potrebne (3, 4).
Pri diagnostični obravnavi bolnikov s hudo AS z velikim največjim gradientom in odsotnostjo simptomov in sistolične disfunkcije LV je potrebno opraviti več različnih preiskav. Opravimo jih z namenom, da izluščimo tiste, ki imajo napovednike velike ogroženosti
oziroma slabe prognoze in bi imeli korist, če bi bili operirani pred nastopom simptomov.
Velika ogroženost pomeni, da bo bolnik v naslednjih 1-2 letih umrl oziroma bo v tem času
potrebno kirurško zdravljenje. Napovedniki slabe prognoze oziroma velike ogroženosti
pri asimptomatičnih bolnikih so (3, 4, 15, 16):
Ehokardiografska preiskava:
• najbolj ogroženi so bolniki, ki imajo najvišjo hitrost krvi preko aortne zaklopke > 5,5
m/s, pri njih se odločimo za kirurško zdravljenje brez dodatnih preiskav,
• hitro napredovanje aortne stenoze (> 0,3 m/s/leto),
• zelo kalcinacirana zaklopka,
• slabša sistolična funkcija levega prekata (iztisni delež < 5 0%, če ni za to ugotovljen
še drug vzrok).
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Obremenitveno testiranje:
• prisotnost simptomov med obremenitvenim testiranjem pri bolnikih, ki so telesno
aktivni, in ki imajo najvišjo hitrost krvi preko aortne zaklopke < 5,5 m/s, je najpomembnejši napovedni dejavnik za pojav spontanih simptomov ali smrt, odločimo se
za kirurško zdravjenje,
• normalna telesna zmogljivost je povezana z zelo nizkim tveganjem za nenadno srčno smrt.
Rezultati raziskav glede napovedne vrednosti pojava denivelacij veznice ST v elektrokardiogramu, pomembnih motenj srčnega ritma, padca krvnega tlaka pod izhodiščnega ali porasta krvnega tlaka za manj kot 20 mmHg so manj enotni, vendar ti pojavi
pomenijo slabšo prognozo.
Obremenitvena ehokardiografija:
• bolj ogroženi so tisti, pri katerih poraste srednji gradient preko aortne zaklopke za
>20 mmHg,
• bolj ogroženi so tisti, pri katerih poraste sistolični pljučni arterijski tlak > 60 mmHg.
Laboratorijske preiskave:
• koncentracija serumskega B-natriuretičnega peptida (BNP) je povezana predvsem
s pojavom simptomov, višja kot je koncentracija, prej se pojavijo simptomi,
• kombinacija koncentracije BNP, najvišje hitrost krvi preko aortne zaklopke in ženskega spola se je izkazala za dober pokazatelj pojava simptomov v naslednjih dveh letih,
• serijsko merjenje pri istem bolniku nam lahko pomaga pri določanju optimalnega
trenutka za kirurško zdravljenje .
Glavna omejitev merjenja stopnje kacificiranosti aortne zaklopke s pomočjo za to namenjenega točkovnika s TTE je, da je preiskava semikvantitativna in odvisna od nastavitev
ultrazvočnega aparata in preiskovalca.
Multidetektorski CT (MDCT) odpravlja te omejitve TTE in omogoča kvantitativno, natančno in ponovljivo merjenje stopnje kalcificiranosti aortne zaklopke, ki je lahko koristno
za napovedovanje hitrosti napredovanja stenoze pri bolnikih AS (8, 17). Pomanjkljivost
MDCT je, da meri samo kalcifikacije in ne fibroze, ki prav tako prispeva k hemodinamski
velikosti stenoze. Opredelitev tkiva zaklopke z MR omogoča kvantifikacijo obeh, fibroznih
in vlaknenih in mineraliziranih tkiv zaklopke (18).
Aortna stenoza z nizkim največjim gradientom
Pri simptomatskih bolnikih z AS , ki imajo majhen pretok in nizek gradient, je pomembno,
da se opredeli stopnja stenoze (18). Pri majhnem pretoku je zaradi dejstva, da so vsi parametri za opredelitev stenoze odvisni od pretoka (tlačni gradient je v pozitivni povratni
zvezi in AVA v negativni povratni zvezi s pretokom), težko razlikovati med resnično hudo
AS in tako imenovano »pseudo-hudo« AS, ki v resnici ni huda AS, temveč je pretok krvi
majhen zaradi spremljajoče sočasne bolezni.
Pri bolniku z AS je majhen pretok opredeljen z utripnim volumnom, ki je manjši od 35
ml/m2 telesne površine, je posledica oslabljene sistolične funkcije LV. Vzroki so lahko še
diastolična disfunkcija LV in posledično slabša polnitev LV, atrijska fibrilacija, sočasna
mitralna regurgitacija,... (19, 20).
Pri bolniku s hudo AS je majhen pretok napovednik večjega tveganja za smrtnost pred
in po AVR (21). Sprememba utripnega volumna pri obremenitveni ehokardiografiji z
dobutaminom (Slika 3), npr. rezerve pretoka LV, je napovednik večjega operativnega
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tveganja pri bolnikih z AS in oslabljenim iztisnim deležem LV, majhnim pretokom in nizkim
gradientom (22).
Pri bolnikih iz skupine, ki sodijo v fazo D2, z oslabljenim iztisnim deležem (< 50 % LVEF) in
»klasično« hudo AS z nizkim pretokom in nizkim gradientom, se priporoča opraviti obremenitveno ehokardiografijo z dobutaminom (3, 4). Bolniki, pri katerih srednji gradient
poraste na ≥ 40 mmHg, imajo hudo AS (Slika 3), bolniki, pri katerih srednji gradient poraste za manj kot 40 mmHg in je AVA > 1,0cm², pa imajo »pseudo-hudo« AS. Pri približno eni tretjini bolnikov ne dosežemo zadostnega povečanja pretoka krvi in iz izmerjenih
vrednosti (npr. gradient < 40 mmHg in AVA < 1.0 cm2) ne moremo zaključiti, ali ima bolnik

hudo ali pseudo-hudo AS.
Slika 3. Obremenitvena ehokardiografija z dobutaminom, porast utripnega volumna in
posledično zvišanje tlačnih gradientov ob enaki velikosti ustja aortne zaklopke.
Pri teh bolnikih brez ali z majhno »rezervo pretoka« si lahko pri odločitvi pomagamo z
merjenjem kalcificiranosti aortne zaklopke oziroma kalcijevega bremena z MDCT. To
merilo še ni vključeno v smernice, številne študije pa so dokazale, da je stopnja kalcificiranosti aortne zaklopke dober napovednik hemodinamične stopnje AS, hitrosti napredovanja stenoze in kliničnih dogodkov (23).
Pri vrednotenju moramo uporabiti različne arbitrarne določene mejne vrednosti, za
ženske > 1200 arbitrarnih enot (AU) v primerjavi z moškimi > 2000 AU za opredelitev
hude AS in za napoved izida bolezni (23).
Pri bolnikih iz skupine, ki sodijo v fazo D3 (Slika 4), lahko uspešno opravimo obremenitveno ehokardiografijo z dobutaminom ali telesnim naporom, in tako ločimo bolnike na tiste
s hudo AS in tiste s pseudo-hudo AS (24). Pri nekaterih bolnikih nam zaradi restriktivne
fiziologije LV ne uspe zadostno povečati pretoka krvi in tako ne moremo razlikovati med
hudo in pseudo-hudo AS. Določitev stopnje kalcificiranosti aortne zaklopke z MDCT pri
bolnikih s »paradoksno« AS z nizkim pretokom in nizkim gradientom opredeli stopnjo AS
(22).
Približno ena tretjina bolnikov z AS , ki imajo majhen pretok in nizek gradient, ima pseudohudo AS (25).
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Slika 4. Bolnik s »paradoksno« hudo AS z nizkim pretokom (UV < 35 ml/m²)in nizkim gradientom, AVA < 1,0cm², za katere so značilni: izrazito koncentrično preoblikovanje LV z
majhno LV votlino, zmerno / hudo LV diastolično disfunkcijo ter oslabljeno longitudinalno
sistolično funkcijo LV.

ZAKLJUČEK
Glavno vlogo pri diagnostični obravnavi bolnika z AS imajo slikovne priskave, temeljna
je TTE. S slikovnimi preiskavami lahko potrdimo klinični sum na AS, opredelimo etiologijo, določimo stopnjo, ocenimo hemodinamske posledice AS, predvidimo prognozo
in izberemo optimalni čas za vstavitev umetne zaklopke. S temi preiskavami ne moremo opredeliti, ali je bolnik s hudo AS že simptomatičen. V kolikor tega ne moremo
izluščiti iz njegove anamneze, opravimo obremenitveno elektrokardiografsko testiranje
ali obremenitveno ehokardiograsko testiranje s telesnim naporom, to velja za bolnike, ki
jih uvstimo sprva v fazo C1. Tridimenzionalna TTE ali transezofagealna ehokardiografska preiskava, obremenitveno ehokardiograsko testiranje z dobutaminom in MDCT so
uporabne in koristne preiskave za izključitev napak, ki smo jih naredili pri dvodimenzionalni TTE. Te preiskave uporabimo tudi za potrditev diagnoze pri diagnostično zahtevnih
bolnikih s hudo AS in majhnim pretokom ter nizkim največjim tlačnim gradientom preko
aortne zaklopke, ki spadajo v skupino bolnikov iz faze D2 in D3.
Diagnostično obravnavo bolnika zaključimo s celostno oceno njegovega stanja, ogroženosti in tveganja za operativno zdravljenje ter možne zaplete.
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KIRURŠKA VSTAVITEV NADOMESTNE AORTNE ZAKLOPKE
Nikola Lakič

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

Stenoza aortne zaklopke (AS) je najpogostejše obolenje srčnih zaklopk v razvitem svetu,
kamor vsaj po položaju šteje tudi Slovenija. Ocenjuje se, da je v Evropi prevalenca vseh
AS 12,4 %, medtem ko je 3,4 % pri hudih stenozah aortne zaklopke (1). Zaradi staranja
prebivalstva narašča obremenitev zdravstva s to boleznijo. V ZDA letno opravijo več kot
6700 zamenjav aortne zaklopke (2). V UKC Ljubljana letno napravimo 1000 srčnih operacij, med njimi je bilo leta 2016 386 zamenjav aortne zaklopke, 200 pa jih je še v sklopu
drugih posegov na srcu.
Nekaj o anatomiji zaklopke: je trolistna zaklopka z osrednje ležečim položajem v srcu. Na
stičišču desnega in akoronarnega lističa poteka prevodni sistem srca. Iz desnega sinusa
izstopa desna koronarna arterija iz levega pa deblo leve koronarne arterije.

Bolezni aortne zaklopke delimo v dve skupini: stenoza zaklopke in insuficienca zaklopke.
Osredotočili se bomo le na stenozo, saj je insuficienca redkejša in ima drugo etiologijo.
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Klinična slika je raznolika od slabosti, vrtoglavice, kratke sape in pešanja telesne zmogljivosti, do izgube zavesti in celo smrti, odvisno od stopnje in trajanja bolezni.
Z oženjem površine zaklopke se veča tlačna obremenitev srca.

Diagnostične metode za potrditev klinične diagnoze so: ultrazvok srca, koronarografija
za izključitev koronarne bolezni in aortografija ascendentne aorte, za izključitev pridružene aneurizmatske bolezni v tem delu.
Kirurško zdravljenje AS je predvsem v zamenjavi zaklopke, le pri otrocih je pri prirojeni
stenozi aortne zaklopke komisurotomija, pri starejših (najstnikih), pa operacija po Ross-u.
Kirurške zaklopke delimo v dve veliki skupini:
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I. Mehanske, ki so primerne za bolnike mlajše od 60 let. Delimo jih v tri skupine:

1. Krogličaste:

2. Enolistne:

3. Dvolistne:

II. Biološke zaklopke, za bolnike starejše od 65 let. Delimo jih v tri skupine:
1. Zaklopke brez ogrodja:+

2. Zaklopke z ogrodjem

3. Brezšivne zaklopke: ki so samoraztezne ali pa se razpnejo z balonom.
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Pristopi za implantacijo so: klasična sternotomija, mini strenotomija ali pa mini torakotomija. Vsi pristopi potrebujejo pri implantaciji zunajtelesni krvni obtok in srčni arest. Le
dolžina aresta je včasih različna.
Čeprav je pri mehanskih zaklopkah potrebna doživljenjska antikoagulantna terapija, pri
stentiranih bioloških 3 mesece, pri nekaterih brezšivnih pa le antiagregacijska, je potrebno vrsto in način implantacije zaklopke prilagoditi biološki in ne kronološki starosti
bolnika.
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IZVLEČEK
Zlati standard zdravljenja bolezni srčnih zaklopk je kirurško zdravljenje. Kirurška zamenjava aortne zaklopke zaradi degenerativne aortne stenoze in poprava ali zamenjava
mitralne zaklopke zaradi primarne mitralne regurgitacije je pri bolnikih s predvidljivim
majhnim tveganjem za poseg relativno varna. Z naraščajočo starostjo in pridruženimi
boleznimi pa se operativno tveganje pomembno poveča, kar je bil v preteklosti lahko razlog, da bolniki niso bili operirani. Bolniki s simptomatsko zožitvijo aortne zaklopke
so se pogosto vračali v bolnišnico zaradi simptomatike srčnega popuščanja, močno pa
so imeli znižano kvaliteto življenja. Zdravljenje simptomatske zožitve aortne zaklopke pri
bolnikih z velikim tveganjem je narekovalo razvoj manj invazivnih načinov poprave funkcije zaklopke. Balonska razširitev aortne zaklopke kot prvi poskus dokončnega zdravljenja aortne stenoze se ni izkazala, saj je bil uspeh posega kratkotrajen. Razvoj se je nadaljeval v balonsko raztegljive in samoraztegljive aortne zaklopke, ki jih je preko perifernega
žilja moč vstaviti na mesto naravne aortne zaklopke. Naravna zaklopka ostane v telesu
in služi kot sidrišče za perkutano vstavljeno zaklopko. Poseg ima svoje prednosti in slabosti v primerjavi s standardno kirurško operacijo, trenutni rezultati raziskav pa kažejo,
da ima zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke prednost pred klasično kirurško zamenjavo aortne zaklopke pri bolnikih z velikim tveganjem (STS ≥ 8 %). Zadnji izsledki kažejo, da sta metodi najmanj primerljivi tudi pri bolnikih s srednje visokim tveganjem
za operativni poseg, opredeljenim s STS točkovalnikom (4-8 %). V prihodnosti lahko tako
pričakujemo še večji porast perkutanega zdravljenja zožitve aortne zaklopke, verjetno
tudi pri mlajših bolnikih od 80 let in tistih z nizkim tveganjem za operativni poseg (STS ≤ 4
%). Glavne prednosti perkutanega posega so: majhna invazivnost, splošna anestezija ni
potrebna, ni potrebe po zunajtelesnem obtoku in odpiranju prsnega koša, hitra rehabilitacija. Tudi v prihodnosti bo ključna optimalna izbira bolnikov za perkutano zdravljenje,
ki predstavlja velik izziv, in zahteva interdisciplinarni pristop v okviru t.im. srčnega tima
- konzilija (Heart team).

ZOŽITEV AORTNE ZAKLOPKE - EPIDEMIOLOGIJA
Življenjska doba se je v zadnjem stoletju v večini evropskih držav podaljšala za 50 % in
več. Delež starostnikov (osebe, starejše od 70 let) se tako v razvitih državah povečuje.
Med srčnožilna obolenja, ki so posledica staranja in degenerativnih procesov, sodi tudi
degenerativna kalcinirajoča aortna stenoza. Gre za napredujočo bolezen, pri kateri se
zaradi degenerativnih sprememb na lističih in obroču postopno zožuje ustje aortne zaklopke. Pojavnost aortne stenoze se s starostjo povečuje in znaša pri populaciji nad 65
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let 2–7 %, nad 80 let 5–7 %, nad 90 let pa 10–15 %.

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

normalna AZ
blaga AS
zmerna AS
huda AS

hitrost toka krvi skozi
AZ (m/s)
<1,5
<3
3–4
>4

srednji gradient tlaka
skozi AZ (mmHg)
<5
<25
25–40
>40

AVA (cm²)
3–4
>1,5
1–1,5
<1

AZ – aortna zaklopka, AS – aortna stenoza, AVA – površina aortnega ustja.

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

ZDRAVLJENJE AORTNE STENOZE - KIRURŠKA ZAMENJAVA
AORTNE ZAKLOPKE
Zdravljenje aortne stenoze z zdravili je neučinkovito, saj lahko le prehodno izboljša simptome, ne odpravi pa vzroka bolezni. Najučinkovitejše zdravljenje aortne stenoze je kirurška zamenjava aortne zaklopke z umetno ali biološko aortno zaklopko (Tabela 2).
Tabela 2. Indikacije za kirurško zamenjavo aortne zaklopke pri odraslih bolnikih z aortno
stenozo.
Razred I – dokazane in/ali dogovorjene indikacije za zamenjavo aortne zaklopke
1. simptomatska huda AS
2. huda AS pri bolnikih, pri katerih je predviden CABG ali kirurški poseg na aorti ali drugi valvularni
hibi
3. huda AS z iztisnim deležem levega prekata manjšim kot 50 %
Razred IIa – dokazi ali mnenja se nagibajo v prid zamenjave aortne zaklopke
1. zmerna AS pri bolnikih, pri katerih je predviden CABG ali kirurški poseg na aorti ali drugi
valvularni hibi
Razred IIb – dokazi in mnenja so manj trdna glede učinkovitosti zamenjave aortne zaklopke
1. huda AS pri asimptomatskem bolniku z nenormalnim odgovorom na obremenitveno testiranje
2. huda AS pri asimptomatskem bolniku z veliko verjetnostjo napredovanja bolezni
3. huda AS pri asimptomatskem bolniku, pri katerem bi lahko bila operacija odložena do pojava
simptomov
4. blaga AS pri bolnikih, predvidenih za CABG, pri katerih stopnja AS hitro napreduje
5. zelo huda AS (AVA < 0,6 cm², srednji gradient > 60 mmHg in hitrost skozi aortno zaklopko > 5
m/s) pri asimptomatskem bolniku, pri katerem je ocenjena operativna smrtnost 1 % ali manj
Razred III – dokazi ali mnenja se nagibajo proti zamenjavi aortne zaklopke
1. za preprečitev nenadne srčne smrti pri asimptomatskem bolniku, ki nima značilnosti razreda
IIa in IIb.
AS – aortna stenoza, CABG – kirurška premostitvena operacija, AVA – površina aortnega ustja

Kirurško zdravimo vse simptomatske bolnike s hudo aortno stenozo ne glede na njihovo
starost pod pogojem, da imajo pričakovano preživetje več kot eno leto in kirurško tveganje
ni previsoko. Po uspešni kirurški menjavi aortne zaklopke je preživetje bolnikov primerljivo s
preživetjem sovrstnikov, ki nimajo aortne stenoze. Operacija poteka v splošni anesteziji na
odprtem srcu, z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka. Nativno zaklopko zamenjamo
lahko z mehanskimi ali biološkimi zaklopkami. Ne ene ne druge niso idealne in imajo
svoje prednosti in slabosti. Mehanske zaklopke imajo dobre hemodinamične lastnosti
in so trajne. Slabost teh zaklopk je trombogenost, zato potrebujejo bolniki doživljenjsko
antikoagulacijsko zdravljenje. Biološke zaklopke ne zahtevajo antikoagulacijskega
zdravljenja, vendar so nagnjene k degeneraciji, zlasti pri mlajših bolnikih. Zanje se
odločamo pri bolnikih, starejših od 65 let in pri tistih, kjer je antikoagulacijsko zdravljenje
kontraindicirano. Poznamo dve vrsti bioloških zaklopk: z ogrodjem (stentirane) in brez
ogrodja (nestentirane). Vstavitev zaklopk brez ogrodja je tehnično zahtevnejša, imajo pa
te zaklopke boljše hemodinamične lastnosti kot tiste z ogrodjem. Najbolj uveljavljen je
kirurški pristop z mediano sternotomijo, ki je za bolnika precej travmatski. Zadnja leta
se uveljavljajo manj invazivni, minimalni pristopi, kjer se opravi krajši rez prsnice (zgornja
ministernotomija) ali manjši rez med rebri (minitorakotomija). Mini invazivne metode so
tehnično zahtevnejše, vendar so zaradi manjše iatrogene poškodbe prsnega koša za
bolnika manj travmatske, zagotavljajo manjšo izgubo krvi, hitrejše celjenje kirurške rane in
hitrejše okrevanje bolnika.
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Ne glede na pristop in vrsto zaklopke predstavlja kirurška zamenjava aortne zaklopke veliko
obremenitev za bolnikov srčnožilni sistem. Danes ima sam poseg nizko perioperativno
umrljivost, ki znaša po različnih registrih od 2,8 do 3,7 %. Pri ostarelih bolnikih, ki imajo še
pridružena obolenja, pa se lahko tveganje poveča do 50 %. Zaradi velikega kirurškega
tveganja je skoraj tretjina bolnikov prepuščenih naravnemu poteku bolezni.
Ocena operativnega tveganja
Ocena operativnega tveganja, na kateri temelji izbor primernih kandidatov za kirurško
zamenjavo aortne zaklopke, je predvsem pri starostnikih s kroničnimi boleznimi
zelo otežena. Pomagamo si z različnimi točkovnimi sistemi. Najbolj sta se uveljavila
EuroSCORE (iz angl. European System for Cardiac Operative Risk Evaluation; na spletni
strani http://www.euroscore.org) in STS score (iz angl. Society of Thoracic Surgeons; na
spletni strani http://riskcalc.sts.org). V zadnjem obdobju se omenja tudi indeks krhkosti
(iz angl. Frailty index). Nobeden od točkovnikov ni idealen in nam je lahko le v pomoč.
Odločitev o optimalnem načinu zdravljenja posameznega bolnika pa po priporočilih
predstavlja soglasje skupine strokovnjakov srčnega tima (Heart Team), ki vključuje
lečečega kardiologa, interventnega kardiologa, kardiovaskularnega kirurga, specialista
slikovne srčne diagnostike in anesteziologa.

PERKUTANI NAČINI ZDRAVLJENJA AORTNE STENOZE
Zaradi povečanega operativnega tveganja starejših bolnikov s pridruženimi boleznimi
se je pojavila potreba po manj invazivnih perkutanih metodah zdravljenja. Začetki
interventne kardiologije segajo več kot 30 let nazaj, ko so bili opravljeni prvi poizkusi
perkutanega zdravljenja koronarne bolezni. Razvoj nove tehnologije omogoča zadnja leta
tudi zdravljenje napak srčnih zaklopk s perkutanim pristopom.
Perkutani posegi ne zahtevajo splošne anestezije, intubacije in torakotomije in so zato
v primerjavi s kirurškimi tehnikami bolj primerni za bolnike z velikim tveganjem. Že pred
desetletji se je uveljavilo perkutano širjenje ali balonska dilatacija aortne zaklopke (iz angl.
balloon aortic valvuloplasty, BAV), ki jo je zadnja leta nadgradila transkatetrska vstavitev
aortne zaklopke (iz angl. transcatheter aortic valve replacement/implantation, TAVR/
TAVI).
Vrste perkutanih aortnih zaklopk
Trenutno so v klinični uporabi samoraztegljive zaklopke: CoreValve (Medtronic), Portico
(StJude), Acurate (Symetis), balonsko raztegljive zaklopke: Sapien (Edwards), Inovare
(Inovare) in zaklopke s posebno strukturo (Direct Flow, Lotus (Boston)). V UKC Ljubljana
trenutno vstavljamo aortne zaklopke vrste Sapien XT, Sapien 3, CoreValve, EvoluteR.
Obstajajo številne druge izvedenke predvsem zaklopke CoreValve, ki so jih razvili v
različnih predelih sveta, a v EU še niso na voljo. Klinični rezultati so med različnimi vrstami
zaklopk le deloma primerljivi. Največ kliničnih izkušenj obstaja z zaklopkami Sapien XT ter
CoreValve. Konzilij za vstavitev perkutanih zaklopk (Heart team) izbere ustrezno velikost
in vrsto zaklopke, ki najbolj odgovarja bolnikovim anatomskim in kliničnim značilnostim.
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Slika 1. Nekatere perkutane aortne zaklopke, ki so trenutno v klinični uporabi.
Kateri bolniki so primerni kandidati za TAVR?
Na podlagi trenutnih podatkov se TAVR priporoča pri bolnikih s hudo simptomatsko aortno
stenozo, ki niso primerni za kirurško zamenjavo aortne zaklopke zaradi hudih spremljajočih
bolezni ali določenih anatomskih dejavnikov, ki onemogočajo kirurški poseg (Tabela 3,
Slika 2). Bolniki morajo imeti pričakovano življenjsko dobo več kot 1 leto ob veliki verjetnosti,
da se bo izboljšala kakovost njihovega življenja (priporočilo razreda I, stopnja dokazov
B). Vsakega bolnika kandidata za TAVR je potrebno obravnavati multidisciplinarno, v
okviru srčnega tima in opredeliti morebitne kontraindikacije za poseg, tako klinične kot
anatomske (priporočilo razreda I, stopnja dokazov C).
Tabela 3. Priporočila za TAVR, po smernicah Evropskega združenja za kardiologijo.
Bolniki s hudo simptomatsko aortno stenozo in velikim operativnim tveganjem po presoji srčnega
tima na račun:
spremljajočih bolezni (huda disfunkcija levega prekata, močno okrnjena pljučna
funkcija, huda jetrna okvara, huda pljučna hipertenzija z odpovedovanjem desnega
prekata, ledvična bolezen, Parkinsonova bolezen,…)
krhkosti bolnika (iz angl. frailty)
Bolniki s hudo simptomatsko aortno stenozo in nekaterimi anatomskimi dejavniki, ki so
kontraindikacija za kirurško zdravljenje:
-

porcelanska aorta

-

hude deformacije prsnega koša zaradi skolioze ali degenerativnih sprememb skeleta

-

predhodne operacije na prsnem košu s torakotomijo

-

obsežne brazgotine po obsevanju prsnega koša
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* V kratkem bodo na voljo nove smernice za zdravljenje valvularnih hib, ki bodo dodatno opredelile
skupine bolnikov, ki so lahko varno zdravljeni s perkutano implantacijo aortne zaklopke; obeta se
znižanje starostne meje in zdravljenje bolnikov z operativnim tveganjem srednje stopnje glede na
STS točkovalnik.

Optimalen izbor bolnikov predstavlja klinični problem. Trenutno nimamo na voljo
zanesljivega točkovalnika za oceno bolnikov in njihovega operativnega tveganja. Najboljšo
oceno primernosti bolnika za TAVR predstavlja kombinacija izračuna operativnega
tveganja (iz angl. risk score), upoštevanje pridruženih bolezni in klinična ocena krhkosti
bolnika. Za optimalen izbor bolnikov bomo v prihodnosti potrebovali poseben točkovalnik,
ki bo izhajal iz kliničnih značilnosti in analiz bolnikov po TAVR, tako imenovani TAVR score,
ki pa trenutno še ni na voljo. Pogosto se zato TAVI konzilij odloča na podlagi kliničnih
lastnosti bolnika: volja do življenja, mobilnost bolnika, spremljajoče bolezni, pričakovana
življenjska doba ipd.

Slika 2. Shema trenutne obravnave bolnikov s pomembno zožitvijo aortne zaklopke glede
na starost, oceno operativnega tveganja, biološke lastnosti
Kakšna je tehnika postavitve perkutane aortne zaklopke?
Prva perkutana aortna zaklopka je bila postavljena s pomočjo transvenskega oz.
anterogradnega pristopa, za katerega pa se je kmalu izkazalo, da ni najboljši (preko
femoralne vene v desni atrij, nato s punkcijo preko interatrijskega septuma v levi atrij
in nato s pomočjo plavajočega napihnjenega balončka preko mitralne zaklopke v levi
prekat ter preko aortne zaklopke v ascendentno aorto). Zamenjal ga je transarterijski
(transfemoralni) oziroma retrograden pristop, ki je dal boljše in ponovljivejše rezultate
(preko femoralne arterije v levi prekat preko aortne zaklopke). Problem perkutanega
dostopa do aortne zaklopke in njene perkutane vstavitve je predvsem v debelini katetra,
s katerim pripeljemo aortno zaklopko na svoje mesto. Katetri, ki se uporabljajo pri
balonski dilataciji in stentiranju koronarnih arterij so veliko tanjši (6F=2 mm) kot katetri,
ki jih uporabljajo za perkutano vstavitev aortne zaklopke (od 14-20F, kar je 5,5-8 mm).
Zato je zelo pomembno stanje perifernega žilja, preko katerega dostopamo do nativne
aortne zaklopke. Pred posegom je potrebno napraviti CT-angiografijo medeničnih arterij
in oceniti premer lumna, zavitost, kalcinacije in naplastitve žilja, preko katerega bomo
dostopali do aortne zaklopke. Zaradi debeline katetra so pogostejše krvavitve na mestu
vstopa v žilo ali pa dodatne poškodbe žilne stene ob napredovanju katetra. S tehničnim
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razvojem zaklopk se aplikacijski katetri zaklopk ožijo, zato je možno varno vstaviti
perkutano zaklopko skozi periferno žilo pri vse večjem deležu bolnikov. Vse pogosteje
se izogibamo kirurški preparaciji žil in opravimo zaporo žile po posegu s perkutanimi
pripomočki (ProStar, ProGlide, Angioseal). V primeru, ko periferne žile ne dopuščajo
postavitve vodila za TAVR (preozka žila, močno zavita žila), izbiramo med drugimi možnimi
pristopi za vstavitev perkutane zaklopke. S kirurško preparacijo (Slika 3) je možno vstaviti
zaklopko skozi minimalno torakotomijo v zgornjem delu prsnice ali pa v prostoru med
drugim in tretjim rebrom desno ob prsnici (direktni aortni pristop, Slika 3A). Možen je tudi
pristop preko srčne konice (transapikalni, Slika 3B), kjer se prsni koš in perikard odpreta
ob sami srčni konici, vodilo za postavitev zaklopke pa se nato potisne skozi srčno mišico
v levi prekat. Obe kirurški metodi TAVR zahtevata splošno anestezijo, ne pa tudi zunaj
telesnega krvnega obtoka. Zaradi invazivnosti posega je v primerjavi s transfemoralnim
pristopom večja nevarnost operativnih zapletov, podaljšana pa je tudi pooperativna
oskrba bolnikov.

Slika 3. A. Direktni aortni pristop TAVI B. Transapikalni pristop TAVI
Postavitev aortne zaklopke
Perkutano aortno zaklopko postavimo v nativno, obolelo bolnikovo zaklopko, ki služi
kot sidrišče nove zaklopke. Za razliko od kirurške zamenjave aortne zaklopke v primeru
TAVR naravna zaklopka ostane na svojem mestu. Pri postavitvi perkutane zaklopke si
pomagamo s fluoroskopijo in angiografijo aorte (Slika 4). Sama višina postavitve aortne
zaklopke je zelo pomembna, saj lahko pride v primeru previsoke postavitve do zapore ene
od koronarnih arterij. Temu se je moč izogniti s predhodnim natančnim pregledom nativne
aortne zaklopke in izključitvi bolnikov, ki imajo večje in bolj spremenjene nativne lističe, v
neposredni bližini aortnih ostij. Lahko uporabimo tudi zaščitni kateter in koronarno žico, ki
v primeru zapore koronarne žile omogoča hiter poseg. Pri prenizki postavitvi perkutane
zaklopke je lahko moteno delovanje mitralne zaklopke ali nastanejo prevodne motnje
zaradi pritiska zaklopke na atrio-ventrikularni prevodni sistem srca.

55

Slika 4. Postavitev perkutane aortne zaklopke. Bolnikova zaklopka ostane na svojem
mestu, nova perkutana zaklopka jo prekrije.
Perkutano vstavljanje aortne zaklopke poteka na delujočem srcu. Pred postavitvijo
umetne zaklopke v redkih primerih opravimo BAV kalcinirane nativne aortne zaklopke in
s tem omogočimo prehod umetni zaklopki skozi nativno zaklopko. Če bi balon napihnili
ob normalnem delovanju srca, bi srce stiskalo proti zaprtem aortnem ustju, kar bi lahko
povzročilo akutno srčno odpoved in pljučni edem. Ob napihovanju balona se zato
uporablja hitro spodbujanje prekatov trajanja 10-20 s, do 180 ciklusov/min, ki močno
zmanjša iztis prekatov. V zadnjem času le pri približno 20 % posegov, predvsem takrat,
ko je nativna zaklopka močno kalcinirana. BAV opravimo tudi po TAVI, če se zaklopka ne
odpre dobro in/ali če obstaja pomembno puščanje ob umetni zaklopki.
Kateri so najpogostejši zapleti, povezani s TAVI?

1. Puščanje ob perkutani aortni zaklopki
Po različnih podatkih je po vstavitvi perkutane aortne zaklopke v 40-60 % prisotno
paravalvularno puščanje zaklopke. Do puščanja pride, ker je perkutana aortna
zaklopka nameščena preko kalcinirane nativne zaklopke in tesnenje ni popolno. Večina
paravalvularnih puščanj je blagih in jih bolniki dobro prenašajo ter ne vplivajo bistveno na
preživetje bolnikov. V primeru pomembne regurgitacije je potrebna podilatacija zaklopke,
vstavitev dodatne zaklopke ali pa perkutana vstavitev posebnega zapirala na mesto
puščanja. Paravalvularno puščanje se je z novimi vrstami perkutanih zaklopk pomembno
zmanjšalo, še zlasti pri vrstah Evolute R, Evolute Pro (Medtronic), Sapien 3 (Edwards) in
Lotus (Boston).
2. Možganska kap
Do možganske kapi lahko pride zaradi sprostitve materiala ob BAV nativne aortne
zaklopke ali ob napredovanju aplikatorja, ki lahko zadane ob aterosklerotičen plak žilne
stene in ga odtrga. Po dosedanjih izkušnjah je pogostnost klinično zabeleženih kapi 0,9
do 5 %, iz česar lahko sklepamo, da je subkliničnih kapi še več, kar dokazujejo raziskave
z magnetno resonanco. Pri bolnikih po TAVR lahko ugotovimo neme ishemije možgan
pri do 65 % bolnikov. Kapi se lahko pojavijo tudi po več dneh in mesecih od vstavitve
zaklopke. Ukrepi preprečevanja zgodnjih kapi so: uporaba pravilne tehnike vstavitve
zaklopke in čim manjša manipulacija z žicami in katetri znotraj žil. Uporabimo lahko tudi
perkutane zaščitne sisteme, ki jih vstavimo na ustje karotidne arterije. Zaenkrat nimamo
terapevtskih možnosti za preprečevanje poznejših kapi, saj ne poznamo mehanizma
njihovega nastanka. Do sedaj smo v UKC Ljubljana vstavili 200 perkutanih aortnih zaklopk.
Pogostost klinično ugotovljenih kapi je bila manj kot 1 %, na srečo brez trajnih posledic.
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3. Motnje prevajanja in potreba po vstavitvi srčnega spodbujevalnika
Perkutana aortna zaklopka prekrije nativno zaklopko, hkrati pa tudi del iztočnega trakta
levega prekata, kjer poteka prevodni sistem srca. Posledično lahko nastanejo pomembne
motnje prevajanja po srcu, ki zahtevajo vstavitev trajnega srčnega spodbujevalnika. Pri
bolnikih po TAVI je pogostost vstavitve srčnega spodbujevalnika po podatkih našega
registra UKC Ljubljana 5 (Sapien, Edwards) do 18 % (CoreValve, Medtronic). Podobne
številke so objavili tudi v drugih registrih. Eden izmed napovednih dejavnikov za motnje
prevajanja po TAVI je poleg hudih kalcinacij v iztočnem traktu že obstoječa motnja
prevajanja po srcu, zlasti desnokračni blok. Motnje prevajanja se najpogosteje pokažejo
v prvih 24-48 urah po TAVI. Motnje prevajanja, ki nastanejo med samo postavitvijo
zaklopke, lahko v nekaj urah po posegu izzvenijo. Indikacijo za postavitev trajnega srčnega
spodbujevalnika po TAVI sprejmemo navadno 24-48 ur po posegu.
Nekatera pogostejša vprašanja o TAVI

Katere preiskave moramo opraviti pred obravnavo bolnika na TAVI teamu?
Ultrazvok srca (UZ): za oceno morfologije in stopnje zožitve aortne zaklopke; ocena
funkcije levega prekata, ocena delovanja ostalih srčnih zaklopk.
Dopplerski UZ vratnih žil, kjer pogledamo stanje karotidnih arterij (prisotnost
ateromatoznih plakov, trombov, okluzij in obseg kalciniranosti stene).
Rentgenski posnetek prsnega koša (RTG p.c.).
Koronarografijo, ki opredeli morebitno dodatno koronarno bolezen. Strategija zdravljenja
koronarne bolezni pri TAVI kandidatih ni popolnoma dorečena. Posledično sprejemamo
individualne odločitve o načinu zdravljenja v okviru TAVI teama.
CT angiografijo (CTA) po TAVI protokolu. Na 2D presekih dobimo informacijo o širini
žil (premer a. femoralis in odsekov celotne aorte), o širini bulbusa aorte in o obsegu
ter površini znotraj anulusa aortne zaklopke (AVA celotne zaklopke). S CT ocenjena
AVA celotne zaklopke je velikokrat bolj natančna kot AVA celotne zaklopke izmerjena z
UZ. Poleg širine žil, nam CT pokaže tudi kalciniranost žilne stene, Kar je predvsem lepo
vidno na 3D rekonstrukcijah celotne aorte in medeničnih žil ter a. femoralis (t.j. aortoileo-femoralnega področja) (11) 3D rekonstrukcija nam prikaže tudi potek iliakalnih in
femoralnih arterij - ali so ravne, ali pa precej tortuozne (zavite). CT preiskava je ključna
pri odločitvi o implantacijskem pristopu in pri izboru tipa in velikosti perkutane zaklopke.
Spirometrijo (testi pljučne funkcije), elektrokardiogram (EKG), saj je DKB dober napovedni
parameter za poznejše trajne motne prevajanja po TAVI.
Vsem pacientom tudi pregledamo zobe (stomatolog) in področje useš, nosu, ust, žrela in
grla (otorinolaringolog) v primeru znakov vnetnega dogajanja v ORL področju, ženskam
pa tudi reproduktivne organe (ginekolog). Na ta način poskušamo odkriti morebitne
fokuse bakterij, ki jih odstranimo oz. saniramo. Zobovje se sanira le v primeu aktivnega
vnetja.
Prav tako pacientu odvzamemo kri in pregledamo kompletno krvno sliko (hemogram,
diferencialna krvna slika, trombociti), teste hemostaze (PČ/INR), elektrolite, jetrne teste
(AST, ALT, gama-GT) ter dušične retente (sečnina, kreatinin). Prav tako pregledamo tudi
urin. Na tak način ocenimo tudi delovanje ledvic.
Kakšna je življenjska doba perkutanih aortnih zaklopk?
In vitro testiranja perkutanih aortnih zaklopk (vrste Cribier-Edwards, Sapien in CoreValve)
so pokazala, da so primerljive vzdržljivosti kirurških bioloških zaklopk. Bolniki, pri katerih
je po trenutnih smernicah indicirana TAVI, imajo že v osnovi predvideno relativno kratko
dobo preživetja po perkutani vstavitvi aortne zaklopke. Če se bo v prihodnosti izkazalo, da
je perkutano vstavljanje aortne zaklopke uspešen in kirurški zamenjavi enakovreden način
zdravljenja aortne stenoze tudi za bolnike, ki so sposobni za kirurški poseg, bo potrebno še
natančneje predvideti življenjsko dobo perkutane zaklopke in njeno morebitno zamenjavo
ob izrabi. Trenutno je dokazana trajnost zaklopk z relativno majhno pogostnostjo odpovedi
delovanja vsaj do 10 let. Glede na obstoječe podatke iz registrov je lahko trajnost TAVI
zaklopk primerljiva s trajnostjo kirurških stentiranih perkutanih bioloških zaklopk. Povprečni
čas do degeneracije je tako verjetno okrog 8-9 let.
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Kakšna je antitrombotična zaščita po TAVI?
Po vstavitvi perkutane biološke aortne zaklopke bolnikom predpišemo 3-mesečno
zdravljenje z dvojno antiagregacijsko terapijo: klopidogrel 75 mg in acetilsalicilno kislino
100 mg, čemur sledi doživljenjsko zdravljenje s 100 mg acetilsalicilne kisline. Obstoječa
terapevtska shema je vsaj deloma povzeta po antiagregacijski shemi za zdravljenje bolnikov
po perkutani vstavitvi koronarnih stentov. Usmerjenih študij o optimalni antiagregacijski
terapiji po TAVI trenutno še nimamo. Antikoagulacijska terapija po TAVI ni potrebna. V
primeru, ko bolnik potrebuje antikoagulacijsko terapijo zaradi spremljajočih bolezni, npr.
atrijske fibrilacije, pa bolniku ni potrebno dodatno predpisati antiagregacijske terapije.
V tem primeru se odločimo za kumarine in ne novejša antikoagulacijska zdravila, saj še
nimamo kliničnih dokazov njihove učinkovitosti in varnosti po TAVI. Obstaja priporočilo, da
bolnike z atrijsko fibrilacijo lahko zdravimo prve tri mesece po TAVI s kumarini, nato pa z
novejšimi peroralnimi antikoagulatnimi zdravili.
V primeru kombiniranega posega TAVI in vstavitve koronarne žilne opornice bolnik
prejema dvojno antiagregacijsko terapijo po shemi za vstavitev koronarne žilne opornice.
Terapevtsko shemo za kombinirano antikoagulcijsko in antiagregacijsko terapijo, ki velja
npr. za bolnike z atrijsko fibrilacijo in postavitev koronarnih stentov, upoštevamo tudi
pri bolnikih po TAVI s sočasno vstavitvijo koronarne žilne opornice in kronično atrijsko
fibrilacijo.
Kako ambulantno spremljamo bolnike po TAVI?
Bolniki po TAVI ostanejo v bolnišnici navadno 5-10 dni. Podaljšanje zdravljenja je posledica
zapletov: krvavitev, prevodnih motenj, okužb in tudi krhkosti bolnika, kar zahteva daljšo
rehabilitacijo. Po odpustu bolnika sledimo v prvem letu po 6. in 12. mesecih. Opravimo
tudi kontrolni ultrazvočni pregled srca. Po prvem letu bolnike navadno sledimo na 12
mesecev. Po odpustu so zaželjene pogostejše kontrole bolnikov pri osebnem zdravniku
zaradi prilagoditve terapije in kontrole krvnih preiskav. Pri bolnikih s paravalvularnim
puščanjem perkutane zaklopke se lahko pojavi srčno popuščanje, zato je prehodno
potrebna diuretična terapija. Ko se srčnožilni sistem prilagodi na novo hemodinamično
stanje, se klinično stanje stabilizira.
Ali obstaja starostna meja za TAVI?
V začetku klinične uporabe perkutanih aortnih zaklopk so bili za metodo zdravljenja
izbrani bolniki z visokim opreativnim tveganjem (ES, logES). Praviloma so bili to tudi
bolniki starejši od 82 let. S pridobivanjem pozitivnih izkušenj in z dokazi randomiziranih
študij pa je ta način zdravljenja primeren tudi za mlajše bolnike (praviloma starejše od 75
let), za bolnike s srednje visokim operativnim tveganjem ter nižjo stopnjo komorbidnosti.
Absolutnih maksimalnih starostnih meja ni. TAVI konzilij se o primernosti bolnika odloča
individualno, pomemben kriterij je biološka starost bolnika, njegova lucidnost, gibljivost,
volja do življenja, samostojnost pri dnevnih opravilih.
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Slika 5. Pogled v prihodnost. Opredelitev starostnih skupin bolnikov za TAVI. Vloga
kirurške zamenjave pri zdravljenju bolnikov z zožitvijo aortne zaklopke.

Ali lahko BAV nadomesti TAVI?
BAV se je razvila kot prvi poizkus nekirurškega zdravljenja aortne stenoze v poznih
osemdesetih letih. Prvo dilatacijo s pristopom preko femoralne arterije je opravil
Cribier na treh kritično bolnih bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ali v kardiogenem
šoku. Sledile so številne študije, ki so pokazale, da lahko z BAV pomembno povečamo
zoženo aortno ustje. Mehanizem razširitve in spremembe, ki na aortni zaklopki nastopijo
po širjenju, niso popolnoma raziskani. Na modelih in vitro in in vivo so dokazali, da z
napihovanjem dilatacijskega balončka na področju aortnega ustja dosežemo natrganje
znotraj kalciniranih nodularnih depozitov žepkov, razteg in ločitev zraslih žepkov, kar
omogoča boljše odpiranje žepkov in povečanje površine ustja. Morfologija degenerativno
spremenjene in zožene zaklopke ni vedno enaka in je odvisna predvsem od etiologije
aortne stenoze. S tem je povezan tudi sam mehanizem in končni uspeh širjenja zaklopke.
Ugoden hemodinamični učinek BAV navadno traja 6-12 mesecev po posegu, po čemer
se aortna zaklopka ponovno zoži. Zaradi slabega dolgoročnega učinka BAV ne vpliva na
dolgoročno preživetje. Zaradi kratkoročnega hemodinamičnega učinka, odsotnosti vpliva
na preživetje in možnih periproceduralnih zapletov (Tabela 4), BAV ni alternativa kirurški
zamenjavi aortne zaklopke in tudi ni alternativa za TAVI.
Tabela 4. Zapleti, povezani z balonsko dilatacijo aortne zaklopke. Podatki za UKC Ljubljana
(2009-2013), povzeto po doktorskem delu Polonce Kogoj, dr.med.
spremenljivke

celotna skupina bolnikov, n = 228 (n=228)

skupno število večjih zapletov, n (%)

26 (11,4)

znotraj bolnišnična umrljivost, n (%)

12 (5,3)

umrljivost povezana s posegom, n (%)

3 (1,3)

žilni zapleti, n (%)
večji, n (%)
manjši, n (%)

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

potreba po stalnem PM, n (%)

1 (0,4)

CVI/TIA, n (%)

3 (1,3)

poškodba obroča aortne zaklopke, n (%)

0

tamponada srca, n (%)

2 (0,8)

akutni miokardni infarkt, n (%)

2 (0,8)

akutna ledvična odpoved, n (%)

3 (1,3)

huda aortna regurgitacija, n (%)

0

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

Indikacije za BAV
Vzporedno z razvojem perkutanih zaklopk, se je zadnja leta začela ponovno uporabljati in
razvijati tudi BAV. V klinični praksi BAV uporabljamo:
• za premostitveno zdravljenje do kirurške zamenjave aortne zaklopke ali do TAVI pri
hemodinamsko nestabilnih bolnikih ter za premostitveno zdravljenje pri bolnikih s
pridruženo boleznijo, ki zahteva takojšnje kirurško zdravljenje, npr. maligna bolezen. V
tem primeru BAV predstavlja začasno zdravljenje aortne stenoze, s čimer se zagotovi
večjo varnost kirurškemu posegu. Pozneje se glede na klinični potek po kirurškem
posegu opredeli optimalno zdravljenje aortne stenoze;
• za paliativno zdravljenje v izbranih, posameznih primerih hudo simptomatskih
bolnikov, ki niso primerni niti za kirurško niti perkutano zdravljenje aortne stenoze;
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• v nekaterih primerih kot diagnostični postopek pri bolnikih s pridruženo mitralno
regurgitacijo in/ali pljučno hipertenzijo. Po BAV ocenimo hemodinamične posledice
razbremenitve levega prekata in s tem predvidimo, kakšen bo učinek po kirurškem ali
perkutanem zdravljenju;
• za hitro simptomatsko terapijo bolnikov s kardiogenim ali septičnim šokom in
pridruženo pomembno aortno stenozo.

Slika 6. Sodobna hibridna operacijska dvorana omogoča večjo varnost, razvoj hibridnih
tehnik operativnega zdravljenja in uvajanje novih metod perkutanih posegov na srcu: TAVI
preko femoralne arterije, Evolure R 29 mm, UKC Lj; April 2016. (Foto: dr.Cerar A.) Na sliki:
z leve: dipl. ing. radiol.: Čadej Matevž, MS: Lorenčič Kristjan, zdravnika: Simon Terseglav, dr.
med., prof. dr. Matjaž Bunc,dr. med.

ZAKLJUČKI
1. Perkutana implantacija aortne zaklopke (TAVI) je uveljavljena klinična metoda zdravljenja
aortne stenoze in predstavlja vsaj deloma komplementarno metodo kirurški zamenjavi
aortne zaklopke.
2. Za izbor bolnikov za TAVI obstajajo mednarodna priporočila, dokončno odločitev o
izboru bolnikov pa sprejme TAVI konzilij (TAVI team), v katerem sodelujejo: lečeči zdravnik,
anesteziolog, kardiovaskularni kirurg, kardiologi, usmerjeni v ultrazvočne preiskave srca,
interventni kardiologi in po potrebi še drugi specialisti ustreznih strok.
3. Postavitev perkutane zaklopke poteka z različnimi pristopi. V večini primerov uporabljamo
pristop preko femoralnih arterij, ki je za bolnika najmanj travmatski, ne zahteva splošne
anestezije in omogoča hitro okrevanje bolnikov po posegu.
4. Varnost TAVI se vseskozi izboljšuje zaradi tehničnih izboljšav zaklopk, boljših kliničnih
izkušenj operaterjev ter poznavanja in preprečevanja možnih zapletov. Trenutno so
izboljšave TAVR usmerjene v zmanjševanje puščanja ob aortni zaklopki, zmanjšanje
potrebe po vstavitvi srčnih spodbujevalnikov ter preprečevanje možganskih kapi.
5. Po TAVI bolniki, ki ne potrebujejo antikoagulacijske zaščite zaradi drugih bolezni, prejemajo
dvojno antiagregacijsko zaščito 3 mesece, nato pa doživljenjsko 100 mg acetilsalicilne
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kisline. V primeru, ko bolnik potrebuje antikoagulacijsko zaščito zaradi drugih bolezni,
dodatna antiagregacijska zaščita po TAVI ni potrebna.
6. Vsaj v prvem letu po TAVI se bolnike spremlja pri specialistu. V akutnem obdobju
po postavitvi perkutane zaklopke lahko bolnika ogrožajo krvavitve iz vbodnega mesta.
Kakšna bo trajnost TAVI zaklopk še ni znano, trenutno imamo trdne klinične dokaze za
trajnost perkutanih zaklopk 7 let.
7. Balonska dilatacija aortne zaklopke (BAV) je metoda zdravljenja, ki ima v klinični praksi
še vedno opazno vlogo. Zaradi zgolj kratkoročnih učinkov na zožitev aortne zaklopke se
BAV uporablja navadno s ciljem akutnega izboljšanja hemodinamike aortne zaklopke,
dolgoročno pa z BAV ne moremo primerljivo nadomestiti kirurške zamenjave aortne
zaklopke ali TAVI.
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UVOD
Prevalenca atrijske fibrilacije (AF) narašča in je večja v razvitem svetu kot v deželah v
razvoju (1). Najpomembnejši vzrok je staranje populacije, saj je kar 70 % oseb z AF starih
od 65 do 85 let. Novejša evropska kohortna raziskava je potrdila starejše ugotovitve,
da je incidenca AF največja pri starostnikih moškega spola - skoraj 15/1000 oseb-let
(2). Drugi dejavniki tveganja so bili še: hipertenzija, debelost, preboleli srčni infarkt in
možganska kap. V skoraj 10-letnem obdobju spremljanja so imeli ti bolniki več srčnožilnih
dogodkov, pogosteje so zboleli s srčnim popuščanjem in večja je bila celokupna smrtnost kot pri vrstnikih brez AF. Starostnik je torej bolj ogrožen zaradi AF. Vzroka sta dva
- sam proces staranja srca z vsemi posledicami in večja prevalenca pridruženih bolezni.
Ko nastopi AF, se kakovost starostnikovega življenja in prognoza pridruženih bolezni še
dodatno poslabšata.
Gerontologi delijo starostnike v tri podskupine: mlajši starostniki (60-75 let), starostniki
(75-85 let) in osebe visoke starosti (> 85 let). V splošnem lahko rečemo, da sta antikoagulacijska zaščita in vzdrževanje frekvence z zdravili temelj zdravljenja starostnika z AF
(3). Pri obravnavi posameznika je seveda potrebno upoštevati tudi biološko starost. Pri
mlajšem starostniku s paroksizmalno AF pride v poštev vzdrževanje sinusnega ritma,
tudi z ablacijskim posegom, tako kot pri mlajših bolnikih.
Omenjamo še klinično nemo AF, ki je pogostejša kot smo menili doslej. V populaciji bolnikov z vsajenim srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem in brez anamnestičnega
podatka o AF je bila zabeležena v 17-35 % (4). Nema AF ima verjetno enako neugodne
posledice kot simptomatska in jo pri starostniku še težje odkrijemo. Še ne vemo, kako veliko je tisto breme neme AF, ki poveča tveganje za možgansko kap ali srčno popuščanje.

Starostne spremembe v atrijih
Procesi staranja v srcu s svojimi posledicami so najpomembnejši dejavnik tveganja za
pojav AF. Proces staranja srca zajema kompleksne patofiziološke spremembe na nivoju
tkiv, celic in na molekularnem nivoju (5). Zmanjšuje se število kardiomiocitov, ki zato hipertrofirajo. V zunajceličnem matriksu je vse več fibroze. Kopiči se transtiretinski amiloid.
Zato se zmanjša kompliansa miokarda. Povečajo se polnitveni tlaki srca. Razširi se levi
atrij. Njegov volumen se od tretje do osme dekade poveča kar za 50 %. Na mitralnem
obroču se nalaga kalcij. Tu so še spremembe: v delovanju jonskih kanalčkov, adrenergičnih receptorjev, encimov in v nevrohumoralni signalizaciji. Posledice so: počasnejši
srčni utrip, slabši kontraktilnost in relaksacija, upočasnjena repolarizacija, avtonomna
disfunkcija, hipertrofija miokarda in posledični - proaritmičnost in diastolična disfunkcija.
Pri 5-10 % starostnikov so ugotovili atrijske dodatne utripe (AES) v standardnem EKG.
Salve AES je imelo 13-50 % starostnikov v 24-urnem ambulantnim EKG. Od teh jih je
kasneje 15 % zbolelo z AF (v kontrolni skupini samo 1 %). Tudi atrijska tahikardija sprožena
s telesnim naporom je napovedala večjo verjetnost AF v kasnejših letih. Vse navedeno
torej prispeva k večji incidenci AF pri starostniku.
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Preprečevanje kardioemboličnih dogodkov – najpomembnejši cilj
Možganska kap ali drug kardioembolični dogodek je najtežji zaplet AF. AF ugotovimo pri
tretjini bolnikov z ishemično kapjo, ki je pogosto usodna ali pa povzroči invalidnost (6).
Tveganje za kap ali za krvavitev moramo pri vsakem bolniku z atrijsko fibrilacijo dobro
pretehtati. Pri tem si pomagamo z dobrima kliničnima točkovalnikoma – CHA2DS2-VASc in HAS-BLED. Danes imamo na voljo vrsto zdravil za kakovostno antikoagulacijsko
zaščito. O tem bo več govora v drugih prispevkih.

Vzdrževanje srčne frekvence – temeljni cilj
Poleg preprečevanja možganske kapi z antikoagulacijskim zdravljenjem, poznamo dve
strategiji zdravljenja bolnikov z AF – vzdrževanje sinusnega ritma in vzdrževanje normalne srčne frekvence ob AF. Farmakološko vzdrževanje sinusnega ritma je malo učinkovito, ne odpravi vzrokov AF in stranski učinki so pogosti. Na ta način lahko sicer prekinemo
napad, zmanjšamo pogostost in trajanje napadov, redko pa AF odpravimo. Zato ni nenavadno, da v raziskavah, ki so primerjale obe strategiji, niso ugotovili pomembnih razlik
v obolevnosti, smrtnosti ali kakovosti življenja. Katetrska ablacija AF je v zadnjih letih
izboljšala uspešnost vzdrževanja stabilnega sinusnega ritma, kar bo morda učinkovalo
tudi na dolgoročne srčnožilne kazalce. Na tem področju potekata dve raziskavi – EAST in
CABANA. Rezultate pričakujemo v naslednjih letih. Po naših podatkih je katetrska ablacija AF najuspešnejša metoda zdravljenja pri mlajših moških s paroksimalno obliko AF in
normalnim izvidom MR slikanja srca – torej brez pomembnih pridruženih bolezni srca (7).
Kadar ocenimo, da ne bo mogoče vzdrževati stabilnega sinusnega ritma, kot je to pogosto pri starostniku, se odločimo za drugo strategijo zdravljenja – za vzdrževanje srčne
frekvence v normalnih okvirih. Normalna srčna frekvenca ob AF je tista, ki zagotavlja
srčni minutni volumen za fiziološke potrebe bolnika brez neželenih posledic prehitrega
utripa (tahikardna kardiomiopatija, srčno popuščanje, simptomi), kakor tudi prepočasnega utripa (bradiaritmija, utrudljivost, omotica) (3). Ocenjujejo, da je primerna srčna
frekvenca v mirovanju za bolnika s kronično AF 80–110 utripov/min. Ohlapnejša kontrola frekvence zadošča za tiste bolnike z malo simptomi in ohranjeno srčno funkcijo,
medtem ko pa je potrebno pri tistih s simptomi, slabšo srčno funkcijo in kadar želimo
doseči uspešno resinhronizacijsko zdravljenje s spodbujevalnikom, znižati srčno frekvenco odločneje. Ko je zdravljenje vpeljano, bolnik pa je še vedno simptomatski, preverimo
ustreznost srčne frekvence z obremenitvenim testom ali s 24-urnim ambulantnim EKG.
Algoritem odločanja prikazujemo na Sliki 1. V Tabeli 1 pa prikazujemo zdravila in njihove
odmerke, ki jih predpisujemo za vzdrževanje normalne srčne frekvence ob AF.

SKLEP
AF je aritmija starostnikov, ki poslabšuje kakovost njihovega življenja in prognozo. Temelj
zdravljenja sta dobra antikoagulacijska zaščita in vzdrževanje frekvence v normalnem
območju. Pri mlajših starostnikih in pri nekaterih bolnikih v visoki starosti pa še vedno
lahko poskušamo z vzdrževanjem sinusnega ritma, tudi s katetrsko ablacijo. To so predvsem bolniki s paroksizmalno AF, ohranjeno srčno funkcijo in brez pomembnih pridruženih bolezni.
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Slika 1. Algoritem odločanja pri starostniku z atrijsko fibrilacijo – strategija vzdrževanja
normalne srčne frekvence (3).
AF – atrijska fibrilacija, SR – sinusni ritem, EKG – standardni EKG, LV – levi ventrikel, CRT – resinhronizacijsko
zdravljenje

Tabela 1. Zdravila za vzdrževanje normalne srčne frekvence pri bolniku z atrijsko fibrilacijo (3).
Intravenski odmerek

Oralni odmerek

Kontraindikacije

Blokatorji receptorjev beta
metoprolol

2,5-5 mg bolus v 2 min;
do 4 odmerki

25-100 mg/12 ur

akutno srčno popuščanje
ali huda astma

bisoprolol

-

1,25-20 mg/24 ur

akutno srčno popuščanje
ali huda astma

esmolol

0,5 mg/kg bolus v 1 min
0,05-0,2 mg/kg/min,
do 48 ur

-

akutno srčno popuščanje
ali huda astma

karvedilol

-

3,125-50 mg/12 ur

akutno srčno popuščanje
ali huda astma

nebivolol

-

2,5-10 mg/24 ur

akutno srčno popuščanje
ali huda astma

Nehidropiridinski antagonisti kalcijevih kanalčkov
verapamil

2,5-10 mg bolus v 2 min

40-80 mg/8-12 ur do
480 mg/24 ur (počasno
sproščanje)

srčno popuščanje,
prilagoditev odmerka pri
jetrni in ledvični okvari,

diltiazem

-

60-120 mg/8 ur

srčno popuščanje,
prilagoditev odmerka pri
jetrni in ledvični okvari,

0,5 mg (0,75-1,5 mg v 24 urah)

0,0625-0,25 mg/24 ur

WPW, večja smrtnost pri
prekoračenem odmerku,
prilagoditev odmerka pri
ledvični okvari

300 mg v 250 ml 5% glukoze, v
30-60 min po centralnem katetru,
nato 900-1200 mg/24 ur v 5001000 ml 5% glukoze

100-200 mg/24 ur

dolga doba QT

Digitalisovi glikozidi
digoksin

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

UVOD
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša obstojna motnja srčnega ritma. Pogostnost hitro narašča s starostjo in med starejšimi od 80 let zajame že do 10 % oseb. Zaradi nenehnega staranja prebivalstva, daljšega preživetja bolnikov s srčnožilnimi boleznimi in boljše
razpoznave aritmije, število starostnikov z AF strmo narašča.
Možganske kapi, ki so najpomembnejši zaplet AF, so pri starostnikih pogostejše kot pri
mlajših bolnikih z AF, saj lahko pri osebah starejših od 80 let pojasnimo s to motnjo ritma več kot tretjino vseh možganskih kapi. Kardioembolične možganske kapi so pri večini
bolnikov obsežne, povezane z visoko umrljivostjo ali pa povzročijo hudo nevrološko prizadetost. Pri starostnikih z AF so pogostejše tudi kognitivne motnje.
Pri starostnikih je AF pogosto asimptomatska, zato neredko ostane neprepoznana in je
možganska kap lahko prva manifestacija motnje srčnega ritma.
Tveganje za trombembolijo in tveganje za krvavitev
Tveganje za možgansko kap ob AF se povečuje s starostjo. Tako se neodvisno od ostalih dejavnikov tveganja relativno tveganje z vsako dekado poveča za 40 %, posebno
ogrožene so starejše ženske. Zvečano tveganje za nastanek strdka v avrikuli levega
preddvora in posledično trombembolijo je odraz patofizioloških sprememb. S staranjem
se povečuje koncentracija koagulacijskih faktorjev in zmanjša aktivnost fibrinolitičnega
sistema, zato je zvečana nagnjenost k strjevanju krvi. Značilna je tudi disfunkcija endotelija in spremembe v viskoznosti krvi. Poleg sprememb v starosti neodvisnih od sočasnih
bolezni imajo starostniki pogosto pridružena obolenja, kot so hipertenzija, koronarna
bolezen, sladkorna bolezen, srčno popuščanje, ki ob AF dodatno povečajo tveganje za
trombembolične zaplete. Podobno kot pri vseh mlajših bolnikih tveganje za možgansko
kap pri starostnikih ocenimo s pomočjo točkovnega sistema imenovanega CHADS2 in
CHA2DS2–VASc. Pri vseh starostnikih z AF, ki nimajo zadržkov, je priporočljivo antikoagulacijsko zdravljenje.
Tveganje za krvavitve ob protitrombotičnem zdravljenju je pri starostnikih večje kot pri
mlajših bolnikih. Zaradi amiloidne angiopatije je povečana prepustnost žilne stene, motena je adhezija in agregacija trombocitov. Največ je krvavitev iz zgornjih in spodnjih prebavil, saj imajo starostniki neredko pridružena obolenja, kot so divertikli kolona z divertikulitisom, angiodisplazije, tumorji in ishemija črevesja. V primerjavi z mlajšimi bolniki je
v starosti tudi več znotrajlobanjskih krvavitev, kar pripisujemo tako odlaganju amiloida s
poškodbo žilne stene kot zvečanemu tveganju za poškodbe glave ob pogostejših padcih.
S starostjo se spremenita farmakokinetika in farmakodinamika zdravil. Spremembe so
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številne in vključujejo več organskih sistemov. Tako je spremenjen porazdelitveni volumen, spremenjena je jetrna funkcija z zmanjšano aktivnostjo encimov vključenih v metabolizem zdravil, spremenjene so transportne molekule, predvsem pa se s starostjo
zmanjšuje ledvična funkcija, ki jo pogosto dodatno okvarijo pridružena obolenja, kot so
arterijska hipertenzija in sladkorna bolezen. Ob vseh omenjenih spremembah lahko pride do kopičenja zdravil in povečanega tveganja za zaplete. Poleg tega starostniki zaradi
številnih bolezni pogosto jemljejo različna zdravila, med katerimi prihaja do medsebojnih
interakcij, kar še dodatno povečuje možnost zapletov.
Zaradi zvečanega tveganja za krvavitev je odločitev o vrsti in intenziteti antikoagulacijkega zdravljenja pri starostnikih pogosto težavna. Pozorni moramo biti na morebitno
sočasno zdravljenje z nesteroidnimi antirevmatiki, zdravljenje z zaviralci protonske črpalke pri ogroženih bolnikih, urejenost krvnega tlaka in preprečevanje padcev in poškodb.
Ključno je sodelovanje bolnika in njegovih svojcev ali skrbnikov, saj je učinkovito in varno
zdravljenje mogoče izpeljati le ob dobrem poznavanju bolnika, njegovih zdravstvenih težav in okoliščin, v katerih se nahaja.

Protitrombotično zdravljenje
Zaviralci vitamina K
Kljub pomanjkljivostim zdravljenja z zaviralci vitamina K zaradi ozkega terapevtskega
okna, dolge razpolovne dobe, številnih interakcij s prehrano in zdravili ter zahtevnosti
zdravljenja zaradi rednih laboratorijskih kontrol, so številne raziskave dokazale ugodno
razmerje med koristmi in tveganjem zdravljenja tudi pri bolnikih po 80. letu starosti.
Zdravljenje namreč prepreči bistveno več možganskih kapi v primerjavi s številom krvavitev in njihovimi posledicami, ki jih bolniki utrpijo ob zdravljenju. Ob zdravljenju moramo
biti pozorni na posebnosti farmakodinamike zaviralcev vitamina K v starosti. Starostniki
praviloma potrebujejo manjše odmerke varfarina. Zaradi tega neredko pride do pretiranega učinka zdravil na začetku zdravljenja in povečanega tveganja za krvavitev, zaradi
česar so priporočljive pogostejše kontrole. Učinek zdravila tudi počasneje izzveni zato
praviloma opustimo zdravilo vsaj 5-7 dni pred načrtovanimi posegi z velikim tveganjem
za krvavitev.
Neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila
V Sloveniji imamo od neposrednih peroralnih antikoagulacijskih zdravil (NOAK) na razpolago: dabigatran, rivaroksaban in apiksaban. Ta zdravila imajo pred zaviralci vitamina
K številne prednosti, saj imajo predvidljivo delovanje, zaradi česar redne laboratorijske
kontrole niso potrebne, kratko razpolovno dobo in malo interakcij z zdravili, kar je posebej
pomembno pri starejših bolnikih, ki neredko prejemajo številna zdravila. Vsa NOAK se
izločajo preko ledvic, v največji meri dabigatran, zato moramo biti posebej pozorni na
bolnikovo ledvično funkcijo. Absoluten zadržek z uporabo zdravil je ocenjeni kreatininski
klirens pod 30ml/min. Pri starejših bolnikih moramo redno spremljati ledvično funkcijo. V
kolikor se ta v času zdravljenja poslabša, je potrebna prilagoditev odmerka ali pa zamenjava antikoagulacijskega zdravila
Pri starostnikih z AF je učinkovitost in varnost zdravljenja z NOAK v primerjavi z varfarinom podobna kot pri mlajših bolnikih. To so potrdile tako randomizirane raziskave kot
registri zdravljenja v vsakodnevni praksi. Ob zdravljenju z NOAK so opazovali več krvavitev iz prebavil, vendar bistveno manj znotrajlobanjskih in smrtnih krvavitev. Zelo po-
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membno je prilaganje intenzitete zdravljenja. Odmerek dabigatrana prilagajamo tako,
da vsi starostniki po 75. letu prejmejo dvakrat 110 mg, odmerek rivaroksabana zmanjšamo na 15 mg pri bolnikih s kreatininskim klirensom pod 50ml/min, odmerek apiksabana
pa zmanjšamo na dvakrat 2,5 mg pri starejših od 80 let, če imajo vrednost serumskega
kreatinina več kot 133μmol/l ali telesno težo manj kot 60 kg.
Antiagregacijska zdravila
Kljub temu, da je zdravljenje z aspirinom v preprečevanju možganske kapi pri bolnikih z
AF bistveno manj učinkovito kot antikoagulacijsko zdravljenje, se tovrstno zdravljenje še
vedno pogosto uporablja pri starostnikih. Odločitev za zdravljenje z aspirinom pogosto
temelji na predpostavki, da je tveganje za krvavitev majhno, kar ne drži, saj se tveganje
za krvavitev predvsem pri starostnikih podvoji in se ne razlikuje bistveno od antikoagulacijskega zdravljenja.
Kombinaciji antikoagulacijkega in antiagregacijskega zdravljenja se zaradi velike ogroženosti za krvavitve izogibamo in po njej posežemo le, kadar je to nujno potrebno.

ZAKLJUČEK
Zaradi velikega tveganja tako za trombembolične zaplete kot krvavitve je odločitev in
spremljanje protitrombotičnega zdravljenja starostnikov posebno težavno. Najpogostejši razlogi za opustitev zdravljenja so veliko tveganje za krvavitev, nagnjenost k padcem in poškodbam, slabo sodelovanje in odklonilnost bolnika, slaba prognoza bolnika in
odločitev o simptomatskem zdravljenju, neredko pa tudi pretirana zaskrbljenost zdravnika in bolnika. V vsakodnevni praksi so mnogi zdravniki še vedno zadržani do uvedbe
zdravljenja kljub temu, da podatki kažejo, da je pri pravilni izbiri vrste in odmerka zdravila,
ustrezni informiranosti in rednem spremljanju bolnika, zdravljenje pri večini starostnikov
učinkovito in varno.
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UVOD
Starostniki (starost > 65 let) predstavljajo naraščajoč delež v obravnavi bolnikov s koronarno boleznijo. V višji starostni skupini je višja prevalenca koronarne bolezni, večji
je tudi delež tistih s hujšo prizadetostjo (večžilna koronarna bolezen, zožitev debla leve
koronarne arterije, oslabljeno delovanje levega prekata). Simptomi koronarne bolezni
so pri starostnikih pogosteje netipični, večja je tudi pojavnost neme miokardne ishemije.

Osrednji del
Zaradi staranja populacije, boljše prognoze po prebolelem akutnem koronarnem sindromu in širše uporabe diagnostičnih preiskav se prevalenca stabilne koronarne bolezni
pri starostnikih zvišuje. Stabilna koronarna bolezen vključuje bolnike s stabilnim obremenitvenim pragom za angino pektoris (ali kliničnim ekvivalentom kot na primer bolečino v
roki ali dispnejo), stabilne bolnike po akutnem koronarnem sindromu in asimptomatske
bolnike s pozitivnim izvidom diagnostične preiskave. Starost je močan neodvisni napovednik koronarne bolezni. V primerjavi s starostno skupino 45-64 let se prevalenca angine pektoris v starostni skupini 65-84 let pri obeh spolih podvoji (na 10-12 % pri ženskah
in 12-14 % pri moških) (1). Letna incidenca stabilne angine pektoris je v starostni skupini
75-84 let pri obeh spolih 4-krat višja kot v starosti 45-64 let in znaša 4 % (2).
Koronarna bolezen ima pri starostnikih pogosto drugačne karakteristike kot pri mlajših.
Pogostejša je večžilna korornarna bolezen, več je zožitev debla leve koronarne arterije
in pogostejša je oslabljena krčljivost levega prekata. Anatomska zožitev epikardialnih
arterij pa ni edini mehanizem miokardne ishemije pri starostnikih. Pogosti so še mikrovaskularna prizadetost, okvare endotelija, žilni spazmi in mikroembolizmi (3). Klinična prezenatcija stabilne koronarne bolezni, samopercepcija bolezni in tudi izhod bolezni se pri
starostnikih med spoloma razlikujejo. Raziskava TIME, ki je vključila starostnike > 75 let je
pokazala, da so v primerjavi z moškimi imele ženske ob manj izraženi prizadetosti epikardialnih arterij primerljive klinične simptome angine pektoris, ob tem pa slabšo kvaliteto
življenja in večjo umrljivost (4). Obravnava stabilne koronarne bolezni tako ne pomeni
le ugotavljanja in zdravljenja pomembne prizadetosti epikardialnih arterij, temveč tudi
drugih mehanizmov miokardne ishemije.
Obremenitveno testiranje z EKG-, ehokardiografsko- ali scintigrafsko interpretacijo je
tudi pri starostnikih pomemben funkcionalni test ugotavljanja prisotnosti koronarne
bolezni. Zaradi zmanjšane zmogljivosti, komorbidnosti ali telesne krhkosti je namesto
ergometrične pri starostnikih večkrat potrebna farmakološka obremenitev. Napovedna
vrednost obremenitvenega testiranja se v starosti zmanjša. Ob večji prevalenci koronarne bolezni so negativni izvidi obremenitvenih testiranj pogosteje lažno negativni. Za-
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radi pogostejših sočasnih EKG sprememb (preboleli infarkt, hipertrofija levega prekata,
prevodne motnje) so pogostejši tudi lažno pozitivni izvidi.
Starost je v visoki starostni skupini najmočnejši napovednik umrljivosti in zmanjšuje prognostični pomen ostalih klasičnih dejavnikov tveganja. Kadar je obremenitveno testiranje
izvedljivo (pri približno 50 % starostnikov), lahko daje tudi pri starostnikih pomembne
prognostične napovedi: negativen izvid obremenitvenega testa ob jemanju zdravil za
zdravljenje koronarne bolezni napoveduje dobro 1-letno prognozo (5). Vsebnost koronarnega kalcija (ang. calcium score), ki s starostjo narašča, je tudi pri starostnikih dober
napovednik umrljivosti. Visoka vsebnost kalcija (> 400 po Agatstonu) napoveduje visoko
5-letno umrljivost pri asimptomatskih starostnikih > 80 let (81 % umrljivost pri moških
in 56 % pri ženskah). Nizka vsebnost koronarnega kalcija (< 10 po Agatstonovi metodi)
pa tudi v starostni skupini > 80 let napoveduje nizko 5-letno umrljivost (3 % pri moških
in 2 % pri ženskah) (6). Naraščanje vsebnosti koronarnega kalcija dobro sovpada z naraščanjem verjetnosti pomembnih (> 50 %) koronarnih zožitev ob koronarni CT angiografiji (CCTA) kot invazivni koronarografiji. Zelo visoke vsebnosti koronarnega kalcija (>
1000) onemogočajo CCTA oceno koronarnih zožitev (7). V večji retrospektivni raziskavi
asimptomatskih in simptomatskih starostnikov (> 70 let) se delež s CCTA ugotovljenih
pomembnih koronarnih zožitev med skupinama ni pomembneje razlikoval. V skupini
asimptomatskih starostnikov je bilo manj revaskularizacijskega zdravljenja, umrljivost pa
je bila večja (8).
Invazivna koronarna diagnostika (koronarografija) je tudi pri starostnikih standardna
potrditvena preiskava koronarne bolezni. Ponekod je delež funkcionalnih testov (obremenitvena testiranja) pred koronarografijo pri starostnikh zelo nizek, okoli 50 % (9). Odsotnost funkcionalnega testiranja pred koronarografijo lahko oteži vrednotenje angiografsko ocenjenih zožitev koronarnih arterij. Pri hemodinamskem merjenju pomembnosti
koronarnih zožitev (ang. fractional flow reserve, FFR) so imeli starejši bolniki v primerjavi
z mlajšimi kljub podobni angiografski oceni pomembnosti koronarnih zožitev manj funkcionalno pomembnih zožitev (FFR >0.80) (10). Drugače povedano, zgolj angiografska
ocena pomembnosti koronarnih zožitev lahko pri starostnikih nepotrebno poveča verjetnost revaskularizacije. Delež koronarografij z dodanim FFR je pri starostnikih nizek (9).

ZAKLJUČEK
Prevalenca koronarne bolezni se pri starostnikih poveča in se po spolu izenači. Poleg
zožitev epikardialnih arterij so pri starostnikih pogostejši tudi drugi mehanizmi miokardne ishemije. Netipični simptomi, pogostejše komorbidnosti, telesna krhkost in nižje napovedne vrednosti otežujejo izvedbo in vrednotenje neinvazivnih diagnostičnih testov.
Koronarografija je tudi pri starostnikih standardna potrditvena preiskava, angiografska
ocena funkcionalne pomembnosti koronarnih zožitev pa je manj zanesljiva kot pri mlajših
bolnikih. Za izbiro načina zdravljenja je pri starostnikih zaželena kombinacija preiskav z
anatomskim prikazom koronarne bolezni in oceno funkcionalne pomembnosti anatomskih sprememb.
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ZDRAVLJENJE STABILNE KORONARNE BOLEZNI Z
ZDRAVILI PRI STAROSTNIKU
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Globalni podatki postavljajo srčnožilne bolezni na vodilno mesto med vzroki umrljivosti.
Tako je v letu 2012 zaradi srčnožilnih bolezni v svetovnem merilu umrlo 17,5 milijonov
ljudi, kar je predstavljalo 31 % vseh smrti, več kot 80 % slednjih se je zgodilo v nizko in
srednje razvitih državah. Srčnožilne bolezni v Evropi povzročajo več kot 2 milijona smrti
letno in tudi tu predstavljajo glavni vzrok smrti, čeprav so v 12 državah to mesto že prevzele rakaste bolezni.
Z naraščajočo pričakovano življenjsko dobo se delež populacije starejših od 60 let veča
hitreje kot velikost celotne poulacije; svetovne ocene so, da bo na svetu leta 2050 okrog
2 milijardi ljudi starejših od 50 let (1). Vzporedno s staranjem populacije narašča tudi
pojavnost akutnega koronarnega sindroma (AKS) in atrijske fibrilacije (AF), dveh najpogostejših indikacij za dvojno antiagregacijsko zdravljenje (ang. "dual antiplatelet therapy-DAPT”) ali antikoagulantno terapijo (AKT). Čeprav natančna razmejitev ni jasna in
verjetno nikoli ne bo možna, obstaja splošni dogovor, da velja termin starostnik za osebo
staro 75 let ali več, dejansko pa najdemo v literaturi tudi znižanja te meje do starosti
65 let ali več (2,3). V letu 2000 je bilo 12 % populacije v ZDA starejše od 65 let; 27 % teh
je bilo starejših od 85 let, predviden odstotek prebivalstva starejšega od 65 let za leto
2030 je 20 %, kar pomeni praktično podvojitev odstotka v samo 30 letih.
Populacija starostnikov je specifična, o njih imamo zelo malo podatkov iz randomiziranih
kliničnih raziskav, Bolniki mlajši od 65 let imajo drugačen profil tveganja za srčnožilne
bolezni kot bolniki starejši od 75 let; starostniki imajo tako manj kajenja in debelosti, več
arterijske hipertenzije, sladkorne bolezni, hiperlipidemij in pozitivne družinske anamneze
koronarne bolezni, več komorbidnosti (možganska kap, kronična ledvična insuficienca,
srčno popuščanje), pogosteje gre za ženske, depresijo in neurejene socialne razmere s
posledično nižjo terapevtsko komplianco (5). Starostniki prihajajo v urgentne ambulante
kasneje, imajo pogosteje atipično klinično sliko, diagnoza je postavljena kasneje, testi so
pogosteje lažno pozitivni ali negativni, zdravljenje pa pogosto zaradi strahu pred zapleti bolj konzervativno. Posledično so tudi končni izidi zdravljenja pri starostnikih slabši,
vključno z umrljivostjo, ki je višja. Dolgoročno na slabše izide zdravljenja vpliva tudi slabša
komplianca, vzrok slednje je multifaktorski. Starostnike označujejo tudi s staranjem povezane spremembe fizoloških procesov in s tem povezane farmakokinetične in farmakodinamske specifike.
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V sklop standardne sheme zdravljenja starostnikov s stabilno koronarno boleznijo sodijo
zdravila, ki lajšajo simptome bolezni in zdravila, ki preprečujejo progres oziroma ponovitve bolezni. Poenostavljeno lahko shemo zdravljenja razdelimo v 6 podskupin:
1. Antiagregacija/antikoagulacija
2. ACEI/ARB
3. Zaviralec adrenergičnih receptorjev beta
4. Statin
5. Nitrat, antagonist kalcijevih kanalčkov
6. Ranolazin, trimetazidin, ivabradin, nikorandil
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Glede antiagregacije in antikoagulacije večina virov svetuje pazljivost pri uporabi
v starosti več kot 70-75 let, izogibanje bolusnim odmerkom in pazljivost pri komorbidnosti ter natančnejši nadzor bolnikov na AKT in nadzor nad sočasnim jemanjem
več zdravil z antikoagulantnim oziroma antiagregacijskim učinkom. Pri vseh novejših
antiagregacijskih zdravilih je kontraindikacija pri starostnikih intrakranialna krvavitev, pri prasugrelu tudi ishemična možganska kap ali TIA (6).
ACE zaviralci nimajo direktnega antianginoznega učinka, delujejo posredno preko
znižanja »afterloada«, pomembno izboljšujejo končne izide pri kronični stabilni koronarni bolezni, kot so pokazale številne raziskave npr. HOPE, EUROPA...
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta delujejo antianginozno preko več mehanizmov, pri starostnikih je potrebna pazljivost pri motnjah prevajanja, saj pri ljudeh
starejših od 75 let deluje še manj kot 10 % pacemakerskih v prevodnem sistemu.
Preferirani so beta-1 selektivni agensi vendar je potrebna pazljivost pri zdravilih, ki
se izločajo preko ledvic, kot npr. atenolol, saj je pogostnost renalne insuficience in s
tem možnost zapletov pri starostnikih večja. Pazljivost je v tej skupini potrebna tudi
pri starostnikih z bronhialno astmo in KOPB.
Pomen statina pri zdravljenju stabilne koronarne bolezni dokazujejo številne raziskave; najbolj ciljno naravnana na starostnike je bila raziskava PROSPER, podanalize starostnikov pa so na razpolago tudi iz številnih drugih randomiziranih multicentričnih raziskav, kot npr. HPS, TNT, JUPITER…
Nitrati delujejo antianginozno, smernice preferirajo kratkodelujoče nitrate, ki delujejo v 1-3 minutah, učinek je močnejši, pri starostnikih je pomembna pazljivost glede
možne ortostaze in priporočilo naj bolnik zdravilo vzame leže. Pri dolgodelujočih nitratih je možna toleranca že po 12. urah. Nedihidropiridinskih antagonistov kalcijevih
kanalčkov se pri starostnikih izogibamo po večjih MI, pri znižani EF in bradikardijah,
dihidropiridinski pa so pri stabilni koronarni bolezni varni, pri vazospastičnih oblikah
koronarne bolezni predstavljajo antagonisti kalcijevih kanalčkov prednostno izbiro
pred zaviralci adrenergičnih receptorjev beta.
V tej skupini ima ivabradin omejitev pri bolnikih starih več kot 75 let in pri hudi ledvični insuficienci, trimetazidin pa omejitev pri zmerni ledvični insuficienci in okvirno
omejitev pri starostnikih. Oceniti velja interakcije nikorandila s PDE5 inhibitorji, kot
je npr. sildenafil in interakcije ranolazina z digoksinom, simvastatinom in z zdravili, ki
podaljšujejo QTc interval (7).
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REVASKULARIZACIJA MIOKARDA PRI STAROSTNIKU:
PERKUTANA ALI KIRURŠKA
Vojko Kanič
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Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Starostniki predstavljajo vse večji medicinski problem, saj so najhitreje naraščajoči del
populacije (1, 2). Starostniki so definirani različno: kot ljudje, stari nad 65 let, nad 75 let,
nekateri jih delijo na več skupin: več kot 65 let, 65 - 74 let, 75 – 84 let, in starejše od
85 let. Nekateri opredeljujejo zelo stare (ponavadi nad 80 let) in ultra stare (ponavadi
nad 85 let) (3, 4, 5). Ti bolniki so mnogokrat bolj zainteresirani za kvaliteto življenja in
nadaljnjo zmožnost neodvisne samooskrbe, kot za dolžino preživetja (1). V raziskavah je
podatkov o starostnikih malo - le 9 % je starejših od 75 let, starih več kot 85 let pa le 2 %.
Večina podatkov je iz registrov. V vsakdanjem življenju je teh bolnikov že danes bistveno
več kot v raziskavah. Po registrih sodeč je več kot 11 % ljudi z NSTEMI starih več kot 85
let (5).
Koronarna bolezen pri starostniku
Starostniki imajo bistveno bolj razširjeno koronarno bolezen, kot mlajši (1, 2, 5). Koronarne arterije nagibajo k dilataciji, postanejo kalcinirane, tortuozne, slabša je tudi endotelna funkcija (5). Več imajo pridruženih bolezni, ledvičnih bolezni, spremenjena pa je tudi
presnova zdravil. Zmanjšane so psihične in kognitivne sposobnosti (5, 6). Vse to moramo
upoštevati, ko se odločamo za način zdravljenja (1).
Stabilna koronarna bolezen in starostnik
Upoštevati moramo, da je kakršna koli agresivna intervencija pri starostnikih bistveno
bolj tvegana kot pri mlajših (3). Glede kvalitete življenja in preživetja po revakularizaciji
si raziskave nasprotujejo. Od tega, da ne dosežemo niti izboljšanja kvalitete življenja, do
tega, da dvignemo kvaliteto življenja in preživetje (1, 7, 8). Prevladuje mnenje, da z revaskularizacijo pri večini podaljšamo preživetje in dvignemo kvaliteto življenja (1).
Perkutana koronarna intervencija (PCI) je primerljiva s kirurško revaskularizacijo, če uporabljamo žilne opornice z zdravili (1). Dolgoročno zagotavlja kirurška dlje časa brez anginoznih bolečin kot PCI (1). Danes je skoraj 25 % vseh PCI opravljenih pri bolnikih, starejših
od 75 let, 12 % bolnikov pa je starejših od 80 let. Niso redke PCI pri bolnikih, starejših od
90 let (1). Starostniki zaradi kalciniranih žil sicer niso najprimernejši za PCI, saj je pri teh
ljudeh več komplikacij in več nepopolno razprtih žilnih opornic (1). Tudi sladkorni bolniki
s PCI imajo pomembno večjo dolgoročno smrtnost, kot operirani bolnik, utrpijo pa pomembno manj možganskih kapi (1). Bolniki s kronično ledvično boleznijo imajo prav tako
boljše dolgoročno preživetje s kirurško premostitvijo (1).
Starostnike obravnavamo izrazito individualno. Odločiti se moramo vedno tako,
da starostniku ne škodimo, prav tako niso umestni posegi z zelo visokim tveganjem. Ni
nujno, da vedno opravimo popolno revaskularizacijo, saj zaradi drugih omejitvenih dejavnikov (lokomotorni sistem, kognitivne sposobnosti) marsikdaj zadošča že delna revaskularizacija za dostojno življenje. Na popolni revaskularizaciji vztrajajmo le pri »mlajših«
starostnikih v dobri kondiciji in brez pomembnih pridruženih bolezni (3).
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Glede na vse omenjeno se odločimo tudi o izboru žilne opornice. Tiste z zdravili omogočajo razrešitev kompleksnih lezij z manj ponovnimi posegi, a hkrati zahtevajo daljšo
dvojno protitrombocitno zdravljenje, kar zahteva dobro sodelovanje bolnika. Glede na
stanje bolnika se odločimo tudi glede stopenjskega posega ali enega posega na več
žilah hkrati (1).
Srčna operacija na delujočem srcu povzroči pri starejših od 70 let manj možganskih kapi.
Podatki iz vsakdanjega življenja so nekoliko slabši. Smrtnost pri operaciji pri starejših od
80 let je 8 %, pogostnost možganske kapi pa 10 %. Zaradi tega je za starostnike, ki so
primerni za oba posega (operacija ali PCI), PCI ustrezna izbira za prvi poseg (9).
Miokardni infarkt (MI) in starostnik
Starost je močan napovednik zapletov in smrti pri MI. Za vsakih 10 let se nevarnost za
smrt ob MI poveča za 70 % (5). MI povzroči 35 % vseh smrti pri ljudeh starih več kot 65
let. Moški utrpijo prvi MI v povprečju stari 68,8 let, ženske pa pri 70,4 let (5). Pri tej starosti lahko moški pričakuje še 16 let življenja, ženska pa 17,5 let, v starosti 65 let bo eden
od štirih moških dočakal 92 let in ena od štirih žensk 94 let (5). Starostniki so ob MI bolj
prizadeti, imajo večje tveganje, več zapletov in tudi višjo smrtnost. V funkcionalnem razredu Killip več kot 2 je pri starejših od 85 let že 44,6 % (6). Imajo atipično klinično sliko in
so pogosto brez bolečin za prsnico (5). Pri starih manj kot 65 let, je 5 % atipičnih slik, pri
starih več kot 85 let, pa že 24 % (6). Prsna bolečina je manj izrazita in prepoznavna, manj
se znojijo, večkrat sta prisotna zgolj utrujenost in pomanjkanje sape. MI se pri starostniku lahko začne z nezavestjo, možgansko kapjo ali nenadno zmedenostjo zaradi slabše prekrvitve možganov ob padcu minutnega volumna (10). Prav tako imajo starostniki
pogosteje NSTEMI, kot STEMI, kar prepoznavo še oteži (6, 5). S staranjem se ob MI vse
pogosteje pojavlja levokračni blok in ne dvig ST veznice. Pri ljudeh, mlajših od 65 let, je
ob MI zgolj 5 % levokračnega bloka, pri starejših od 85 let pa že 33,8 % (5, 6). Največkrat
MI pri starostnikih zaplete prepozen prihod, atipične težave, pogosto pridružene bolezni, in mnogokrat EKG, ki je nediagnostičen (1). Po PCI ob MI se starostniki bolj popravijo
kot mlajša skupina (1). 30 % ljudi, ki so stari več kot 85 let, ni zdravljenih z reperfuzijskim
zdravljenjem, ker pridejo prepozno (6).
Tudi starostniki z MI imajo boljšo prognozo, če jih zdravimo z reperfuzijsko terapijo (6).
Starostniki so zdravljeni manj agresivno kot mlajši tudi zaradi bojazni pred zapleti, ki jih
je pri njih več (5, 6).
NSTEMI
Starostniki pridobijo s PCI največ: smrtnost absolutno pade s 14 % na 9 % (37 % zmanjšanje relativnega tveganja), kar je več kot pri mlajših. Ob PCI pri starostnikih z MI ni
večjega števila možganskih krvavitev, pač pa je več drugih krvavitev - vbodno mesto,
hematomi, ostale krvavitve (7 % proti 17 %) (3). Starostnike zdravimo v skladu z navodili
za NSTEMI - imamo do 72 ur časa, da se odločimo o PCI ali konzervativni terapiji glede
na stanje bolnika in njegovo tveganje (4). Starostniki z visokim tveganjem pridobijo s PCI
največ (3). Bolj, ko je bolezen razširjena, večja je razlika v prid kirurški revaskularizaciji,
večje pa je tudi tveganje za smrt na posegu (1).
STEMI
Smrtnost pri starejših od 85 let s STEMI je 10 krat večja kot pri mlajših od 65 let (3 %
proti 30,3 %) (6). Srčno popuščanje utrpi polovico bolnikov s STEMI, starih več kot 75 let
in kar 68 % starostnikov s STEMI, starih več kot 85 let. Pri več kot 10 % pride do šokovne-
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ga stanja (6). S PCI pridobijo tudi tisti starostniki, ki imajo STEMI in so šokirani, seveda pa
je smrtnost visoka (6). Pri starostnikih s STEMI uporabljamo enak pristop kot za mlajše
- čim prej ga prepeljemo v center, ki ima možnost štiriindvajset urne PCI (9). Tam takoj
opravimo primarno PCI. PCI je pri starostnikih enako uspešna kot pri mlajših (3). Posebej
s PCI ob STEMI pridobijo starostnice (6). Glede operativnega zdravljenja velja enako kot
za NSTEMI.
Dileme zdravljenja starostnikov z MI
Jasno je, da je PCI za starostnika z MI najboljša (če je tehnično izvedljiva) ne glede na
tveganje, se pa ob tem odpirajo številna etična vprašanja o načinu zdravljenja, posebej
pri prizadetem starostniku z visoko starostjo (npr več kot 85 let) s STEMI (5, 6).
Vedno upoštevajmo najprej najstarejšo zdravniško zapoved - »prvenstveno ne škodovati«. Upoštevati moramo vsaj 4 principe – avtonomnost (upoštevati bolnikove želje o
načinu zdravljenja), skladnost delovanja z bolnikovimi interesi, da mu ne škodimo in nenazadnje, da upoštevamo pravičnost in (morebitne) omejene možnosti (6). Upoštevajmo, da je starostnik z MI prestrašen, slabo vidi in sliši, mnogokrat je odvisen od družine
in se težko hitro odloča v nujnem stanju. Zaradi hipoksije je lahko bistveno bolj zmeden
in nebogljen, kot sicer v domačem okolju. Predvsem poskusimo upoštevati kvaliteto dosedanjega in predvidenega bolnikovega življenja, njegove želje potem, ko mu njemu razumljivo vse razložimo (6). Ne delujmo v smislu, da se za starostnika »ne izplača več« česa
storiti!! Vodilo naj bo predvsem bolnikova kvaliteta življenja in njegove želje. Kljub vsem
znanstvenim dokazom je potrebno upoštevati še etična načela in je za bolnike verjetno
še vedno najbolje, če jih poskušamo zdraviti, kot bi zdravili svoje najbližje. Upoštevamo sočasne bolezni, fizično aktivnost in zmogljivost, duševno stanje in tudi t.i. »krhkost«
(frailty) (1). To poskušajo definirati, kot: »...sindrom, oziroma multi sistemsko oslabelost,
povezano s staranjem, ki se kaže v manjši fiziološki rezervi in večji ranljivosti!« (11). Krhkost
bolnika lahko ocenimo v nekaj minutah. Krhki so ljudje, ki izgubljajo telesno težo, imajo
mišično oslabelost, so utrujeni, neaktivni in hodijo počasi s »starčevsko« hojo. Je več metod ocenjevanja krhkosti, ni pa nekega splošno sprejetega točkovnega sistema za oceno
krhkosti (1). Pri »krhkih« bolnikih je smrtnost do štiri krat višja v treh letih (12). Zdrava pamet in priporočila za revaskularizacijo narekujejo, da se pri takšnem bolniku odločimo za
manj invaziven poseg (PCI), vendar pa zato nimamo čvrstih dokazov (1, 13).

ZAKLJUČEK
Ni čarovniške paličice, ki bi razrešila dileme pri starostnikih. Zdravili jih bomo tako različno, kot so različni starostniki. Zaradi njihovih individualnih posebnosti velja, da moramo
zdravljenje izrazito prilagoditi vsakemu starostniku posebej (1). Pri bolniku s stabilno koronarno boleznijo bomo relativno lahko določili, kdo ima majhno in kdo veliko tveganje za
poseg (glede na pridružene bolezni, stanje srca in starost). Težje se bomo odločili, koga
zdraviti z revaskularizacijo in koga medikamentozno. Šele ko ima bolnik navkljub optimalnemu zdravljenju z zdravili težave, prihaja v poštev revaskularizacija. Pri odločanju o
tem upoštevajmo njegove želje, njegovo stanje, kvaliteto življenja, pričakovano življenjsko
dobo, psihične in kognitivne sposobnosti. Ocenimo tudi realne možnosti, da bo bolnik
po posegu zapustil bolnišnico in živel bolj kvalitetno kot pred posegom. Pogovorimo se
z bolnikom in njegovo družino, predstavimo dobrobiti in tveganja in se skupaj odločimo.
Ne glede na pomanjkanje podatkov lahko rečemo, da ima kirurška revaskularizacija bolj
izrazit dolgoročen učinek kot PCI za ceno večjega števila možganskih kapi in večje invazivnosti (1). Pri starostniku z MI je jasno, da je terapija izbora predvsem PCI. Vendar tudi
tu ni stvar le črno - bela. Dobro bomo starostnika z MI zdravili, če bomo znali ločevati
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čim več nians sivine, ki jih prinaša starost. Upoštevajmo vse prej našteto, predstavljajmo
si, da je to naš najbližji, obravnavajmo jih po svoji vesti in verjetno se bomo po posvetu z
bolnikom odločili zanj najbolje.
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STAROSTNIK IN AKUTNI KORONARNI SINDROM
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Miokardni infarkt je pogost pri starostnikih. Kljub temu je na voljo malo dokazov glede optimalnega zdravljenja, saj starostniki praviloma niso ustrezno (< 10 %) zastopani v
kliničnih raziskavah. Ob tem je v vsakdanji klinični praksi okrog 35 % bolnikov z akutnim
miokardnim infarktom starejših od 75 let, 11 % jih je starejših od 85 let. Incidenca STEMI
in NSTEMI narašča s starostjo. Pri starostnikih je bolj pogost NSTEMI kot STEMI.
Simptomi ishemije so pri starostnikih pogosto neznačilni. Predvsem starejše ženske navadno nimajo značilne prsne bolečine, ampak ishemijo miokarda občutijo kot tiščanje
v žlički, slabost, težko sapo, utrujenost, omotico. Ishemija miokarda lahko povzroči tudi
sinkopo, zmedenost, delirij.
Postavitev diagnoze z EKG je pri starostniku lahko težavna. Pogosto so sočasno prisotne
spremembe EKG, ki otežijo prepoznavo ishemičnih sprememb, na primer: znaki hipertrofije levega prekata, motnje prevajanja, znaki predhodnega miokardnega infarkta, atrijska fibrilacija. STEMI se pri starostnikih pogosteje kaže z novo-nastalim LKB.
Dokazano je hitra reperfuzija miokarda tudi pri starostnikih povezana z boljšim preživetjem. Največja prednost PCI je zmanjšanje tveganja za ponoven ishemični dogodek
in zmanjšana potreba po kasnejši revaskularizaciji tarčne arterije. Kljub temu so starostniki redkeje invazivno obravnavani. Po podatkih angleškega registra je reperfuzijsko
zdravljenje ob STEMI opravljeno pri 55 % bolnikov starih nad 85 let, medtem ko je ta
odstotek precej višji (84 %) pri bolnikih pod 65 let. Podobno velja za NSTEMI. To relativno nezadostno zdravljenje starostnikov z AKS je je vsaj delno posledica prepričanja
zdravnikov, da je tveganje invazivnega zdravljenja pri starostniku večje. Napredovala
starost je sicer res pomemben dejavnik tveganja za zaplet, ki je najpogosteje krvavitev.
Pojavnost intrakranialnih krvavitev pa je pri starostnikih redka, podobno kot je redka tudi
v mlajši populaciji. Dejavniki tveganja za krvavitev so: slabokrvnost, okvarjeno ledvično
delovanje, popuščanje srca, sladkorna bolezen, ženski spol, nizka telesna teža, anamneza pretekle krvavitve, perifrena arterijska bolezen, neustrezno visok odmerek protitrombotičnih zdravil.
Kot pri ostalih starostnih skupinah je tudi pri starostnikih indicirano dvotirno antiagregacijsko zdravljenje. Poleg Aspirina uporabljamo klopidogrel ali tikagrelor, redko prasugrel
v manjšem odmerku 5mg/dan. Zaradi večjega tveganja za krvavitev smo posebej pozorni na odmerke nefrakcioniranega heparina, ki ga odmerjamo glede na telesno težo.
Enako kot pri mlajših tudi pri starostnikih predpisujemo statin, saj imajo statini pri starostnikih nad 65 let celo večjo korist kot pri mlajših bolnikih.
Ključna je zgodnja in hitra mobilizacija starostnikov z AKS. Pomembno je tudi nadaljevanje rehabilitacije po odpustu. O bolezni, dejavnikih tveganja, preventivnih ukrepih, poleg
bolnika izobrazimo tudi svojce.
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UVOD
Živimo v času, ko starostniki predstavljajo čedalje večji del naše družbe. Stroge definicije
starostnika pravzaprav ni, običajno govorimo o starosti nad 65 let, lahko pa starost
definiramo tudi kot spremembo aktivnost posameznika – upokojitev. Starostniki so velik
uporabnik zdravstvenih storitev in nemalokrat imajo številne sočasne bolezni. Pljučna
in srčna obolenja se pogosto pojavljajo skupaj bodisi zaradi enakih dejavnikov tveganja
bodisi zaradi patofiziološke prepletenosti. Vodilni simptom obojih je zadihanost ob naporu in kasneje v mirovanju, zato je pogosto težko opredeliti, koliko posamezna bolezen
prispeva k simptomatiki. Kar okoli tretjina starostnikov je v raziskavah poročala o pomembni zadihanosti ob naporu (1), vodilna vzroka pa sta bila pričakovano bolezen srca
ali pljuč.
Najpogostejša pljučna bolezen, ki jo najdemo pri starostniku, je kronična obstruktivna
pljučna bolezen (KOPB), za katero ocenjujemo, da se pojavlja pri 10-15 % populacije nad
40 let (in pogostnost narašča s starostjo) (2), redkejše so različne oblike pljučne fibroze
in pljučne hipertenzije.
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
KOPB označujejo stalni simptomi s strani dihal in obstrukcija pri izdihu, ki je posledica
izpostavitve škodljivim delcem ali plinom (na prvem mestu kajenju) (3). Bolniki s KOPB
imajo zelo pogosto pridruženo srčno obolenje: diastolično ali sistolično srčno popuščanje (20-70 %), ishemično bolezen srca, aritmije (na prvem mestu atrijska fibrilacija) in arterijsko hipertenzijo. Velja pa tudi obratno – bolniki s srčnim popuščanjem ali ishemično
boleznijo srca imajo lahko neodkrito pljučno bolezen. V nedavni multicentrični raziskavi
bolnikov kadilcev ali bivših kadilcev z ishemično boleznijo srca so pri kar 30,5 % ugotovili
pridruženo KOPB, vključno z napredovalimi oblikami, kar 70,6 % teh bolnikov pa je imelo
takrat prvič opravljeno spirometrijo (4). Čeprav je KOPB neozdravljiva bolezen, imamo
na voljo zdravila, s katerimi lahko izboljšamo pljučno funkcijo in nadzorujemo simptomatiko ter posledično izboljšamo izhod zdravljenja pridružene bolezni. Glede na obseg
prekrivanja obeh populacij bolnikov bi morda veljajo opraviti spirometrijo pri vseh kadilcih ali bivših kadilcih, ki so bili napoteni h kardiologu.
Pri obravnavi bolezni srca se pri bolnikih s KOPB držimo enakih priporočil kot veljajo sicer
(3). Lahko pa predstavlja težja oblika KOPB zadržek za kirurške posege v prsnem košu in
so zanje bolj primerni minimalno invazivni pristopi.
Pljučna hipertenzija
Pogostnost pljučne hipertenzije v splošni populaciji ostaja neznanka. Podatki pa kažejo,
da je najbolj pogosta pri starejši populaciji (5). Najpogostejši vzrok pljučne hipertenzije
pri starostnikih je bolezen levega srca (skupina II), sledi bolezen pljuč (skupina III), nato
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pa različne oblike pljučne arterijske hipertenzije in kronične trombembolične pljučne hipertenzije (6). V registrih pljučne hipertenzije je vse več starejših bolnikov z diagnozo
idiopatske pljučne arterijske hipertenzije, ki zadostijo hemodinamskim kriterijem za diagnozo. Na tem področju se odpira več vprašanj glede diagnostičnih kriterijev in pomena
pridruženih bolezni. Zlasti pri starostniku lahko predstavlja težavo razločevanje pljučne
arterijske hipertenzije in pljučne hipertenzije povezane z diastolično disfunkcijo levega
prekata z ohranjeno sistolično funkcijo (HFpEF), kar ima pomembne implikacije za terapevtski pristop (7).
Pljučna fibroza
Pljučne fibroze so dokaj redke bolezni, a se najpogostejše pojavljajo ravno pri starostnikih. Po pogostnosti je na prvem mestu idiopatska pljučna fibroza (IPF), sledijo neklasificirane oblike fibroz, nekoliko redkeje se srečujemo s fibrozami v sklopu revmatske bolezni
ali s posledicami preobčutljivostnega pnevmonitisa.(8) Klinična slika bolnika lahko spominja na srčno popuščanje – zadihanost in obojestranski poki ob vdihu. Potek bolezni je
neugoden, v poznejših fazah povzroča dihalno odpoved, nastanek sekundarne pljučne hipertenzije in pljučnega srca. Posebej neugodna oblika je kombinacija emfizema in
pljučne fibroze. Zlasti IPF je močno povezana s koronarno aterosklerozo – po nekaterih
ocenah ima kar 30 % bolnikov z IPF hemodinamsko pomembne spremembe na koronarnih arterijah, kar je prognostično neugodno (9). Potencialne koristi zdravljenja koronarne bolezni omejuje slaba prognoza in morbiditeta bolnikov. V zadnjem obdobju pa
smo dobili na voljo dve zdravili, ki zavirata napredovanje bolezni in verjetno izboljšujeta
prognozo, zato bo morda obravnava komorbidnosti pri IPF postala pomembnejša.

ZAKLJUČEK
Pljučne bolezni so pri starostniku pogoste spremljevalke bolezni srca in obratno. Pomembno je, da se klinik tega zaveda in pomisli na možnost sočasne diagnoze, še zlasti v
primeru neskladja kliničnega stanja in izvidov.
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UVOD
Arterijska hipertenzija in njeni številni zapleti predstavljajo pomemben zdravstveni problem. Glede na epidemiološke podatke iz leta 2009 je prevalenca hipertenzije v Sloveniji
visoka (1) in s starostjo še narašča, kar velja za ves svet. V ZDA ocenjujejo, da je prevalenca v starosti nad 65 let 66 %, v starosti nad 80 let pa 80 %. Naraščanje prevalence
hipertenzije v starosti je posledica strukturnih in fizioloških sprememb srčnožilnega sistema.
Posebnosti hipertenzije pri starostniku
Pri starostnikih je pogosta izolirana sistolična hipertenzija (zvišan sistolični in normalen
diastolični krvni tlak (KT)). Njen delež v šestem desetletju življenja preseže 50 %, kasneje
pa postaja prevlada še izrazitejša in v devetem desetletju doseže 95 % vseh bolnikov s
hipertenzijo. Osnovni mehanizem nastanka in vzdrževanja primarne sistolo-diastolične
hipertenzije pri starejših se ne razlikuje od hipertenzije v mlajšem ali srednjem življenjskem obdobju. Gre za zvečan sistemski žilni upor. Vendar imajo starejši bolniki s sistolo-diastolično hipertenzijo v primerjavi z mlajšimi manjši minutni volumen srca, manjši
znotrajžilni volumen, manjši pretok plazme skozi ledvice in nižjo reninsko aktivnost, hkrati
pa večji sistemski žilni upor ter večjo debelino stene in maso levega prekata (1). Osnovni
mehanizem naraščanja sistoličnega in upada diastoličnega KT s staranjem in s tem
izolirane sistolične hipertenzije je izguba raztegljivosti ter elastičnosti aorte in velikih prevodnih arterij. Klinično so potrdili manjšo presečno površino perifernega ožilja, bolj togo
aorto in velike arterije, zvečano hitrost pulznega vala in zgodnejši odbojni pulzni val že v
sistoli (1). Ta val ima za posledico zvišanje tlaka v aorti med sistolo. Posledici sta zvišanje
sistoličnega in pulznega tlaka ter večja obremenitev levega prekata, znižanje diastoličnega tlaka pa lahko poslabša koronarni pretok.
Sistemski žilni upor tudi pri izolirani sistolični hipertenziji pri starejših ostaja kljub nizkemu
diastoličnemu tlaku zvečan zaradi več vzrokov. Eden od njih je ateroskleroza. Drugi je
zmanjšana beta-adrenergična odzivnost gladkih mišic žil, ki ima za posledico zmanjšanje elastičnosti, alfa-adrenergična odzivnost pa se ne spreminja, kar povzroči vazokonstrikcijo uporovnih žil in zvečan sistemski žilni upor. Tretji je oslabitev baroreceptorskega
refleksa, ki je odgovoren za normalno spremembo krvnega tlaka v pokončnem položaju
in med telesno aktivnostjo. Sledi vpliv endotelija na žilni tonus. Ateroskleroza in zvišan
krvni tlak okvarjata endotelij žil, ki sprošča manj relaksirajočih snovi, predvsem dušikovega oksida. Okvara endotelija ima za posledico tudi večjo agregacijo trombocitov, ki izločajo več tromboksana A2 s posledično vazokonstrikcijo uporovnih žil. Skratka, porušeno
je razmerje med vazodilatacijskimi in vazokonstrikcijskimi snovmi (1).
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Diagnostika
V diagnostiki hipertenzije pri starejših uporabljamo iste metode kot pri mlajših ali v srednjem življenjskem obdobju. Pogosteje kot pri mlajših pridejo v poštev preiskave, usmerjene v odkrivanje okvare arterij: ultrazvočna preiskava z merjenjem debeline kompleksa
intima-medija, gleženjsko-brahialni indeks, merjenje hitrosti pulznega vala, določanje
centralnega krvnega tlaka in nacepitvenega (augmentacijskega) indeksa. Zadnji dve
preiskavi sta kazalca togosti arterij in sta bili v klinično prakso uvedeni v novejšem času.
Hitrost pulznega vala, centralni krvni tlak in nacepitveni indeks, ki posredno odražajo
togost aorte in hiter odbojni val, so neodvisni napovedniki srčnožilnih zapletov (1).
Obravnava starostnika s hipertenzijo se na splošno ne razlikuje od obravnave hipertenzivnih bolnikov v mlajših življenjskih obdobjih, ima pa nekaj posebnosti, ki jih je treba
upoštevati (1).
Prva je samo merjenje krvnega tlaka, pri starejših je potrebna previdnost. Učinek bele
halje je precej pogostejši kot pri mlajših. V raziskavi Syst-Eur je bila v projektu celodnevnega spremljanja krvnega tlaka (CSKT) hipertenzija bele halje prisotna v 24 % (1). Večkrat
je torej treba upoštevati samomeritve krvnega tlaka in CSKT. Pri starejših je možna tudi
psevdohipertenzija, kadar merimo krvni tlak posredno z manšeto. Vzrok je v večji togosti in poapnenju velikih arterij, ki onemogočata kompresijo in kolaps brahialne arterije.
Na psevdohipertenzijo pomislimo, kadar tipamo rigidne arterije, opažamo majhno žilno
okvaro na očesnem ozadju ali drugje kljub močno zvišanemu krvnem tlaku ali ob pretiranih ortostatskih simptomih kljub pazljivemu odmerjanju zdravil.
Druga posebnost je večja nagnjenost k ortostatski hipotenziji. O ortostatski hipotenziji
govorimo, kadar se po eni minuti v stoječem položaju sistolični KT zniža za več kot 20
mmHg. Ortostatski upad je večji pri prehodu iz ležečega kot iz sedečega v stoječi položaj.
Prevalenca ortostatske hipotenzije dosega v nekaterih raziskavah pri starejših tudi 30
%, najpomembnejši vzrok zanjo je okvarjeno delovanje baroreceptorjev, med drugimi
možnimi vzroki pa so varikozni sindrom spodnjih okončin, spremljajoče srčnožilne bolezni, možganskožilna disfunkcija, uporaba antihipertenzivnih zdravil, za katera je znano,
da v stoječem položaju bolj znižajo krvni tlak (blokatorji receptorjev alfa), hipotenzija po
jedi, hipovolemija (1). Ortostatska hipotenzija je pogostejša pri starejših hipertenzivnih
bolnikih s sladkorno boleznijo kot pri tistih brez nje. Pri starejših bolnikih je vsaj občasno
potrebno meriti KT tudi v stoječem položaju na podprti nadlahti in ob prisotnosti prevelikega, zlasti simptomatskega ortostatskega upada pri odmerjanju antihipertenzivnih
zdravil upoštevati krvni tlak v tem položaju.
Tretja posebnost je, da imajo starejši hipertenzivni bolniki pogostejše in hujše okvare
organov ter povprečno več pridruženih bolezni (predvsem sladkorne bolezni tipa 2) kot
hipertenzivni bolniki v srednjem življenjskem obdobju.
Četrta posebnost sta slabo prenašanje hipotenzije in ogroženost z akutnimi srčnožilnimi
zapleti pri znižanju krvnega tlaka z zdravili ne samo v hipotenzivno, ampak celo v normotenzivno območje, če je bilo znižanje prehitro in je bil upad krvnega tlaka velik.
Peta, a pomembna posebnost, je večja pojavnost neželenih učinkov kot pri mlajših. Pozorni moramo biti, ker so neželeni učinki lahko pomembnejši (s hujšimi posledicami) kot
pri mlajših.
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Zdravljenje
Klinične raziskave zdravljenja hipertenzije pri starejših bolnikih nedvomno potrjujejo korist znižanja sistoličnega KT (SKT) med 140 mmHg in 150 mmHg, če je izhodiščni krvni tlak
≥ 160 mmHg. Pri bolnikih, ki so stari med 65 in 80 let in so v dobri psihofizični kondiciji, je
smiselno razmisliti o uvedbi zdravljenja pri SKT > 140 mmHg in ga znižati pod 140 mmHg,
a le, če zdravljenje dobro prenašajo. Tako priporočilo temelji na rezultatih klinične raziskave zdravljenja 80-letnikov s kombinacijo diuretika (indapamid) in zaviralca konvertaze (perindoprila) v primerjavi s placebom (raziskava HYVET) (1). V drugih randomiziranih
raziskavah zdravljenja hipertenzije pri starostnikih so uporabili tudi druga antihipertenzivna zdravila. Zdravljenje je bilo učinkovito tako z diuretiki, antagonisti kalcijevih kanalov,
blokatorji beta, zaviralci konvertaze in antagonisti angiotenzinskih receptorjev. Samo tri
raziskave so vključevale izključno bolnike z izolirano sistolično hipertenzijo (SHEP, Syst-Eur, Syst-China) (1), uporabili so diuretike in kalcijeve antagoniste. Primerjava uspešnosti
zdravljenja med starejšimi od 65 let in mlajšimi od 65 let je pokazala, da ni dokazov, da
so različne skupine antihipertenzivnih zdravil različno učinkovite pri starejših oz. mlajših.
Priporočila lahko strnemo (1):
• pri starostnikih pod 80 let starosti, ki so v dobri psihofizični kondiciji, je potrebno začeti
zdravljenje pri SKT ≥ 140 mmHg, cilj pa je < 140 mmHg, če zdravljenje dobro prenašajo;
• pri bolnikih nad 80 let starosti, ki so v dobri psihofizični kondiciji, je potrebno začeti
zdravljenje pri SKT ≥ 160 mmHg, cilj pa je med 140 in 150 mmHg;
• pri krhkih starostnikih je potrebno ciljni KT individualno prilagoditi, pri čemer naj odločitev o zdravljenju temelji na spremljanju klinične učinkovitosti zdravljenja;
• vsa antihipertenzivna zdravila so primerna, morda so diuretiki in kalcijevi antagonisti
na prvem mestu pri zdravljenju zgolj sistolične hipertenzije.
Ampak …
Nimamo nobene randomizirane raziskave, v katero bi vključili starostnike z blago hipertenzijo (SKT pod 160 mmHg). Zdravljenje teh bolnikov torej ni podprto z dokazi. Poleg
tega v nobeni s placebom nadzorovani raziskavi antihipertenzivnega zdravljenja starejših niso sistoličnega krvnega tlaka v povprečju znižali pod 140 mmHg. Edina raziskava, v
kateri so primerjali dosežen sistolični krvni tlak pod in nad 140 mmHg, ni pokazala koristi
večjega znižanja (1).
Zaradi hemodinamskih posebnosti, ki se pojavljajo s staranjem, je tehnika nadzora krvnega tlaka z zdravili pri starejših bolnikih nekoliko drugačna kot pri mlajših bolnikih:
• nefarmakološki ukrepi so enako pomembni kot pri mlajših (a pogosto težje uresničljivi);
• monoterapijo začenjamo z nižjimi odmerki kot sicer, ob tem takrat odsvetujemo dodatno omejevanje vnosa soli (ne bolj strogo kot sicer);
• odmerke zdravil povečujemo počasneje kot pri mlajših;
• pri zelo starih bolnikih predpisujemo največ tri antihipertenzivna zdravila hkrati (če je
mogoče);
• pri doseženi starosti 80 let ne ukinjamo zdravil, če jih bolniki dobro prenašajo;
• ciljni KT pri starostnikih pod 80 let je enak kot pri mlajših;
• pri starostnikih nad 80 let je ciljni SKT pod 150 mmHg;
• upad diastoličnega KT pri izolirani sistolični hipertenziji pod 60 mmHg ni zaželen;
• pri pomembni ortostatski razliki v KT upoštevamo vrednosti, izmerjene stoje;
• še bolj kot pri mlajših je treba biti pozoren na neželene učinke zdravil;
• čim starejši je bolnik s hipertenzijo, tem bolj ga akutno močneje ogroža hipotenzija kot
hipertenzija.
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ZAKLJUČEK
Številne raziskave so pokazale, da je zdravljenje hipertenzije z zdravili tudi pri starejših
bolnikih koristno, kar velja tudi za zelo stare bolnike. Izbira zdravil je individualno prilagojena. Nobena farmakološka skupina antihipertenzivnih zdravil nima vnaprejšnje prednosti pri izbiri. Pozorni pa moramo biti na neželene učinke zdravil, ki lahko pri starostnikih
tudi ogrožajo življenje. Menim, da so pri starostnikih padci hujša bolezen kot hipertenzija.
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UVOD
Možganska kap je klasično opredeljena kot klinični sindrom - skupek simptomov in znakov, ki so posledica žariščne poškodbe centralnega živčevja zaradi žilnega vzroka in vključuje možganski infarkt, znotrajmožgansko ali parenhimsko krvavitev ter subarahnoidno
krvavitev (1). Z razvojem in dostopnostjo slikovnih diagnostičnih preiskav vse pogosteje
odkrivamo naštete poškodbe centralnega živčevja tudi pri t.i. prehodnih ishemičnih napadih (angl. transient ischaemic attack – TIA) in celo naključno pri ljudeh brez kliničnih
simptomov ali znakov in jih zato imenujemo klinično neme, kar kaže na subklinično bolezen in lahko vpliva na zdravljenje in sekundarno preventivo možganske kapi. Zato sodobne opredelitve možganskih kapi upoštevajo poleg kliničnih tudi slikovne diagnostične
kriterije (1).
V svetovnem merilu vsako leto utrpi možgansko kap 17 milijonov ljudi, od tega jih približno ena tretjina umre v prvem letu, približno ena tretjina pa ostane dolgotrajno težko
telesno prizadetih (2). Tako je možganska kap za ishemično boleznijo srca drugi najpogostejši vzrok smrti in prvi najpogostejši vzrok težke telesne prizadetosti. V Evropi se letna
pojavnost možganske kapi giblje od 240 na 100.000 prebivalcev v Dijonu v Franciji do
600 na 100.000 prebivalcev v Novosibirsku v Rusiji, kar kaže na pomembno vlogo tako
okoljskih kot genetskih dejavnikov (2). Slovenija je s 440 na 100.000 prebivalcev na leto
približno na sredini te lestvice (3).
Možgansko kap lahko utrpijo ljudje katerekoli starosti, vendar njena incidenca in prevalenca s starostjo naraščata (Chen in sod., 2010). Tako približno 75 – 90 % vseh možganskih kapi odpade na ljudi, ki so starejši od 65 let, od teh približno 50 % na ljudi, ki so
starejši od 70 let in približno 25 % na ljudi, ki so starejši od 85 let. Ocenjujejo, da bo leta
2050 število starostnikov (≥ 65 let) preseglo število mlajših od 65 let, zato je pričakovati
tudi naraščanje incidence možganske kapi. Poleg tega s starostjo narašča dovzetnost
za poškodbo tkiva in vpada rehabilitacijski potencial po možganski kapi, zato je ta pri
starostnikih povezana tudi s slabšim izhodom kot pri mlajših bolnikih (Chen in sod., 2010).
Možganska kap je v približno 85 % posledica možganskega infarkta, v približno 10 % posledica znotrajmožganske krvavitve ter v približno 5 % posledica subarahnoidne krvavitve
(1). Ker je delež možganskih kapi zaradi možganskega infarkta največji in ker se obravnava bolnikov s to vrsto možganske kapi glede na njihovo starost najbolj razlikuje, v nadaljevanju prispevka povzemamo posebnosti obravnave le pri starostnikih z možgansko
kapjo zaradi možganskega infarkta.
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Etiopatogeneza
Možganski infarkt je v splošni populaciji najpogosteje posledica zapore možganskih arterij zaradi trombotičnih ali emboličnih zapletov ateroskleroze v vratnih ali znotrajlobanjskih arterijah velikega in srednjega kalibra (25 %), malega kalibra (25 %) ter kardiogenih
embolizmov (20 %) in redko posledica disekcije, konstrikcijskih sindromov, vaskulitisov ali
hiperkoagulabilnih stanj (5 %) (5). Prav tako so redki možganski infarkti zaradi tromboze možganskih ven ali venskih sinusov (5). Etiologija možganskega infarkta ostane
nepojasnjena pri približno četrtini bolnikov. Najpomembnejši znani dejavniki tveganja so
arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, dislipidemija, kajenje in atrijska fibrilacija (5).
Najpogostejši vzrok za možganski infarkt pri starejših od 80 let je kardioembolija, kar je
najverjetneje posledica naraščanja prevalence atrijske fibrilacije in kongestivne bolezni srca s starostjo (4). Tako se npr. incidenca kardioembolične možganske kapi z 1,5 %
pri bolnikih, starih 50-59 let, poveča na 23,5 % pri bolnikih, starih 80-89 let (4). Drugi
najpogostejši vzrok za možganski infarkt pri starostnikih je zožitev vratnih arterij (4). Incidenca ishemične možganske kapi zaradi zožitev vratnih arterij se med bolniki, ki so mlajši
od 65 let ali starejši, ne razlikuje. Zaradi kongestivne bolezni srca in zožitev vratnih arterij
se s starostjo poveča tudi incidenca hipoperfuzijskih ishemičnih infarktov na mejah povirij velikih možganskih arterij (4).
Ne glede na etiologijo, hipoperfuzija možganov lahko preko ishemične okvare, ekcitotoksičnosti in vnetja povzroči celično smrt (6). Ti mehanizmi so dinamični, zato se tveganje
za ireverzibilno poškodbo možganov pogosto povečuje sorazmerno s časom, ki mine od
nastanka primarne motnje kljub relativno statični klinični sliki. Zato se ob možnosti terapevtske intervencije, ki lahko prepreči povečevanje poškodbe možganov, pri obravnavi
bolnikov z akutno možgansko kapjo uveljavlja koncept »čas so možgani«, ki opredeljuje
akutno možgansko kap kot urgentno stanje (2).
Dovzetnost za ishemično poškodbo možganskega parenhima se s staranjem povečuje, kar je lahko posledica s starostjo povezane zmanjšane aktivnosti Na+/K+-ATP-aze in
zmanjšanega odstranjevanja ekscitacijskih nevrotransmiterjev iz medceličnega prostora zaradi zmanjšane sinteze beljakovin ob hipoperfuziji možganov ter okvare hematoencefalne bariere (4).

Klinična slika
Na možgansko kap moramo posumiti pri vsakem bolniku z nenadoma nastalimi simptomi in znaki, ki kažejo na žariščno ali globalno prizadetost centralnega živčevja (7). Pogosti
simptomi in znaki možganske kapi so nenadna hemipareza, monopareza, pareza obraznih mišic, hemisenzibilitetna motnja, monokularna ali binokularna izguba vida, dvojni
vid, dizartrija, disfazija vrtoglavica in motnja zavesti, ki se lahko pojavijo samostojno ali
bolj verjetno v kombinaciji, kar je odvisno od lokacije in volumna poškodovane možganovine (7). Simptomi in znaki možganske kapi so običajno negativni, kot so npr. izpad v
vidnem polju, pareze udov in zmanjšan občutek za dotik, in izjemoma pozitivni, kot so
npr. bliskanje v vidnem polju, nehotni gibi in mravljinčenje, ki so bolj značilni za migrenski
ali epileptični napad (2). Čeprav so slabost, bruhanje, glavobol in motnje zavesti pogostejše pri znotrajlobanjskih krvavitvah, jih klinično ne moremo razlikovati od ishemičnih
infarktov (2). Pri starostnikih se možganska kap pogosto kaže z nespecifičnimi znaki kot
so padci, zmanjšanje pokretnosti in sprememba kognitivne funkcije (8).
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Obravnava bolnika s sumom na možgansko kap
Skladno s konceptom »čas so možgani« (2) sta pri obravnavi bolnikov s sumom na možgansko kap ključna hitro prepoznavanje simptomov in znakov ter hitro ukrepanje.
Če na terenu pri bolniku na podlagi simptomov in znakov posumimo na akutno možgansko kap, preverimo njegove vitalne funkcije in koncentracijo krvnega sladkorja, nudimo
prvo pomoč in pokličemo na pomoč reševalno službo (tel: 112). Poleg tega pridobimo
čim več podatkov, ki bodo lahko ključno vplivali na nadaljnjo bolnišnično obravnavo: kdaj
točno so se začeli simptomi in znaki, o dotedanjih boleznih, poškodbah, operacijah in o
zdravilih, ki jih bolnik jemlje, zlasti antiagregacijskih in antikoagulacijskih.
Bolnika nato čim prej prepeljemo v najbližjo bolnišnico z možnostjo trombolitičnega
zdravljenja (2), kjer naj ga čim prej pregleda nevrolog z izkušnjami v obravnavi možganske kapi ali nevrolog Republiške mreže za zdravljenje možganske kapi na daljavo
Telekap, ki je na voljo od jeseni 2014 (9). Ta potrdi ali ovrže sum na akutno možgansko
kap, pri čemer si lahko pomaga z laboratorijskimi in slikovnimi preiskavami, običajno je
to računalniška tomografija (CT) glave. Preiskave so nujne za ločevanje možganske kapi
od nekaterih posnemovalcev in za ločevanje med znotrajmožgansko krvavitvijo in možganskim infarktom (2).
Če pri bolniku s klinično sliko možganske kapi CT glave razkrije znotrajmožgansko krvavitev ali posnemovalce možganske kapi, nadaljujemo z etiološko diagnostiko glede na
najdbo in glede na dejavnike tveganja. Pri bolnikih z možganskimi in subarahnoidnimi
krvavitvami po potrebi urejamo hemostazo in presojamo koristi in tveganja operativne
evakuacije hematomov in različnih načinov zdravljenja morebitnih žilnih malformacij (2).
Če CT glave ne razkrije svežih patoloških sprememb z izjemo zgodnjih znakov ishemije v
ustreznem manjšem področju možganovine in bolnik s sumom na ishemično možgansko
kap izpolnjuje kriterije za zdravljenje s trombolizo, nemudoma intravenozno injiciramo
rekombinantni tkivni aktivator plazminogena (rtPA) v odmerku 0,9 mg/kg telesne teže
(2). Odločanje za zdravljenje z intravensko rtPA je pri starostnikih zaradi večje nevarnosti
hemoragične transformacije bolj zapleteno kot pri mlajših bolnikih (8). Pri tem se odločamo tudi na podlagi ocene atrofije možganovine in leukoaraioze. Če bolnik ni primeren
kandidat za intravensko trombolizo ali če ta ni uspešna, opravimo še CT angiografijo,
na podlagi katere nevrolog in interventni nevroradiolog ocenita primernost bolnika za
endovaskularno zdravljenje z intraarterijsko trombolizo ali z mehaničnimi napravami (8).
Intravenska tromboliza z rt-PA se je izkazala za najbolj koristen ukrep v zgodnjem zdravljenju akutne ishemične možganske kapi, vendar je primerna le pri izbranih bolnikih
mlajših od 80 let v manj kot 4,5 ure po začetku simptomov oziroma pri starejših manj kot
3 ure po začetku simptomov (8). Vse več je dokazov, da lahko izbranim bolnikom z akutno ishemično možgansko kapjo, tudi starejšim od 80 let, do 6 ur po začetku simptomov
koristijo (tudi) endovaskularni posegi z mehaničnimi napravami (8). Za najbolj koristen
ukrep v celotni populaciji bolnikov z možgansko kapjo, tudi tistih, ki niso primerni za rekanalizacijske postopke zaprtih arterij, so se izkazale enote za možgansko kap, ki omogočajo stalen nadzor vitalnih funkcij in nevrološkega statusa ter zgodnje odkrivanje zapletov,
kot so širjenje možganske krvavitve, možganski edem, hemoragična transformacija, epileptični napadi, okužbe in venska tromboembolija, ki pomembno poslabšajo prognozo
(2, 8). V enotah za možgansko kap se začenja z etiološko diagnostiko, rehabilitacijo in
sekundarno preventivo možganske kapi, s čimer se nato nadaljuje na navadnih bolniških
oddelkih po stabilizaciji bolnikovih vitalnih funkcij in nevrološkega stanja (2).
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Sklep
Možgansko kap lahko utrpijo ljudje katerekoli starosti, vendar njene incidenca, prevalenca, morbiditeta in mortaliteta s starostjo naraščajo. Profil dejavnikov tveganja za ishemično možgansko kap, ki je najpogostejša vrsta možganske kapi, se s starostjo spreminja. Zaradi naraščanja incidence in prevalence atrijske fibrilacije in kongestivne srčne
odpovedi s starostjo narašča tudi incidenca in prevalenca kardioemboličnega podtipa
ishemične možganske kapi, ki ga običajno spremlja slabši izid. Ob zmanjšani funkcijski
možganski rezervi se možganska kap pri starostnikih pogosto kaže z netipičnimi simptomi kot so padci in zmanjšanje pokretnosti, zato je njeno prepoznavanje pogosto oteženo.
Zdravljenje akutne možganske kapi je ne glede na starost načeloma enako in usmerjeno
v preprečevanje povečevanja poškodbe možganov in zapletov ter v čimprejšnjo rehabilitacijo. Pri tem ukrepe pri starostnikih omejujejo povečano tveganje za hemoragično
transformacijo, povečana nagnjenost za zaplete in zmanjšan rehabilitacijski potencial.
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Karotidna bolezen je sinonim za napredovalo aterosklerozo razcepišča karotidnih arterij
z zožitvijo ali zaporo ekstrakranialnega dela notranje karotidne arterije (NKA).
Napredovala ateroskleroza karotidnih arterij je lahko zelo pomemben vzrok prehodnih
ishemičnih napadov (TIA) in ishemične možganske kapi (IMK).
Vzrok za možganskožilni ishemični dogodek je najpogosteje raztrganje vezivne ovojnice
aterosklerotične lehe, ki leži v steni karotidne arterije in posledično nastane trombus na
mestu raztrganja, klinični znaki pa so najpogosteje posledica arterijskih embolizmov v
intrakranialni arteriji.
Asimptomatsko vsaj 50 % zožitev NKA najdemo pri 2–8 % prebivalstva, vsaj 80 % zožitev
pa pri 1–2 % prebivalstva. Pojavnost karotidne bolezni je večja pri moških, pri obeh spolih
pa narašča s starostjo.
Karotidna bolezen je tesno povezana s koronarno boleznijo in s periferno arterijsko boleznijo, napredovala ateroskleroza se pogosto pojavlja v več kot enem žilnem povirju.
Zožitev NKA je pomemben dejavnik tveganja za IMK, ki se pri > 50 % zožitvi, ki dotlej ni
povzročala simptomov, pojavlja v 1–3 % letno.
Pri asimptomatski 60–99-odstotni zožitvi so v študiji NASCET zabeležili 3,2 % letno pojavnost ishemične možganske kapi.
Pri zdravljenju karotidne bolezni pri starostniku je preprečevanje možganske kapi in drugih srčnožilnih zapletov zelo pomembno. Potrebno je dosledno zmanjševati učinke dejavnikov tveganja, ki so tesno povezani z zožitvijo notranje karotidne arterije (arterijska
hipertenzija, sladkorna bolezen, hiperholesterolemija, kajenje in debelost).
Za revaskularizacijsko zdravljenje zožitve NKA se odločimo takrat, ko postane tveganje
za ishemično možgansko kap ob konzervativnem zdravljenju večje od možnosti zapletov
ob revaskularizacijskem zdravljenju.
Možnosti za revaskularizacijsko zdravljenje zožitve NKA, ki jo povzročijo aterosklerotične
lehe sta kirurška metoda - trombendarterektomija (TEA), in endovaskularni poseg perkutana transluminalna angioplastika karotidne arterije z vstavitvijo žilne opornice
(KAS).
TEA je uveljavljena in preizkušena metoda zdravljenja, ki predstavlja zlati standard.
Uporaba sistemov za distalno ali proksimalno možgansko zaščito pri endovaskularnem
posegu (različni filtri v distalnemu delu NKA, balonska zapora skupne in zunanje karotidne arterije med posegom), je pomembno zmanjšala pojavnost IMK med posegom,
tako da je KAS zelo varna metoda.
Anamneza in klinični pregled imata dokaj omejene možnosti pri prepoznavanju zožitve
karotidne arterije, dokler še ne povzroča simptomov.
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Ultrazvočni (UZ) pregled vratnih arterij je osnovna preiskava, ki jo uporabljamo v diagnostiki karotidne zožitve. Na podlagi UZ izvida pri bolniku z ugotovljeno zožitvijo NKA
napotimo bolnika na eno od nadrejenih slikovnih preiskav: magnetnoresonančno angiografijo (MRA), računalniško-tomografsko angiografijo (CTA) ali digitalno subtrakcijsko
angiografijo (DSA). O najbolj ustreznem zdravljenju se pri pacientu z ugotovljeno zožitvijo
NKA odločamo na multidisciplinarnem konziliju (NAN).
Simptomatske bolnike z manj kot 50 % karotidno zožitvijo zdravimo le z antiagregacijskimi zdravili (Klopidogrel 75 mg in Aspirin 100 mg) in zdravimo dejavnike tveganja.
Priporočilo je, da uvedemo statin ne glede na raven holesterola v krvi.
O revaskularizaciji pri simptomatskih bolnikih s 50–69 % zožitvijo NKA se odločamo individualno.
TEA ali KAS bolj koristita moškim, starim 75–80 let, po svežem ishemičnim možganskožilnem dogodku (TIA, IMK) in brez hude nevrološke prizadetosti. Če se ne odločimo za revaskularizacijski poseg, je potrebno bolnika zdraviti z antiagregacijskimi zdravili, kontrolirati dejavnike tveganja, uvedemo statin. Bolniki naj prejemajo antiagregacijska zdravila
pred, med in po posegu (TEA/KAS).
Bolniki naj prejemajo dvojno antiagregacisjko zaščito - klopidogrel in aspirin 5 dni pred
endovaskularnim posegom, tudi na dan posega in obe zdravili 3 mesece po KAS.
Po posegu nadaljujemo z zdravljenjem dejavnikov tveganja za aterosklerozo in priporočamo spremembo življenjskega sloga.
Karotidna angioplastika s postavitvijo žilne opornice (KAS) je novejša in manj invazivna metoda zdravljenja hemodinamsko pomembnih zožitev notranje karotidne arterije,
splošna anestezija ni potrebna.
Pri posegu vstopimo skozi dimeljsko arterijo in preko uvajal ter katetrov pod diaskopsko (rtg) kontrolo in uporabo kontrastnega sredstva za prikaz žilja, vodimo žico, filter za
zaščito možganov, žilno opornico in balon ter razširimo zoženo vratno arterijo in s tem
vzpostavimo normalno širino svetline karotidne arterije. Po vtisnjenju aterosklerotskih
leh ob žilno steno razširjeno področje preraste intima. Za preprečevanje možganskih
embolizmov (krvnih strdkov) ob samem posegu, uporabljamo zaščitne filtre, s tem je
poseg varnejši in tako preprečujemo potencialno možgansko kap.
Zapleti pri endovaskularnem posegu so zelo redki. Možni so naslednji zapleti:
• alergična reakcija na lokalni anestetik ali na kontrastno sredstvo;
• vbrizganje kontrastnega sredstva izven žil;
• zapora žile med posegom, ishemična možganska kap;
• odtrganje dela materiala, s katerim opravljamo poseg – odlomljeni del ostane v žili
in je za njegovo odstranitev potrebna razširitev posega, dodaten perkutani poseg,
redko operativna odstranitev;
• krvavitve na mestu vboda ali mestu posega v telesu, od blagih do hudih ali celo
smrtnih.
Pomembno je sledenje oz. kontrolni pregledi tako pri bolnikih, kjer je zaenkrat potrebno
le konzervativno zdravljenje kot tudi pri bolnikih po opravljeni operaciji ali endovaskularnem posegu; pri bolnikih z asimptomatsko zožitvijo NKA naredimo kontrolni UZ vratnih
arterij 1-krat letno; po TEA je potrebna kontrola z UZ nekaj dni po operaciji, nato 1-krat
letno, po KAS pa so UZ-kontrole praviloma pogostejše, prvo UZ kontrolo naredimo dan
po posegu, nato pa čez 6 mesecev.
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Povzetek
Periferna arterijska bolezen (PAB) je predvsem bolezen starostnikov, saj njena prevalenca s starostjo izrazito narašča, starost nad 65 let pa predstavlja neodvisen dejavnik
tveganja za njen razvoj. Postavitev diagnoze je pri starostnikih lahko težavna, saj pogosteje kot ostali bolniki ne razvijejo značilne intermitentne klavdikacije, zaradi togosti
golenskih arterij pa je nepoveden tudi gleženjski indeks, ki predstavlja temeljno objektivno preiskavo. Bolnike s PAB bolj kot njihove vrstnike brez PAB ogrožajo prezgodnja
umrljivost in ishemični srčnožilni dogodki, zato so potrebni čimprejšnji ukrepi za zaviranje
napredovanja ateroskleroze, pri simptomatskih bolnikih tudi antiagregacijsko zdravljenje. Pri bolnikih z intermitentno klavdikacijo je pogosto uspešen intervalni trening hoje, ki
pa ga vsi starostniki žal ne zmorejo. V primeru omejujoče kratke klavdikacijske razdalje ali
kritične ishemije uda so indicirane morfološke diagnostične preiskave, na osnovi katerih
načrtujemo revaskularizacijski poseg. Pri starostnikih se zaradi manjšega perioperativnega tveganja in krajše hospitalizacije pogosteje odločimo za znotrajžilni kot za kirurški
revaskularizacijski poseg.
Ključne besede:
periferna arterijska bolezen, gleženjski indeks, intervalni trening hoje, revaskularizacija

UVOD
Periferna arterijska bolezen (PAB) je kronična motnja arterijske prekrvitve udov. V veliki
večini primerov je posledica ateroskleroze in najpogosteje prizadene arterije spodnjega
uda. Prevalenca bolezni se s starostjo povečuje, kar je posledica tako starostnih sprememb v strukturi arterijske stene kot tudi vse daljše izpostavljenosti arterij dejavnikom
tveganja za aterosklerozo.

Epidemiologija in klinična slika
V razvitem svetu je PAB prisotna pri petini odraslih, starejših od 65 let (1). Njena prevalenca s starostjo izrazito narašča in se po 80. letu vzpne preko 40 %, po 85. letu
pa bolezen najdemo pri približno polovici starostnikov (2). Starost 65 let ali več je tako
opredeljena kot neodvisni dejavnik tveganja za PAB. Ostali dejavniki tveganja so kajenje,
sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija in hiperlipidemija (3).
Značilne simptome intermitentne klavdikacije navaja le 10 % bolnikov. Pri polovici bolnikov so prisotni neznačilni izvensklepni simptomi, 40 % bolnikov pa je asimptomatskih (4).
Kritična ishemija uda prizadene do 0,5 % bolnikov (5). Pri starostnikih so večkrat priso-
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tne številne sočasne bolezni, kot so degenerativne bolezni sklepov, nevropatija, spinalna
stenoza, kronične pljučne bolezni in srčno popuščanje, ki lahko prekrijejo klinično sliko
PAB, hkrati pa zmanjšujejo fizično zmogljivost bolnikov, ki zato ne zaznajo klavdikacije
(4). Ker s starostjo prevalenca PAB narašča, naraščata tudi prevalenci bolnikov z intermitentno klavdikacijo in kritično ishemijo. Po 80. letu ima tako intermitentno klavdikacijo
okrog 15 % bolnikov, kritično ishemijo uda pa do 4 % bolnikov (5).
Periferna arterijska bolezen z leti napreduje. V približno 5 letih se pri 7 % bolnikov z
asimptomatsko PAB razvije klinična slika intermitentne klavdikacije, pri 21 % tistih z intermitentno klavdikacijo pa se razvije kritična ishemija uda, ki pri 4 do 27 % bolnikov vodi
v amputacijo uda (6). Prisotnost PAB je tudi pomemben neodvisen dejavnik tveganja
za prezgodnjo umrljivost in ishemične srčnožilne dogodke. Tako bolniki s simtomatsko
PAB kot tisti z asimptomatsko PAB imajo višjo 5-letno stopnjo umrljivosti kot bolniki brez
PAB, pri čemer izraženost simptomov ne vpliva na stopnjo tveganja za prezgodnjo smrt.
Obe skupini bolnikov s PAB imata tudi večje tveganje za srčnožilne dogodke kot bolniki
brez PAB; medtem, ko je verjetnost za srčni infarkt, možgansko kap, amputacijo uda in
revaskularizacijo vratnih žil v obeh skupinah bolnikov s PAB enaka, je verjetnost za revaskularizacijo perifernih arterij in koronarnih arterij večja v skupini bolnikov z izraženimi
simptomi PAB (1).

Diagnostični postopki
Temeljna objektivna preiskava za potrditev PAB je merjenje gleženjskega indeksa (GI).
Normalne vrednosti GI so od 0,91 do 1,40. Vrednosti GI 0,90 ali manj potrjujejo PAB.
Vrednosti GI nad 1,40 so nepovedne in odražajo nestisljivost golenskih arterij, ki je v
starosti pogosta (4). V tem primeru lahko za potrditev PAB uporabimo pletizmografsko
merjenje perfuzijskega tlaka na palcu noge. Vrednosti palčnega tlaka 0,70 in manj potrjujejo PAB.
Merjenje GI je potrebno pri vseh bolnikih s simptomi ali znaki, ki sodijo v klinično sliko
PAB. Ameriške smernice iz leta 2016 kot smiselno opredeljujejo tudi merjenje GI pri vseh
bolnikih s povečanim tveganjem za PAB, pri katerih so sicer simptomi ali znaki bolezni
odsotni (3). Ker je starost neodvisni dejavnik tveganja za PAB, bi bilo po teh smernicah
smiselno določiti GI vsem bolnikom starim 65 let ali več.
Morfološke preiskave arterij (ultrazvok, računalniška tomografska angiografija, magnetnoresonančna angiografija in invazivna angiografija), ki omogočajo opredelitev natančne lokacije in oblike zapor, so utemeljene samo pri bolnikih, pri katerih načrtujemo
revaskularizacijski poseg, pri vseh ostalih pa so nepotrebne, lahko celo škodljive (3).

Zdravljenje
Zdravljenje PAB je sestavljeno iz sistemskega preprečevanja srčnožilnih ishemičnih dogodkov in lokalnega usmerjenega zdravljenja klavdikacijskih simptomov ali kritične ishemije uda (3, 7).

Preprečevanje srčnožilnih ishemičnih dogodkov
Vsem bolnikom s PAB svetujemo zdrav življenjski slog brez kajenja, z zadostno mero
gibanja, vzdrževanjem primerne telesne teže in prehrano po mediteranskem tipu (3, 8).
Bolnike spodbujamo k opustitvi kajenja tudi z vključitvijo v nadzorovane programe za odvajanje od kajenja (8). Nekatere raziskave kažejo, da so taki programi pri starejših kadilcih celo bolj uspešni kot pri mlajših (9), žal pa starostnike v programe redkeje napotijo (4).
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Bolnikom po potrebi predpišemo zdravila za uravnavanje krvnega tlaka ter krvnih maščob in krvnega sladkorja. Krvni tlak vzdržujemo na vrednostih do 140/90 mmHg. Zdravilo izbora so zaviralci angiotenzinske konvertaze ali zaviralci angiotenzinskih receptorjev,
ki neodvisno od zniževanja krvnega tlaka zmanjšujejo pogostnost ishemičnih srčnožilnih
dogodkov (3). Lipolitično zdravljenje s statini zmanjšuje srčnožilno umrljivost, hkrati pa
zavira tudi razvoj PAB (10). Starostniki statine slabše prenašajo, zato je pri njih priporočeno manj agresivno lipolitično zdravljenje (11).
Antiagregacijsko zdravljenje bolnikom s PAB predpišemo zato, ker dokazano zmanjšuje
tveganje za srčni infarkt, ishemično možgansko kap in srčno smrt (12). Kljub temu, da
raziskave kažejo na podobno ogroženost asimptomatskih in simptomatskih bolnikov za
srčnožilne dogodke, tako evropske smernice iz leta 2011 (8) kot predlog slovenskih smernic iz leta 2014 (7) zaenkrat priporočajo antiagregacijsko zdravljenje samo pri bolnikih s
simptomatsko obliko PAB, zadnje ameriške smernice iz leta 2016 pa predlagajo antiagregacijsko zdravljenje tudi pri asimptomatskih bolnikih (3). Bolnikom praviloma predpišemo aspirin v enkratnem dnevnem odmerku 100 mg, tistim, ki aspirina ne prenašajo,
pa klopidogrel v dnevnem odmerku 75 mg. (3, 7, 8).

Neinvazivno zdravljenje bolnikov z intermitentno klavdikacijo
Osnova nefarmakološkega zdravljenja bolnikov z intermitentno klavdikacijo je intervalni trening hoje, ki ublaži simptome PAB in za 50 do 200 % izboljša zmogljivost pri hoji
(13). Trening obsega najmanj šestmesečno 35- do 50-minutno vadbo 3- do 5-krat na
teden, pod strokovnim nadzorom. V primeru, da nadzorovanega programa vadbe ne
moremo zagotoviti, bolnikom svetujemo, da hodijo do nastopa zmerne bolečine ter nato
počivajo, dokler bolečina povsem ne popusti (7). Starostniki intervalnega treninga hoje
zaradi pridruženih bolezni včasih ne zmorejo. Po slovenskih smernicah lahko takim bolnikom zaenkrat predlagamo pentoksifilin (7), ki pa ima skromne učinke na podaljšanje
klavdikacijske razdalje in ga nove ameriške smernice celo odsvetujejo (3).

Revaskularizacijsko zdravljenje
Za revaskularizacijsko zdravljenje se odločimo pri bolnikih z omejujočo klavdikacijsko razdaljo, katerim intervalni mišični trening ne prinese izboljšanja ter pri bolnikih s kritično
ishemijo uda (7). Prvim poseg izboljša funkcionalno zmogljivost, pri drugih pa želimo z
njim preprečiti grozečo izgubo uda.
Znotrajžilne tehnike zdravljenja obsegajo dilatacijo arterijskih zožitev z balonom, vstavitev žilne opornice in katetrsko aterektomijo. Pri kirurški revaskularizaciji zožene arterijske
odseke premostimo z avtolognim ali umetnim žilnim obvodom, ali pa opravimo kirurško trombendarterektomijo. Izbira med znotrajžilnim in kirurškim revaskularizacijskim
zdravljenjem temelji na obsežnosti in anatomski lokaciji arterijskih zožitev, izkušenosti
zdravstvenih ekip, bolnikovih pridruženih boleznih in z njimi povezanim tveganjem ob invazivnem posegu ter njegovih preferencah. Evropske smernice dajejo znotrajžilnemu
zdravljenju prednost pred kirurškim, ker je tveganje za zaplete manjše in čas hospitalizacije krajši (8). Nekatere raziskave navajajo celo večjo dolgoročno uspešnost znotrajžilnega zdravljenja, saj so bile amputacije pri tako zdravljenih bolnikih manj pogoste kot
pri tistih, zdravljenih s kirurškim posegom (14). Pri starostnikih s kritično ishemijo uda se
odločimo za revaskularizacijo, kadar je le mogoča, saj je umrljivost po njej manjša kot po
primarni amputaciji uda. Pri bolnikih z odmiranjem tkiva, ki amputacijo v vsakem primeru
potrebujejo, pa lahko s predhodnim revaskularizacijskim posegom izboljšamo celjenje
krna. Tudi pri starostnikih s kritično ishemijo uda so po znotrajžilnem zdravljenju ugotavljali krajše bolnišnično bivanje, manjšo bolnišnično umrljivost in redkejšo potrebo po večji
amputaciji kot po kirurški revaskularizaciji (15).
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Naše izkušnje
V Katetrskem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana smo v letih
2014 in 2015 pri 885 bolnikih s PAB opravili 1068 znotrajžilnih revaskularizacijskih posegov. Med bolniki je bilo 535 moških in 350 žensk, povprečna starost je znašala 70,6 ±
10,6 let (najmanj 32 in največ 95 let). Starostno strukturo natančneje prikazuje Slika 1.

Slika 1. Starost bolnikov, ki so imeli v letih 2014 in 2015 zaradi periferne arterijske bolezni
opravljen znotrajžilni poseg v Katetrskem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni, UKC Ljubljana.
Opravili smo 1002 uspešna posega, preostalih 66 poskusov je bilo neuspešnih. V 187
primerih smo po uspešno opravljeni angiografiji zaradi neugodnih morfoloških značilnosti arterijskih lezij odstopili od nadaljnjega terapevtskega posega. Medsebojna primerjava posegov pri bolnikih, starih do 80 let in tistih, starih 80 let ali več, je pokazala,
da med skupinama obstajajo pomembne razlike (Tabela 1).
Tabela 1. Razlike pri znotrajžilnem revaskularizacijskem zdravljenju PAB med skupino
bolnikov, starih 80 let ali več in skupino bolnikov, mlajših od 80 let. Razlike v deležu neuspešnih posegov, razmerju med deležema diagnostičnih in terapevtskih posegov, deležu
zapletov in deležu arterijskih lezij kategorije TASC II C ali D so izračunane s pomočjo testa
x2. Vrednosti časa fluoroskopije so prikazane kot mediana in razlika med 1. in 3. kvartilom, razlika med skupinama je izračunana s pomočjo Mann-Whitneyevega U testa.
Starost
število bolnikov
število (odstotek) neuspešnih posegov
število uspešnih diagnostičnih/terapevtskih
posegov
število (odstotek) zapletov
čas fluoroskopije
odstotek bolnikov z lezijami TASC II C ali D
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p

≥ 80 let

< 80 let

203

682

24 od 239 (10,0 %)

42 od 829 (5,1 %)

0,009

49/166

138/649

0,0796

9 od 239 (3,8 %)

11 od 829 (1,3 %)

0,014

595 (247,5-1018,5)

401 (226-733)

< 0,001

36,9 %

18,4 %

< 0,001

ZAKLJUČEK
Pri starostnikih moramo biti na PAB posebej pozorni, saj starost nad 65 let predstavlja
pomemben neodvisni dejavnik tveganja za njen razvoj. Klinična slika PAB je pri starostnikih mnogokrat netipična, zato sta za postavitev suma na PAB potrebna skrbna usmerjena anamneza in natančen klinični pregled bolnika z oceno arterijskih pulzov spodnjih
udov. GI je pri starostnikih pogosto nepoveden, vendar si lahko pomagamo s pletizmografskim merjenjem perfuzijskega tlaka na palcu noge. Za morfološke diagnostične
preiskave se odločimo izključno v primeru, da načrtujemo revaskularizacijski poseg.
Bolniki s PAB potrebujejo ustrezne ukrepe za preprečevanje napredovanja ateroskleroze
in preprečevanje ishemičnih srčnožilnih dogodkov, ki jih ogrožajo. Tistim z intermitentno
klavdikacijo predpišemo intervalni trening hoje, ki pa pri starostnikih ni vedno izvedljiv. V
primeru omejujoče kratke razdalje in pri bolnikih s kritično ishemijo uda se odločamo za
revaskularizacijo. Ker je primarna amputacija za starostnika bolj mutirajoča in je umrljivost po njej visoka, se tudi pri zelo starih bolnikih odločamo za revaskularizacijski poseg,
najpogosteje znotrajžilni.
Naši rezultati kažejo, da je pri bolnikih, starejših od 80 let, znotrajžilna revaskularizacija
pogosteje neuspešna kot pri mlajših, pogostejši pa so tudi zapleti. Daljši čas fluoroskopije posredno kaže na to, da so posegi pri starostnikih dolgotrajnejši. Delno so verjetno
razlog bolj obsežne arterijske lezije, saj smo pri starostnikih pogosteje potrdili lezije kategorije TASC II C ali D (16). Možno je, da se pri mlajših bolnikih s tovrstnimi lezijami pogosteje kot za znotrajžilno odločimo za kirurško revaskularizacijo, pri starostnikih pa zaradi
manjše invazivnosti dajemo prednost znotrajžilnemu zdravljenju.
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STAROSTNIK IN ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBEMBOLIJE
Sabina Jakše Hren

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

Venska trombembolija (VTE) je pogosta in smrtonosna bolezen. Incidenci globoke venske tromboze (GVT) oziroma pljučne trombembolije (PE) s starostjo bolnikov naraščata;
letno sta znašali 1,3 oziroma 1,8 primerov na 1000 ljudi, starih 65 do 69 let, pri ljudeh,
starih 85 do 89 let, pa že 2,8 oziroma 3,1 primerov na 1000 ljudi (1). Mnogi dejavniki
tveganja za VTE (tabela 1) so pri starostnikih pogostejši - slabša pokretnost, zlomi kolka
in druge poškodbe, ortopedske operacije, maligne bolezni, hospitalizacije zaradi okužb,
srčnega popuščanja, drugih težav z dihanjem. Tudi uporaba nekaterih zdravil je povezana z zvečanim tveganjem za VTE - lenalidomid, tamoksifen, atipični antipsihotiki, epoetini in nekateri kemoterapevtiki (2).
Značilne simptome in znake VTE pri starejšemu bolniku včasih lažje spregledamo ali jih
pripišemo kateri od drugih pogostih bolezni. Dementen, deliranten ali disfazičen bolnik
morda ne bo mogel potožiti o svojih težavah. Oteklino, toplino ali rdečino uda, četudi
asimetrično, neredko zmotno pripišemo drugim pogostim težavam - kronični venski insuficienci, stranskemu učinku zdravil, srčnemu popuščanju, artritisu ali celulitisu. Težave z dihanjem in bolečine v prsnem košu so pri starejših pogoste; kakovost anamneze
in lasten tok razmišljanja pa nas lahko zavedeta, da na diferencialno diagnozo pljučne
trombembolije ne pomislimo (po drugi strani pa radiologe pogosto spravljamo v obup
z izključitvenimi CT angiografijami zaradi pozitivnega d-dimerja). Plevritično bolečino in
hemoptizo lahko zmotno pripišemo pljučnici ali pa ima bolnik dejansko tako pljučnico kot
PE. Neredko je venska trombembolija prva manifestacija rakave bolezni ali njenega recidiva. Zaradi normalnega vpliva starosti ter večje pogostosti bolezni srca in ožilja imajo
starejši zmanjšano kardiocirkularno rezervo; sinkopa zaradi PE je pri njih pogostejša (3).
Tabela 1: Nekateri dejavniki tveganja za VTE
DEDNI DEJAVNIKI
pomanjkanje antitrombina,
proteina C, S
F. V Leiden, polimorfizem
gena za protrombin
(Krvna skupina)

PRIDOBLJENI DEJAVNIKI
starost

SPROŽILNI DEJAVNIKI
operacija, poškodba

predhodna GVT, varikozne
vene
srčno popuščanje, KOPB,
KVČB
debelost
kajenje
rak
nefrotski sindrom
hematološke bolezni in
bolezni veziva (PNH, PRV/ET,
APS, Behcet…)

imobilizacija, pareza,
potovanje
okužba
katetri
zdravila, estrogeni, transfuzije
nosečnost

Bolniki z življenje ogrožajočo masivno PE in akutnim cor pulmonale so kandidati za intravensko fibrinolizo, vendar je tveganje za krvavitve, zlasti intrakranialne, večje pri starejših
bolnikih in pri tistih s kronično ledvično boleznijo. Kirurško embolektomijo in perkutano
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trombektomijo izvajajo v terciarnih centrih pri izbranih, pogosteje mlajših bolnikih. Pri
bolnikih z VTE, ki imajo kontraindikacijo za antikoagulantno zdravljenje, lahko vstavijo
začasni filter v veno cavo inferior, ki zmanjšuje tveganje ponovitve PE (npr. pri tistih z
intrakranialno krvavitvijo ali tistih, ki potrebujejo nujno operacijo).
Zlati standard antikoagulantne terapije pri VTE je parenteralno zdravljenje s heparinom ali terapevtskim nizkomolekularnim heparinom (NMH), ki mu sledi uvedba peroralne terapije s kumarini (VKA). Kontinuirano intravensko infuzijo standardnega heparina
odmerjamo glede na rezultate meritve aktiviranega tromboplastinskega časa (aPTČ),
nizkomolekularne heparine pa odmerjamo dvakrat dnevno v podkožje glede na telesno
težo bolnika, vendar moramo biti pozorni na tiste z ekstremi telesne teže ter na tiste z
okrnjenim ledvičnim delovanjem, saj pri slednjih lahko pride do prekomernega kopičenja
zdravila in posledično zvečanega tveganja za krvavitve. Pomagamo si z meritvijo aktivnosti faktorja antiXa. Pri bolnikih, pri katerih 4 ure po odmerjanju NMH na 12 ur rezultat
antiXa preseže vrednost 1,0 oziroma pri tistih, pri katerih pri enkrat dnevnem odmerjenju
NMH vrednost antiXa preseže 2,0, je potrebno zmanjšati odmerek NMH. Bolniki z rakom
imajo zvečano tveganje za krvavitve; raziskave so pri njih pokazale primerljivo učinkovitost in večjo varnost zdravljenja z nizkomolekularnim heparinom v primerjavi z NMH s
prehodom na VKA. Prednost tovrstnega zdravljenja je predvsem odsotnost potrebe po
dvojni antikoagulaciji (v obdobju uvajanja VKA), odsotnost nihanj antikoagulacije oziroma interakcij z zdravili ter možnost prilagajanja odmerka v primeru pojava trombocitopenije ali krvavitev. Bolnike z rakom, ki jim ugotovimo VTE, prvih 6 mesecev zdravimo s
terapevtskimi podkožnimi odmerki NMH, po 1 mesecu je mogoče zmanjšanje odmerka
na 75 %.
Zdravljenje z varfarinom ima nekatere prednosti - gre za preizkušeno in poceni zdravilo,
z meritvami INR je možen dober nadzor učinka zdravila, bolnike lahko zdravimo ne glede
na ledvično funkcijo, telesno težo, starost, obstajajo enostavni in dostopni antidoti. Po
drugi strani obstajajo velike inter- in intraindividualne razlike v odmerjanju VKA, potrebne so redne kontrole, možne so številne interakcije z zdravili in živili. Starejši ljudje v
primerjavi z mlajšimi potrebujejo nižje odmerke VKA za doseganje enakih vrednosti INR,
pogosteje so krhki, slabše pokretni, odvisni od tujega prevoza, bolj so nagnjeni h krvavitvam, imajo številne bolezni in prejemajo številna zdravila, tudi antibiotike in analgetike, ki
lahko vodijo do velikih nihanj v učinku VKA.
V Sloveniji registrirani novi oziroma neposredni oralni antikoagulanti (NOAK) za zdravljenje in preprečevanje ponovitve VTE so zaviralec trombina dabigatran ter zaviralca faktorja X apiksaban in rivaroksaban. Zdravljenje VTE z dabigatranom terja uvodno vsaj
5-dnevno zdravljenje s parenteralnim antikoagulantom, medtem ko je pri hemodinamsko stabilnih bolnikih z VTE, ki nimajo kontraindikacij, mogoče peroralno zdravljenje z
apiksabanom oziroma rivaroksabanom vse od ugotovitve bolezni. Pri bolnikih z rakom in
VTE zaenkrat ne priporočajo zdravljenja z NOAK, vendar je kmalu pričakovati rezultate
raziskav tudi pri tej skupini bolnikov. Odmerki zdravil so navedeni v tabeli 2.
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Tabela 2: Antikoagulantna zdravila za zdravljenje VTE
učinkovina
alteplaza

ime
Actilyse

Odmerek in režim
100 mg v 2h iv infuzija

standardni
heparin

Heparin

dalteparin

Fragmin

nadroparin

Fraxiparine

enoksaparin

Clexane

bolus 80IE/kgTT, nato infuzija 18IE/
kgTT/h i.v. in prilaganjanje glede na
aPTČ
100 IE/kgTT na 12h s.c. ali 200 IE/24h
s.c. (75 % odmerka po 1 mesecu pri
bolnikih z rakom)
0,1 mL/10 kgTT/12h s.c.
ali FORTE 0,1 mL/10kgTT/24h s.c.
1 mg/kgTT na 12h s.c.

varfarin
acenokumarol
apiksaban

Marevan
Sintrom
Eliquis

dabigatran

Pradaxa

rivaroksaban

Xarelto

individualno odmerjanje
individualno odmerjanje
1 teden 10 mg/12h p.o., nato 5 mg/12h
p.o., preprečevanje ponovitve po 6
mesecih 2.5 mg/12h po
vsaj 5 dni terapevtski NMH, nato 110
mg/12h p.o. ali 110 mg/12h p.o.
3 tedne 15 mg/12h p.o., nato 20
mg/24h p.o.
(po presoji 15 mg/24h pri oGF<50 mL/
min)

Opombe
fibrinolitik, le
za masivno PE
ob odsotnosti
kontraindikacij
pogoste kontrole
aPTČ
lahko antiXa pri
KLB, zapletih
lahko antiXa pri
KLB, zapletih
lahko antiXa pri
KLB, zapletih
kontrole INR
kontrole INR
oGF>30 mL/min

oGF>30 mL/min
oGF>30 mL/min

Vir: objavljeni SmPC zdravil.
Načeloma je zdravljenje VTE z NOAK enostavnejše, saj bolnik prejema fiksen odmerek
zdravila, kontrole v antikoagulantni ambulanti so redkejše (a morajo biti bolj poglobljene), interakcij z zdravili je malo, s hrano jih skoraj ni, podkožne injekcije NMH praviloma
niso potrebne. Zavedati se moramo, da je podatkov za bolnike z ekstremno težo (<50 kg
in >120 kg) malo in da NOAK po slovenskih smernicah pri tistih z ocenjenjeno glomerulno
filtracijo <30 mL/min ne predpisujemo. Starejši ljudje imajo načeloma višje plazemske
koncentracije NOAK (SmPC: pri apiksabanu se Cmax ne poveča, AUC pa se poveča za
30 %, pri rivaroksabanu se AUC poveča za 50 %). Raziskave so pokazale, da je zdravljenje
VTE z vsemi NOAK tudi pri starejših bolnikih neinferiorno konvencionalnemu zdravljenju
z enoksaparinom in VKA, pri zdravljenju z apiksabanom in rivaroksabanom pa so pri
študijski populaciji dokazali tudi statistično pomembno manjše število velikih krvavitev
(tabela 3 in tabela 4).
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Tabela 3: Učinkovitost NOAK za zdravljenje VTE glede na starost bolnikov (4)

Tabela 4: Varnost NOAK za zdravljenje VTE glede na starost bolnikov (4)

Starejši bolniki imajo v primerjavi z mlajšimi že brez terapije zvečano tveganje za krvavitve, ki ga uvedba antikoagulantnega zdravljenja znatno potencira. Tveganje pomembne
krvavitve je največje v prvih mesecih zdravljenja. Pri izbiri oblike in trajanja zdravljenja
moramo poleg veljavnih smernic upoštevati tudi želje in vrednote bolnikov, ki so v starosti lahko precej različne. Edukacija bolnika in svojcev o značilnostih bolezni in antikoagulantnega terapije je prav tako pomemben del kakovostnega zdravljenja kot postavitev pravilne diagnoze
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Namesto zaključka:
Venska trombembolija je pri starejših bolnikih pogostejša in nevarnejša bolezen. Zaradi
pomanjkljivih podatkov in bolnikovih komorbidnosti jo pogosto prepoznamo pozno. Starostnik ima zmanjšano kardiocirkulatorno rezervo, pljučna embolija je bolj simptomatična kot pri mlajšem, venska trombembolija pa lahko pomembno okrne njegovo kakovost
življenja. Za starejše bolnike je značilno zvečano tveganje za krvavitve, ki je deloma neodvisno od predpisane oblike antikoagulantnega zdravljenja. Neposredni oralni antikoagulanti so pri številnih starostnikih dobra izbira za zdravljenje venske trombembolije.
Z dobro edukacijo bolnika in njegovih skrbnikov, pa tudi z dostopnostjo ustrezno educiranega zdravstvenega osebja, je mogoče pravočasno preprečiti nekatere zaplete te
potencialno usodne bolezni in njenega zdravljenja.
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STAROSTNIK IN VOZNIŠKO DOVOLJENJE
Boris Krajačič

KARDIOLOGIJA Boris Krajačič, s.p.

UVOD
Vožnja je bistven del življenja sodobnega človeka in je verjetno ena kompleksnejših in
nevarnejših vsakodnevnih aktivnosti večine odraslih. Vozniku starostniku vožnja ohranja
mobilnost in neodvisnost. Omejevanje ali morebitna prepoved upravljanja motornih vozil pomeni pomembno zmanjšanje kakovosti življenja. Zato vozniki starostniki ohranitev
vozniškega dovoljenja postavljajo kot eno vodilnih prioritet.
S staranjem prebivalstva število starejših voznikov narašča. Ker se podaljšuje delovna
doba, narašča tudi aktivna udeležba starejših voznikov v prometu. V začetku 30. let sedanjega stoletja bo ena četrtina voznikov starejša od 65 let.
V letu 2013 je bilo v Sloveniji 352.145 oseb starejših kot 65 let, kar je 17,1 % vseh prebivalcev. Več kot polovica (55,41 %) starejših kot 65 let je imela veljavno vozniško dovoljenje (1).
Za starejša življenjska obdobja je značilno pojavljanje večjega števila bolezni, ali bolezenskih stanj hkrati in s tem povezano pogosto ali redno zdravljenje z različnimi vrstami
zdravil. Bolezni in poškodbe dodatno prispevajo k zmanjšanju telesnega in duševnega
zdravja. Starost z vidika posameznika pomeni upad življenjskih moči, zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti, ki so pomembne za varno vožnjo. Zakon o voznikih v veljavi od leta
2011 (Ur. l. RS, št. 109/2010) starejših voznikov izrecno ne obravnava. Zaradi prometne
varnosti moramo spodbujati razvoj in izvajanje posebnih programov usposabljanja, ki
bodo starejšim voznikom omogočili lažjo integracijo v sodobni promet ter hkrati izboljšali
samo prometno varnost populacije. Eden takih programov, ki se že izvaja, je sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013
– 2022, ki se ukvarja z vsemi starostnimi skupinami voznikov.

Starejši voznik in prometne nezgode
Varna vožnja zahteva od voznika številne sposobnosti kot so neokrnjena pozornost, zaznavanje, sledenje, prostorsko presojo, načrtovanje, ustrezne reakcije in zaporedne gibe.
Motnja pozornosti kot ena od kognitivnih funkcij naj bi glede na epidemiološke raziskave
bila razlog 15-40 % vseh prometnih nesreč. Poleg nevropsiholoških sposobnosti vplivajo
na vožnjo še številni drugi dejavniki kot npr. motivacija, osebnostna struktura, vozniške
izkušnje, uživanje zdravil in drugih substanc, ki imajo vpliv na delovanje centralnega živčevja, stanje vozišča (3).
Po podatkih ameriškega avtomobilskega združenja (AAA - American Automobile Association) se nevarnost, da bodo starejši vozniki motornih vozil povzročitelji prometnih
nesreč, povečuje po njihovem 65. letu. V starostni skupini od 74 do 85 let je njihovo
povprečje 3 smrtne žrtve na 161 milijonov prevoženih kilometrov in je enako povprečju
mladih voznikov (Slika 1). Pri starosti 85 in več let pa povprečje zraste na skoraj 4 krat
večjo raven kot pri mladih voznikih.
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Slika 1. Relativno tveganje za povzročitev prometne nezgode glede na starost in spol
(prirejeno po 2)
Starejši ko postajajo vozniki, hitreje se manjša njihova zmožnost zaznavanja in slabše so
njihove vozniške sposobnosti. Hkrati pa je zaradi večje krhkosti kosti starejših, ranljivosti
in pridruženih bolezni večja verjetnost, da bodo v nesreči, ki za mlajše morda ne bi bila
zelo huda, utrpeli hujše poškodbe ali celo smrt (Slika 2).

Slika 2. Starejši vozniki kot povzročitelji prometnih nesreč (vir APV- agencija za varnost
prometa)
Verjetnost, da bodo vozniki starejši od 74 let umrli v avtomobilski nesrečI, je kar štirikrat
večja od tveganja voznikov srednjih let, pri voznikih nad 85 let pa se ta možnost poveča
še za 50 odstotkov. Študija ameriškega AAA je pokazala, da so vozniki v poznih 50. in v
zgodnjih 60. letih starosti med najbolj varnimi vozniki na cesti, v kasnejših letih, zlasti po
upokojitvi, pa se njihove vozniške sposobnosti drastično poslabšajo. Za ohranitev vozniških sposobnosti bi moral voznik letno prevoziti vsaj 4000 kilometrov.
Zanimiv je podatek, da se prometne nesreče, v katerih so udeleženi starejši vozniki, pogosteje zgodijo na križiščih, še posebno pri zavijanju na levo, ko se morajo hitro odločiti,
ali se bodo ustavili ali nadaljevali (1). V obdobju 2009 – 2013 je bil pri nas glavni razlog
za nastanek prometne nesreče, ki jo je povzročil starejši voznik motornega vozila, nekontroliran premik z vozilom - 32 %, sledi neupoštevanje pravil o prednosti - 27 % ter
nepravilna stran oz. smer vožnje - 14 % (Slika 3).
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Slika 3. Vzroki prometnih nesreč - povzročitelji vozniki starejši od 64 let (vir APV- agencija za varnost prometa)

Zdravstveni pregledi in vozniško dovoljenje
Za pripravo predpisov o vrsti in obsegu zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti
kandidati za voznike in vozniki motornih vozil je pooblaščeno Ministrstvo za zdravje, ki
predpiše način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o
opravljenem pregledu. Vsebina je opredeljena v Zakonu o voznikih (ZVoz-1; Uradni list
RS, št. 85/16) in Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS,
št. 47/11, 67/14, 12/16 in 85/16).
54. člen ZVoz pravi, da v cestnem prometu lahko vozi motorno vozilo oseba, ki izpolnjuje
pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in je telesno in duševno zmožna varno voziti motorno
vozilo.
Pravilna politika prometne varnosti pri podeljevanju vozniških dovoljenj starejšim voznikom je uravnoteženje potrebe po vzdrževanju visoke ravni mobilnosti in maksimalne
varnosti uporabnikov cest. Direktiva Evropske komisije 2006/126/EC o vozniških dovoljenjih določa minimalne standarde glede telesnih in duševnih zmožnosti voznikov za vožnjo motornih vozil, vključno z učinki zdravljenja z zdravili. Članice EU imajo glede uporabe
zdravil v cestnem prometu in pravice do posedovanja vozniškega dovoljenja različna
izhodišča, čeprav obstaja želja, da se standardizira postopek za ocenjevanje zmožnosti
za vožnjo, kot tudi časovni intervali, v katerih naj bi se vozniško dovoljenje obnavljalo.
Kadar je telesna ali duševna zmožnost osebe zmanjšana zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni, poškodb ali duševnega stanja, sme taka oseba voziti motorno vozilo v cestnem prometu le, če njeno aktualno stanje ne vpliva na njeno sposobnost za varno vožnjo motornega vozila. Prav tako se šteje, da ni sposobna varno voziti motornega vozila
oseba, pri kateri je telesna ali duševna sposobnost za varno vožnjo motornega vozila
zmanjšana zaradi zaužitja alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih
psihoaktivnih snovi, ali zaradi utrujenosti.
Ocenjevanje vozniške sposobnosti poteka na dveh ravneh. Tako ocenjuje vozniško sposobnost kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil prve (vozniki amaterji) in druge
(poklicni vozniki) skupine na prvi stopnji zdravnik specialist medicine dela oziroma le izjemoma zdravnik specialist splošne/družinske medicine, kandidatov za voznike traktorjev
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pa zdravnik specialist splošne/družinske medicine.
Pregled za starostnike – voznike amaterje obsega:
• anamnezo, pregled dosedanje zdravstvene dokumentacije
• klinični pregled vseh organov in organskih sistemov, s posebnim poudarkom na usmerjenem pregledu živčevja, čutil in gibal ter usmerjene preiskave glede na spremljajoče bolezni
• pregled vida oziroma testiranje vidnih funkcij z ergooftalmološkimi aparati (ostrina
vida, forija, fuzija, globinski vid in barvni vid) ali pri specialistu oftalmologu
• elektrokardiogram
• preiskave krvi (ugotavljanje vrednosti krvnega sladkorja)
• po potrebi pregled pri psihologu.
Pri kontrolnem zdravstvenem pregledu mora vselej sodelovati specialist s področja bolezni, zaradi katere je voznik poslan na pregled.

Dvom o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo (86. člen ZVoz-1)
Če zdravnik specialist oziroma izbrani osebni zdravnik med pregledom ali zdravljenjem
imetnika vozniškega dovoljenja utemeljeno podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo zaradi bolezenskega stanja, okvar ali hib, katerih simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu in lahko pomenijo povečano tveganje za varno
udeležbo v prometu, ga napoti na kontrolni zdravstveni pregled k pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na območju katerega ima oseba stalno oziroma začasno
prebivališče. Pri tem mora navesti razloge za podan dvom, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila. Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled in razloge zanj zabeleži v zdravstveno dokumentacijo imetnika
vozniškega dovoljenja, ki jo posreduje izbranemu pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene
dejavnosti.

Najpogostejše bolezni, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti voznika
Med starostniki je po obsežnih raziskavah zdravih le slaba četrtina. Zaradi involutivnih
sprememb ima bolezenski potek določenih bolezni pri starostniku svoje značilnosti, h
kompleksnosti pa prispeva posledično kronično jemanje zdravil in torej večja verjetnost
stranskih učinkov, ki so še bolj izraženi zaradi spremenjene farmakokinetike in farmakodinamike pri starostniku.
Pri ocenjevanju vozniške sposobnosti so v oceni nezmožnosti najpogostejše bolezni srca
in ožilja, sledijo bolezni s področja nevropsihiatrije in psihologa, šele nato bolezni oči, v
zelo majhnem deležu pa presnovne in ostale bolezni (4).
Ali neko zdravstveno stanje pomeni tveganje in nevarnost za nastanek prometne nezgode, ni enostavno oceniti.
Po rezultatih metaanalize različnih publikacij, ki jo je pripravila norveška raziskovalna
skupina, delimo vplive bolezni in zdravila na tiste, ki pomenijo veliko tveganje in tiste, ki
predstavljajo majhno tveganje (2). Odvisnost od alkohola, nevrološke bolezni, duševne
motnje in bolezni, zlorabo prepovedanih drog in zdravil uvrščamo med dejavnike, ki v
visoki meri zmanjšajo psihofizične sposobnosti. Zmanjšanje vida, artritis, lokomotorne
omejitve, motnje sluha, kardiovaskularne bolezni uvrščamo med bolezni z manjšim tveganjem. Sladkorna bolezen naj bi bila nekako na sredi. Relativna tveganja, da oseba z
določeno boleznijo povzroči prometno nezgodo so prikazana v Tabeli 3.
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Tabela 1. Relativno tveganje za prometne nezgode ob različnih zdravstvenih stanjih (prirejeno po 6)

V merilih za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike,
ki so priloga pravilnika o zdravniških pogojih voznikov motornih vozil, so najpomembnejše
bolezni in bolezenska stanja opredeljena v naslednjih 10-ih točkah:
1) vid, 2) sluh, 3) lokomotorni aparat, 4) kardiovaskularni sistem, 5) sladkorna bolezen, 6)
nevrološke bolezni, 7) duševne in vedenjske motnje, 8) škodljiva raba alkohola, 9) uporaba prepovedanih drog, prepovedanih psihotropnih snovi in njihovih presnovkov ter
zloraba psihoaktivnih zdravil, 10) druga stanja.
Podrobnejša razlaga omejitev po posameznih točkah, ki loči tudi med nepoklicnimi in
poklicnimi vozniki, presega ta prispevek, je pa dosegljiva kot Priloga I. pravilnika na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/104187
Na letošnjem 18. letnem planarnem zasedanju slovenskega Foruma o preventivi bolezni srca in ožilja je bilo predstavljeno stališče Združenja kardiologov Slovenije, o privzemu
priporočil evropske strokovne skupine za vožnjo in srčnožilne bolezni, o oceni tveganja
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nenadnih onesposobljujočih dogodkov za posamezne srčnožilne bolezni in bila so podana priporočila za omejevanje vožnje.

ZAKLJUČEK
Samostojna vožnja z avtomobilom je pri starostniku povezana z vrednotami svobode,
neodvisnosti in aktivne vključenosti v družbo. S staranjem prebivalstva in števila starejših voznikov pa se zmanjšuje njena varnost saj stari vozniki, ki so v večini tudi kronični
bolniki, lahko v prometu ogrožajo ne le sebe, ampak tudi druge udeležence. Naša naloga
je, da zagotovimo varno okolje vsakemu od njih. Učinkovitost tega procesa je odvisna
prav od učinkovite komunikacije tako med bolnikom in zdravnikom kot med primarno in
sekundarno ravnijo. Ob tem moramo biti pazljivi, da pri obravnavi ne delujemo diskriminatorno in, če je potrebno, se trudimo z ustreznimi omejitvami in prilagoditvami ohraniti
starostnika aktivnega voznika. Ko pa se srečajo z odločitvijo o prenehanju šofiranja, jim
stojimo ob strani in jim svetujemo pri iskanju alternativnih možnosti.
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NOVOST

iz Leka za srčno
popuščanje

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Elreptic 25 mg filmsko obložene tablete; v pakiranju po 30 tablet
Elreptic 50 mg filmsko obložene tablete; v pakiranju po 30 tablet
SESTAVA: Ena tableta vsebuje 25 ali 50 mg eplerenona. Pomožne snovi z znanim učinkom: 25 mg
tableta vsebuje 35,7 mg laktoze monohidrata, 50 mg tableta pa 71,4 mg laktoze monohidrata. Za
celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1 SmPC. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Poleg
standardnega zdravljenja, ki vključuje tudi antagoniste adrenergičnih receptorjev beta,
za zmanjšanje tveganja za srčnožilno umrljivost in obolevnost pri stabilnih bolnikih
z disfunkcijo levega prekata (LVEF ≤ 40 %) in kliničnimi znaki srčnega popuščanja
po nedavnem miokardnem infarktu. - Poleg najustreznejšega standardnega
zdravljenja za zmanjšanje tveganja za srčnožilno umrljivost in obolevnost pri
odraslih bolnikih s (kroničnim) srčnim popuščanjem razreda II po NYHA in z
disfunkcijo levega prekata (LVEF ≤ 30 %). ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE:
Odmerjanje: Za individualno prilagoditev odmerka sta na voljo jakosti 25
mg in 50 mg. Največji priporočeni odmerek je 50 mg na dan. Pri bolnikih
s srčnim popuščanjem po miokardnem infarktu: Priporočeni vzdrževalni
odmerek eplerenona je 50 mg enkrat na dan. Zdravljenje je treba začeti
s 25 mg enkrat na dan in ga titrirati do ciljnega odmerka 50 mg enkrat
na dan, po možnosti v 4 tednih, upoštevaje koncentracijo kalija v
serumu (glejte Preglednico 1). Zdravljenje z eplerenonom je običajno
treba začeti od 3 do 14 dni po akutnem miokardnem infarktu. Pri
bolnikih s (kroničnim) srčnim popuščanjem razreda II po NYHA:Pri
bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem razreda II po NYHA je
treba zdravljenje začeti z odmerkom 25 mg enkrat na dan in ga
postopoma povečevati do ciljnega odmerka 50 mg enkrat na dan,
po možnosti v 4 tednih, upoštevaje koncentracijo kalija v serumu
(glejte Preglednico 1). Pri bolnikih, ki imajo kalij v serumu > 5,0
mmol/l, eplerenona ne smemo uvesti. Kalij v serumu je treba
izmeriti pred začetkom zdravljenja z eplerenonom, v prvem
tednu in en mesec po začetku zdravljenja ali po prilagoditvi
odmerka. Pozneje je treba kalij v serumu določati periodično,
kot je potrebno. Po začetku je treba odmerek prilagajati glede na
koncentracijo kalija v serumu, kot prikazuje Preglednica 1.

kalij v serumu
(mmol/l)

ukrep

prilagoditev odmerka

< 5,0

zvečanje

25 mg v. d. d.*
na 25 mg enkrat na dan
25 mg enkrat na dan
na 50 mg enkrat na dan

5,0–5,4

vzdrževanje

brez prilagajanja odmerka

5,5–5,9

zmanjšanje

50 mg enkrat na dan
na 25 mg enkrat na dan
25 mg enkrat na dan na 25 mg v. d. d.*
25 mg v. d. d.* do prekinitve

≥ 6,0

prekinitev

ne pride v poštev

* v. d. d.: vsak drugi dan
Po prekinitvi zdravljenja z eplerenonom zaradi serumske koncentracije kalija ≥
6,0 mmol/l se eplerenon lahko ponovno uvede v odmerku 25 mg vsak drugi dan,
ko koncentracija kalija pade pod 5,0 mmol/l. Pediatrična populacija: Ni podatkov,
ki bi podpirali uporabo eplerenona pri pediatrični populaciji, zato uporaba v tej
starostni skupini ni priporočena. Starejši: Pri starejših ni potrebna prilagoditev začetnega
odmerka. Ker se s starostjo delovanje ledvic poslabša, je pri starejših bolnikih tveganje za
hiperkaliemijo povečano. Tveganje se lahko še poveča, kadar je prisotna sočasna bolezen,
povezana s povečano sistemsko izpostavljenostjo, zlasti blaga do zmerna jetrna okvara.
Priporoča se redno spremljanje serumske koncentracije kalija. Okvara ledvic: Pri bolnikih z blago
ledvično okvaro ni potrebna prilagoditev začetnega odmerka. Priporoča se redno spremljanje
serumske koncentracije kalija in prilagajanje odmerkov skladno s Preglednico 1. Pri bolnikih z zmerno
zmanjšanim delovanjem ledvic (očistek kreatinina [CrCl] 30-60 ml/min) je treba zdravljenje začeti s 25
mg vsak drugi dan, odmerek pa je treba prilagajati glede na koncentracijo kalija (glejte Preglednico 1).
Priporočljivo je redno nadziranje koncentracije kalija v serumu. Izkušenj z zdravljenjem pri bolnikih s CrCl <
50 ml/min in s srčnim popuščanjem po miokardnem infarktu ni. Pri teh bolnikih je treba eplerenon uporabljati
previdno. Uporabe odmerkov nad 25 mg na dan pri bolnikih s CrCl < 50 ml/min niso raziskovali. Uporaba zdravila
pri bolnikih s hudo ledvično okvaro (CrCl < 30 ml/min) je kontraindicirana. Eplerenon se ne dializira. Okvara
jeter: Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter začetnega odmerka ni treba prilagoditi. Sistemska izpostavljenost
eplerenonu je pri bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter večja, zato je pri teh bolnikih priporočljivo pogosto in redno
nadziranje kalija v serumu; to še posebej velja za starejše bolnike. Sočasno zdravljenje: V primeru sočasnega zdravljenja
z blagimi do zmernimi zaviralci CYP3A4, npr. amiodaronom, diltiazemom ali verapamilom, je mogoče uporabiti začetni
odmerek 25 mg enkrat na dan. Odmerjanje ne sme preseči 25 mg enkrat na dan. Eplerenon se lahko vzame s hrano ali brez nje.
KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Bolniki s koncentracijo kalija v serumu >
5,0 mmol/l na začetku zdravljenja. Bolniki s hudo insuficienco ledvic ali jeter. Bolniki, ki dobivajo diuretike, ki zadržujejo kalij, dodatke
kalija ali močne zaviralce CYP 3A4. Kombinacija zaviralca angiotenzinske konvertaze (ACE) in antagonista angiotenzinskih receptorjev
(ARB) z eplerenonom. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Hiperkaliemija: Koncentracijo kalija v serumu je treba preveriti pri
vseh bolnikih na začetku zdravljenja in po spremembi odmerjanja. Pozneje so potrebne redne kontrole, zlasti pri starejših bolnikih, bolnikih z
insuficienco ledvic in bolnikih z diabetesom. Dodatki kalija niso priporočeni. Kombinacije zaviralca angiotenzinske konvertaze (ACE) in antagonista
angiotenzinskih receptorjev (ARB) z eplerenonom se ne sme uporabljati. Hemodializa ne odstrani eplerenona. Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro
jeter je treba nadzirati koncentracijo elektrolitov. Uporaba eplerenona pri bolnikih s hudo okvaro jeter ni ocenjena, zato je zdravilo pri teh
bolnikih kontraindicirano. Sočasna uporaba eplerenona z močnimi induktorji CYP3A4 ni priporočena. Litiju, ciklosporinu in takrolimusu
se je treba med zdravljenjem z eplerenonom izogibati. To zdravilo vsebujejo 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: Diuretiki, ki varčujejo s kalijem, in dodatki kalija; zaviralci ACE;
antagonisti angiotenzinskih receptorjev (ARB); litij; ciklosporin, takrolimus; nesteroidna protivnetna zdravila; trimetoprim;
antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa 1 (npr. prazosin, alfuzosin); triciklični antidepresivi, nevroleptiki, amifostin,
baklofen; glukokortikoidi, tetrakozaktid; digoksin; varfarin; zaviralci CYP3A4; induktorji CYP3A4. NEŽELENI UČINKI: V
študijah je bila celokupna pogostnost neželenih učinkov, o katerih so poročali ob uporabi eplerenona, podobna kot
pri placebu. Najpogosteje poročani neželeni učinek je bila hiperkaliemija (pogosto). Ostali možni pogosti neželeni
učinki so: okužba; omotica, sinkopa; miokardni infarkt; hipotenzija, kašelj; driska, navzea, obstipacija; izpuščaj,
pruritus; mišični krči, mišičnoskeletna bolečina; okvara ledvic; zvišana raven sečnine v krvi. Drugi manj pogosti
neželeni učinki so navedeni v SmPC. NAČIN IN REŽIM PREDPISOVANJA IN IZDAJE: Rp - Predpisovanje
in izdaja zdravila je le na recept. OPREMA: škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet) v pretisnih omotih.
IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57,
1526 Ljubljana, Slovenija. INFORMACIJA PRIPRAVLJENA: september 2016 (Ref -17. 02. 2016).
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Preglednica 1: Prilagoditev odmerka po začetku

Pred predpisovanjem ali izdajanjem zdravila, prosimo, preberite celoten povzetek
glavnih značilnosti zdravila (SmPC), ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.

www.lek.si | Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
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Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo.1

SAMO ELIQUIS POVEZUJE OBOJE
®

SUPERIOREN
V PREPREČEVANJU
MOŽGANSKE
KAPI IN
SISTEMSKE
EMBOLIJE
v primerjavi z
varfarinom2

STATISTIČNO
ZNAČILNO
ZMANJŠA
POJAVNOST
VEČJIH
KRVAVITEV
v primerjavi z
varfarinom2

IZBERITE ELIQUIS®, edini zaviralec faktorja Xa, ki je pokazal:
zal:

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
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 blagi ali zmerni okvari ledvic veljajo naslednja priporočila: pri VTEp,
zdravljenju GVT, zdravljenju PE ter preprečevanju ponovne GVT in PE (VTEt) prilagajanje odmerka ni potrebno; pri preprečevanju možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF in serumsko koncentracijo kreatinina
≥ 1,5 mg/dl (133 mikromolov/l) ter s starostjo ≥ 80 let ali telesno maso ≤ 60 kg morajo bolniki prejemati manjši odmerek, tj. 2,5 mg dvakrat na dan. 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 strojev: Nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. 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: BristolMyers Squibb/Pﬁzer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1DH, Velika Britanija. Datum zadnje revizije besedila: 16.02.2017
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Eliquis, 16.02.2017. 2. Granger CB in sod.: Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 981-992. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. 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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ELI-03-17 “Samo za strokovno javnost”

• boljše preprečevanje možganske kapi in sistemske
embolije v primerjavi z varfarinom2
• zmanjšano pojavnost večjih krvavitev v primerjavi
z varfarinom2
• večje zmanjšanje umrljivosti zaradi vseh vzrokov
v primerjavi z varfarinom2
• enakovredne koristne učinke pri širokem spektru bolnikov3-7

2. GENERACIJA PDE5 inhibitorjev 1
Zdravljenje erektilne disfunkcije pri odraslih moških 2

HITER NASTOP DELOVANJA IN
PODALJŠAN EREKTOGENI UČINEK 3-7

Literatura: 1. Katz EG et al. Therapeutics and Clinical Risk Management
2014:10 701–711. 2. SmPC Spedra® 03.2016 3. Goldstein I et al. J Sex Med
012; 9 (4):1122–1133. 4. Kedia GT et al. Ther Adv Urol 2013; 5 (1): 35–41. 5.
Belkoff LH et al. Int J Clin Pract 2013; 67 (4): 333–341. 6. Porst H et al. J Sex
2013; 10(1); 130-171. 7. Hellstrom WJG et al. J Urol 2015; Vol. 194, 485-492
Priporočeni odmerek je 100 mg, ki se ga jemlje po potrebi približno 15 do 30 minut pred
spolnim odnosom 2

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Spedra 50 mg tablete, Spedra 100 mg tablete, Spedra 200 mg tablete (avanafil)

Sestava: Ena tableta vsebuje 50 mg ali 100 mg ali 200 mg avanafila. Indikacije: Zdravljenje erektilne disfunkcije pri odraslih moških. Zdravilo Spedra je učinkovito le ob spolnem vzburjenju. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli moški: Priporočeni odmerek je 100 mg, ki se ga jemlje po potrebi približno 15 do 30 minut pred spolnim odnosom. Glede na učinkovitost in prenašanje zdravila
pri posamezniku se lahko odmerek poveča na največ 200 mg ali zmanjša na 50 mg. Največja priporočena pogostnost odmerjanja je enkrat na dan. Za odziv na zdravljenje je potrebno spolno vzburjenje. Pri starejših bolnikih (stari ≥ 65 let) odmerka ni treba prilagajati. Za starejše bolnike, ki so stari 70 let in več, so podatki omejeni. Pri moških s sladkorno boleznijo odmerka ni treba prilagajati.
Okvara ledvic: Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba prilagajati. Zdravilo Spedra je kontraindicirano pri bolnikih s hudo okvaro ledvic. Okvara jeter: Zdravilo Spedra je kontraindicirano pri bolnikih s hudo okvaro jeter. Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter je treba zdravljenje začeti z najnižjim učinkovitim odmerkom in prilagoditi odmerjanje glede na toleranco.
Zdravilo Spedra ni namenjenonamenjeno za uporabo pri pediatrični populaciji za indikacijo erektilne disfunkcije. Zdravilo je za peroralno uporabo. Če zdravilo Spedra vzamete s hrano, je začetek
delovanja lahko zamaknjen v primerjavi z jemanjem zdravila na tešče. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Bolniki, ki uporabljajo kakršno koli
obliko organskega nitrata ali donorje dušikovega oksida. Sočasna uporaba zaviralcev PDE5, z vključno avanafilom, in spodbujevalcev gvanilat-ciklaze kot je riociguat, je kontraindicirana, saj lahko
potencialno vodi v epizode simptomatske hipotenzije. Bolniki, ki so v zadnjih 6 mesecih doživeli srčni infarkt, možgansko kap ali življenjsko nevarno aritmijo. Bolniki s hipotenzijo ali hipertenzijo
med mirovalno fazo. Bolniki z nestabilno angino pektoris, angino pektoris, ki se pojavlja med spolnimi odnosi, ali kongestivnim srčnim popuščanjem, ki spada v razred 2 ali višje po klasifikaciji
Newyorškega združenja za srce. Bolniki s hudo okvaro jeter. Bolniki s hudo okvaro ledvic. Bolniki, ki so izgubili vid na enem očesu zaradi nearteritične anteriorne ishemične optične nevropatije,
tudi če ta dogodek ni bil povezan s predhodno izpostavljenostjo zaviralcem PDE5. Bolniki z znanimi dednimi degenerativnimi boleznimi mrežnice. Bolniki, ki uporabljajo močne zaviralce CYP3A4.
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pred farmakološkim zdravljenjem je treba pregledati anamnezo bolnika in opraviti klinični pregled za potrditev erektilne disfunkcije in ugotovitev
možnih vzrokov zanjo. Kardiovaskularno stanje: Pred začetkom zdravljenja erektilne disfunkcije morajo zdravniki preučiti kardiovaskularno stanje bolnikov, saj je s spolno dejavnostjo povezana
določena stopnja tveganja za srce. Avanafil ima vazodilatatorne lastnosti, kar pomeni, da povzroča rahlo in prehodno znižanje krvnega tlaka, s čimer poveča hipotenzivni učinek nitratov. Bolniki
z obstrukcijo iztočnega trakta levega prekata, na primer aortno stenozo in idiopatsko hipertrofično subaortno stenozo, so lahko občutljivi za delovanje vazodilatatorjev, tudi za zaviralce PDE5.
Priapizem: Bolniki, pri katerih se pojavi erekcija, ki traja 4 ure ali več (priapizem), morajo takoj poiskati zdravniško pomoč. Če se priapizem ne zdravi takoj, lahko povzroči okvaro tkiv penisa in trajno
izgubo potence. Avanafil je treba previdno uporabljati pri bolnikih z anatomsko deformacijo penisa (na primer ukrivljenostjo, kavernozno fibrozo ali Peyroniejevo boleznijo) in pri bolnikih s stanji, ki
bi lahko povečala dovzetnost za priapizem (na primer srpastocelična anemija, multipli mielom ali levkemija). Motnje vida: V povezavi z jemanjem drugih zaviralcev PDE5 so poročali o okvarah vida
in primerih nearteritične anteriorne ishemične optične nevropatije (NAION). Bolnika je treba opozoriti, naj v primeru nenadnih motenj vida preneha uporabljati zdravilo Spedra in se takoj posvetuje
z zdravnikom. Vpliv na krvavitve: Podatkov o varnosti uporabe avanafila pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi ali aktivno razjedo želodca ni na voljo. Zato se avanafil pri teh bolnikih lahko uporabi
šele po natančni oceni razmerja med tveganji in koristmi. Poslabšanje ali nenadna izguba sluha: Bolnike je treba opozoriti, da morajo prenehati jemati zaviralce PDE5, vključno z avanafilom, in takoj
poiskati zdravniško pomoč, če opazijo nenadno poslabšanje ali izgubo sluha. Uživanje alkohola: v kombinaciji z avanafilom lahko poveča možnosti za simptomatsko hipotenzijo. Bolnike je treba
opozoriti, da lahko sočasna uporaba avanafila in alkohola poveča verjetnost za pojav hipotenzije, omotice ali sinkope. Zdravilo Spedra ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.
Ker so v kliničnih študijah poročali o omoticah in spremembah vida, morajo bolniki pred vožnjo ali upravljanjem strojev vedeti, kako zdravilo Spedra vpliva nanje. Jemanje drugih zdravil: Nitrati:
Uporaba avanafila pri bolnikih, ki uporabljajo kakršno koli obliko organskega nitrata ali donorja dušikovega oksida (kot je amilnitrit), kontraindicirana. Zdravila, ki znižujejo sistemski krvni tlak: Pri
sočasni uporabi zdravila Spedra z drugim zdravilom, ki znižuje sistemski krvni tlak, lahko aditivni učinki povzročijo simptomatsko hipotenzijo. Zaviralci receptorjev alfa pri nekaterih bolnikih povzroči
simptomatsko hipotenzijo zaradi aditivnih vazodilatatornih učinkov. Pred začetkom uporabe zdravila Spedra mora biti zdravstveno stanje bolnikov, ki jemljejo zaviralce receptorjev alfa, stabilno. Pri
teh bolnikih, je zdravljenje z avanafilom treba začeti z najmanjšim odmerkom 50 mg. Pri bolnikih, ki že jemljejo optimalni odmerek zdravila Spedra, je treba zdravljenje z zaviralci receptorjev alfa začeti z najmanjšim odmerkom. Postopno povečanje odmerka zaviralcev receptorjev alfa lahko ob sočasnem jemanju avanafila vpliva na nadaljnje znižanje krvnega tlaka. Sočasna uporaba avanafila
z močnimi zaviralci CYP3A4 je kontraindicirana. Varnost in učinkovitost zdravila Spedra v kombinaciji z drugimi zaviralci PDE5 ali drugimi zdravili za zdravljenje erektilne disfunkcije nista bili preučeni.
Bolnike je treba opozoriti, naj ne jemljejo zdravila Spedra v takih kombinacijah. Enkratni odmerek avanafila ni vplival na ravni amlodipina v plazmi. Sočasna uporaba avanafila in induktorjev CYP ni
priporočljiva. Riociguat. Sočasna uporaba riociguata z zaviralci PDE5, z vključno avanafilom, je kontraindicirana. Neželeni učinki: Pogosti: glavobol, zardevanje, zamašen nos. Ostali neželeni učinki
so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 4 tabletami Spedra 50 mg, škatla z 2 in 4 tabletami Spedra 100 mg in škatla s 4 tabletami Spedra 200 mg.
Imetnik dovoljenja za promet: Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburg, Luksemburg. Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Datum zadnje revizije
besedila: 03/2016 Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Dodatne informacije so na voljo pri:
BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana,
Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com
q Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce
naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

Po licenci Vivus Inc. in Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.
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Samo za strokovno javnost
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Skrajšan SPC
PRADAXA® 110 mg in 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 CockgroftGaultova 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
krvavitvah, 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 11/2016.

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.

Samo za strokovno javnost
SI / PRA / 0317 / 002
Datum priprave informacije: 13. 3. 2017

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče
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Antitrombotična zaščita, na katero se lahko zanesete

kalcijev nadroparinat
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Aspen Europe GMBH, Podružnica Ljubljana
Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
www.aspenpharma.com
Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
FRAXIPARINE® 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za injiciranje, FRAXIPARINE® 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za injiciranje, FRAXIPARINE® 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za injiciranje, FRAXIPARINE® 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za
injiciranje, FRAXIPARINE® 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za injiciranje
Sestava: Zdravilna učinkovina je kalcijev nadroparinat. En mililiter raztopine za injiciranje ustreza 9500 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za injiciranje: Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,3 ml raztopine za injiciranje, kar
ustreza 2850 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za injiciranje: Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,4 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 3800 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za injiciranje: Ena
umerjena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,6 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 5700 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za injiciranje: Ena umerjena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,8 ml raztopine za injiciranje, kar
ustreza 7600 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za injiciranje: Ena umerjena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 1,0 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 9500 i.e. anti-Xa. Terapevtske indikacije: Preprečevanje trombemboličnih
zapletov v splošni ali ortopedski kirurgiji, pri internističnih bolnikih z velikim tveganjem (respiratorna insuficienca in/ali okužba dihal in/ali srčno popuščanje), ki so hospitalizirani in se zdravijo v enoti intenzivne medicine, zdravljenje trombemboličnih bolezni,
preprečevanje nastanka krvnih strdkov med hemodializo, zdravljenje nestabilne angine pektoris in miokardnega infarkta brez zobca Q. Odmerjanje in način uporabe: Med zdravljenjem se kalcijevega nadroparinata in drugih nizkomolekularnih heparinov ne
sme zamenjevati. Z umerjenimi napolnjenimi injekcijskimi brizgami je možno odmerek prilagoditi bolnikovi telesni masi. Zdravilo ni namenjeno za intramuskularno uporabo. Zdravilo se daje subkutano, običajno pod kožo na področju desne ali leve strani
trebušne stene, lahko pa tudi na področju stegna. Odrasli: Preprečevanje trombemboličnih bolezni: Splošna kirurgija: Priporočeni odmerek zdravila FRAXIPARINE® je 0,3 ml (2850 i.e. anti-Xa) na dan operacije 2 do 4 ure pred posegom, v dneh po operaciji pa
enkrat na dan. Profilaktično zdravljenje mora trajati najmanj sedem dni in celotno obdobje tveganja, dokler se bolnik ne začne gibati. Ortopedska kirurgija: Bolnik zdravilo FRAXIPARINE® prejema subkutano. Odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi
(glejte celoten SmPC). Ciljni odmerek je 38 i.e. anti-Xa na kilogram telesne mase. Četrti dan po operaciji se odmerek poveča za 50 %. Prvi odmerek bolnik prejme 12 ur pred operacijo, drugi odmerek pa 12 ur po koncu operacije. Profilaktično zdravljenje se nato
nadaljuje enkrat na dan, najmanj 10 dni, in traja celotno obdobje tveganja. Internistični bolniki z velikim tveganjem, ki se zdravijo v enoti intenzivne medicine: Zdravilo se daje subkutano enkrat na dan, odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi. Bolniki
s ≤ 70 kg telesne mase prejmejo FRAXIPARINE® 0,4 ml (3800 anti-Xa i.e.), bolniki s > 70 kg telesne mase prejmejo FRAXIPARINE® 0,6 ml (5700 anti-Xa i.e.). Profilaktično zdravljenje mora trajati celotno obdobje tveganja za trombembolijo. Zdravljenje
trombemboličnih bolezni: Priporočamo, da se zdravilo daje dvakrat na dan (vsakih 12 ur). Zdravljenje običajno traja deset dni. Odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi (glejte celoten SmPC). Ciljni odmerek je 86 i.e. anti-Xa na kilogram telesne mase.
Preprečevanje nastanka krvnih strdkov med hemodializo: Odmerek je treba prilagoditi vsakemu posameznemu bolniku. Upoštevati je treba tudi tehnične pogoje dialize. Zdravilo se običajno daje v obliki enkratnega odmerka v arterijsko linijo na začetku vsake
dialize. Priporočeni začetni odmerki so prilagojeni telesni masi, pri bolnikih brez povečanega tveganja za krvavitve. Bolniki s telesno maso < 50 kg prejmejo FRAXIPARINE® 0,3 ml (2850 anti-Xa i.e.), bolniki s telesno maso med 50 do 69 kg prejmejo FRAXIPARINE®
0,4 ml (3800 anti-Xa i.e.), bolniki s telesno maso ≥ 70 kg prejmejo FRAXIPARINE® 0,6 ml (5700 anti-Xa i.e.).Običajno zadostujejo za štiriurno dializo. Pri dializi, ki traja dlje kot 4 ure, lahko bolnik med dializo prejme še dodaten manjši odmerek. Pri naslednjih
dializah je odmerek treba prilagoditi glede na opažen učinek.Bolniki s povečanim tveganjem za krvavitve smejo prejeti le polovični odmerek. Glejte celoten SmPC. Zdravljenje nestabilne angine pektoris in miokardnega infarkta brez zobca Q: Priporočeno
odmerjanje je dvakrat na dan (vsakih 12 ur). Zdravljenje običajno traja šest dni. Bolnik začetni odmerek prejme v obliki bolusa intravensko, poznejše odmerke pa subkutano. Odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi (glejte celoten SmPC). Ciljni odmerek
je 86 i.e. anti-Xa na kilogram telesne mase. Otroci in mladostniki: Zaradi nezadostnih podatkov odmerjanje pri bolnikih, mlajših od 18 let, ni bilo določeno in uporabe tega zdravila ne priporočamo. Starostniki: Pri starostnikih z normalnim delovanjem ledvic
odmerkov ni treba prilagajati. Okvara ledvic: Preprečevanje trombemboličnih bolezni: Pri bolnikih z blago okvaro ledvic pri profilaktičnem zdravljenju odmerkov ni treba prilagajati. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic mora zdravnik na osnovi individualnih
dejavnikov tveganja za pojav krvavitev in trombembolije presoditi o ustreznosti zmanjšanja odmerka in odmerek zmanjšati za 25 do 33 %. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je odmerek treba zmanjšati za 25 do 33 %. Zdravljenje trombemboličnih bolezni,
nestabilne angine pektoris in miokardnega infarkta brez zobca Q: Pri bolnikih z blago okvaro odmerka ni treba prilagajati. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic mora zdravnik na osnovi individualnih dejavnikov tveganja za pojav krvavitev in trombembolije presoditi
o ustreznosti zmanjšanja odmerka in odmerek zmanjšati za 25 do 33 %. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je uporaba zdravila kontraindicirana. Okvara jeter: Pri bolnikih z okvaro jeter študije niso bile izvedene. Kontraindikacije: preobčutljivost za kalcijev
nadroparinat ali katerokoli pomožno snov zdravila; anamneza s kalcijevim nadroparinatom povzročene trombocitopenije; aktivne krvavitve ali povečano tveganje za krvavitve zaradi motenj hemostaze, razen v primeru diseminirane intravaskularne koagulacije,
ki ni povzročena s heparinom; organske lezije, ki rade krvavijo (npr. aktivni peptični ulkus); hemoragični cerebrovaskularni dogodek; akutni infekcijski endokarditis; huda okvara ledvic, in sicer pri zdravljenju trombemboličnih bolezni, nestabilne angine pektoris
in miokardnega infarkta brez zobca Q. Pri bolnikih, ki nizkomelekularni heparin dobivajo terapevtsko, je pri elektivnih kirurških posegih kontraindicirana lokalna in/ali regionalna anestezija. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: S heparinom povzročena
trombocitopenija: Zaradi možnosti pojava s heparinom povzročene trombocitopenije je treba število trombocitov nadzirati ves čas zdravljenja z zdravilom FRAXIPARINE®. Povečano tveganje za krvavitve je pri: odpovedi jeter; hudi arterijski hipertenziji; anamnezi
peptičnega ulkusa ali drugih organskih lezij, ki rade krvavijo; okvarah žilja, žilnice in mrežnice; obdobje po operaciji na možganih, hrbtenjači ali očeh. Okvara ledvic: Tveganje za pojav krvavitev obstaja, zato je potrebna previdnost. Starostniki: Pred začetkom
zdravljenja priporočamo oceno ledvičnega delovanja. Hiperkaliemija: Povečano tveganje pri bolnikih, ki že imajo povečane plazemske vrednosti kalija, ali bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za povečanje plazemskih vrednosti kalija, ali bolnikih, ki jemljejo
zdravila, ki lahko povzročijo hiperkaliemijo. Tveganje za hiperkaliemijo se s trajanjem zdravljenja povečuje, vendar pa je običajno reverzibilno. Spinalna/epiduralna anestezija, spinalna/lumbalna punkcija in sočasna uporaba zdravil: Uporaba nizkomolekularnih
heparinov je pri bolnikih, ki so prejeli spinalno ali epiduralno anestezijo, redko povezana s hematomi, ki lahko povzročijo podaljšano ali trajno paralizo. Tveganje za spinalne/epiduralne hematome je večje pri bolnikih, ki imajo vstavljen epiduralni kateter oziroma
sočasno dobivajo tudi druga zdravila, ki lahko vplivajo na hemostazo. Tveganje je večje tudi pri travmatski ali ponavljajoči se epiduralni ali spinalni punkciji. Salicilati, nesteroidna protivnetna zdravila in zaviralci agregacije trombocitov: Sočasna uporaba ni
priporočljiva. Nekroza kože: Pred nekrozo kože se pojavi purpura ali infiltrirane ali boleče eritematozne eflorescence s splošnimi znaki ali brez njih. V takih primerih je treba zdravljenje nemudoma prekiniti. Alergija na lateks: Ščitnik injekcijske igle v napolnjeni
injekcijski brizgi lahko vsebuje suho naravno lateksno gumo, ki lahko pri na lateks preobčutljivih posameznikih povzroči alergijske reakcije. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Zdravilo je treba dajati previdno bolnikom, ki se
zdravijo s peroralnimi antikoagulansi, sistemskimi (gluko-) kortikosteroidi in dekstrani. Pri bolnikih, ki prejemajo to zdravilo in se jim uvede peroralno antikoagulacijsko zdravljenje, je treba zdravljenje s tem zdravilom nadaljevati, dokler se INR ne ustali v ciljnem
območju. Sočasna uporaba acetilsalicilne kisline (ali drugih salicilatov), nesteroidnih protivnetnih zdravil in zaviralcev agregacije trombocitov ni priporočena, saj lahko povečajo tveganje za krvavitve. Nosečnost in dojenje: Uporabe med nosečnostjo in dojenjem
ne priporočamo, če koristi zdravljenja ne prevladajo nad mogočimi tveganji. Neželeni učinki: Zelo pogosti: krvavitve na različnih mestih (vključno s primeri spinalnih hematomov), ki so pogostejše pri bolnikih z drugimi dejavniki tveganja, majhni hematomi na
mestu injiciranja. Pogosti: povečanje vrednosti transaminaz, običajno prehodno, reakcija na mestu injiciranja. Redki: trombocitopenija (vključno s heparinom povzročeno trombocitopenijo), ki je včasih trombogena, trombocitemija, izpuščaj, urtikarija, eritem,
pruritus, kalcinoza na mestu injiciranja. Zelo redki: eozinofilija, reverzibilna po prekinitvi zdravljenja, preobčutljivostne reakcije (vključno z angioedemom in kožnimi reakcijami), anafilaktoidna reakcija, reverzibilna hiperkaliemija zaradi s heparinom
povzročenega zaviranja izločanja aldosterona, še posebej pri bolnikih s tveganjem, priapizem, nekroza kože, običajno na mestu injiciranja.
Način in režim izdaje: H/Rp - 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: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska. Datum zadnje revizije besedila: 11.09.2015. Številka dovoljenja za promet z zdravilom: H/99/00658/001-005. O neželenih učinkih pri zdravljenju s
temi zdravili poročajte v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini. Za informacije o varnosti teh zdravil se obrnite na: DUB-GM-Drugsafety@ie.aspenpharma.com. Za medicinske informacije se obrnite na: e-pošta:
Aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk; telefon: +386 (0)1 888 8201. Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo pri naših strokovnih sodelavcih ali na www.cbz.si. Datum priprave informacije: 09/2016.
Samo za strokovno javnost. SLO-NAD-0215-0006a
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nebivolol

Ima najvišjo selektivnost za β1 adrenergične receptorje v srcu 1,2

• Stimulira proizvodnjo NO 2,3
• Ima edinstven hemodinamski profil 4
Začetni odmerek

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna

ODMERJANJE PRI ESENCIALNI HIPERTENZIJI (5)
1.25 mg 1x dnevno

2.5 mg 1x dnevno

Maksimalni odmerek
5 mg 1x na dan

5 mg 1x dnevno

10 mg 1x dnevno

ODMERJANJE PRI SRČNEM POPUŠČANJU (5)

Začetni odmerek
1.25 mg 1x dnevno

Začetni
odmerek
1.25 mg
1x dnevno

Povečevanje
odmerka na
na 1-2
1-2 tedna
Povečevanje odmerka

Maksimalni odmerek

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna
2.5 mg 1x dnevno

5 mg 1x dnevno

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna

2.5 mg 1x dnevno

Maksimalni od
SI-NEB-02-2016

Začetni odmerek

Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije december 2016

•

10 mg 1x dnevno

5 mg 1x dnevno

Maksimalni
od
10 mg 1x dn

1. Brixius K. et al.; Br J Pharmacol 2001; 133: 1330-1338., 2. Toblli J.E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160., 3. Kamp O. et al.;
Drugs 2010; 70 (1): 41-56., 4. Mangrella M. et al.; Pharmacology of nebivolol., Pharmacol Res. 1998; 38 (6): 419-31., 5. Nebilet. Povzetek temeljnih
značilnosti zdravila, datum zadnje revizije besedila: 01. 02. 2011.

NEBILET 5 mg
tablete
(nebivolol)
Pred predpisovanjem preberite
celoten
Povzetek glavnih značilnosti
1.25
mg
1x dnevno
2.5 mg
1x dnevno
5zdravila.
mg 1x dnevno
10 mg 1x
Sestava: Ena tableta zdravila Nebilet vsebuje 5 mg nebivolola. Vsebuje tudi laktozo monohidrat. Terapevtske indikacije: Zdravljenje esencialne hipertenzije. Zdravljenje
stabilnega blagega in zmernega kroničnega srčnega popuščanja kot dodatek standardnim terapijam pri starejših bolnikih, starih >70 let. Odmerjanje: Hipertenzija: 1
tableta (5 mg) dnevno, za starejše bolnike in bolnike z insuficienco ledvic je priporočen začetni odmerek 2,5 mg dnevno. Če je potrebno, je mogoče dnevni odmerek
povečati na 5 mg. Kronično srčno popuščanje (KSP): titracija odmerka od 1,25 mg, s povečanjem na 2,5 mg nebivolola enkrat na dan, nato na 5 mg enkrat na dan in
nato na 10 mg enkrat na dan. Največji priporočeni odmerek je 10 mg nebivolola enkrat na dan. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno učinkovino, insuficienca ali
okvara delovanja jeter, akutno srčno popuščanje, kardiogeni šok ali obdobja dekompenziranega srčnega popuščanja, bolezni sinusnega vozla, srčnem bloku druge ali tretje
stopnje (brez spodbujevalnika), anamneza bronhospazma ali bronhialne astme, nezdravljeni feokromocitom, metabolična acidoza, bradikardija, hipotenzija, hude motnje
perifernega krvnega obtoka. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Naslednja opozorila in previdnostni ukrepi veljajo za beta-adrenergične antagoniste na splošno.
Anestezija: Če je treba blokado beta zaradi priprave na operacijo prekiniti, je treba beta-adrenergični antagonist opustiti vsaj 24 ur prej. Bolezni srca in ožilja: Na splošno
beta-adrenergičnih antagonistov ni dovoljeno uporabljati pri bolnikih z nezdravljenim kongestivnim srčnim popuščanjem, če bolnikovo stanje ni stabilizirano. Pri bolnikih z
ishemično boleznijo srca je treba zdravljenje z beta-adrenergičnim antagonistom opustiti postopoma. Beta-adrenergične antagoniste je treba uporabljati previdno: pri bolnikih
z motnjami perifernega krvnega obtoka, pri bolnikih s srčnim blokom prve stopnje, pri bolnikih s Prinzmetalovo angino pektoris. Presnovne/endokrinološke bolezni: Nebivolol
lahko prikrije določene simptome hipoglikemije. Bolezni dihal: Pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo je treba nebivolol uporabljati previdno. Drugo: Bolniki z
anamnezo luskavice smejo beta-adrenergične antagoniste dobiti le po tehtnem razmisleku. Beta-adrenergični antagonisti lahko povečajo občutljivost za alergene in izrazitost
anafilaktičnih reakcij. Nosečnost in dojenje: Nebivolola ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno. Nebivolola ni priporočljivo jemati med dojenjem.
Jemanje drugih zdravil: Antiaritmiki I. skupine, antagonisti kalcijevih kanalčkov verapamilskega/diltiazemskega tipa, centralno delujoči antihipertenzivi. Neželeni učinki:
pogosti: glavobol, omotica, parestezije, dispneja, zaprtje, navzeja, driska, utrujenost, edemi. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta
in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 5 mg nebivolola Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Luksemburg Način in režim
izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 11.1.2017. Dodatne informacije so na voljo pri: BERLINCHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com
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WHAT IF THERE WERE A SMALLER, LONGER-LASTING,
WIRELESS DEVICE THAT WAS MRI READY?
NOW THERE IS.
Making future treatment possible. The Assurity MRI™ pacemaker offers premium features
and outstanding longevity in a device capable of full body, full power MRI scans.

10

YR 1

LONGEVITY

10
SIZE

CC

10

YR 2

WARRANTY

Go to www.sjm.com/mriready to learn more.

TURNING WHAT IF INTO WHY NOT.™

1. A,V = 2,5 V @ 0,4 ms; 500 ohms; 100% VVI pacing @ 60 bpm; AutoCapture™ Pacing System OFF; SEGMs ON
2. Terms and conditions apply; refer to the warranty for details

CAUTION: Device not available in the United States. Product referenced is approved for CE Mark. Device depicted may not be available in all
countries. Check with your St. Jude Medical representative for product availability in your country.
Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings,
precautions, potential adverse events and directions for use. Unless otherwise noted, ™ indicates that the name is a trademark of, or licensed to, St.
Jude Medical or one of its subsidiaries. ST. JUDE MEDICAL and the nine-squares symbol are trademarks and service marks of St. Jude Medical, Inc.
and its related companies. © 2015 St. Jude Medical, Inc. All Rights Reserved.
SJM-AMU-1114-0020 | This document is for international use only.
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Concor COR
®

Concor

®

Concor COR
®

Izberite
kardioselektivnost!

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA:
Concor 5 mg/ 10 mg filmsko obložene tablete – Sestava: Ena 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: Odrasli: 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. Pediatrična populacija: 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: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov. Bisoprolol je
kontraindiciran pri bolnikih z akutnim srčnim popuščanjem ali v času epizod dekompenzacije srčnega popuščanja, ko je potrebno zdravljenje z i.v. inotropnimi zdravili, kardiogenim šokom, atrioventrikularnim
blokom druge ali tretje stopnje (brez srčnega spodbujevalnika), boleznijo sinusnega vozla, sinoatrialnim blokom, simptomatsko bradikardijo, simptomatsko hipotenzijo, hudo bronhialno astmo, hudo obliko
periferne arterijske okluzivne bolezni ali hudo obliko Raynaudovega sindroma, nezdravljenim feokromocitomom, metabolno acidozo. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Zlasti pri bolnikih z
ishemično srčno boleznijo zdravljenja z bisoprololom ne smemo prekiniti naenkrat, razen če to ni nujno potrebno, saj lahko to povzroči prehodno poslabšanje srčne bolezni. Bisoprolol moramo uporabljati
previdno pri bolnikih, ki imajo povišan krvni tlak ali angino pektoris ter sočasno popuščanje srca, pri sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti glukoze v krvi, strogem postu, sočasnem desenzibilizacijskem
zdravljenju, atrioventrikularnem bloku prve stopnje, Prinzmetalovi angini, periferni arterijski okluzivni bolezni. Bolnikom s psoriazo ali psoriazo v anamnezi lahko dajemo antagoniste beta adrenergičnih
receptorjev (npr. bisoprolol) šele po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj uporabe tega zdravila. Zdravljenje z bisoprololom lahko prekrije simptome tirotoksikoze. Bolniki s feokromocitomom lahko jemljejo
bisoprolol šele po predhodni uporabi antagonistov alfa adrenergičnih receptorjev. Če bo bolnik operiran pod splošno anestezijo, mora anesteziolog upoštevati beta-blokado. Pri bolnikih z obstruktivnimi
boleznimi pljuč je treba zdravljenje z bisoprololom začeti z najmanjšim možnim odmerkom in jih skrbno spremljati, če se pri njih pojavijo novi simptomi (npr. dispneja, nezmožnost telovadbe, kašelj). Pri
bronhialni astmi ali drugih kroničnih obstruktivnih boleznih pljuč, z izraženo simptomatiko, je potrebno sočasno dajati bronhodilatatorje. Interakcije: Kombinacije, ki niso priporočljive: Kalcijevi antagonisti
verapamilskega tipa, v manjši meri tudi diltiazemskega tipa, centralno delujoča antihipertenzivna zdravila. Kombinacije, ki jih je treba uporabljati previdno: Kalcijevi antagonisti dihidropiridinskega tipa,
antiaritmiki razreda I in III, parasimpatomimetiki, topikalni antagonisti beta adrenergičnih receptorjev (npr. kapljice za oči), inzulin in peroralni antidiabetiki, anestetiki, digitalisovi glikozidi, nesteroidna
protivnetna zdravila (NSAID), beta-simpatomimetiki, simpatomimetiki, ki delujejo na adrenergične receptorje beta in alfa. Sočasna uporaba z antihipertenzivi, kot tudi z drugimi zdravili, ki potencialno
znižujejo krvni tlak, lahko poveča tveganje za hipotenzijo. Neželeni učinki: Vrtoglavica, glavobol, gastrointestinalne težave, utrujenost, občutek hladnosti ali odrevenelosti udov. Pakiranje: Škatla s 30
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: oktober 2016
Concor COR 1,25 mg/ 2,5 mg/5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg filmsko obložene tablete – Sestava: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 1,25 mg/ 2,5 mg/ 5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg bisoprololijevega fumarata
in pomožne snovi. Terapevtske indikacije: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšano sistolično funkcijo ventriklov. Odmerjanje in način uporabe: Bolniki naj bi bili stabilni
(brez akutnega srčnega popuščanja), ko uvedemo terapijo z bisoprololijevim fumaratom. Predlagani začetni odmerek je 1,25 mg bisoprololijevega fumarata enkrat na dan. Če bolnik to dobro prenaša,
odmerek povečajte na 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg in 10 mg enkrat na dan, v intervalu dveh ali več tednov. Največji priporočeni odmerek je 10 mg enkrat na dan. Tablete bisoprololijevega fumarata naj
bolniki jemljejo zjutraj, lahko skupaj s hrano. Pogoltnejo naj jih s tekočino, ne smejo pa jih žvečiti. Pediatrična populacija: Ni izkušenj z uporabo bisoprololijevega fumarata v pediatriji, zato njegove uporabe
ni mogoče priporočati pri otrocih. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov. Bisoprolol je kontraindiciran pri bolnikih, ki imajo: akutno srčno popuščanje ali v času
epizod dekompenzacije srčnega popuščanja, ko je potrebno zdravljenje z i.v. inotropnimi zdravili, kardiogeni šok, AV blok druge ali tretje stopnje (brez srčnega spodbujevalnika), bolezen sinusnega vozla,
sinoatriatrialni blok, simptomatsko bradikardijo, simptomatsko hipotenzijo, hudo bronhialno astmo, hude oblike periferne arterijske okluzivne bolezni ali hude oblike Raynaudovega sindroma, nezdravljen
feokromocitom, metabolno acidozo. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Bisoprolol morate uporabljati previdno pri sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti glukoze v krvi, strogem postu,
sočasnem desenzibilizacijskem zdravljenju, AV bloku prve stopnje, Prinzmetalovi angini pektoris, periferni arterijski okluzivni bolezni. Anesteziolog mora upoštevati blokado beta adrenergičnih receptorjev. Pri
bolnikih z obstruktivnimi boleznimi pljuč je treba zdravljenje z bisoprololom začeti z najmanjšim možnim odmerkom in jih skrbno spremljati, če se pri njih pojavijo novi simptomi (npr. dispneja, nezmožnost
telovadbe, kašelj). Pri bronhialni astmi ali drugih kroničnih obstruktivnih pljučnih boleznih, ki lahko povzročijo simptome, je priporočljivo bolniku hkrati predpisati tudi bronhodilatatorje. Bolnikom s psoriazo
ali psoriazo v anamnezi smete dajati antagoniste beta adrenergičnih receptorjev (npr. bisoprolol), šele po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj uporabe tega zdravila. Pri bolnikih s feokromocitomom se
lahko bisoprolol uporablja šele po predhodni blokadi receptorjev alfa. Zdravljenje z bisoprololom lahko prikrije simptome tirotoksikoze. Interakcije: Kombinacije, ki niso priporočljive: Kalcijevi antagonistiverapamilskega tipa in v manjši meri tudi diltiazepamskega tipa, antiaritmiki 1. skupine, antihipertenzivi, ki delujejo na osrednje živčevje. Kombinacije, ki jih je treba uporabljati previdno: Kalcijevi antagonisti
dihidropiridinskega tipa, antiaritmiki razreda III, topikalni antagonisti beta adrenergičnih receptorjev (npr. kapljice za oko za zdravljenje glavkoma), parasimpatomimetiki, inzulin in peroralni antidiabetiki,
anestetiki, digitalisovi glikozidi, nesteroidni antirevmatiki (NSAR), beta-simpatomimetiki, simpatomimetiki. Sočasna uporaba z antihipertenzivi in tudi z drugimi zdravili, ki lahko znižajo krvni tlak lahko poveča
tveganje za hipotenzijo. Neželeni učinki: Omotica, glavobol, bradikardija, poslabšanje obstoječega srčnega popuščanja, občutek hladnosti ali odrevenelosti udov, hipotenzija, gastrointestinalne težave,
astenija, utrujenost. Pakiranje: Concor COR 1,25 mg: škatla z 20 filmsko obloženimi tabletami, Concor COR 2,5 mg/ 5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg: škatla s 30 filmsko obloženimi tabletami. Način in režim izdaje
zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Merck d.o.o., Ljubljana. Datum zadnje revizije besedila: oktober 2016
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 I SI/CONCO/0317/0003 ; 03/2017
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IZID ZDRAVLJENJA BOLNIKOV Z MIOKARDNIM
INFARKTOM JE LAHKO ŠE BOLJŠI
BRILIQUE (TICAGRELOR) 90 MG
BRILIQUE (TICAGRELOR) 60 MG
SKRAJŠAN POVZETEK
GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Sestava: Ena filmsko obložena tableta vsebuje
90 mg ticagrelorja. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 60 mg ticagrelorja. Indikacije: Zdravilo Brilique
je sočasno z acetilsalicilno kislino (ASA) indicirano
za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri
odraslih bolnikih z -akutnimi koronarnimi sindromi
(AKS) ali - anamnezo miokardnega infarkta in velikim
tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka.
Odmerjanje: Bolniki, ki jemljejo zdravilo Brilique, morajo
vsak dan vzeti tudi majhen vzdrževalni odmerek ASA
(75-150 mg), če ta ni izrecno kontraindicirana. Akutni
koronarni sindromi 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. Zdravljenje z zdravilom Brilique 90 mg dvakrat
na dan je pri bolnikih z AKS priporočljivo nadaljevati
12 mesecev, razen če je prenehanje z zdravljenjem
klinično indicirano. Anamneza miokardnega infarkta
60 mg zdravila Brilique dvakrat na dan je priporočen
odmerek, če je potrebno podaljšano zdravljenje pri
bolnikih, ki imajo anamnezo miokardnega infarkta vsaj
eno leto in veliko tveganje za aterotrombotične dogodke. Zdravljenje se lahko pri bolnikih z ASA in velikim
tveganjem za aterotrombotične dogodke začne brez
prekinitve kot nadaljevalno zdravljenje po začetnem
enoletnem zdravljenju z 90 mg zdravila Brilique ali
drugim zaviralcem receptorjev adenozindifosfata (ADP).
Zdravljenje se lahko začne tudi do 2 leti po miokardnem
infarktu ali v enem letu po prenehanju predhodnega
zdravljenja z zaviralcem receptorjev ADP. Podatkov o
učinkovitosti in varnosti zdravila Brilique po več kot 3
letih podaljšanega zdravljenja je malo. Če je potreben
prehod, je treba prvi odmerek zdravila Brilique dati 24
ur po zadnjem odmerku drugega antiagregacijskega
zdravila. Kontraindikacije: Preobčutljivost za zdravilno
učinkovino ali katerokoli pomožno snov, aktivna patološka krvavitev, anamneza intrakranialne krvavitve,
huda okvara jeter; sočasna uporaba ticagrelorja z
močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. s ketokonazolom,
klaritromicinom, nefazadonom, ritonavirjem ali atazanavirjem) je kontraindicirana, ker lahko bistveno poveča
izpostavljenost ticagrelorju. Opozorila in previdnostni ukrepi: Ticagrelor je treba previdno uporabljati pri
bolnikih, nagnjenim h krvavitvam (npr. zaradi nedavne
poškodbe, nedavne operacije, koagulacijskih motenj,
aktivne ali nedavne gastrointestinalne krvavitve) in pri
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Samo za strokovno javnost.
Datum priprave informacije: marec 2017.

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 ticagrelorja. Transfuzija trombocitov
pri zdravih prostovoljcih ni odpravila antiagregacijskega
učinka ticagrelorja in ni verjetno, da bi klinično koristila
bolnikom s krvavitvijo. Če ima bolnik predvideno elektivno operacijo in antiagregacijski učinek ni zaželen, je
treba uporabo ticagrelor prekiniti 7 dni pred operacijo.
Zdravila Brilique pri bolnikih s predhodno ishemično
možgansko kapjo ni priporočljivo uporabljati več kot 12
mesecev. Izkušenj s ticagrelorjem pri bolnikih z zmerno
okvaro jeter je malo, zato je pri teh bolnikih potrebna
previdnost. Ticagrelor je treba uporabljati previdno pri
bolnikih s tveganjem bradikardnih dogodkov. Poleg
tega je potrebna previdnost, če je ticagrelor uporabljen
skupaj z zdravili, ki povzročajo bradikardijo. Ticagrelor
je treba previdno uporabljati pri bolnikih z astmo in/ali
KOPB. Med zdravljenjem s ticagrelorjem se koncentracija kreatinina lahko poveča. Delovanje ledvic je treba
bolnikom z AKS 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 ticagrelor uporabljati previdno. Iz previdnosti
zato ticagrelorja ni priporočljivo uporabljati pri bolnikih
z urično nefropatijo. Sočasna uporaba ticagrelorja in
visokega vzdrževalnega odmerka ASA (> 300 mg)
ni priporočljiva. Prezgodnje prenehanje uporabe kateregakoli antiagregacijskega zdravila, tudi zdravila
Brilique, lahko poveča tveganje kardiovaskularne smrti
ali miokardnega infarkta zaradi njihove osnovne bolezni.
Zato se je treba izogniti prezgodnjemu prenehanju
zdravljenja. Ticagrelorja ni priporočljivo uporabljati med
nosečnostjo. Pri bolnicah, ki dojijo, se je treba odločiti
bodisi za prenehanje dojenja bodisi za prekinitev/
prenehanje zdravljenja s ticagrelorjem, upoštevaje
koristi dojenja za otroka in koristi zdravljenja za žensko.
Medsebojno delovanje zdravil: Sočasna uporaba
močnih zaviralcev CYP3A4 s ticagrelorjem je kontraindicirana. Diltiazem in drugi zmerni zaviralci CYP3A4
(npr. amprenavir, aprepitant, eritromicin in flukonazol)
se lahko uporabljajo hkrati s ticagrelorjem. Sočasna
uporaba ticagrelorja in rifampicina ali ostalih induktorjev
CYP3A4 (npr. fenitoina, karbamazepina in fenobarbitala)
lahko zmanjša izpostavljenost ticagrelorju in njegovo
učinkovitost, zato njihova sočasna uporaba s ticagrelorjem ni priporočljiva. Če so klinično indicirana zdravila,
ki vplivajo na hemostazo, jih je treba v kombinaciji s
ticagrelorjem uporabljati previdno. Sočasna uporaba

ticagrelorja z odmerki simvastatina ali lovastatina,
večjimi od 40 mg, ni priporočljiva. Sočasna uporaba
ticagrelorja in substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom (tj. cisaprida ali alkaloidov ergot) ni
priporočljiva, ker ticagrelor lahko poveča izpostavljenost
tem zdravilom. Med sočasno uporabo ticagrelorja in
zdravil, ki so odvisna od P-gp in imajo ozek terapevtski
indeks (kakršno je digoksin), je priporočljiv ustrezen
klinični in/ali laboratorijski nadzor. Ticagrelor ni vplival
na koncentracijo ciklosporina v krvi. Vpliv ticagrelorja na
druge substrate P-gp ni raziskan. Ticagrelor ne zavira
CYP2C9 in tako ni verjetno, da bi spremenil presnovo
drugih zdravil, npr. varfarina in tolbutamida, s CYP2C9.
Med sočasno uporabo levonorgestrela in etinilestradiola s ticagrelorjem ni pričakovati klinično pomembnega
vpliva na učinkovitost peroralnih kontracptivov. Zaradi
pojavljanja ventrikularnih pavz in bradikardije, ki so
večinoma asimptomatske, je previdnost potrebna
pri uporabi ticagrelorja sočasno z zdravili, za katera
je znano, da povzročajo bradikardijo. Zaradi poročil o
kožnih krvavitvenih motnjah med uporabo selektivnih
zaviralcev serotonina (npr. paroksetina, sertralina in citaloprama), je pri sočasni uporabi selektivnih zaviralcev
serotonina in ticagrelorja potrebna previdnost, ker lahko
poveča tveganje krvavitev. Neželeni učinki: Zelo pogosti (≥ 1/10): krvavitve zaradi bolezni krvi, hiperurikemija,
dispneja. Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): protin/protinski
artritis, omotica, sinkopa, glavobol, vrtoglavica, hipotenzija, krvavitev v dihalih, gastrointestinalna krvavitev,
driska, navzea, dispepsija, zaprtost, podkožne ali kožne
krvavitve, izpuščaj, srbenje, krvavitev v sečilih, zvišanje
kreatinina v krvi, krvavitev po posegu, travmatska
krvavitev. Občasni (≥ 1/1000 do < 1/100): tumorske
krvavitve, preobčutljivost, vključno z angioedemom,
zmedenost, intrakranialna krvavitev, očesna krvavitev,
krvavitev v ušesu, retroperitonealna krvavitev, krvavitev
v mišice, krvavitve v reproduktivnih organih.
Način izdajanja zdravila: samo na recept
Datum zadnje revizije besedila: september 2016
(sSPC020/17)
Imetnik dovoljenja za promet: AstraZeneca AB, SE-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.
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten
povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Referenca:
1. Wallentin L. in sodelavci. Ticagrelor vs Clopidogrel in Patients with
Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2009;361:(11):1045-1057.

Dodatne informacije so na voljo pri družbi AstraZeneca UK Limited,
Podružnica v Sloveniji, Verovškova 55, 1000 Ljubljana, t. 01/51 35 600.
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Pri odraslih, za zdravljenje primarne hiperholesterolemije in
mešane dislipidemije v kombinaciji z največjim toleriranim
odmerkom statinov ali kot monoterapija pri bolnikih,
ki statinov ne prenašajo.
znižanje
LDL – h*
za 50%

znižanje
LDL – h
za 60%

...ZAČETNI ODMEREK
VEČINI BOLNIKOM
UČINKOVITO ZNIŽA
LDL-h POLEG
STATINOV1...

Edini zaviralec PCSK9
z dvema začetnima
odmerkoma, ki
omogočata dve možnosti
znižanja LDL-h.1

...ZA

VEČJO
UČINKOVITOST,
KADAR JE TO
POTREBNO.1
Omogoča več kot 60% dodatno
znižanje LDL – h v primerjavi samo
s statini.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA: Ime zdravila in sestava: Praluent 75 mg in 150 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku in v napolnjeni injekcijski brizgi. En napolnjeni injekcijski peresnik za enkratno uporabo in ena
napolnjena injekcijska brizga za enkratno uporabo vsebuje 75 mg ali 150 mg alirokumaba v 1 ml raztopine. Alirokumab je človeško monoklonsko protitelo IgG1, pridobljeno s tehnologijo rekombinantne DNA v celicah jajčnika kitajskega hrčka. Terapevtske indikacije: Zdravilo
Praluent je indicirano pri odraslih bolnikih s primarno hiperholesterolemijo (heterozigotno familiarno ali nefamiliarno) ali mešano dislipidemijo kot dodatek dieti: v kombinaciji s statinom ali s statinom skupaj z drugimi hipolipemiki pri bolnikih, ki ciljnega holesterola LDL (LDL-H)
ne morejo doseči z največjim toleriranim odmerkom statina, ali samo ali v kombinaciji z drugimi hipolipemiki pri bolnikih, ki statinov ne prenesejo ali so ti pri njih kontraindicirani. Vpliv zdravila Praluent na kardiovaskularno obolevnost in umrljivost še ni ugotovljen. Odmerjanje
in način uporabe: Odmerjanje: Pred uvedbo zdravila Praluent je treba izključiti sekundarne vzroke hiperlipidemije ali mešane dislipidemije. Običajni začetni odmerek zdravila Praluent je 75 mg subkutano enkrat na 2 tedna. Pri bolnikih, ki potrebujejo večje znižanje LDL-H (> 60
%), je zdravljenje mogoče začeti s 150 mg subkutano enkrat na 2 tedna ali s 300 mg subkutano enkrat na 4 tedne (mesečno). Odmerek zdravila Praluent je mogoče prilagoditi posamezniku glede na njegove značilnosti, npr. izhodiščno koncentracijo LDL-H, cilj zdravljenja in odziv.
Koncentracijo lipidov je mogoče oceniti 4 do 8 tedne po uvedbi ali titriranju zdravila. Odmerek je tedaj mogoče ustrezno prilagoditi. Če bolniki, zdravljeni s 75 mg enkrat na 2 tedna ali 300 mg enkrat na 4 tedne (mesečno), potrebujejo dodatno znižanje LDL-H, je mogoče odmerek
prilagoditi do največjega odmerka 150 mg enkrat na 2 tedna. Če bolnik izpusti odmerek, si mora injekcijo dati čim prej, nato pa nadaljevati zdravljenje po prvotnem razporedu. Način uporabe: Zdravilo Praluent je treba injicirati subkutano v stegno, trebuh ali nadlaket. Pri uporabi
odmerka 300 mg je treba dati dve 150-mg injekciji zaporedoma na dve različni mesti. Mesto injiciranja je priporočljivo ob vsakem injiciranju krožno menjati. Zdravila Praluent se ne sme injicirati v predele aktivne kožne bolezni ali poškodbe. Zdravila Praluent se na istem injekcijskem
mestu ne sme uporabiti skupaj z drugimi zdravili za injiciranje. Bolnik si lahko zdravilo Praluent injicira sam, ali mu ga injicira negovalec, potem ko oseba od zdravstvenega delavca dobi navodila o pravilnem načinu subkutanega injiciranja. Previdnostni ukrepi pred ravnanjem z
zdravilom: Pred uporabo je treba zdravilo Praluent pustiti, da se ogreje na sobno temperaturo in ga uporabiti, čim se ogreje. Vsak napolnjen injekcijski peresnik in vsaka napolnjena injekcijska brizga je samo za enkratno uporabo. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno
učinkovino ali katero koli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Alergijske reakcije: V kliničnih študijah so bile opisane splošne alergijske reakcije, med njimi srbenje, pa tudi redke in včasih resne alergijske reakcije, kot so preobčutljivost, numularni ekcem,
urtikarija in preobčutljivostni vaskulitis. Če se pojavijo znaki ali simptomi resne alergijske reakcije, je treba zdravljenje z zdravilom Praluent končati in uvesti ustrezno simptomatsko zdravljenje. Okvara ledvic: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je treba zdravilo Praluent uporabljati
previdno. Okvara jeter: Pri bolnikih s hudo okvaro jeter je treba zdravilo Praluent uporabljati previdno. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Vpliv alirokumaba na druga zdravila: Alirokumab je biološko zdravilo, zato ni pričakovati, da bi
farmakokinetično vplival na druga zdravila ali na encime citokroma P450. Vpliv drugih zdravil na alirokumab: V primerjavi z monoterapijo z alirokumabom je izpostavljenost alirokumabu med sočasno uporabo s statini nižja za približno 40 %, z ezetimibom za približno 15 % in s
fenofibratom za približno 35 %. Kljub temu se znižanje LDL-H ohrani skozi celoten odmerni interval, če je alirokumab uporabljan na dva tedna. Plodnost, nosečnost in dojenje: Nosečnost: Zdravila Praluent ni priporočljivo uporabljati med nosečnostjo, razen če klinično stanje
ženske zahteva zdravljenje z alirokumabom. Dojenje: Uporaba zdravila Praluent pri doječih ženskah ni priporočljiva. Plodnost: Ni podatkov o neželenih učinkih na plodnost pri človeku. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Zdravilo Praluent nima vpliva ali ima
zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Neželeni učinki: Povzetek varnostnih značilnosti: Najpogostejši neželeni učinki so bile lokalne reakcije na mestu injiciranja, znaki in simptomi na zgornjih dihalih in srbenje. Najpogostejši neželeni učinek, ki je med
prejemniki zdravila Praluent povzročil prenehanje zdravljenja, so bile lokalne reakcije na mestu injiciranja. Med obema odmerkoma (75 mg in 150 mg), uporabljenima v programu 3. faze, niso opazili razlik v varnostnih značilnostih. Pogosti neželeni učinki (≥1/100 to <1/10): znaki
in simptomi na zgornjih dihalih (vključuje zlasti orofaringealno bolečino, rinorejo, kihanje), srbenje, reakcije na mestu injiciranja (vključno z eritemom/pordelostjo, srbenjem, oteklostjo, bolečinami/občutljivostjo). Preveliko odmerjanje: Specifičnega zdravljenja prevelikega
odmerjanja zdravila Praluent ni. V primeru prevelikega odmerjanja je treba bolnika zdraviti simptomatsko in uvesti podporne ukrepe, kot je potrebno. Imetnik dovoljenja za promet: sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F – 75008 Pariz, Francija. Način in režim izdaje
zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu. Datum zadnje revizije besedila: 14.11.2016.
Reference: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Praluent, 14.11.2016.

*LDL-h = holesterol LDL

SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST.

Pred predpisovanjem, prosimo, preberite povzetek glavnih značilnosti zdravila. Podrobne informacije so na voljo pri:
sanofi-aventis d.o.o., Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 560 48 00.
SASI.ALI.17.01.0003a
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Xarelto® – Učinkovitost in varnost
dokazani pri zahtevnih skupinah
bolnikov v ROCKET AF in potrjeni
v klinični praksi1–3
Več kot 23 milijonov bolnikov
zdravljenih za 7 indikacij4, 5

AF, atrijska ﬁbrilacija; NVAF, nevalvularna atrijska ﬁbrilacija.

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti
zdravila Xarelto
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten
povzetek značilnosti zdravila!
Xarelto® 10 mg / 15 mg / 20 mg ﬁlmsko
obložene tablete
 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena filmsko
obložena tableta vsebuje 10 mg/15 mg/20 mg rivaroksabana.
Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi
natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev
lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol 3350,
titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). TERAPEVTSKE
INDIKACIJE: 10 mg: – Preprečevanje venske trombembolije
(VTE) pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka
ali kolena. 15 mg/20 mg: – Preprečevanje možganske kapi in
sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko
ﬁbrilacijo in enim ali več dejavniki tveganja, kot so kongestivno
srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen,
predhodna možganska kap ali prehodni ishemični napad. –
Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE)
ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. ODMERJANJE
IN NAČIN UPORABE: Preprečevanje venske trombembolije pri
odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena:
Priporočeni odmerek je 10 mg rivaroksabana peroralno enkrat na
dan. Prvi odmerek naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po kirurškem
posegu, če je zagotovljena ustrezna hemostaza. Po velikem
kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. Po
velikem kirurškem posegu na kolenu se priporoča 2 tedenska
zaščita. Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije:
Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je tudi priporočeni
največji odmerek. Zdravljenje GVT in preprečevanje ponovne GVT
in PE: Priporočeni odmerek za začetno zdravljenje akutne GVT ali
PE je prve tri tedne 15 mg dvakrat na dan, nato pa 20 mg enkrat
na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje ponovne
GVT in PE. Bolniki z načrtovano kardioverzijo: Zdravilo Xarelto se
lahko uvede ali z zdravljenjem nadaljuje pri bolnikih, pri katerih
je potrebna kardioverzija. Pri bolnikih s kardioverzijo, vodeno s
transezofagealnim ehokardiogramom (TEE), ki predhodno niso
bili zdravljeni z antikoagulanti, je treba zdravljenje z zdravilom
Xarelto začeti najmanj 4 ure pred kardioverzijo za zagotovitev
ustrezne antikoagulacije. Pri vseh bolnikih je treba pred
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Samo za strokovno javnost.

kardioverzijo pridobiti potrditev, da je bolnik jemal zdravilo Xarelto
tako, kot je predpisano. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost
na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično
pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim
tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerimkoli
drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim
heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparinom,
dalteparinom in drugimi), derivati heparina (fondaparinuksom in
drugimi), peroralnimi antikoagulanti (varfarinom, apiksabanom,
dabigatranom in drugimi) razen v primerih zamenjave zdravljenja z
ali na rivaroksaban ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo
v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega
venskega ali arterijskega katetra; bolezen jeter, ter hkrati motnje
koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno
z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C; nosečnost in dojenje.
POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Ves čas
zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami
vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje z zdravilom
Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. S starostjo
se tveganje za krvavitve lahko poveča. Uporaba zdravila Xarelto se
ne priporoča: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina
< 15 ml/min); pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi močne zaviralce
CYP3A4 in P-gp, t.j. azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje
ali zaviralce proteaz HIV, pri bolnikih, kjer je tveganje za krvavitve
povečano, se je treba izogibati sočasni uporabi močnih induktorjev
CYP3A4, razen če se bolnika skrbno spremlja glede znakov in
simptomov tromboze. Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila
Xarelto ne priporoča: pri otrocih in mladostnikih, mlajših od
18 let; pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom; Samo
za 15mg/20mg: pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ali
pri bolnikih s pljučno embolijo, ki so hemodinamsko nestabilni
ali so morda na trombolizi ali pljučni embolektomiji. Previdna
uporaba zdravila Xarelto: Pri stanjih bolnikov, kjer obstaja
povečano tveganje za krvavitve. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic
(očistek kreatinina 15 – 29 ml/min) ali pri bolnikih z okvaro ledvic,
ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko
koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo
zdravila, ki vplivajo na hemostazo; pri nevraksialni anesteziji ali
spinalni/epiduralni punkciji. Samo za 15 mg/20 mg: za bolnike
z zmerno ali hudo okvaro ledvic veljajo posebna priporočila za
odmerjanje. Ta priporočila veljajo tudi za bolnike z GVT in PE,
pri katerih je ocenjeno tveganje za krvavitve večje od tveganja
za ponovno GVT in PE. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje

za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o ustreznem
proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med zdravljenjem z
rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev koagulacije. Če
je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana izmeri s
kalibriranim kvantitativnim merjenjem aktivnosti anti-Xa. Zdravilo
Xarelto vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI: Pogosti: anemija,
omotica, glavobol, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom,
epistaksa, hemoptiza, krvavitev iz dlesni, krvavitve v prebavilih,
bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska,
bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju,
bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu (menoragijo so
opazili zelo pogosto pri ženskah <55 let pri zdravljenju GVT, PE ali
preprečevanju ponovne GVT ali PE), okvara ledvic, zvišana telesna
temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje
energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev po posegu,
kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija, alergijska
reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in intrakranialna
krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, moteno delovanje
jeter, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane vrednosti:
bilirubina, alkalne fosfataze v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT. Redki:
zlatenica, krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, povečane vrednosti
konjugiranega bilirubina, vaskularna pseudoanevrizma. Neznana
pogostnost: utesnitveni sindrom ali akutna odpoved ledvic po
krvavitvi; Opazovanja v obdobju trženja: angioedem in alergijski
edem, holestaza, hepatitis (vključno s hepatocelularno poškodbo),
trombocitopenija. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je le
na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer Pharma AG,
D-13342 Berlin, Germany Za nadaljnje informacije o zdravilu
Xarelto, se lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13,
1000 Ljubljana Verzija: EU/5 (06/2015)
Reference: 1. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al.
Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial ﬁbrillation. N
Engl J Med. 2011;365(10):883–91. 2. Camm J., Amarenco P.,
Haas S. et al. XANTUS: a real-world, prospective, observational
study of patients treated with rivaroxaban for stroke prevention
in atrial ﬁbrillation. Eur Heart J. 2016;37(14):1145–53. 3. Tamayo
S., Peacock F., Patel M.R. et al. Characterizing major bleeding in
patients with nonvalvular atrial ﬁbrillation: A pharmacovigilance
study of 27,467 patients taking rivaroxaban. Clin Cardiol.
2015;38(2):63–8. 4. Xarelto Povzetek glavnih značilnosti
zdravila, dec 2015. 5. IMS podatki junij 2016.
L.SI.MKT.08.2016.1102
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Srčno popuščanje
Angina pektoris
ivabradin

1 tableta dvakrat dnevno

Učinkovitost in varnost dokazana pri
~670 slovenskih bolnikih1-5

Zaupajte dokazom
in 10-letnim izkušnjam
o učinkovitosti in varnosti

LA»ILA

BREZ DOP

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila.
Sestava*: Procoralan® 5 mg filmsko obložene tablete – ena filmsko obložena tableta z razdelilno zarezo vsebuje 5 mg ivabradina (kar ustreza 5,390 mg ivabradinijevega klorida). Procoralan® 7,5 mg filmsko obložene tablete – ena filmsko obložena tableta vsebuje 7,5
mg ivabradina (kar ustreza 8,085 mg ivabradinijevega klorida). Pomožne snovi: laktoza monohidrat, magnezijev stearat, koruzni škrob, maltodekstrin, brezvodni koloidni silicijev dioksid, hipromeloza, titanov dioksid, makrogol 6000, glicerol, rumeni železov oksid, rdeči
železov oksid. Terapevtske indikacije*: Simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris pri odraslih s koronarno arterijsko boleznijo z normalnim sinusnim ritmom in srčno frekvenco (SF) ≥ 70 utripov na minuto. Ivabradin je indiciran pri odraslih, pri katerih
so antagonisti adrenergičnih receptorjev beta kontraindicirani ali jih ne prenašajo in v kombinaciji z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta pri bolnikih, ki ob optimalnem odmerku le-teh nimajo urejene bolezni. Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja II. do IV. razreda po NYHA s sistolično disfunkcijo pri bolnikih v sinusnem ritmu, pri katerih je SF ≥ 75 utripov na minuto, v kombinaciji s standardno terapijo, vključno z zdravljenjem z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta ali ko je zdravljenje z le-temi kontraindicirano oziroma ga
bolnik ne prenaša dobro. Odmerjanje in način uporabe*: Simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris: Začetni odmerek ivabradina ne sme presegati 5 mg dvakrat na dan pri bolnikih, mlajših od 75 let (2,5 mg pri bolnikih starih 75 let ali več). Po 3 do 4
tednih zdravljenja, če bolnik še vedno doživlja simptome, vendar dobro prenaša začetni odmerek, in če SF v mirovanju ostaja pod 60 utripov na minuto, lahko odmerek povečate na naslednji večji odmerek. Vzdrževalni odmerek ne sme presegati 7,5 mg dvakrat na dan. Če
se simptomi angine pektoris ne izboljšajo po 3 mesecih od uvedbe zdravljenja, morate zdravljenje z ivabradinom prekiniti. Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja: Običajni priporočeni začetni odmerek ivabradina je 5 mg dvakrat na dan pri bolnikih mlajših od 75 let (2,5
mg pri bolnikih starih 75 let ali več). Po dveh tednih zdravljenja lahko odmerek povečate na 7,5 mg dvakrat na dan (5 mg pri bolnikih starih 75 let ali več), če SF med mirovanjem vztraja nad 60 utripov na minuto, ali zmanjšate na 2,5 mg dvakrat na dan (polovica 5 mg
tablete dvakrat na dan), če je SF med mirovanjem vztrajno pod 50 utripov na minuto ali se pojavijo simptomi, povezani z bradikardijo. Za obe indikaciji: Če se med zdravljenjem SF vztrajno znižuje pod 50 utripov na minuto med mirovanjem ali če bolniki doživljajo simptome,
povezane z bradikardijo, morate odmerek titrirati navzdol do naslednjega manjšega odmerka (in prekiniti, če SF ostane pod 50 utripov na minuto ali simptomi bradikardije vztrajajo). Kontraindikacije*: preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno
snov, SF med mirovanjem pod 70 u/min pred zdravljenjem, kardiogeni šok, akutni miokardni infarkt, huda hipotenzija (< 90/50 mm Hg), hudo jetrno popuščanje, sindrom bolnega sinusa, sinoatrijski blok, nestabilno ali akutno srčno popuščanje, odvisnost od srčnega
spodbujevalnika (SF, ki jo narekuje izključno srčni spodbujevalnik), nestabilna angina pektoris, atrioventrikularni blok 3. stopnje, kombinacija z močnimi zaviralci citokroma P450 3A4, kot so azolski antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol), makrolidnimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin peroralno, josamicin, telitromicin), zaviralci proteaze virusa HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon, kombinacija z verapamilom ali diltiazemom, nosečnost, dojenje in ženske v rodni dobi, ki ne uporabljajo zanesljivih kontracepcijskih metod (glejte poglavje
»Plodnost, nosečnost in dojenje«). Opozorila in previdnostni ukrepi*: Posebna opozorila: Pri bolnikih s simptomatsko kronično angino pektoris je ivabradin indiciran samo za simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris, ker nima koristi na srčno-žilne
izide. Razmisliti morate o serijskem merjenju srčne frekvence, EKG in 24 urnem ambulantnem spremljanju preden uvedete zdravljenje z ivabradinom in kadar menite, da je potrebno titrirati odmerek. Srčne aritmije: Ivabradin ni priporočljiv pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo ali
drugimi srčnimi aritmijami, ki motijo delovanje sinusnega vozla. Pri bolnikih, ki jemljejo ivabradin, je priporočljivo redno klinično spremljanje možnosti pojava atrijske fibrilacije, saj imajo ti povečano tveganje za njen razvoj. Če se atrijska fibrilacija razvije med zdravljenjem,
morate pazljivo pretehtati ravnovesje med koristmi in tveganji nadaljnjega zdravljenja z ivabradinom. Bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem z motnjami intraventrikularne prevodnosti (levokračni blok, desnokračni blok) in prekatno dissinhronijo je potrebno pozorno
spremljati. Atrioventrikularni blok 2. stopnje: uporaba ni priporočljiva. Nizka srčna frekvenca: Ivabradina ne smete uvajati pri bolnikih s SF med mirovanjem pod 70 u/min. Če se med zdravljenjem SF vztrajno znižuje pod 50 u/min med mirovanjem ali če imajo bolniki simptome,
povezane z bradikardijo, morate odmerek titrirati navzdol ali zdravljenje prekiniti, če SF pod 50 u/min ali simptomi bradikardije vztrajajo. Kombinacija z zaviralci kalcijevih kanalčkov, ki znižujejo SF (npr. verapamil, diltiazem) je kontraindicirana. Kronično srčno popuščanje
razreda NYHA IV: ivabradin uporabljajte s previdnostjo. Možganska kap: jemanje ivabradina takoj po možganski kapi ni priporočljivo. Funkcija vida: pri bolnikih s pigmentoznim retinitisom morate biti previdni. Previdnostni ukrepi: Bolniki s hipotenzijo: ivabradin uporabljajte
s previdnostjo. Atrijska fibrilacija - srčne aritmije: razmislite o neurgentni kardioverziji z enosmernim tokom v 24 urah po zadnjem odmerku ivabradina. Uporaba pri bolnikih s prirojenim sindromom podaljšanega intervala QT ali če jemljejo zdravila, ki ga podaljšujejo: uporabi
ivabradina se je potrebno izogniti. Bolniki s hipertenzijo, ki potrebujejo spremembo zdravljenja zvišanega krvnega tlaka: v primernem intervalu spremljajte krvni tlak. Pomožne snovi: zdravilo vsebuje laktozo. Interakcije*: Kontraindicirano je sočasno jemanje z močnimi
zaviralci citokroma P450 3A4, verapamilom in diltiazemom. Ni priporočljivo sočasno jemanje z zdravili, ki podaljšujejo interval QT, z zmernimi zaviralci citokroma P450 3A4, z grenivkinim sokom. Previdnostni ukrepi ob sočasnem jemanju diuretikov, ki povzročijo izgubo kalija (tiazidni diuretiki in diuretiki zanke), ostalih zmernih zaviralcev citokroma P540 3A4 in spodbujevalcev citokroma P450 3A4. Plodnost, nosečnost in dojenje*: kontraindicirano. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji*: upoštevati morate
možen nastanek prehodnih pojavov svetlikanja. Neželeni učinki*: Zelo pogosti: pojavi svetlikanja (fosfeni). Pogosti: zamegljen vid, glavobol, omotica, bradikardija, atrioventrikularni blok 1. stopnje (podaljšan interval PQ elektrokardiograma), ventrikularne ekstrasistole,
nenadzorovan krvni tlak, atrijska fibrilacija. Občasni: eozinofilija, hiperurikemija, sinkopa, vrtoglavica, palpitacije, supraventrikularne ekstrasistole, hipotenzija, dispneja, slabost, zaprtje, diareja, bolečina v trebuhu, angioedem, izpuščaj, mišični krči, astenija, utrujenost,
povečanje kreatinina v krvi, podaljšanje intervala QT na EKG, diplopija, okvara vida. Redki: eritem, srbenje, urtikarija, občutek slabosti. Zelo redki: atrioventrikularni blok 2. in 3. stopnje, sindrom bolnega sinusnega vozla. Prekomerno odmerjanje*: lahko privede do hude
in podaljšane bradikardije. Farmakodinamične lastnosti*: Procoralan je specifično zdravilo za zniževanje srčne frekvence, ki selektivno in specifično zavira frekvenčno urejevalni tok If v srcu, ki ureja spontano diastolično depolarizacijo v sinusnem vozlu in srčno
frekvenco. Procoralan znižuje srčno frekvenco v odvisnosti od odmerka. Pakiranje*: Škatla s 56 tabletami. Način predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje revizije: April 2016. *Pred predpisovanjem
prosimo preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Imetnik dovoljenja za promet: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francija. Celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila in
podrobnejše informacije so na voljo pri: Servier Pharma d.o.o., tel: 01 563 48 11, www.servier.si.

1. Poles J, et al. Slov Kardiol 2012;9:10-15 2. Zupan I, Lipar L. Slov Kardiol 2010;7:36-40 3. Poles J, Rožič B, Rijavec B, Mošmondor R. Slov Kardiol 2011; 8:10-14 4. Zupan Meznar A, Lainscak M, Poles J, Rosano G, Kovacic D. 5. Končna
poročila raziskav KORONA, PROTECTIF, REALITY2, ZAKON; podatki so razpoložljivi na sedežu podjetja Servier Pharma d.o.o..
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Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije: marec 2017

Distribuira in zastopa:
BORMIA d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 – Nova Gorica

RUSTAVO
28 filmsko obloženih tablet
5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

Nepremagljiv!
Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena tableta vsebuje bodisi 5 mg, 10 mg, 20 mg ali 40 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata). TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravljenje hiperholesterolemije Odrasli, mladostniki in otroci, stari 6 let ali več s primarno hiperholesterolemijo (tipa IIa vključno s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo) ali mešano dislipidemijo (tipa IIb) – kot dodatek dieti, kadar odziv nanjo ali na druge nefarmakološke ukrepe (npr. telesno vadbo, hujšanje) ni bil zadovoljiv.
Homozigotna družinska hiperholesterolemija – kot dodatek dieti in drugim ukrepom za zmanjšanje vrednosti lipidov (npr. afereza LDL) ali kadar ti ukrepi niso primerni.
Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov Preprečevanje večjih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, za katere je ocenjeno, da imajo visoko tveganje za pojav prvega srčno-žilnega
dogodka, kot dodatek pri odpravljanju drugih dejavnikov tveganja. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Zdravilo Rustavo je mogoče vzeti ob katerem koli času dneva, s hrano
ali brez nje. POVZETEK KONTRAINDIKACIJ: Rosuvastatin je kontraindiciran: pri bolnikih s preobčutljivostjo na rosuvastatin ali katero koli pomožno snov, pri bolnikih z aktivno
jetrno boleznijo, vključno z nepojasnjenim dolgotrajnejšim povečanjem vrednosti serumskih transaminaz in kakršnim koli povečanjem vrednosti serumskih transaminaz,
ki presega trikratno zgornjo mejo normalne vrednosti (ZMN), pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina manj kot 30 ml/min), pri bolnikih z miopatijo, pri bolnikih,
ki se sočasno zdravijo s ciklosporinom, med nosečnostjo in obdobjem dojenja ter pri ženskah v rodnem obdobju, ki ne uporabljajo zanesljive kontracepcijske metode.
POVZETEK POSEBNIH OPOZORIL IN PREVIDNOSTNIH UKREPOV: Vpliv na ledvice Proteinurija, ki so jo odkrili s testiranjem s testnimi lističi in je bila v glavnem tubulna, se je
pojavila pri bolnikih, ki so dobivali večje odmerke rosuvastatina, zlasti 40 mg. Vpliv na skeletno mišičje Pri bolnikih, ki so jemali rosuvastatin, so opazili učinke na skeletne
mišice, npr. mialgijo, miopatijo in v redkih primerih tudi rabdomiolizo, pri vseh odmerkih, predvsem pri odmerkih, večjih od 20 mg. Merjenje kreatin-kinaze Vrednosti kreatinkinaze se ne sme meriti po naporni telesni vadbi ali če obstaja drug verjeten vzrok zvečanja, ker bi to lahko otežilo interpretacijo rezultatov. Pred zdravljenjem Kakor druge
zaviralce reduktaze HMG-CoA je treba tudi rosuvastatin previdno predpisovati bolnikom, pri katerih obstajajo dejavniki, ki lahko vplivajo na pojav miopatije/rabdomiolize.
Vpliv na jetra Kakor druge zaviralce reduktaze HMG-CoA je treba tudi rosuvastatin uporabljati zelo previdno pri bolnikih, ki uživajo prekomerne količine alkohola in/ali imajo
jetrno bolezen v anamnezi. POVZETEK MEDSEBOJNEGA DELOVANJA Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Vpliv sočasno uporabljenih zdravil na rosuvastatin
Zaviralci transportnih beljakovin. Ciklosporin. Zaviralci proteaz. Gemfibrozil in druga zdravila, ki znižujejo koncentracijo lipidov. Ezetimib. Antacid. Eritromicin. Fusidna kislina.
Vpliv rosuvastatina na sočasno uporabljena zdravila Antagonisti vitamina K. Peroralna kontracepcijska sredstva/nadomestno hormonsko zdravljenje. POVZETEK NEŽELENIH
UČINKOV: Neželeni učinki, ki se pojavijo med zdravljenjem z rosuvastatinom, so na splošno blagi in prehodni. V nadzorovanih kliničnih preskušanjih je zaradi pojava neželenih
učinkov prenehalo sodelovati manj kot 4 % bolnikov, ki so se zdravili z rosuvastatinom. Pogosti: sladkorna bolezen, glavobol, vrtoglavica, zaprtje, navzea, bolečine v trebuhu,
mialgija, astenija. Tako kot velja za druge zaviralce HMG-CoA reduktaze, so neželeni učinki povezani z velikostjo odmerka. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET: TEVA Pharma
B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemska
DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 04.08.2016
Datum priprave informacije: marec 2017. Samo za strokovno javnost. Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila: Rp.
Za podrobnejše informacije o zdravilu, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je objavljen na spletni strani
Centralne baze zdravil (www.cbz.si) ali se obrnite na zastopnika imetnika dovoljenja za promet z zdravilom v Sloveniji, Pliva Ljubljana
d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel: 01 58 90 399, e-mail: info@tevasi.si.
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BLOOD PRESSURE MONITORING - PREVENT THE OUTBURST.
PULSE WAVE ANALYSIS - A WAVE OF INNOVATION.

Zastopnik: D.Med Healthcare d.o.o.
Cesta v mestni log 88a, 2. nadstropje
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0) 1 2350 103
Fax: +386 (0) 1 2350 104
Mob: +386 (0) 41 844 194
Email: igor.calkic@dmed-healthcare.com
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AKT IVIRAJ SRCE

NOVO
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Ima vaš bolnik s srčnim
popuščanjem simptome? #
Čas je za ENTRESTO® 3
• 20% zmanjšanje tveganja za
srčno-žilno smrt ali hospitalizacĳo
v primerjavi z enalaprilom.4
• Izboljšanje kakovosti življenja
v primerjavi z enalaprilom.** 4
• Manj prekinitev zdravljenja zaradi
neželenih učinkov v primerjavi z
enalaprilom.4

Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Slovenĳi
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, telefon: 01 3007550

Datum priprave informacĳe: februar 2017. Samo za strokovno javnost.
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