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PREDGOVOR
Bolnik ima kronično koronarno bolezen, kadar se pojavi eden ali več simptomov, znakov
ali zapletov zaradi premajhne prekrvitve miokarda. To je najpogosteje posledica zožitve
lumna epikardialnih koronarnih arterij zaradi ateroskleroze. Bolniki s kronično koronarno
boleznijo so stabilni, če so simptomi obvladljivi z zdravljenjem z zdravili oziroma je poleg
zdravljenja z zdravili potrebna še revaskularizacija miokarda, bodisi s perkutanim ali
kirurškim posegom. Zdravniki specialisti družinske medicine pogosto obravnavajo bolnike
s prsno bolečino in pri 8-11 % teh bolnikov je vzrok bolečine v prsnem košu kronična
koronarna bolezen, v specialističnih ambulantah pa je teh bolnikov med 20-25 %.
Kronična koronarna bolezen vključuje več skupin bolnikov: 1. bolnike, ki imajo stabilno
angino pektoris ali druge simptome, ki so povezani z aterosklerotično boleznijo koronarnih
arterij, kot je na primer dispneja; 2. bolnike, ki so bili simptomatični ob znani kronični
koronarni bolezni in so zaradi zdravljenja postali asimptomatični ter potrebujejo redno
spremljanje; 3. bolnike, ki prvič navedejo simptome pri pregledu in jih opredelimo, da
imajo kronično koronarno bolezen zato, ker imajo podobne simptome že več mesecev.
Kronično koronarno bolezen običajno razumemo kot bolezen, ki zmanjša lumen debla
leve koronarne arterije za ≥ 50 % in/ali za ≥ 70 % v eni ali več ostalih koronarnih arterijah
in zato povzroči bolnikove simptome ob naporu. Simptome ne povzročajo samo
aterosklerotične zožitve epikardialnih koronarnih arterij, ampak tudi mikrovaskularna
disfunkcija intramiokardnega žilja in koronarni vazospazem.
Celovita obravnava bolnikov s kronično koronarno boleznijo se začne s preiskavami
za potrditev diagnoze, s katerimi opredelimo tudi obseg in stopnjo koronarne bolezni.
Nadaljuje se z zdravljenjem za nadzor simptomov, za izboljšanje preživetja bolnikov in
vključuje rehabilitacijo bolnikov.
Na srečanju bodo predstavljeni sodobni diagnostični algoritmi in zdravljenje z nekaterimi
novimi zdravili, novimi indikacijami že znanih zdravil, sodobni načini revaskularizacije
miokarda in zdravljenja bolezenskih stanj, ki so posledica kronične koronarne bolezni.
Vabilo, program srečanja, zloženka Uporaba antikoagulacijskih zdravil in zborniki so
dosegljivi tudi 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, Kastor MD, Kefo, Krka, Lek, Mark Medical, Medis,
Merck, Mylan, Novartis, Sanofi Aventis, Schiller, Servier, Orion, Pfizer, Terme Krka se
zahvaljujemo za podporo pri izvedbi simpozija.

						

					Matjaž Bunc in Iztok Gradecki

Novo mesto, 24.03.2018
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OBRAVNAVA BOLNIKA S PRSNO BOLEČINO – KAJ
MORAMO VEDETI IN ČESA NE SMEMO SPREGLEDATI
David Bele

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

Uvod
Prsna bolečina je pogost simptom koronarne bolezni, vendar pa se lahko tako kažejo
tudi številne druge bolj ali manj resne bolezni. NHS ocenjuje, da v Veliki Britaniji letno
zaradi angine pektoris (AP) obravnavajo 634.000 bolnikov in še veliko več bolnikov s
prsno bolečino drugega izvora (1). V ZDA v urgentnih ambulantah obravnavajo 6 milijonov bolnikov letno, od tega 10 % zaradi prsne bolečine. Od teh jih ima 10-15 % akutni
koronarni sindrom (AKS), diagnoza AKS pa je spregledana v 2 % primerov (2). Švedska
študija je pokazala, da je prsna bolečina vzrok 1.5 % obiskov na primarni ravni, vendar je
le 17 % teh obiskov povezanih s koronarno boleznijo (3).

OBRAVNAVA BOLNIKA S PRSNO BOLEČINO
Diferencialna diagnoza prsne bolečine je zelo široka in obsega patologijo več organov:
želodca in požiralnika, prsne stene, dihal in srčnožilnega sistema (2, 4).
Pri obravnavi bolnikov s prsno bolečino je smiselno slediti sprejetim protokolom, primer
takšnega protokola prikazuje slika 1. Pomen uporabe diagnostičnih protokolov je potrjen
tudi s študijami, ki so pokazale, da so bili pri obravnavi bolnikov s prsno bolečino najbolj
učinkoviti centri, ki so uporabljali vnaprej sprejete protokole (1, 2).
Najprej moramo pomisliti na življenje ogrožujoča stanja, ki potrebujejo takojšnje ukrepanje. Takšna stanja so AKS, disekcija aorte, pljučna embolija, pnevmotoraks, tamponada
srca in mediastinitis. Ko izključimo omenjena stanja, pomislimo na kronične bolezni, ki
lahko vodijo do resnih zapletov. Takšne so npr. stabilna AP, aortna stenoza in pljučna
hipertenzija. Šele nato pridejo na vrsto kronične bolezni, ki so neprijetne, vendar bolnika
akutno ne ogrožajo (kostosternalni sindromi, spazem požiralnika) ter psihiatrični vzroki
prsne bolečine, ki ostajajo diagnoza izključitve (2, 4, 5).
Ključna pri opredeljevanju vzroka prsne bolečine tudi dandanes, ko imamo na voljo številne neinvazivne in invazivne preiskave, ostajata dobra anamneza in klinični pregled, ki
nas usmerjata pri izbiri diagnostičnih preiskav.

ANAMNEZA
Prsno bolečino moramo ob pregledu opredeliti krajevno (kje boli), časovno (kdaj je nastala, kako dolgo je trajala), kvalitativno (kakšna je bolečina) in kvantitativno, ugotoviti
moramo, kaj jo poslabša in kaj izboljša, ter kateri simptomi jo spremljajo.
Bolečino ob ishemiji srčne mišice bolnik običajno opiše kot občutek teže, pritiska ali stiskanja. Ker gre za visceralno bolečino, jo običajno slabo lokalizira za prsnico, bolečina pa
lahko seva v vrat, čeljust, roki ali rami, redkeje v trebuh ali hrbet. Pozorni moramo biti na
t.i. ekvivalente AP - nekateri bolniki navajajo samo bolečino v rami ali čeljusti, ne pa bo-
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lečine za prsnico. Ne smemo pozabiti, da nekateri bolniki, predvsem diabetiki, starostniki
in ženske, bolečino pogosto zanikajo, navajajo pa dispnejo, nemoč in potenje. Takšni bolniki predstavljajo trši diagnostični oreh, imajo pa tudi višjo umrljivost (2, 4, 6).
Poleg karakterja, lokacije in širjenja bolečine je pomembna tudi povezanost bolečine z
obremenitvijo. Prisotnost dveh od treh značilnosti (trajanje bolečine <5 minut, bolečina
se vedno pojavlja pri enaki obremenitvi in v manj kot dveh od desetih epizod bolečine v
mirovanju) je bila opažena pri 85 % bolnikov s pomembnimi stenozami koronarnih arterij
in le 26 % bolnikov z normalnim koronarogramom (7).
O tipični AP govorimo, kadar so izpolnjena tri merila: gre za retrosternalno tiščočo bolečino, ki jo sproži telesni ali čustveni napor, olajša pa mirovanje ali nitroglicerin. Če sta
izpolnjeni dve merili, govorimo o atipični AP, če pa je izpolnjeno le eno merilo, gre za
neanginozno bolečino (8).
Bolečina ob perikarditisu je ostra in zbadajoča, spreminja se z dihanjem in telesnim položajem – olajša jo lahko predklon. Bolečino lahko izzove požiranje. Visceralni in večina
parietalnega lista perikarda sta neobčutljiva na bolečino. Neinfekcijski vzroki perikarditisa (npr. uremija) zato običajno ne povzročajo bolečine, pri infekcijskih vzrokih pa je
običajno prizadeta tudi bližnja plevra, zato bolniki opisujejo plevritično bolečino.
Disekcija aorte povzroči nenadno, močno bolečino, ki se pogosto širi v poteku aorte.
Pozorni moramo biti na dejavnike tveganja: bolezni veziva, bikuspidna aortna zaklopka,
nosečnost, arterijska hipertenzija.
Pljučna embolija je imenovana tudi »velika posnemovalka«, bolečino pogosto težko ločimo od tiste ob ishemiji srca. Običajno jo spremlja dispneja. Čez nekaj dni se lahko razvije
plevritična bolečina zaradi draženja plevre ob pljučnem infarktu. Pozorni moramo biti
na morebitne simptome in znake globoke venske tromboze pred pojavom bolečine oz.
dispneje.
Bolečina ob draženju plevre je ostra in zbadajoča, odvisna od dihanja in položaja telesa,
bolnik jo lahko natančno lokalizira (2, 4, 6).
Bolezni dihal običajno povzročijo dispnejo in plevritično bolečino. Traheobronhitis lahko
povzroči pekoč občutek za prsnico. Bolečina pri pnevmotoraksu se pojavi nenadno, pridružena ji je dispneja. Bolniki s poslabšanjem astme pogosto navajajo občutek tiščanja
v prsih.
Bolezni prebavil: Gastroezofagealni refluks lahko povzroči pekočo bolečino za prsnico.
Bolečina pri spazmu požiralnika je podobna AP. Hudo bruhanje lahko privede do rupture
požiralnika (Boerhaavejev sindrom) z mediastinitisom. Bolečina pri peptičnem ulkusu
želodca se pojavi v epigastriju približno uro po jedi, seva pa lahko v prsni koš in rame.
Bolečina pri holecistitisu pogosto seva v hrbet in desno ramo (2).

KLINIČNI PREGLED
Klinični pregled je pogosto neznačilen, vedno pa mora vsebovati merjenje krvnega tlaka
na obeh rokah in tipanje pulzov na obeh nogah. Slabo tipen pulz na eni od ekstremitet lahko kaže na motnjo perfuzije zaradi aortne disekcije. Za pnevmotoraks so značilni
odsotnost dihalnih zvokov in hipersonoren poklep, ob tenzijskem pnevmotoraksu lahko
vidimo premik traheje na zdravo stran. Ob akutni ishemiji srčne mišice lahko slišimo 4.
srčni ton ali šum mitralne regurgitacije. Pri perikarditisu lahko slišimo perikardno trenje,
za tamponado srca pa je značilna Beckova triada (nizek krvni tlak, polne vratne vene in
tihi srčni toni). Pritisk na prsni koš lahko izzove bolečino pri kostosternalnih sindromih,
vendar se moramo zavedati, da je ob kostosternalni bolečini pogosto prisotna tudi bolečina druge etiologije (2, 4, 6).

13

EKG
12-kanalni EKG je osnovna preiskava pri vseh bolnikih z bolečino v prsih. Čeprav je najboljša takoj dostopna preiskava za zaznavo AKS, pa je njegova občutljivost za akutni
miokardni infarkt (AMI) nizka (<50 %). Popolnoma normalen EKG prav tako ne izključuje
AKS – tveganje za AMI je ob normalnem EKG za bolnike z znano koronarno boleznijo 4 %
in za ostale bolnike 2 % (2, 5).
Trenutno veljavni kriteriji za miokardni infarkt z dvigom veznice ST (STEMI) so: dvig veznice ST vsaj 2.5 mm v dveh sosednjih odvodih za moške <40 let starosti in vsaj 2 mm pri
moških po 40. letu starosti, pri ženskah pa vsaj 1.5 mm visok dvig veznice ST v odvodih
V2 in V3 ter vsaj 1 mm visok dvig v ostalih odvodih. Pri bolnikih s STEMI spodnje stene
priporočamo snemanje desnih prekordialnih odvodov, pri sumu na STEMI zadnje stene
(denivelacije veznice ST v V1-V3) pa snemanje podaljšanih prekordialnih odvodov (V7V9).
Novonastali levokračni ali desnokračni blok sam po sebi še ne pomeni, da ima bolnik AMI,
vendar moramo pomisliti tudi na to možnost. Pri bolnikih z levokračnim blokom si lahko
pomagamo z modificiranimi Sgarbossinimi kriteriji, na možnost AMI pa nas usmerjajo
konkordantne elevacije veznice ST >1 mm v odvodih s pozitivnim QRS, konkordantne denivelacije veznice ST v V1-V3 in diskordantne elevacije za >5 mm v odvodih z negativnim
QRS. Za bolnike z AMI in desnokračnim blokom je značilna slabša prognoza (9).
V nekaterih primerih na podlagi EKG ne moremo postaviti diagnoze STEMI, nas pa lahko
druge najdbe usmerijo k pomembni koronarni bolezni, ki zahteva urgentno koronarografijo. Za stenozo debla leve koronarne arterije (LKA) so značilne difuzne denivelacije
veznice ST z elevacijo veznice ST v odvodih V1 in aVR (slika 2). Dve različici Wellensovega
znaka sta prav tako značilni za pomembno stenozo debla LKA ali proksimalne LAD (slika
3). De Winterjevi valovi T so prisotni v približno 2% akutnih zapor proksimalne LAD (slika 4).
Pri pljučni emboliji je značilna najdba v EKG sinusna tahikardija, nemalokrat pa se pojavljajo tudi druge motnje ritma (npr. atrijska fibrilacija). Klasično opisani znaki obremenitve
desnega prekata (S1Q3T3) niso niti občutljivi niti specifični za pljučno embolijo.

LABORATORIJSKE PREISKAVE
Pri diagnostiki vzroka prsne bolečine si pogosto pomagamo s številnimi laboratorijskimi
preiskavami – od krvne slike, vnetnih kazalcev, natriuretičnega peptida, vendar se v nadaljevanju osredotočam na troponin in D-dimer.
Troponin je marker nekroze srčne mišice. V vsakdanji klinični praksi se uporabljajo vse
bolj občutljivi laboratorijski testi, ki zaznajo že zelo nizke koncentracije troponina v krvi.
Z uporabo teh občutljivih testov lahko akutni miokardni infarkt izključimo že s serijskim
določanjem troponina ob uri 0 in eno uro zatem. Če sta obe vrednosti pod referenčnim
območjem in ni opazne dinamike, lahko diagnozo miokardnega infarkta brez dviga veznice ST z veliko verjetnostjo izključimo. Na ta način ne moremo izključiti nestabilne AP,
ki je ena od oblik akutnega koronarnega sindroma, vendar za razliko od AMI v tem primeru pride do reverzibilne ishemije miokarda brez nekroze srčne mišice in torej ne pride
do porasta troponina. Poudariti velja, da smernice odsvetujejo določanje koncentracije
troponina pri bolnikih z nizko verjetnostjo AKS, saj lahko lažno pozitivne vrednosti vodijo
do nepotrebne hospitalizacije, invazivne diagnostike in vseh njenih zapletov (10).
D-dimer je razpadni produkt fibrina in nastaja zaradi aktivacije fibrinolize ob akutni
trombozi. Negativna napovedna vrednost D-dimerja ob nizki predtestni verjetnosti za
pljučno embolijo je visoka. D-dimer nastaja pri številnih bolezenskih stanjih, npr. malignomu, vnetju, travmi, nekrozi, zato je pozitivna napovedna vrednost povišanega D-
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dimerja za postavitev diagnoze pljučne embolije nizka. Pri bolniku z visoko predtestno
verjetnostjo je možna tudi pljučna embolija z negativnim D-dimerjem, zato ga v tem
primeru ne uporabljamo za izključevanje diagnoze. V zadnjem času se vse bolj priporoča
uporaba starosti prilagojene referenčne meje D-dimerja (11).

DODATNE PREISKAVE
Ob upoštevanju starosti, spola in značaja prsne bolečine lahko določimo predtestno
verjetnost koronarne bolezni in se na podlagi le-te odločimo za nadaljnje diagnostične
postopke (tabela 1). Pri bolnikih z majhno do zmerno predtestno verjetnostjo opravimo
obremenitveno testiranje ali slikovno preiskavo, pri bolnikih z zmerno do veliko predtestno verjetnostjo pa neinvazivno slikovno preiskavo. Pri bolnikih z veliko predtestno
verjetnostjo lahko predpostavimo, da imajo koronarno bolezen in ne potrebujejo neinvazivnih preiskav, temveč samo oceno tveganja in odločitev o izvedbi koronarografije.

Zaključek
Prsna bolečina je simptom, za katerim se lahko skrivajo številne popolnoma benigne, pa
tudi potencialno življenje ogrožujoče bolezni – ishemična bolezen srca ostaja med najpogostejšimi vzroki umrljivosti v razvitih deželah. Pri obravnavi bolnika s prsno bolečino
sta na prvem mestu dobra anamneza in klinični pregled, glede na predtestno verjetnost
se nato odločamo za dodatne preiskave, s katerimi. potrdimo pravilno diagnozo. Obravnava je najbolj učinkovita, če pri tem uporabljamo sprejete diagnostične algoritme.
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Tabela 1: Predtestna verjetnost za koronarno bolezen (v %). Bela barva predstavlja nizko,
oranžna majhno do zmerno, roza zmerno do veliko in rdeča veliko predtestno verjetnost
koronarne bolezni (8).
Tipična angina

Netipična angina

Starost (let)

Moški

Ženske

Moški

Ženske

Moški

Ženske

30-39

59

28

29

10

18

5

40-49

69

37

38

14

25

8

50-59

77

47

49

20

34

12

60-69

85

58

59

28

44

17

70-79

89

68

69

37

54

24

>80

93

76

78

47

65

32

Slika 1: Algoritem obravnave bolnika z akutno prsno bolečino (2).
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Neanginozna bolečina

Slika 2: Primer EKG pri bolniku z okluzijo debla leve koronarne arterije. Prisotne so difuzne
denivelacije veznice ST in dvig veznice ST v aVR (12).

Slika 3: Wellensov znak. Levo tip A z bifazičnimi valovi T, desno tip B z globokimi negativnimi
valovi T (12).

Slika 4: De Winterjevi valovi T. Vidne so denivelacije veznice ST, ki jim sledijo visoki, koničasti
valovi T v V2-V6 (12).
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RAZUMEN IZBOR PREISKAV PRI OBRAVNAVI KORONARNE
BOLEZNI – KATERE IZVEDE OSEBNI ZDRAVNIK IN KAKO
IZBERE KARDIOLOG
Matej Marinšek

Splošna bolnišnica Celje
Oblakova 5, 3000 Celje

Uvod
Prsna bolečina in z njo povezan sum na koronarno srčno bolezen je pogost razlog
obravnave bolnikov tako v ambulanti družinskega zdravnika kot v kardiološki ambulanti.
Diagnostične preiskave za potrditev miokardne ishemije, prisotnosti koronarne bolezni
kot vzroka zanjo in opredelitev tveganja srčnožilnih zapletov imajo različno napovedno
vrednost, predstavljajo precejšnje finančno breme za zdravstveni sistem in so neredko
povezane z dolgimi čakalnimi dobami.

Obravnava v splošni ambulanti
V splošni ambulanti je bolečina v prsnem košu pogost simptom, koronarna srčna bolezen pa je v istem okolju vzrok prsne bolečine pri manjšini pacientov z bolečino v prsnem
košu (približno 12 %) (1, 2). Kronična stabilna angina pektoris je začetna manifestacija
koronarne srčne bolezni pri približno 50 % bolnikov in je najpogostejša oblika koronarne
srčne bolezni pri moških v starosti > 50 let in ženskah v menopavzi (3). Razlikovanje med
bolniki, ki zaradi suma na koronarno bolezen potrebujejo dodatne preiskave in večino
pacientov, ki zaradi drugih razlogov za prsno bolečino ne potrebujejo dodatne diagnostike usmerjene v koronarno srčno bolezen, je pomembna naloga začetne obravnave.
Enostavni klinični točkovniki tudi v splošni ambulanti omogočajo izključitev koronarne
srčne bolezni kot razloga za prsno bolečino. Seštevek < 3 od 5 točk v pet-delnem točkovniku (starost ≥ 65 let (ženske)/ ≥ 55 let (moški), znana klinična arterijska žilna bolezen,
poslabšanje bolečine med obremenitvijo, neizzivnost bolečine ob palpaciji in bolnikova
ocena, da gre za bolečino srčnega izvora) z visoko senzitivnostjo izključuje koronarno
srčno bolezen v splošni ambulanti, kjer bolezen ni tako pogosta kot v urgentni ali kardiološki ambulanti. Zdi se, da je točkovnik uporabnejši za kronično stabilno koronarno
bolezen, ki je v splošni ambulanti najpogostejša oblika koronarne srčne bolezni (4).
Pri vseh bolnikih s sumom na koronarno srčno bolezen je potrebno posneti EKG. Posnetek v mirovanju je pri večini bolnikov s stabilno koronarno boleznijo normalen. Sveže
ishemične spremembe so redke, lahko pa so prisotne druge spremembe, ki pomagajo odkriti vzrok bolečin (npr. hipertrofija levega prekata), ali vplivajo na izbiro nadaljnjih
diagnostičnih preiskav (motnje ritma in prevajanja, kračni blok, preekscitacija) (5). Holter-EKG lahko pokaže znake miokardne ishemije med dnevnimi aktivnostmi, čeprav je
diagnostična vrednost nižja od obremenitvenega EKG. Preiskava ima svoje mesto pri
odkrivanju epizod aritmij in morda vazospastične koronarne bolezni, kjer epizode nastopajo praviloma neodvisno od telesnih obremenitev.
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Rentgenogram organov prsnega koša in laboratorijske preiskave (hemogram, krvni
sladkor in maščobe na tešče ter ledvična, jetrna in ščitnična funkcija) zgodaj v obravnavi
bolnika s sumom na koronarno srčno bolezen večinoma pomagajo pri ugotavljanju sekundarnih razlogov za angino pektoris.
Med prvimi preiskavami pri sumu na koronarno srčno bolezen je ultrazvočna preiskava
srca. Segmentne motnje krčljivosti levega ventrikla dodatno zvišujejo verjetnost koronarne srčne bolezni, preiskava lahko odkrije druge razloge za angino pektoris (aortna
stenoza, hipertrofična kardiomiopatija). Sistolična funkcija levega prekata je tudi pri stabilni koronarni srčni bolezni pomemben prognostični dejavnik.

Kardiološka obravnava
Izbor diagnostičnih preiskav za potrditev miokardne ishemije in prisotnosti koronarne
bolezni kot vzroka zanjo določa predtestna verjetnost koronarne srčne bolezni, nanjo pa
vpliva prevalenca bolezni v preiskovani populaciji. Tabela 1 prikazuje predtestno verjetnost koronarne srčne bolezni pri bolnikih s stabilno prsno bolečino različnih starostnih
skupin (5). Pri vrednotenju teh podatkov iz še vedno veljavnih smernic Evropskega kardiološkega združenja velja upoštevati, da se je prevalenca koronarne srčne bolezni v več
evropskih državah znižala, temu primerno so morda spremenjene (nižje) tudi nekatere
številke v tabeli. Tipična angina pektoris ima 3/3 značilnosti (tipična bolečina v trajanju
≤ 10 min; sprožilec fizični ali čustveni napor; popusti ob počitku ali po nitroglicerinu), netipična angina pektoris ima2/3 značilnosti, nekardialna prsna bolečina pa ≤ 1/3. Pri bolnikih z visoko predtestno verjetnostjo (> 85 %) je verjetnost koronarne bolezni tako visoka, da ne potrebujejo dodatnih potrditvenih diagnostičnih testov, potrebujejo pa oceno
tveganja srčnožilnih zapletov. Prevalenca koronarne bolezni pri tistih z nizko predtestno
verjetnostjo za koronarno bolezen (< 15 %) je po drugi strani tako nizka, da za nadaljnje
vodenje praviloma ne potrebujejo nobenih diagnostičnih preiskav. Večina obravnavanih
bolnikov pa spada v heterogeno skupino z vmesnim tveganjem (15-85 %). Pri tistih s srednje-nizkim tveganjem (15-65 %) je obremenitveni EKG zaradi svoje dostopnosti in nizke
cene najpogostejši začetni diagnostični test. Diagnostična vrednost preiskave je slabša
pri starejših, ženskah, bolnikih, ki jemljejo blokatorje beta in tistih z nekaterimi spremembami v EKG (kračni blok, preekscitacija, hipertrofija levega prekata, vpliv nekaterih zdravil). Ob večji dostopnosti se pogosteje uporabljajo slikovne obremenitvene diagnostične
preiskave: ultrazvočna, magnetno-resonančna in scintigrafska. Nedvoumnih podatkov
o diagnostični superiornosti posamezne od omenjenih slikovnih preiskav ni. Smernice za
izvedbo priporočajo ergometrično obremenitev, kadar ta ni izvedljiva, pa medikamentno
(5). Pri bolnikih s srednjevisokim tveganjem (66-85 %) se izmed obremenitvenih preiskav
praviloma uporabljajo samo slikovne.
Koronarna CT angiografija in invazivna koronarna angiografija omogočata anatomsko
diagnozo koronarne bolezni. Koronarna CT angiografija ima čedalje bolj uveljavljeno
mesto pri opredelitvi prsne bolečine v skupini bolnikov s srednje nizko predtestno verjetnostjo (15-65 %). Smernice Evropskega kardiološkega združenja priporočajo invazivno
koronarno angiografijo pri obravnavi bolnikov s prsno bolečino in oslabljeno sistolično
funkcijo levega prekata in pri bolnikih, ki v diagnostiki prsne bolečine ne morejo opraviti
obremenitvene diagnostične preiskave (5). 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) (6). Zgolj angiografska ocena pomembnosti
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koronarnih zožitev lahko predvsem pri starejših bolnikih poveča verjetnost nepotrebne
revaskularizacije.
Opredelitev tveganja srčnožilnih zapletov po potrditvi stabilne koronarne bolezni določajo demografski podatki (prisotnost konvencionalnih dejavnikov tveganja za koronarno
bolezen), klinični dejavniki (srčna frekvenca v mirovanju), ultrazvočni kazalci (sistolična
funkcija levega prekata), ishemični in hemodinamski odgovor med obremenitvijo in koronarna anatomija. Tabela 2 prikazuje tveganje za srčnožilne zaplete v povezavi z ugotovitvami različnih diagnostičnih testov.

Zaključek
Prevalenca stabilne koronarne bolezni v splošni in kardiološki ambulanti se razlikuje.
Enostavni klinični točkovniki v splošni ambulanti omogočajo izključitev koronarne srčne
bolezni kot razloga za prsno bolečino. Pri bolnikih z utemeljenim sumom na koronarno
srčno bolezen se v splošni ambulanti posname EKG, opravijo laboratorijske preiskave
in rentgenogram organov prsnega koša. Praviloma se zgodaj opravi ultrazvočna preiskava srca. Pri kardiološki obravnavi na izbor diagnostičnih preiskav za ugotavljanje miokardne ishemije in prisotnosti koronarne bolezni vpliva ocena predtestne verjetnosti
koronarne srčne bolezni. Izvidi obremenitvenih testov (EKG in slikovnih) ter anatomskih
preiskav opredelijo srčnožilno tveganje bolnikov in narekujejo način zdravljenja stabilne
koronarne bolezni.
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Tabela 1. Predtestna verjetnost koronarne srčne bolezni pri stabilni prsni bolečini
Tipična AP

Netipična AP

Druga bolečina

Starost

Moški

Ženske

Moški

Ženske

Moški

Ženske

30-39

59

28

29

10

18

5

40-49

69

37

38

14

25

8

50-59

77

47

49

20

34

12

60-69

84

58

59

28

44

17

70-79

89

68

69

37

54

24

> 80

93

76

78

47

65

32

Prirejeno po ref. (5), AP, angina pektoris

Tabela 2. Izvidi diagnostičnih preiskav in srčnožilno tveganje pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo.
Obremenitveni EKG

Visoko tveganje
Zmerno tveganje
Nizko tveganje

Letna umrljivost > 3 %
Letna umrljivost 1-3 %
Letna umrljivost < 1 %

Slikovni obremenitveni testi

Visoko tveganje

SPECT: > 10 % ishemije
CMR: ≥ 2 ishemična segmenta
Stress-UZ: ≥ 3 segmenti
SPECT: 1-10 %
CMR: < 2 segmenta
Stress-UZ: <3 segmenti
Brez znakov ishemije

Zmerno tveganje

Nizko tveganje
Koronarna CTA

Visoko tveganje
Zmerno tveganje
Nizko tveganje

Pomembna zožitev LM, proksimalna LAD,
ali 3-žilna bolezen
Pomembna zožitev drugih proksimalnih
arterij
Brez pomembnih zožitev

SPECT, perfuzijska scintigrafija srca; CMR, magnetna resonanca srca; Stress-UZ,
obremenitveni UZ srca; LM, deblo leve koronarne arterije
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LIPIDOGRAM – KAJ POMENIJO VREDNOSTI IN PRAVILNA
IZBIRA ZDRAVLJENJA: POGLED LIPIDOLOGA IN
KARDIOLOGA
Matija Cevc, Borut Jug

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za preventivno kardiologijo
Zaloška c.2, Ljubljana

Uvod
Dislipidemije opredelimo s koncentracijo krvnih maščob, ki je povezana z zapleti za
zdravje, najpogosteje z aterosklerozo (1-5). Zlasti koncentracija lipoproteinov majhne
gostote (LDL) je eden pomembnejših dejavnikov tveganja za aterosklerozo, hkrati pa je
ateroskleroza večfaktorsko pogojena bolezen; smotrnost zdravljenja je odvisna od kliničnih okoliščin, zlasti od prisotnosti že izražene ali zaznavne ateroskleroze (sekundarna
preventiva) oziroma od sočasne prisotnosti in izraženosti drugih dejavnikov tveganja
zanjo (primarna preventiva). Odločitev o zdravljenju je zato pogojena z laboratorijsko diagnostiko dislipidemij v kontekstu kliničnih okoliščin, zlasti s presojo celokupnega srčnožilnega tveganja za posameznega bolnika. Veliko ali zelo veliko tveganje za aterosklerozo
(> 20 % 10-letno tveganje za aterotrombotični dogodek) zahteva zdravljenje dislipidemije
z zdravili; opredelimo ga s prisotnostjo žilne, sladkorne ali ledvične bolezni (sekundarna
preventiva), pri navidezno zdravih pa s pomočjo tabel ogroženosti (primarna preventiva).

LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA
Osnovna laboratorijska diagnostika loči celokupni holesterol, trigliceride in HDL-holesterol. LDL-holesterol lahko izmerimo neposredno (direktni LDL) ali izračunamo iz Friedwaldove enačbe. Friedwaldova enačba predpostavlja normalne vrednosti trigliceridov,
zato je izračun LDL-holesterola zanesljiv pri posameznikih s koncentracijo trigliceridov
do 4,5 mmol/L, praviloma na tešče (10-12 ur po zadnjem obroku).
Naprednejša laboratorijska diagnostika vključuje določanje apoproteinov B (VLDL/trigliceridi in LDL-holesterol) in A1 (HDL-holesterol), določanje Lp(a) in tipizacijo posameznih lipoproteinov (podvrste LDL- in HDL-holesterola). Določanje apoproteinov je zanesljivejše, a manj dostopno; ker apolipoproteini B zajemajo vse holesterolne delce brez
HDL, jih lahko ocenimo tudi iz osnovnega lipidograma kot t. im. “ne-HDL-holesterol” (=
koncentracija celokupnega holesteroa — koncentracija HDL-holesterola) (12). Lp(a) je
napovednik tveganja pri bolnikih, ki imajo že zvišan LDL-holesterol, in nam pomaga bolj
natančno opredeliti, ali posameznik potrebuje zdravljenje. Tipizacija se trenutno uporablja predvsem v raziskovalne namene (6).

KLASIFIKACIJA
Razdelitev dislipidemij glede na etiologijo
Glede na vzrok ločimo primarne in sekundarne dislipidemije. Sekundarne dislipidemije
najpogosteje povzročajo (1-3, 7-9):
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- debelost,
- sladkorna bolezen,
- čezmerno uživanje alkohola,
- holestatične bolezni jeter (npr. primarna biliarna ciroza),
- nefrotični sindrom,
- kronična ledvična bolezen,
- hipotiroidizem,
- kajenje,
- zdravila (npr. estrogenski pripravki, tiazidni diuretiki, zaviralci adrenergičnih receptorjev
beta).
Pri sekundarnih dislipidemijah je ključnega pomena, da se v najboljši možni meri obvlada
osnovni vzrok.
Primarne dislipidemije so gensko pogojene. Najpogostejša je družinska hiperholesterolemija, do katere pride najpogosteje zaradi mutacij v zapisu za receptor LDL, za apolipoprotein B ali za beljakovino PCSK9. Gre za avtosomno dominantne dedne bolezni, kar
pomeni, da je heterozigotna oblika razmeroma pogosta (1 : 200–500 posameznikov) in
predvsem klinično pomembna — izrazi se z zelo visokimi ravnmi holesterola v daljšem
časovnem obdobju, učinki zdravljenja zato praviloma odtehtajo neželene učinke in stroške ne glede na oceno srčnožilnega tveganja.
Razdelitev dislipidemij glede na laboratorijske značilnosti
V grobem lahko na podlagi laboratorijske diagnostike ločimo:
—— hiperholesterolemije,
—— hipertrigliceridemije in
—— mešane dislipidemije.
Glede na izraženost jih dodatno ločimo na zmerne in hude dislipidemije.
Zmerna hiperholesterolemija (LDL-holesterol ≤ 5 mmol/L) je najpogostejša oblika dislipidemije, ki jo praviloma srečamo v splošni populaciji. Njena povezanost z razvojem in
zapleti ateroskleroze je pomembna na ravni posameznika in populacije, zato jo najpogosteje odkrijemo naključno ali v okviru presejalnega določanja krvnih maščob. Odločitev o
načinu zdravljenja je nato povezana z oceno srčnožilnega tveganja (1-5).
Huda hiperholesterolemija (LDL-holesterol > 5 mmol/L) se najpogosteje pojavlja v sklopu družinske ali poligenske hiperholesterolemije.
Zmerna trigliceridemija (trigliceridi ≤ 5 mmol/L) najpogosteje nastopa skupaj z zmerno
hiperholesterolemijo, in sicer v okviru aterogene oziroma dismetabolične dislipidemije.
Zanjo je značilen i) zmeren porast LDL-holesterola (praviloma gre za drobne, goste, izjemno aterogene LDL-delce) in ii) trigliceridov (po definiciji > 2,3 mmol/L) ter iii) znižanje
ravni HDL (po definiciji < 1,0 mmol/L za moške oziroma < 1,3 mmol/L za ženske); vzročno
je povezana z drugimi presnovnimi motnjami (zlasti debelostjo, sladkorno boleznijo in
metaboličnim sindromom), zato jo imenujemo tudi dismetabolična dislipidemija, posledično pa je povezana z razvojem in zapleti ateroskleroze, zato jo imenujemo aterogena
dislipidemija (1-3, 7-9).
Huda trigliceridemija (trigliceridi > 5 mmol/L) je povezana z zvečanim tveganjem za
pankreatitis (1-3, 7).
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ZDRAVLJENJE
Poglavitna indikacija za zdravljenje dislipidemij je preprečevanje aterosklerotičnih srčnožilnih bolezni. (1-5) Zdravljenje vključuje odstranitev ali obvladovanje vzrokov za sekundarno dislipidemijo, življenjski slog (prehrano, telesno aktivnost, vzdržnost od kajenja in
alkohola), zdravljenje z zdravili ter naprednejše oblike zdravljenja. (Slika 1)
Statini so zdravilo prvega izbora za zdravljenje večine bolnikov z dislipidemijami, in sicer
s primarnim namenom obvladovanja srčnožilnega tveganja. Delimo jih na močne (npr.
atorva- in rosuvastatin), zmerne (npr. simvastatin) in šibke (npr. fluva- in pravsatatin).
Ezetimib pride v poštev kot zdravilo drugega izbora pri bolnikih s hudo trdovratno hiperholesterolemijo oziroma samostojno, ko bolniki ne prenašajo statinov.
Fibrati pridejo v poštev kot zdravilo drugega izbora pri bolniki z aterogeno dislipidemijo
oziroma samostojno, ko bolniki ne prenašajo statinov ali ko gre za hudo trigliceridemijo z
majhno ali zmerno srčnožilno ogroženostjo.
Napredovale oblike zdravljenja (zaviralci PCSK9, afereze) pridejo v poštev pri trdovratnih in neodzivnih dislipidemijah. Natančno opredeljene indikacije za zdravljenje z zaviralci PCSK9 v Sloveniji so trenutno usklajene z mednarodnimi priporočili (10):
1. primarna preventiva: družinska hiperholesterolemija z LDL-holesterolom > 5 mmol/L
kljub ustreznemu življenjskemu slogu, statinu in ezetimibu v največjih možnih odmerkih, ki jih posameznik še prenaša.
2. sekundarna preventiva:
a. LDL > 4,0 mmol/L ob potrjeni aterosklerozi kljub ustreznemu življenjskemu slogu,
statinu in ezetimibu v največjih možnih odmerkih, ki jih posameznik še prenaša.
b. LDL > 3,6 mmol/L ob potrjenem napredovanju ateroskleroze (npr. vnovični infarkt,
razširjenje ateroskleroze na druga žilna povirja) kljub ustreznemu življenjskemu
slogu, statinu in ezetimibu v največjih možnih odmerkih, ki jih posameznik še prenaša.
c. Lp(a) > 1000 mg/L
Ob tem je največji odmerek opredeljen z odmerkom statina, ki ga je posameznik še prenesel brez neželenih učinkov, neprenašanje pa kot dokumentirano zdravljenje z vsaj dvema statinoma, ob katerih je prišlo do neželenih učinkov.
Pri bolnikih s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo je učinkovitost zdravljenja z
zaviralci PCSK9 minimalna, zato so zdravljenje izbora LDL-afereze.

SPREMLJANJE ZDRAVLJENJA
Spremljamo želene učinke (sprememba lipidograma ob ustrezni adherenci z zdravljenjem in odzivu nanj) in neželene učinke. Najpogostejši neželeni učinki so mišični sindromi
(statinska mialgija, – simptomi brez biokemičnih označevalcev; statinska miopatija – porast biokemičnih označevalcev; rabdomioliza – miopatija z okvaro drugih vitalnih organov). Zaradi redkosti hudih neželenih učinkov, ki bi jih zaznali z laboratorijskim spremljanjem jetrnih ali mišičnih encimov, so smernice glede rednega spremljanja nedorečene.
Če spremljamo jetrne in mišične encime, za pomembno spremembo opredelimo porast
jetrnih encimov nad 3-kratno oziroma kreatininske kinaze nad 5-kratno zgornjo referenčno vrednost; porast nad 6-kratno oziroma 10-kratno zgornjo referenčno vrednost
zahteva prekinitev zdravljenja.
Določitev mišičnih encimov pa je absolutno priporočljiva v primeru suma na neželene
učinke, tj. simptomov mialgije. Če zaznamo porast kreatininske kinaze v primerjavi z izho-
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diščem ali nad 6-kratnik zgornje referenčne vrednosti, potrdimo miopatijo; če porasta
CK ne zaznamo, govorimo o mialgiji.
V primeru neželenih učinkov prehodno ukinemo statin ter opazujemo, ali je neželeni učinek izzvenel; če po 2 tednih tega ne potrdimo, je povezava s statinom malo verjetna in
zdravilo znova uvedemo (angl. rechallenge). Če je neželeni učinek subjektiven (npr. mialgija), lahko ob vnovični uvedbi zmanjšamo odmerek ali se odločimo za šibkejši statin.
O statinski intoleranci govorimo, ko posameznik dokumentirano ne prenaša vsaj dveh
statinov oziroma v primeru porasta kreatininske kinaze > 10-kratnik ali rabdomiolize.

OBVLADOVANJE DISLIPIDEMIJ IN SRČNOŽILNEGA TVEGANJA V
KLINIČNI PRAKSI
Zaradi pogostosti, dolgotrajnosti naravnega poteka in preventivne narave ukrepanja je
obvladovanje večine dislipidemij v domeni specialnosti družinske medicine. Kompleksne
dislipidemije, ki zahtevajo subspecialistično obravnavo, trenutno vključujejo:
—— trdovratne hude hiperholesterolemije (tj. LDL-holesterol > 5 mmol/L v primarni
oziroma > 4 mmol/L v sekundarni preventivi kljub adherenci z maksimalnim odmerkom močnega statina, ki ga bolnik še prenaša, oziroma ob dokumentiranem
neprenašanju vsaj dveh statinov) ter
—— hude hipertrigliceridemije (> 10 mmol/L oziroma > 5 mmol/L po prebolelem pankreatitisu kljub adherenci z ustreznim življenjskim slogom).
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ANTIAGREGACIJSKO ZDRAVLJENJE PRI BOLNIKU S
KRONIČNO KORONARNO BOLEZNIJO: ENOJNO, DVOJNO
IN PODALJŠANO ANTIAGREGACIJSKO ZDRAVLJENJE?
Miha Čerček
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Najbolj resen zaplet koronarne ateroskleroze je ruptura aterosklerotičnega plaka s
trombozo in nenadno zaporo koronarne arterije, ki povzroči akutni koronarni sindrom. Z
namenom preprečevanja aterotrombotičnih zapletov pri bolnikih s koronarno boleznijo
predpisujemo antiagregacijsko zdravljenje. Zavora trombocitov je po drugi strani povezana z večjim tveganjem za pojav krvavitev. Zato je tehtanje med tveganjem za ishemični zaplet in tveganjem za krvavitev ključno pri odločitvi o antiagregacijskem zdravljenju
posameznega bolnika. V prispevku povzemam priporočila Evropskega združenja za kardiologijo (1, 2) glede antiagregacijskega zdravljenja bolnikov s stabilno angino pektoris.
Obravnava teh bolnikov se razlikuje od obravnave bolnikov z akutnim koronarnim sindromom, ki so visoko ogroženi za ponoven ishemičen zaplet in potrebujejo bolj intenzivno
antiagregacijsko zdravljenje.
V primarni preventivi bolnikov s stabilno koronarno boleznijo zadošča enojno antiagragacijsko zdravljenje. Zdravilo izbora je acetilsalicilna kislina v nizkem odmerku (pri nas
100 mg na dan). Pri bolnikih, ki ne prenašajo acetilsalicilne kislina, prihaja v poštev klopidogrel.
Pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo predpisujemo dvojno antiagregacijsko
zdravljenje le po vstavitvi žilne opornice v koronarno arterijo. S tem želimo preprečiti trombozo v žilni opornici. Trajanje dvojnega antiagregacijskega zdravljenja je v tem
primeru odvisno od vrste vstavljene žilne opornice – pri navadnih kovinskih opornicah
1 mesec, pri opornicah s citostatikom praviloma 6 mesecev. Dvojno antiagregacijsko
zdravljenje po vstavitvi žilne opornice lahko podaljšamo v primeru kompleksne koronarne anatomije, ali kadar je šlo za zahteven poseg na koronarnih arterijah. Zdravili izbora
sta acetilsalicilna kislina in klopidogrel.
Do danes ni dokazov o koristi močnejšega antiagregacijskega zdravljenja pri bolnikih
s stabilno angino pektoris. Zato prasugrela in tikagrelora pri teh bolnikih praviloma ne
predpisujemo. Izjema so bolniki s kronično koronarno boleznijo, ki so pred enim do dvema letoma preboleli miokardni infarkt. Pri teh se v primeru visoke ogroženosti lahko
odločimo za podaljšanje dvojnega antiagregacijskega zdravljenja za do tri leta. Poleg
acetilsalicilne kisline je zdravilo izbora tikagrelor v nižjem odmerku (2x60 mg na dan).
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Uvod
Bolniki, ki prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje za preprečevanje trombemboličnih
zapletov ob atrijski fibrilaciji, ob vstavljenih mehanskih umetnih srčnih zaklopkah in po
preboleli venski trombozi ali pljučni emboliji imajo pogosto sočasno koronarno bolezen.
Najpogostejša je kombinacija atrijske fibrilacije in koronarne bolezni, saj je slednja prisotna pri 30 % bolnikov z atrijsko fibrilacijo. Kar pri vsakem petem bolniku, ki za preprečevanje trombemboličnih zapletov ob AF prejema antikoagulacijska zdravila, je v času
zdravljenja potreben perkutani poseg na koronarnih arterijah.
Protitrombotično zdravljenje bolnikov z atrijsko fibrilacijo in koronarno boleznijo je zahtevno, še posebno v zgodnjem obdobju po perkutanem posegu in/ali akutnem koronarnem sindromu, saj ti bolniki potrebujejo tako antikoagulacijsko zdravljenje za preprečevanje trombembolične možganske kapi kot antiagregacijsko zdravljenje za zaščito
pred ishemičnimi dogodki in trombozo v opornici. Kombinirano zdravljenje sicer učinkovito preprečuje trombotične zaplete, hkrati pa sočasno zdravljenje z antikoagulacijskimi
in antiagregacijskimi zdravili prinaša kar 3-krat večje tveganje za veliko krvavitev kot
zdravljenje s posameznim zdravilom. Velike krvavitve so pomemben zaplet zdravljenja,
saj zahtevajo opustitev protitrombotičnega zdravljenja, zdravljenje s krvnimi pripravki
ter zdravljenje v bolnišnici in so povezane s 15 % umrljivostjo. Tudi majhne, klinično nepomembne krvavitve, kot so podplutbe, krvavitev iz nosu, krvavitve v veznico, ki niso redke,
so za bolnika moteče in neredko privedejo do tega, da bolnik opusti zdravljenje in se s
tem izpostavi tveganju za trombotične dogodke.
Velikih prospektivnih randomiziranih raziskav o najbolj učinkovitem in hkrati dovolj varnem protitrombotičnem zdravljenju pri bolnikih, ki hkrati potrebujejo tako antikoagulacijsko kot antiagregacijsko zdravljenje nimamo. V dveh randomiziranih raziskavah, v
katerih so primerjali kombinacijo antikoagulacijskega zdravila in enega antiagregacijskega zdravila s trotirnim zdravljenjem ter ugotavljali pomembno zmanjšanje tveganja
za krvavitve, število vključenih bolnikov ni bilo zadostno za zanesljivo oceno tveganja za
srčnožilne zaplete. V bližnji prihodnosti pa lahko po zaključku preostalih raziskav pričakujemo nova z dokazi bolj podprta priporočila.

Kronična koronarna bolezen
Pri bolnikih z antikoagulacijskim zdravljenjem, ki v zadnjem letu niso imeli vstavljene žilne opornice v koronarno arterijo in/ali niso utrpeli akutnega koronarnega sindroma za
dolgoročno preprečevanje srčnožilnih zapletov praviloma zadostuje antikoagulacijsko
zdravljenje. Tovrstno zdravljenje učinkovito preprečuje miokardni infarkt in druge srčno-žilne zaplete, hkrati pa je bolj varno kot kombinacija antikoagulacijskega zdravljenja
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z aspirinom ali klopidogrelom. Izjema so bolniki z zelo velikim tveganjem za ishemične
zaplete, pri katerih se lahko, kadar ocenimo, da je tveganje za krvavitev majhno, poleg
antikoagulacijskega zdravljenja odločimo za trajno dodatno zdravljenje z aspirinom ali
klopidogrelom.

Načrtovana vstavitev žilne opornice v koronarno arterijo
V zgodnjem obdobju po vstavitvi žilne opornice je za preprečevanje trombotičnih zapletov potrebno kombinirano antiagregacijsko zdravljenje, hkrati pa večina bolnikov
tudi po posegu potrebuje antikoagulacijsko zdravljenje. Po zadnjih spoznanjih se trajanje antiagregacijskega zdravljenja pri bolnikih, ki imajo vstavljene kovinske opornice, in
bolnikih, ki imajo s citostatiki prevlečene opornice, ne razlikuje. Tako je sedaj priporočilo
o trajanju kombiniranega antiagregacijskega zdravljenja po vstavitvi žilne opornice odvisno predvsem od tveganja za krvavitve in tveganja za ishemične zaplete. Glede na
nedavna priporočila lahko pri večini bolnikov po načrtovani vstavitvi žilne opornice čas
trotirnega zdravljenja bistveno skrajšamo. Tako lahko zdravljenje z aspirinom pri večini
bolnikov opustimo po enem mesecu, po nekaterih priporočilih pa že ob odpustu iz bolnišnice. Ta priporočila temeljijo na raziskavah WOEST, PIONEER AF-PCI in REDUAL PCI.
Izjema so bolniki z zelo velikim tveganjem za ishemične zaplete (predhodna tromboza v
žilni opornici, vstavitev opornice v edino prehodno koronarno arterijo, difuzna koronarna
bolezen, vstavitev treh ali več opornic ali razrešitev treh ali več zožitev, postavitev dveh
opornic na razcepišče koronarne arterije, razrešitev kronične popolne zapore z vstavitvijo opornice,…), pri katerih lahko ob majhnem tveganju za krvavitve tovrstno zdravljenje
podaljšamo do 6. meseca po vstavitvi opornice. V času trotirnega zdravljenja vsem bolnikom predpišemo zaviralce protonske črpalke. Ko bolniki zaključijo obdobje trotirnega
zdravljenja in opustimo eno antiagregacijsko zdravilo, nadaljujemo zdravljenje z antikoagulacijskim in enim antiagregacijskim zdravilom do 12. meseca, kasneje pa zdravljenje
poteka po priporočilih za bolnike s kronično koronarno boleznijo.
Od antikoagulacijskih zdravil lahko po vstavitvi opornice uporabimo tako zaviralce vitamina K kot neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila. V času, ko bolniki prejemajo
trotirno zdravljenje, je potreben razmislek o prilagoditvi intenzitete zdravljenja z nižjim
odmerkom, ko preidemo na kombinacijo dveh zdravil pa odmerek neposrednega peroralnega antikoagulacijskega zdravila prilagajamo značilnostim bolnika (starost, sočasna
obolenja in zdravljenje, ledvična okvara, tveganje za krvavitev,…).

Akutni koronarni sindrom
Bolniki z akutnim koronarnim sindromom in vstavljeno žilno opornico praviloma potrebujejo zaradi velikega tveganja za ponovne ishemične dogodke kombinirano antiagregacijsko zdravljenje vsaj 6 mesecev ne glede na vrsto žilne opornice. Od antikoagulacijskih zdravil uporabimo zaviralce vitamina K ali nova peroralna antikoagulacijska
zdravila, v kombiniranem antiagregacijskem zdravljenju pa običajno kombinacijo aspirina in klopidogrela. Izjemoma se lahko odločimo za tikagrelor brez aspirina pri bolnikih s
prehodno trombozo v opornici. Pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitev in majhnim
tveganjem za ishemične zaplete lahko trotirno zdravljenje skrajšamo na 1 mesec. Ko
opustimo trotirno zdravljenje nadaljujemo s kombinacijo antikoagulacijskega in enega
antiagregacijskega zdravila do 12. meseca, kasneje pa po priporočilih za zdravljenje bolnikov s kronično koronarno boleznijo.
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V primeru, ko bolnik z akutnim koronarnim sindromom ni imel vstavljene žilne opornice,
do 12. meseca zadostuje kombinacija antikoagulacijskega in enega antiagregacijskega
zdravila.

Zaključek
Pri odločitvi o trajanju in kombinaciji protitrombotičnih zdravil vselej upoštevamo: tveganje za trombembolične zaplete, tveganje za srčnožilne zaplete ob koronarni bolezni ter
tveganje za krvavitev ob intenzivnem protitrombotičnem zdravljenju. Trajanje in kombinacijo zdravljenja načrtujemo ob odpustu iz bolnišnice in ga prilagajamo posameznemu
bolniku, ki mu nudimo odprt pogovor o pomenu zdravljenja, možnih zapletih in spremljanju zdravljenja.
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Uvod
Angina pektoris označuje bolečino v prsnem košu, ki je povezana z ishemijo miokarda.
V prvem stiku z bolnikom je nujno izključiti življenje ogrožajoča stanja, in preprečiti poslabšanja. Zdravnik družinske medicine se z bolečino v prsnem košu lahko sreča pri delu
v svoji redni ambulanti, pa tudi na terenu v vlogi urgentnega zdravnika ali v dežurni
ambulanti. Vzroki bolečine so lahko v drugih organskih sistemih v prsnem košu, pri čemer kronična ishemija miokarda predstavlja približno 10 % vseh, kot prikazuje Tabela 1
(prirejeno po Klinkman in sod., 1994)(1).
Tabela 1. Epidemiologija bolečine v prsnem košu v primarnem zdravstvu in v okolju urgentnih oddelkov (1)
Diagnoza

Primarno
zdravstvo v ZDA

Primarno zdravstvo
v Evropi

Urgentni
oddelki

Muskuloskeletna bolečina

36

29

7

Gastrointestinalne bolezni

19

10

3

Resna srčnožilna bolezen

16

13

54

a)

stabilna koronarna
bolezen

10

8

13

b)

nestabilna koronarna
bolezen

1,5

-

13

8

17

9

Pljučne bolezni

5

20

12

Nespecifična prsna bolečina

16

11

15

Psihosocialne in psihiatrične
bolezni

PREPOZNAVANJE ISHEMIJE MIOKARDA
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Ishemična bolezen srca (IBS) običajno nastane zaradi aterosklerotičnih sprememb v koronarnih arterijah, ki prehranjujejo srčno mišico. Ishemija (zmanjšana prekrvavitev srčne
mišice) se lahko izrazi kot angina pektoris, akutni srčni infarkt, nenadna srčna smrt, srčno
popuščanje ali nema ishemija, ko bolnik ne občuti posebnih težav, zmanjšano prekrvavitev pa ugotovimo z različnimi preiskavami. Prizadetost oz. zožitev ali zaporo velikih
epikardialnih koronarnih arterij, ki prehranjujejo srčno mišico, prikažemo s slikanjem teh
žil - koronarografijo.

Nedvomno je osnova nadaljnje obravnave v primeru prsne bolečine izključitev akutnega
miokardnega infarkta osnova za vso nadaljnjo obravnavo. Trenutno veljavna univerzalna definicija miokardnega infarkta (MI) je bila objavljena 2012. Za akutni miokardni
infarkt (AMI) je značilen dokaz nekroze miokarda v kliničnem okolju akutne miokardne
ishemije (2). Klinični kriteriji vključujejo dvig in/ali padec zaporednih testiranj biomarkerjev (najpogosteje srčnih troponinov) z vsaj eno vrednostjo nad 99. percentilov zgornje
referenčne vrednosti skupaj s simptomi ishemije, nove spremembe na EKG, slikovni
dokazi sveže izgube aktivnega miokarda in nenormalnosti v gibljivosti srčne stene ali
identifikacija intrakoronarnega tromba z angiografijo - ali z avtopsijo (3). Diagnostična
orodja poleg anamneze in klinične slike so EKG, določanje troponina, na sekundarnem
nivoju pa še UZ srca in slikovne tehnike za prikaz prehodnosti koronark (koronarografija,
CT angiografija).

KRONIČNA KORONARNA BOLEZEN - KDAJ POMISLIMO NANJO
Kronična koronarna bolezen (KKB) je običajno posledica zožitve koronarnih arterij, običajno epikardnih arterij. Čeprav je najpogostejši vzrok ateromatozni plak, so vzroki lahko
tudi drugi: kongenitalne anomalije koronarnih arterij, miokardni mostiči, bolezen koronark v sklopu sistemskega vaskulitisa, radiacijska bolezen koronark (4). Ishemija miokarda se lahko pojavi tudi v odsotnosti KKB, v povezavi z boleznimi aortne zaklopke, hipertrofične miokardiopatije, koronarni vazospazem in idiopatske dilatativne miokardiopatije
(4).
Zdravnik družinske medicine običajno svoje paciente pozna kontinuirano v njihovem biopsihosocialnem okolju. Uvedba referenčnih ambulant s sistematskim presejanjem vseh
bolnikov, starejših od 50. let, za kardiovaskularne bolezni in z oceno srčnožilnega tveganja je pri tem zelo pomembna. Sistematično iskanje dejavnikov tveganja predstavlja
pomemben vidik preventive.
Neodvisni dejavniki tveganja vključujejo družinsko anamnezo prezgodnje koronarne bolezni, kajenje cigaret, diabetes, hipertenzija, hiperlipidemija, telesna neaktivnost, debelost, dolgotrajna izpostavljenost stresu (5).
KKB nima enotne in specifične simptomatike. V začetku pacienti neredko opisujejo nelagodje in bolečino v prsnem košu. Pridevniki, s katerimi opisujejo doživljanje bolečine v
prsih, so«žareča«, »stiskajoča«, »dušeča«, »težka«, »tiščoča«. Drugi pacienti jo opišejo manj
slikovito, kot blag pritisk in nelagodje, kot občutek otrplosti. Občutek običajno umestijo
za prsnico, ampak bolečina pogosto seva vzdolž ulnarne strani leve roke, lahko je udeležena tudi desna roka. Epigastrična bolečina sama ali v povezavi s pritiskom v prsnem
košu ni redka. Redko je bolečina umeščena pod epigastrij, nad mandibulo, v smeri ušes.
Ekvivalenti anginoznih simptomov so lahko prisotni pred pojavom anginoznih bolečin in
pred EKG znaki ishemije. Podatki o nenavadni dispneji ob naporu lahko kažejo na KKB.
Dispneja v mirovanju je znak hude ishemije, pogosto v ambulanti družinske medicine
poročajo o nočni angini oz. motnji dihanja v spanju, ki nedvomno terja diagnostično
opredelitev. Posebej pomembno je opozorilo /poročanje o prsni bolečini po nekaterih
provokacijah, npr. na poln želodec, ob telesnem naporu, na mrazu (npr. čiščenje snega).
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OBRAVNAVA KKI PRED NAPOTITVIJO NA SEKUNDARNO RAVEN
Pomemben je pogovor z bolnikom in opolnomočenje. Samo partnerstvo pri zdravljenju,
pogojeno z razjasnitvijo/razumevanjem vzroka težav in možnostjo poslabšanj je izjemno
pomembno. Nujna so navodila za opazovanje, predvsem za možnost poslabšanja oziroma nastopa akutnega koronarnega sindroma (AKS).
Klinični pregled naj oceni obseg pasu, indeks telesne mase (ITM) za oceno metabolnega
sindroma (5). Otipamo pulze na okončinah, avskultiramo vratne žile, renalke in femoralke, šume nad njimi, avskultiramo srce, s posebno pozornostjo na šume, motnje ritma,
3. in 4. ton, apikalni šum. Iščemo vidne znake hiperlipidemije, kot so ksantelazme, če je
možno tudi očesno ozadje za obloge in križiščne znake v primeru hipertenzije oz. sladkorne bolezni. Izmerimo krni tlak, pulz, saturacijo kisika. preverimo polnjenost vratnih žil
in prisotnost edemov na nogah, avskultiramo tudi pljuča.
EKG (12 odvodov) v mirovanju je nujen del ocene bolnika s sumom na ishemijo miokarda.
Dragocen bo tudi za primerjavo v bodočih situacijah. Pri približno polovici pregledovancev bo EKG v mirovanju brez znakov ishemije, tudi pri posameznikih z znano angino
pektoris. Normalen EKG pomeni normalno funkcijo L ventrikla in pomeni bolj ugodno
dolgoročno prognozo. Najbolj pogost izvid EKG so nespecifične spremembe ST-T z ali
brez nenormalnih Q zobcev. Pojavnost le-teh lahko korelira z osnovno boleznijo in pomeni slabšo prognozo.
Laboratorijski izvidi, ki so priporočeni v primeru suma na KKI:
1. popoln lipidogram (na tešče),
2. izmera glukoze na tešče in HbA1c in OGTT, če je potrebno,
3. kompleten hemogram,
4. raven kreatinina in ocena glomerularne filtracije,
5. biokemični markerji poškodbe miokarda (troponin T ali I), če obstaja sum na AKS,
6. raven ščitničnega hormona, pri sumu na bolezni ščitnice,
7. raven jetrnih encimov (pred predpisom antilipemikov in kasneje, med jemanjem
terapije).
Rentgenogram srca in pljuč je pomemben pri sumu na zastojno odpoved, na disekcijo
aorte, anevrizmo, pri sumu na valvularne okvare in na bolezen pljuč (5).
Nasloviti je treba dejavnike tveganja, in doseči čimbolj idealne vrednosti parametrov
osnovne bolezni: ureditev ravni sladkorja v krvi, doseganje ciljne vrednosti lipidov v krvi
in krvnega tlaka, aktivacija v smislu postopnega uvajanja telesne aktivnosti, hujšanje, opuščanje kajenja itd. Aktivno sodelovanje bolnika je pri tem ključno. V Sloveniji so
vzpostavljeni Zdravstveno vzgojni centri v večjih primarno zdravstvenih ustanovah, ki
nudijo možnost brezplačnih delavnic za podporo pri spreminjanju življenjskega sloga.
Naslavljajo tudi psihosocialne dejavnike, kot sta anksioznost in depresija.
Ishemija miokarda je pri ženskah precej atipična, v starostnem obdobju po menopavzi je
potrebna tudi previdnost pri predpisovanju hormonske nadomestne terapije.
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Zdravila je včasih treba predpisati še pred napotitvijo na dokončno opredelitev diagnoze. Priporočeni so nitriti, dolgodelujoči in v primerih nestabilne angine pektoris kratkodelujoči. Smernice omenjajo tudi beta blokatorje, inhibitorje kalcijevih kanalov, ivabradin.
Glede na to, da so bolniki s KKI kronični bolniki in pogosto multimorbidni, se je treba
izogibati interakcijam med zdravili.

SODELOVANJE S KLINIČNIMI SPECIALISTI
Bolnika glede na klinično sliko z vsemi izvidi in z ustrezno stopnjo nujnosti napotimo na
opredelitev simptomov. Mednivojsko in interdisciplinarno sodelovanje se nadaljuje tudi
po končani obravnavi pri kliničnem specialistu. Le odlično sodelovanje med zdravnikom
družinske medicine in kliničnimi specialisti, s primernim medsebojnim spoštovanjem in
upoštevanjem lahko omogoči varno in učinkovito zdravljenje. Formalno je dopisovanje
prek napotnic, v kratkem pa bo uvedena tudi e-konsultacija (poteka pilotni projekt). S
tem se bo pot obravnave za bolnika verjetno še skrajšala in postala bolj varna.

Zaključki
Prepoznava simptomov kronične koronarne ishemije (KKI) v ambulanti zdravnika družinske medicine je vezana na poznavanje bolnika, natančno anamnezo in ne povsem
zanesljive klinične znake.
Obravnava KKI se začne v ambulanti osebnega izbranega zdravnika, za potrditev diagnoze so nujne preiskave na sekundarni ravni. Zanje je treba bolnika ustrezno pripraviti.
Aktivno sodelovanje bolnika pri zdravljenju KKI je neizbežno in nujno potrebno.
Interdisciplinarna obravnava je pogoj za dobre izide zdravljenja KKI, ne le pred postavitvijo diagnoze temveč za ves čas zdravljenja.
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OPTIMALNO ZDRAVLJENJE Z ANTIISHEMIČNIMI ZDRAVILI
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VSEBINA
Namen zdravljenja stabilne koronarne bolezni je redukcija simptomatike in izboljšanje
prognoze bolnika. Zdravljenje obsega modifikacijo življenjskega sloga, nadzor nad dejavniki tveganja za koronarno arterijsko bolezen in z dokazi podkrepljeno optimalno medikamentozno terapijo (OMT) in edukacijo bolnika (1, 2).
Glavna cilja farmakološkega zdravljenja stabilne koronarne bolezni sta redukcija simptomov in preprečevanje nastanka srčnožilnih dogodkov. Veljavne smernice iz leta 2013
postavljajo algoritem OMT pri bolnikih s stabilno koronarno arterijsko boleznijo (3). (Slika 1)

Skupine zdravil, ki jih smernice priporočajo v algoritmu zdravljenja bolnika s kronično
stabilno koronarno boleznijo so:
1. ZAVIRALCI ADRENERGIČNIH RECEPTORJEV BETA
Z direktnim učinkom na srce reducirajo srčni utrip, krčljivost, AV prevod in ektopično
aktivnost, s podaljšanjem diastole in povečanjem žilnega upora v neishemičnih arealih povečujejo perfuzijo ishemičnih arealov, pri bolnikih po miokardnem infarktu (MI)
in pri bolnikih s srčnim popuščanjem dosegajo do 30 % redukcijo tveganja za srčnožilno smrt in ponovni MI; ekstrapolacija teh rezultatov na bolnike s stabilno koronarno
boleznijo sugerira na možno učinkovitost tudi v tej populaciji; vendar brez podpornih
dokazov iz placebo kontroliranih kliničnih raziskav. Tudi večina podatkov o uporabi
zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta pri bolnikih po MI izvira iz raziskav opravljenih v času, ko še niso bile v uporabi danes ustaljene terapije sekundarne preventive
kot npr. zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI) in statini, kar pušča negotovost
glede učinkovitosti zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta, ko le-te dodamo modernim zdravilom pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo. Zaviralci adrenergičnih
receptorjev beta učinkovito kontrolirajo z naporom sproženo bolečino v prsnem košu,
izboljšujejo aerobno zmogljivost in zmanjšujejo simptomatske in asimptomatske epizode ishemije. Lahko jih kombiniramo z dihidropiridinskimi zaviralci kalcijevih kanalčkov (CCB) (npr. nifedipin, amlodipin, lacidipin, lerkanidipin), kombinacije z nedihidropiridinskimi CCB (npr. verapamil, diltiazem) so odsvetovane zaradi tveganja za nastanek
bradikardij in AV blokov.
2. ZAVIRALCI KALCIJEVIH KANALČKOV (CCB)
Selektivno inhibirajo L-kanal v gladkem mišičju in miokardu in preko vazodilatacije
reducirajo periferno žilno rezistenco. Ločimo jih na nedihidropiridinske (NDHP) in dihidropiridinske (DHP) zaviralce kalcijevih kanalčkov.
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A) NEDIHIDROPIRIDINSKI
a. VERAPAMIL
Ima številne indikacije (obremenitvena, vazospastična, nestabilna AP, arterijska hipertenzija, supraventrikularne tahikardije) in dober varnostni profil, obstaja pa možnost bradikardij, srčnega popuščanja in AV blokov zlasti v
kombinaciji z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta. Ima po jakosti podoben
antianginozni učinek kot metoprolol (4).
b. DILTIAZEM
Ima relativno malo stranskih učinkov in prednost pred verapamilom pri zdravljenju bolečine v prsnem košu pri obremenitvi (5). Povzroča periferno vazodilatacijo in inhibira z naporom povzročeno koronarno vazokonstrikcijo, inhibira sinusni vozel in deluje zmerno negativno inotropno. Kombinacija z zaviralci
adrenergičnih receptorjev beta je podobno kot pri verapamilu pri bolnikih s
koronarno boleznijo in srčnim popuščanjem potencialno škodljiva. Klinične raziskave, ki bi direktno primerjala verapamil in diltiazem, ni.
B) DIHIDROPIRIDINSKI
a) DOLGODELUJOČI NIFEDIPIN
Je močan arterijski vazodilatator z malo stranskimi učinki (glavobol, edem
gležnjev), raziskava na stabilni koronarni bolezni ACTION je pokazala, da je varen in reducira potrebo po koronarni angiografiji in intervencah na koronarnem ožilju (6). Ima redke kontraindikacije (huda aortna stenoza, obstruktivna
KMP, srčno popuščanje), možna in zaželena je pazljiva kombinacija z zaviralci
adrenergičnih receptorjev beta kot prvi korak zdravljenja bolnika s stabilno koronarno boleznijo (s priporočilom IA (7).
b) AMLODIPIN
Ima dolgo razpolovno dobo, kar mu omogoča odmerjanje 1x na dan, malo
stranskih učinkov (edem gležnjev), pri normotenzivnih bolnikih s koronarno boleznijo reducira srčnožilne dogodke (8), obremenitveno ishemijo srčne mišice
reducira učinkoviteje kot atenolol, kombinacija obeh zdravil je še bolj učinkovita
(9) vendar v vsakodnevni praksi premalokrat uporabljena.
c) FELODIPIN, LACIDIPIN, LERKANIDIPIN
Imajo podobne splošne lastnosti kot starejši dolgodelujoči dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov.
3. IVABRADIN
Gre za selektivni inhibitor If kanalčkov v sinusnem vozlu, ki zniža miokardno porabo
kisika brez negativne inotropije ali vpliva na krvni tlak. S strani EMA je bil ivabradin
odobren za zdravljenje kronične stabilne bolečine v prsnem košu pri bolnikih, ki zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta ne tolerirajo ali pa so ob terapiji z njimi v
sinusnem ritmu in nezadostno kontrolirani (srčni utrip > 60/minuto). (10) Ivabradin je
bil v raziskavah pri bolnikih s stabilno koronarno arterijsko boleznijo enako učinkovit
kot atenolol ali amlodipin, dodatek ivabradina v odmerku 7,5 mg na 12 ur k atenololu je prispeval k boljši kontroli srčnega utripa in anginoznih bolečin (11). V raziskavi
BEAUTIFUL je ivabradin znižal skupni tarčni dogodek srčnožilne smrti, hospitalizacije
zaradi MI ali srčnega popuščanja, znižal je hospitalizacije zaradi MI; učinek je bil najbolj očiten v skupini s srčnim utripom ≥ 70 bpm (12).
4. NIKORANDIL
Je derivat nikotinamida, ki dilatira epikardialne koronarne arterije in stimulira ATP
senzitivni kalijev kanal (KATP) v žilnem gladkem mišičju. Dolgotrajna raba lahko stabi-
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lizira koronarne plake pri bolnikih s stabilno bolečino v prsnem košu. Uporabljamo ga
lahko v terapiji in preventivi bolečin v prsnem košu, dodamo ga lahko tako zaviralcem
adrenergičnih receptorjev beta kot tudi zaviralcem kalcijevih kanalčkov. Zdravilo ima
odobritev EMA, ne pa tudi FDA. Raziskava IONA je na 5126 bolnikih s stabilno koronarno arterijsko boleznijo dokazala 14 % relativno redukcijo za srčnožilne dogodke
(RR 0.86; P = 0.027) vendar brez izboljšanja simptomov (13). Občasni stranski učinek
nikorandila so oralne, intestinalne in perianalne ulceracije.
5. TRIMETAZIDIN
Je antiishemični metabolni modulator, ki dosega simptomatsko izboljšanje ob
nespremenjenem dvojnem produktu v mirovanju in ob maksimalni obremenitvi, kar
dokazuje njegov ne-mehanični učinek (14). Učinek zdravila je primerljiv z učinkom odmerka propranolola 20 mg na 8 ur. Če ga v odmerku 35 mg na 12 ur dodamo atenololu, zmanjšamo z obremenitvijo inducirano miokardno ishemijo. Kontraindiciran
je pri Mb Parkinson in motnjah gibanja (tremor, mišična rigidnost, sindrom nemirnih
nog,…). Pri sladkornih bolnikih izboljša glikemijo in HbA1c predvsem preko povečanega
privzema glukoze na periferiji (15). Velika raziskava s trimetazidinom in izidi zdravljenja s tem zdravilom pri populaciji bolnikov s stabilno koronarno arterijsko boleznijo še
ni bila opravljena.
6. RANOLAZIN
Je selektivni inhibitor poznega natrijevega toka z antiishemičnimi in metabolnimi
učinki. V odmerkih 500–2000 mg na dan reducira bolečine v prsnem košu in povečuje aerobno kapaciteto brez sprememb srčnega utripa (16). Zdravilo je bilo odobreno s strani EMA v letu 2009 za dodatno terapijo bolnikov s stabilno angino pektoris,
ki niso zadostno kontrolirani ali pa ne tolerirajo zdravil prve linije (zaviralci adrenergičnih receptorjev beta in/ali CCA). Raziskava MERLIN TIMI 36 na 6560 bolnikih z
NSTEMI splošno gledano ni pokazala koristi 319, je pa ranolazin pri bolnikih s kronično
angino pektoris pred NSTEMI reduciral rekurentno ishemijo [HR 0.78; P = 0.002] (17).
Pri bolnikih, ki so bili v isti raziskavi opazovani po NSTEMI, je ranolazin reduciral nove
poraste HbA1c za 32 %. V raziskavi TERISA je ranolazin reduciral epizode stabilne
angine pektoris in porabo sublingualnega NTG pri 949 diabetikih, ki so že prejemali 1 ali 2 antianginozni zdravili; višji ko je bil HbA1c, boljši so bili rezultati. Plazemske
koncentracije ranolazina povišajo inhibitorji citokroma P3A (CYP3A) (diltiazem, verapamil, makrolidi, grenivkin sok), renalna in hepatična disfunkcija. Zdravilo podaljšuje
QTc, potrebna je pazljivost v kombinacijah z že obstoječim podaljšanim QTc intervalom ali z zdravili, ki podaljšujejo QTc interval. Ranolazin lahko dodamo drugim ustaljenim antiishemičnim zdravilom, zlasti pri bolnikih z višjim HbA1c, posledično lahko
te bolnike pogosteje zadovoljivo kontroliramo izključno z optimalno medikamentozno
terapijo (18).
7. ALOPURINOL
Deluje kot inhibitor ksantinske oksidaze, ki reducira plazemsko koncentracijo uratov,
deluje pa tudi antianginozno. Obstajajo omejeni klinični dokazi iz randomizirane raziskave pri 65 bolnikih s kronično stabilno koronarno arterijsko boleznijo, kjer je alopurinol v odmerku 600 mg/dan podaljšal čas do depresije ST-segmenta in do pojava
bolečine v prsnem košu (19). Podoben odmerek lahko ima pri bolnikih z ledvično odpovedjo toksični učinek, medtem ko alopurinol pri optimalno zdravljenih bolnikih s
stabilno koronarno arterijsko boleznijo reducira vaskularni oksidativni stres, pri bolnikih s srčnim popuščanjem pa ohranja ATP (20).
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SLIKA 1. Optimalno medikamentozno zdravljenje bolnika s stabilno koronarno arterijsko
boleznijo (Povzeto po 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease)
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Izvleček
Kljub velikanskemu napredku v zdravljenju ishemične bolezni srca z zdravili in invazivnimi posegi v zadnjih 30 letih, ishemična bolezen srca še vedno ostaja poglavitni vzrok
umrljivosti in obolevnosti v razvitih državah. Povišana srčna frekvenca v mirovanju je
znan in lahko določljiv dejavnik tveganja, kljub vsemu pa njenemu zniževanju posvečamo premalo pozornosti. Srčno frekvenco določa hitrost metabolizma, odvisna je od
ritmovnih celic v sino-atrijskem vozlu. Nanj imata vpliv simpatično in parasimpatično
živčevje, in sicer s spremembami membranskih potencialov na ritmovnih celicah preko
ionskih kanalčkov (kamor sodijo tudi novo odkriti If kanalčki). Povišana srčna frekvenca
v mirovanju kaže na nepravilno razmerje delovanja avtonomnega živčevja. Neugodni
posledici povišane srčne frekvence sta skrajšanje časa diastole in povečana poraba kisika v srčni mišici, kar vodi v zgodnejši nastanek srčnožilnih zapletov. Več epidemioloških
študij kaže na neposredno povezavo med povišano srčno frekvenco in srčnožilnimi zapleti tako pri zdravih posameznikih, kakor pri bolnikih po miokardnih infarktih in s srčnim
popuščanjem. Tarčna srčna frekvenca v mirovanju pri bolnikih je odvisna od prisotnosti
srčnega popuščanja; pri tistih s pomembno znižanim iztisnim deležem levega prekata
mora biti srčna frekvenca nekoliko višja, saj nastopa kot kompenzatorni mehanizem pri
ohranjanju zadostnega minutnega volumna. Zniževanje srčne frekvence je možno tako
s spremembo načina življenja, kakor z zdravili. To so blokatorji adrenergičnih receptorjev
beta, kalcijevi antagonisti z delovanjem na prevodni sistem srca, digoksin, najnovejše
zdravilo na tem področju pa je že klinično uveljavljeno zdravilo ivabradin, ki selektivno
zavira If kanalčke v ritmovnih celicah.
Ključne besede: stabilna koronarna bolezen, srčna frekvenca, zaviralci β receptorjev,
ivabradin.

Uvod
V zadnjih 40 letih smo priča napredku v zdravljenju ishemične bolezni srca (IBS), saj je na
voljo vedno več možnosti tako zdravljenja z zdravili, kakor z invazivnimi posegi. Statistika
Ameriškega združenja za kardiologijo (AHA) kaže znižanje smrtnosti tovrstnih bolnikov za
skoraj tretjino. Vseeno pa obstaja ishemična bolezen srca poglavitni vzrok umrljivosti in
obolevnosti v razvitih državah in predstavlja zelo visoko ekonomsko breme (kar ena od
petih smrti ima vzrok v IBS) (1).
Pri zdravljenju IBS se opiramo na spoznanja vrste raziskav, s katerimi so se dokazale
neposredne povezave med različnimi dejavniki tveganja (povišanim krvnim tlakom, srčno frekvenco, hiperlipidemijo, sladkorno boleznijo, ...) in boleznimi srca in ožilja. Večina
bolnikov z IBS prejema z raziskavami podprta zdravila. V primarnem preprečevanju so
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to antiagregacijska zdravila (najpogosteje aspirin v nizkih odmerkih), zdravila za zniževanje vrednosti maščob v krvi (predvsem statini), zaviralci angiotenzinske konvertaze. V
sekundarnem preprečevanju ishemične bolezni srca pa poleg že predhodno omenjenih
skupin zdravil še blokatorji adrenergičnih receptorjev beta (2-4). Za zmanjševanje klinične simptomatike angine pektoris so uveljavljena tudi zdravila: trimetazidin, ranolazin ter
ivabradin (5, 6).
Za nadaljnji napredek v zdravljenju IBS in dvigovanje kakovosti življenja že obolelih je
potrebno nenehno iskanje novih poti. Srčna frekvenca je eden od dobro poznanih dejavnikov tveganja; epidemiološke študije kažejo, da je nižja srčna frekvenca povezana z znižano celokupno in srčnožilno umrljivostjo. Do sedaj so bili poznani učinki zniževanja srčne
frekvence predvsem v sekundarni preventivi ishemične bolezni srca. Po miokardnem
infarktu namreč vsako znižanje srčne frekvence za 10 utripov/minuto zmanjša umrljivost
kar za 30 %. Kljub znanim dejstvom pa v vsakodnevni praksi zniževanju srčne frekvence
pogosto posvečamo premalo pozornosti - podatki kažejo, da je povprečna srčna frekvenca pri bolnikih z ishemično boleznijo srca še vedno previsoka (7-10).

Srčna frekvenca
Kaj vpliva na srčno frekvenco? Na srčno frekvenco (SF) vpliva hitrost metabolizma. Če
upoštevamo vpliv preproste povezave med srčno frekvenco in bazalnim metabolizmom,
lahko pojasnimo fiziološke vrednosti srčne frekvence pri različnih živalskih vrstah (slika 1).
Manjše toplokrvne živali imajo višje razmerje med telesno površino (od katere je odvisna
izguba toplote) in telesno težo (ki je povezana z nastajanjem toplote). Za vzdrževanje
toplote (termoregulacijo) zato potrebujejo hitrejši metabolizem, kar vodi do višje SF v mirovanju. Število srčnih utripov je v življenju živali konstantno, ne glede na telesno velikost
ali srčno frekvenco, in sicer znaša okrog 7x106 utripov (13-14).

Slika 1. Povezava med srčno frekvenco in predvideno življenjsko dobo. Povzeto po (13).
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Srčna frekvenca (SF) pri odraslih zdravih ljudeh znaša med 50 in 75 utripi na minuto,
odvisno od: starosti, spola in načina življenja. Odvisna je od delovanja srčnih ritmovnih
celic v sinusnem vozlu, na katere vpliva avtonomni živčni sistem preko parasimpatičnega in simpatičnega živčnega sistema.
Na srčno frekvenco vplivajo številni fiziološki in patofiziološki dejavniki (2, 13):
—— nespremenljivi dejavniki: spol (ženske imajo nekoliko višjo srčno frekvenco kot
moški) in starost (srčna frekvenca s starostjo pada, dokler se ne pojavijo dejavniki tveganja, ki zahtevajo višjo srčno frekvenco v mirovanju),
—— spremenljivi, fiziološki dejavniki: cirkadiani ritem, telesni položaj, psihični/fizični
stres, arterijska hipertenzija,
—— življenjski slog: treniranost, debelost, kajenje, alkohol, kronični stres, ...
Pomemben histo-anatomsko-fiziološki substrat, preko katerega različni dejavniki vplivajo na srčno frekvenco, je sinoatrijski vozel. Sinoatrijski miociti (ritmovne celice srca), ki
sestavljajo sinoatrijski vozel, imajo sposobnost počasne spontane depolarizacije, ki vodi
do praga za nov akcijski potencial. Elektična aktivnost sinoatrijskega vozla se prenaša po
prevodnem sistemu v miokard in sproža krčenje miocitov. Ritmična električna aktivnost
sinoatrijskega vozla je pogojena s prevodnimi lastnostmi različnih ionskih kanalčkov (K+,
Ca2+, Na+/Ca2+). Pred leti je bil odkrit Na+/K+ kanalček, ki vpliva zgolj na hitrost spontane
depolarizacije ritmovnih celic. Zaradi nenavadnih lastnosti v primerjavi z ostalimi poznanimi kanalčki v času odkritja so ga poimenovali If kanalček (f kot "funny", angl. smešen).
Njegova glavna lastnost je spreminjanje naklona spontane depolarizacije glede na simpatično ali parasimpatično aktivnost. Prva odprtost kanalčka povečuje in s tem dviguje
frekvenco akcijskih potencialov, druga pa z zapiranjem kanalčka frekvenco znižuje (6).
Odkritje selektivnega zaviralca aktivnosti If kanalčkov omogoča vplivanje na srčno frekvenco tudi pri bolnikih z ishemično boleznijo srca. Vpliv zaviranja If kanalčkov je povezan
s trenutno frekvenco srca in je večji pri višjih frekvencah, pri frekvencah pod 60/min pa
le še minimalen.
Neugodni posledici povišane srčne frekvence sta skrajšanje časa diastole in povečana
poraba kisika v srčni mišici.
—— Z višanjem SF se skrajšujeta čas sistole in diastole srca, relativno se bolj skrajša
diastola; posledično se zmanjša tudi čas pretoka krvi skozi koronarne žile.
—— Ob povečani simpatični aktivnosti se poleg povišane SF poveča tudi kontraktilnost miocitov, s čimer se poveča poraba kisika.
SF je torej pomembna determinanta, ki vpliva na metabolne potrebe miokarda po kisiku,
hkrati pa z vplivom na pretok krvi skozi srčno mišico dodatno vpliva na oskrbo miokarda
s kisikom. Pri bolnikih s pomembnimi zožitvami koronarnih arterij povečanje SF lahko
pogosto vodi v ishemijo miokarda in z njo povezane ishemične dogodke – bolečino za
prsnico, aritmije in občutek težke sape.

Vpliv zniževanja srčne frekvence na preživetje
Srčna frekvenca pri normalni srčni funkciji
Več dlje trajajočih epidemioloških in kliničnih raziskav je pokazalo neposredno povezavo
med povišano SF in srčnožilno obolevnostjo in umrljivostjo že pri splošni populaciji oz.
tisti z arterijsko hipertenzijo.
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Študija Framingham, kjer je bilo vključenih več kot 5000 prostovoljcev, je pokazala povečano umrljivost pri osebah z višjo srčno frekvenco, posebno pri osebah, starejših od
65 let (15). Jouven s sodelavci je 2005 napravil raziskavo pri skoraj 6000 zdravih preiskovancih srednjih let in ugotovil, da je tveganje nenadne srčne smrti zaradi akutnega
miokardnega infarkta pri srčni frekvenci nad 75 utripov na minuto kar 3.92-krat višje,
kakor pri preiskovancih s srčno frekvenco pod 75 utripov na minuto.
Pri bolnikih, ki imajo že znano koronarno arterijsko bolezen (KAB), so študije pokazale,
da je povišana SF sama po sebi dejavnik tveganja za ishemične koronarne dogodke,
srčnožilno umrljivost in nenadno srčno smrt. V raziskavi CASS (Coronary Artery Surgery
Study), v katero so vključili skoraj 25.000 bolnikov z dokazano KAB v obdobju približno
15 let, so dokazali neposredno povezavo srčne frekvence v mirovanju s srčnožilno umrljivostjo. Bolniki s frekvenco nad 83 utripi na minuto so imeli kar za 32 % višje tveganje za
zaplete, kakor tisti s frekvenco pod 63 utripi na minuto (slika 2). Dodatne analize podskupin so celo dokazale, da to drži ne glede na pridružene bolezni, spol, telesno težo ali celo
uporabo blokatorjev beta (16).
Povprečna srčna frekvenca v mirovanju pri bolnikih z ishemično boleznijo srca ob njegovi
normalni funkciji levega prekata naj tako ne bi bila nad 60 utripov/min (2).

Slika 2. Celokupna in srčnožilna umrljivost v odvisnosti od srčne frekvence pri vseh bolnikih (levo). Pregled po podskupinah (desno) kaže, da to drži ne glede na druge dejavnike
(gledano na povečanje umrljivosti za vsako povečanje SF za 1 standardno deviacijo 12,4 utripa/min). Povzeto po (16, CASS študija).
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Srčna frekvenca pri bolnikih s srčnim popuščanjem
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem se sčasoma iztisni delež srca znižuje, kar vodi do znižanja utripnega volumna. Da bi periferna tkiva vseeno dobila potrebno količino oksigenirane krvi, se mora vzdrževati zadosten minutni srčni volumen, zato se kompenzatorno
poviša SF. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem ima SF pod 70/min negativno napovedno
vrednost za preživetje (slika 3) (17-18).

Slika 3. Srčna frekvenca pri bolnikih s srčnim popuščanjem in tveganje za srčnožilne
zaplete. Povzeto po (20).
Izsledki študije BEAUTIfUL so pokazali, da je pri bolnikih z ishemično boleznijo srca in
oslabljeno funkcijo LV pomembna prelomna vrednost srčne frekvence 70/min (10).
Slabost raziskave je bila, da je kot primarni dogodek opazovala celokupno umrljivost,
ponovno hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja ter ishemične dogodke. Raziskava je
bila pozitivna le glede sekundarnih opazovanih dogodkov ne pa tudi primarnih dogodkov. Bolniki vključeni v raziskavo so že imeli razvito srčno popuščanje, saj je bil vključitveni
kriterij iztisni delež levega prekata pod 40 %. Raziskava je pokazala, da je pri bolnikih s
frekvenco nad 70 utripov na minuto umrljivost zaradi srčnožilnih zapletov za 34 % višja,
hospitalizacija zaradi srčnega popuščanja 53 % in zaradi miokardnega infarkta 46 %
višja, kakor pri bolnikih s srčno frekvenco v mirovanju pod 70 utripi na minuto. Potreba
po koronarni revaskularizaciji je bila pri enakih skupinah višja za kar 38 % (slika 4) (10).
death

HF

MI

PCI/CABG

Slika 4. Pojavnost dogodkov v odvisnosti od SF. Povzeto po
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V štiudiji SHIFT so ugotavljali vpliv znižanja srčne frekvence z ivabradinom pri bolnikih
s srčnim popuščanjem, iztisnim deležem levega prekata pod 35 % ter srčno frekvenco
(sinusni ritem) na 70/min. Opazovani dogodek: ponovna hospitalizacija zaradi srčnega
popuščanja ali pa kardiovaskularno smrt. Zdravljenje z ivabradinom je zmanjšalo primarni opazovani dogodek za 25 % (p = 0.045), ponovno hospitalizacijo zaradi poslabšanja srčnega popuščanja za 30 % (p = 0.042), ter kardiovaskularno smrt za 32 % (p =
0.034) v primerjavi z učinki placeba (21-22).
Številne raziskave so namreč že dokazale neposredne povezave med povišano srčno
frekvenco v mirovanju in povečano umrljivostjo po akutnem miokardnem infarktu in pri
srčnem popuščanju, torej v sekundarnem preprečevanju ishemične bolezni srca (7-9).

Kako lahko vplivamo na srčno frekvenco
Življenjski slog in dejavniki tveganja
Sprememba SF v mirovanju je povezan z mnogimi dejavniki tveganja, kakor tudi z življenjskim slogom. Pred pričetkom zdravljenja z zdravili je potrebno poizkušati le-te omejiti ali spremeniti (2-4):
•
zadostna telesna aktivnost,
•
primeren vnos hranil (kalorijska bilanca, nizek vnos maščob),
•
zmanjšanje vnosa alkohola, začinjenih jedi in kajenja,
•
izogibanje stresu,
•
zadosten spanec,
•
urejen krvni tlak, ...
Zdravljenje z zdravili
Najpogosteje uporabljana zdravila za zniževanje srčne frekvence so blokatorji adrenergičnih receptorjev beta. Prvi klinično testiran in odobren je bil propranolol. Novejši zaviralci receptorjev beta so bolj selektivni za receptorje na srčni mišici (beta 1 receptorji).
Zaviralce receptorjev β lahko po njihovem delovanju na receptorje β in β razdelimo med:
1. neselektivne β:
a. brez intrinzične simpatikomimetične aktivnosti; propranolol, timolol, sotalol,
b. z intrinzično simpatikomimetično aktivnostjo: pindolol,
2. selektivne β:
a. β1 selektivni: atenolol, bisoprolol, metoprolol (19, 20),
b. β1 in zaviralci β: carvedilol, labetalol,
c. β1 selektivni z vazodilatatornim učinkom preko NO; nebivolol.
Zaviralci receptorjev β delujejo na večih nivojih delovanja srca (23-25):
•
antihipertenzivno (zmanjšajo utripni volumen, zavirajo izločanje renina in sintezo
angiotenzina II, blokirajo alfa-adrenergične receptorje, znižujejo centralno vazomotorno aktivnost);
•
antiishemično (preko zniževanja srčne frekvence znižujejo porabo kisika v miokardu, zavirajo srčno kontraktičnost in sistolni krvni tlak);
•
izboljšujejo strukturo in funkcijo levega prekata (ob nižji srčni frekvenci, zmanjšani
potrebi miokarda po kisiku, podaljšanega diastolnega polnjenja prekata in časa
koronarne perfuzije);
•
antiaritmično (znižanje srčne frekvence, zmanjševanje depolarizacij ektopičnih
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ritmovnih celic, upočasnjevanje prevanja, podaljševanje refraktarne dobe v atrioventrikularnem vozlu).
Večinoma bolniki zaviralce beta receptorjev dobro prenašajo. Možni pa so številni stranski učinki delovanja zaviralcev receptorjev β: bradikardija, hipotenzija, bronhospazem,
erektilna disfunkcija, depresija, zaprtje.
Pri ukinjanju zdravila je potrebno upoštevati postopnost, zaradi specifičnega regularotnega učinka zdravila na receptorje (upregulation).
Ključna spoznanja o beta zaviralcih v povezavi s stabilno koronarno boleznijo (2, 23):
1. učinkovitost β zaviralcev v kontroli simptomatike angine pektoris je primerljiva z
ostalimi priznanimi zdravili,
2. β zaviralci so prednostna zdravila za bolnike po ishemičnem dogodku in z oslabljenim iztisnim deležem levega prekata (24-25),
3. jasnih kliničnih dokazov o učinkoviti zaščiti bolnikov s kronično koronarno boleznijo
z β zaviralci in ohranjenim iztisnim deležom levega prekata ni,
4. β zaviralci so kontraindicirani pri vazospatični angini pektoris ter malo učinkoviti
pri mikrovaskularni angini pektoris (sindrom X).
Uporabljajo se tudi antagonisti kalcijevih kanalčkov z učinkovanjem na srčne celice (verapamil, diltiazem), ki zavirajo električno aktivnost v srcu z blokado kalcijevih kanalčkov med akcijskim potencialom (v t.i. plato fazi) in s tem upočasnjujejo SF, predvsem pri
bolnikih z atrijsko fibrilacijo ali undulacijo. Obenem preko zmanjševanja intracelularnega kalcija zavirajo kontraktilnost srčne mišice in posledično porabo kisika (26, 27). Poudarjen učinek na zmanjševanje tonusa mišic v žilah imajo zaviralci kalcijevih kanalčkov
tipa L: dihidropiridinski (amlodipine, nifedipine, nisoldipin, felodipin). Nedihidroperidinska
zaviralca kanalčkov L (verapamil in dilatiazem) sta bolj selektivna za receptorje v srcu in
manj v žilah.
Najpomembnejši stranski učinki zdravljenja so: hipotenzija, glavobol, vrtoglavica, rdečica, zatekanje nog, znižanje kontraktilnosti srca, bradikardija.
Ključna spoznanja o zaviralcih kalcijevih kanalčkov v povezavi s stabilno koronarno boleznijo (27-30):
1. vsi opisani zaviralci kalcijevih kanalčkov se lahko samostojno ali pa v kombinaciji z
nitrati uporabljajo za zdravljenje spastične angine pektoris,
2. zaviralci kalcijevih kanalčkov ne izboljšajo preživetja bolnikov s kronično stabilno
koronarno boleznijo in glede na predhodni miokardni infarkt ali pa oslabljeno
funkcijo levega prekata. Lahko pa poslabšajo sistolično funkcijo levega prekata.
3. Vsi zaviralci kalcijevih kanalčkov imajo skupno metabolno pot z ivabradinom (P450
3A4), zato se moramo izogibati kombinaciji zdravil ivabradina z verapamilom ali
pa diltiazemom.
SF znižuje še digoksin, ki zavira prevajanje električnih impulzov skozi atrioventrikularni
vozel, obenem pa poveča kontraktilnost srčne mišice. Uporablja se predvsem za upočasnjevanje SF pri atrijski fibrilaciji in undulaciji, še zlasti pri bolnikih s srčnim popuščanjem ( ).
Ivabradin: selektivni zaviralec If kanalčkov (31-34)
Najnovejše zdravilo na tem področju je ivabradin (Servier, Procoralan©, Krka, Bixebra©),
ki selektivno in specifično zavira If kanalčke na ritmovnih celicah v sino-atrialnem vozlu in
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s tem upočasnjuje srčno frekvenco brez vpliva na inotropnost srčne mišice. Zdravilo nudi
nov koncept zdravljenja, ki temelji na zmanjšanju srčne frekvence, ki vodi do zmanjšanja
potrebe miokarda po kisiku, in podaljšanja diastole, s čimer izboljšamo ravnovesje med
oskrbo miokarda s kisikom in potrebo po kisiku, tako v mirovanju kot med telesno aktivnostjo. Njegova učinkovitost je odvisna od srčne frekvence - višja, kot je, bolj jo ivabradin
zniža, pod SF 60 utripov na minuto pa nanjo nima več učinka in zato redko povzroča
bradikardije. Zdravilo za razliko od zaviralcev beta receptorjev ne vpliva na metabolizem
glukoze, maščob, nima vpliva na spolno potenco, pariferno arterijsko bolezen, obstruktivno pljučno bolezen, dilatacijo koronarnih žil. Nagla prekinitev jemanja zdravila ivabradin ne povzroči “povratnega” učinka, kot so ga opisali pri BB, in tudi ni združena z nastankom farmakološke tolerance na zdravilo pri dolgotrajni uporabi (3). Ivabradin ugodno
vpliva na razvoj kolateralnega obtoka na področja srčne mišice z kronično ishemijo (35).
Protiishemični učinek ivabradina je bil dokazan v številnih randomiziranih študijah.
Znana so spoznanja o koristnih zaviralnih učinkih ivabradina na endotelno disfunkcijo,
razvoj ateroskleroze preko zmanjšanja oksidativnega stresa pa dajejo zdravljenju še dodaten pomen. Raziskava ASSOCIATE je pokazala aditiven učinek ivabradina in zaviralcev receptorjev beta pri preprečevanju ishemije srčne mišice (32). Koristni učinki v študiji
BEAUTIfUL in SHIFT so omenjeni zgoraj. V študiji SIGNIFY(36) so ugotovili pri visokih dozah zdravila (2 x 10 mg) bradikardije, predvsem v povezavi zdravljenja med ivabradinom
in verapamilom ali pa diltiazemom. Zdravljenje z ivabradinom lahko povzroči bleščanje
ali pa poveča verjetnost atrijske fibrilacije (30, 36).
Ključna spoznanja o ivabradinu v povezavi s stabilno koronarno boleznijo (31-36):
1. Ivabradin je zdravilo, ki ga je smiselno dodati v shemi zdravljenja skupaj z drugimi
antianginoznimi zdravili (razen verapamila in diltiazema)
2. Sinergistični učinek z zaviralci beta receptorjev pri uravnavanju srčne frekvence
pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo je dokazan in koristen,
3. Izsledki študije SIGNIFY kažejo, da ivabradin zmanjša simptomatiko angine pektoris, ne vpliva pa na preživetje bolnikov z ohranjenim iztisnim deležem levega
prekata.
4. Kombinacija rezultatov študij SIGNIFY in BEAUTIFUL podpira terapevtsko shemo
uvajanja ivabradina bolnikom s stabilno koronarno boleznijo in s srčno frekvenco
nad 70/min v maksimalni dozi do 2 x 7.5 mg.
5. Kombinirano zdravljenje z ivabradinom in beta zaviralcem je pri bolnikih s srčnim
popuščanjem smiselno vsaj 2 leti po začetku zdravljenja (študija SHIFT).
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Zaključek
Številne raziskave so dokazale, da je povišana SF povezana s celokupno in srčnožilno
umrljivostjo. Višja srčna frekvenca namreč skrajšuje diastolo v srčnem ciklu in zmanjšuje
pretok krvi in s tem dotok kisika in hranil v srčni mišici. Povezana je tudi z nastajanjem in
napredkom aterosklerotičnih plakov.
Pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo lahko z uravnavanjem srčne frekvence zmanjšamo pogostost kliničnih simptomov, če pa je ishemični bolezni srca pridruženo srčno
popuščanje, pa lahko zmanjšamo tudi srčnožilno umrljivost.
Pomembno zdravilo za uravnavanje srčne frekvence pri kronični ishemiji srca je, predvsem za kombiniranje z zaviralci receptorjev beta, ivabradin.
Medikamentozna terapija v prvih treh letih po miokardnem infarktu ima svoje specifičnosti.
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KRONIČNA KORONARNA BOLEZEN IN ZDRAVLJENJE
Z ZDRAVILI: KAKO SE IZOGNITI POLIPRAGMAZIJI IN
PREPOZNATI STRANSKE UČINKE
Lara Leben, Miran Brvar

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za klinično toksikologijo in
farmakologijo
Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana

Kronična koronarna bolezen je klinična manifestacija obstruktivne koronarne ateroskleroze z značilnimi epizodami miokardne ishemije in predstavlja pomemben vzrok obolevnosti po vseh evropskih državah, zlasti med starejšim delom populacije (1). Ob vse daljši
pričakovani življenjski dobi in vse večjemu številu bolnikov s kroničnimi obolenji srca in
drugih organov narašča tudi število predpisanih zdravil, s tem pa se veča število kliničnih
primerov zaradi neželenih učinkov zdravil (NUZ) (2).
Neželen učinek je vsak neželen in škodljiv odziv na zdravilo, ki ga je bolnik prejel v pravilnem odmerku, na pravilen način, ob pravilnih intervalih (2). Lahko se pojavijo po enkratnem prejetju ali dolgotrajni rabi zdravila ali sočasnem jemanju več zdravil. Neželeni
učinki zdravil variirajo od blagih, neprijetnih občutkov pa do življenje ogrožajočih stanj in
postajajo vse večji zdravstveni problem (3).
Raziskave, narejene v Sloveniji, potrjujejo 3-6 % stopnjo hospitalizacije zaradi NUZ. Med
najpogosteje navedenimi zdravili, ki so vzrok neželenega učinka, so prav zdravila za
zdravljenje koronarne bolezni srca: zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, zaviralci
kalcijevih kanalčkov, diuretiki, acetilsalicilna kislina in klopidogrel (2, 4).
80 % sprejemov bolnikov zaradi NUZ je posledica neželenih učinkov zdravil, ki so odvisni
od odmerka zdravil. V praksi zdravniki bolnikom z NUZ ta zdravila v 35 % ukinejo ali nadomestijo z drugimi alternativnimi zdravili (27 %), le v 13 % znižajo odmerek nevarnega
zdravila ali dodajo drugo zdravilo, ki ublaži nevarni učinek prvega zdravila (5 %). Le 20 %
bolnikov z NUZ v urgentnih internističnih ambulantah je sprejetih na internistične oddelke, kar kaže, da bi lahko veliko bolnikov zaradi NUZ, pri katerih neželeni učinki so blažji in
življenjsko nenevarni, obravnavali družinski zdravniki z zamenjavo ali znižanjem odmerka
problematičnega zdravila oziroma bi lahko ublažili z boljšim kliničnim in laboratorijskim
spremljanjem bolnikov ter poučevanjem bolnikov (2).

Kako prepoznati in se izogniti neželenim učinkom zdravil
Predpisovanje zdravil je sestavni del zdravstvene oskrbe bolnikov in zajema odločanje o
potrebnosti, ustreznosti in primernosti določene možnosti zdravljenja. V izogib NUZ so
potrebni dodatnimi ukrepi, ki pripomorejo k varnejšemu predpisovanju zdravil: natančna
anamneza, dosledno upoštevanje pravil predpisovanja zdravil, motivacija bolnika za odgovorno in kritično uporabo zdravil, prehranskih dopolnil, zdravil rastlinskega izvora in
drugih alternativnih oblik zdravil, ocena potrebnosti in koristnosti predvidene terapije,
prilagajanje terapije obstoječemu zdravstvenemu stanju, starosti, telesni teži bolnika in
spremljanje morebitnih NUZ. Vsaj enkrat letno je potrebno tudi preveriti vso obstoječo
farmakoterapijo in jo prilagoditi zdravstvenemu stanju in potrebam bolnika (4, 5).
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Ključnega pomena za lažjo prepoznavo NUZ je dobro medsebojno sodelovanje vseh
udeležencev zdravstvenega tima, predvsem pa dobra izmenjava informacij (5). Poročanje o domnevnih NUZ je zelo pomembno, saj vsako poročilo prispeva k varnejši uporabi
zdravil. Na voljo so spletne aplikacije, ki olajšajo in poenostavijo postopek prijavljanja
NUZ (6).

Zdravila za zdravljenje kronične koronarne bolezni
Zaviralci kalcijevih kanalčkov
Zaviralci kalcijevih kanalčkov zmanjšajo vstop kalcija preko počasnih kalcijevih kanalčkov
tipa L v celice srčne mišice ter celice gladkih mišic žil. S tem se zmanjša hitrost prevajanja
in krčljivost srčne mišice (verapamil, diltiazem) ter pride do vazodilatacije arterij (dihidropiridini, verapamil, diltiazem). Tako zmanjšujejo delo srca in manjšajo porabo kisika v srcu
ter preprečujejo nastanek koronarnega spazma (1, 7).
Pogosti neželeni učinki so glavobol, vrtoglavica, edemi, rdečica, omotičnost, zaprtje, prevodne motnje (1). Zaskrbljujoč je pojav (ortostatske) hipotenzije, ki še bolj pride do izraza
ob hkratnem jemanju nekaterih antipsihotikov (npr. kvetiapin, klozapin) in antidepresivov
(npr. TCA, trazodon) (8). Smiselno je opozoriti tudi na dejstvo, da nifedipin pospeši srčno
frekvenco in s tem poslabša ishemijo srca, zato ga kombiniramo z zaviralcem receptorjev β. Prav tako povzroča otekanje gležnjev pri 20-30 % bolnikov, zato je potrebno znati
ločiti ta pojav od srčnega popuščanja (1).
Učinek zaviralcev kalcijevih kanalčkov se zmanjša pri sočasni uporabi barbituratov, rifampicina in fenitoina, saj spodbudijo delovanje citokrom P450 encimov, preko katerih
poteka presnova CCB. Vitamin D in kalcijeve soli prav tako zmanjšajo učinek, saj delujejo
antagonistično (9).
Učinek se poveča pri jemanju H2 antagonista (npr. cimetidin) in antidepresivov, ki zavirajo privzem serotonina, saj zavirajo citokrom P encime, zato se presnova zaviralcev
kalcijevih kanalčkov upočasni (9).
CCB zaradi zaviranja encimov presnove ali sinergističnega učinka povečajo učinek nekaterih statinov, zaviralcev receptorjev β, digoksina, amiodarona, mišičnih relaksantov,
benzodiazepinov in makrolidov (Tabela 1) (9).

Zaviralci receptorjev β
Zaviralci receptorjev β kompetitivno zavirajo kateholaminsko spodbujanje receptorjev
β in s tem zmanjšajo krčljivost srčne mišice, zmanjšajo srčno frekvenco in znižujejo krvni
tlak. Miokardne potrebe po kisiku so tako zmanjšane.
Neželeni učinki zdravljenja so hipotenzija, bradikardija, bronhospazem, mrzle okončine,
impotenca, atrio-ventrikularni blok prevajanja, nespečnost, depresija, hiperlipoproteinemija. Izognemo se jim lahko tako, da zamenjamo vrsto zdravila ali zmanjšamo odmerek (1).
Barbiturati in rimfapicin z indukcijo encimov citokroma P pospešijo presnovo in zmanjšajo učinek zaviralcev receptorjev β (Tabela 1) (9).
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H2 antagonisti, lidokain, teofilin zmanjšajo krvni obtok skozi jetra in tako zmanjšajo presnovo učinkovin; SSRI in propafenon zavirata encime citokroma P; digoksin pa deluje
sinergistično z zaviralci receptorjev β – pri vseh je rezultat ojačan učinek zaviralcev receptorjev β (9).

Zaviralci angiotenzin konvertaze (ACEI)
ACEI zavirajo nastanek angiotenzina II, zmanjšajo sproščanje aldosterona, zmanjšajo
natriurezo in razgradnjo bradikinina, posledično se zmanjša obremenitev srčne mišice,
število hospitalizacij in izboljšajo preživetje ter kvaliteto življenja bolnikov (1, 9).
Neželeni učinki zaviralcev ACE so suh, dražeč kašelj, ortostatska hipotenzija, angioedem,
hiperkaliemija, izguba okusa, kožni izpuščaj, granulocitoza (visoki odmerki) (9).
V kombinaciji s kalijem varčnimi diuretiki (npr. spironolakton) povzročajo hiperkaliemijo. NSAID zmanjšajo učinek ACEI, saj zmanjšajo sintezo prostaglandinov v ledvicah. Ob
zdravljenju z litijem, se le-ta počasneje izloča ob hkratnem prejemanju ACEI (9).

Nitrati
Zaradi hitrega učinka so nitrati zdravilo prve izbire pri zdravljenju ishemične srčne bolezni. Nitrati povečajo sintezo dušikovega oksida v endotelijskih celicah, kar vodi v vazodilatacijo in povečanje koronarnega pretoka, hkrati pa znižajo upor proti iztisu srca, tako da
se zmanjša poraba in poveča oskrba srčne mišice s kisikom.
Najpogostejši stranski učinki nitratov so glavobol, hipotenzija in tahikardija. Zaradi njih
moramo včasih na začetku zdravljenja znižati odmerke zdravil (1).

Statini
Statini zmanjšujejo celokupni plazemski holesterol, LDL, nekoliko manj vplivajo na trigliceride, ugodno pa vplivajo tudi na raven HDL. Preprečujejo napredovanje ateroskleroze,
delujejo proti trombocitni agregaciji in proliferaciji mišične žilne stene ter izboljšajo funkcijo endotelija (1).
Neželeni učinki, ki jih povzročajo statini, so miopatija, rabdiomioliza, artralgije, artritisi,
boleč trebuh, utrujenost, slabost, driska. So hepatotoksični, in sicer se za vsako podvojitev doze podvoji frekvenca dviga jetrnih encimov (10).
Opisane so številne pomembne interakcije med statini in drugimi zdravili, ki lahko povečajo tveganje za pojav NUZ. Učinek statinov povečajo zaviralci encimov citokroma P450:
antikoagulanti, amiodaron, verapamil, kortikosteroidi, nekateri antidepresivi in antibiotiki, zmanjšajo pa spodbujevalci encimov citokroma P450: omeprazol, rifampicin, fenitoin,
deksametazon (10).

Antiagregacijska zdravila
Acetilsalicilna kislina zavira encim ciklooksigenazo 1 COX1, prepreči sintezo tromboksana A2 in tako prepreči aktivacijo trombocitov. Učinek traja vsaj 5 dni in je ireverzibilen.
Uporaba zmanjša pogostost ishemičnih zapletov pri kronični stabilni angini pektoris.
Neželeni učinki vključujejo krvavitev iz prebavil, bronhospazem, prebavne težave in pre-
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občutljivostne kožne reakcije. Življenjsko najbolj ogrožajoče so krvavitve, v tem primeru
antiagregacijsko zdravilo ukinemo in damo trombocitno plazmo (1, 11).

Klopidogrel zavre trombocitno aktivacijsko pot, ki jo posreduje adenozin difosfat. Ima
večji antitrombotični učinek in se je izkazal v primerjavi z acetilsalicilno kislino za nekoliko
uspešnejšega pri preprečevanju kliničnih zapletov. Učinek traja še 7 dni po ukinitvi zdravila in je prav tako ireverzibilen. Zaradi višje cene velja za alternativno izbiro pri kronični
angini pektoris in zdravilo izbire v primeru neželenih učinkov aspirina. Neželeni učinki
klopidogrela so driske in kožni izpuščaji (1).
Tikagrelor deluje kot antagonist receptorjev P2Y12 za ADP na trombocitih ter tako zavre
aktivacijo in agregacijo trombocitov. Zanimiv je predvsem zaradi manjšega števila interakcij z drugimi zdravili in manjše odvisnosti od mutacij jetrnih citokromov, saj ne potrebuje metabolne aktivacije v jetrih. Neželeni učinki, ki jih povzroča so možnost krvavitve,
bradikardija in dispneja (8).
Tabela 1: Interakcije zdravil za kronično koronarno bolezen z drugimi zdravili (9)
1. zdravilo

2. zdravilo

učinek

zaviralci Ca kanalčkov

barbiturat, fenitoin, rifampicin

zmanjšanj učinek CCB

digoksin, amiodaron, mišični
relaksant

večji učinek digoksina,
amiodarona, mišičnega
relaksanta

zaviralci rec. β

večji učinek zaviralcev rec. β

statini

večji učinek statinov

H2 antagonisti, SSRI

večji učinek CCB

benzodiazepin, ciklosporin,
makrolid

večji učinek benzodiazepin,
ciklosporin, makrolid

nitrati

sildenafil

huda hipotenzija

zaviralci rec. β

barbiturat, rifampicin, NSAID

zmanjšanj učinek zaviralcev
rec. β

H2 antagonist, SSRI

večji učinek zaviralca rec. β

digoksin, lidokain

večji učinek digoksina,
lidokaina

spironolakton, amilorid

hiperkaliemija

NSAID, aspirin

zmanjšanj učinek ACEI

litij

večji učinek litija

antikoagulanti, amiodaron,
verapamil, kortikosteroid

večji učinek statinov

omeprazol, rifampicin,
fenitoin, deksametazon

zmanjšanj učinek statinov

NSAID, antidiabetiki, SSRI

večji učinek acetilsal.k.

kortikosteroidi

zmanjšanj učinek acetilsal.k.

ACEI

statini

acetilsalicilna kislina

klopidogrel

digoksin

večji učinek digoksina

omeprazol, ciprofloksacin,
SSRI

večji učinek klopidogrela
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Diuretiki
Obstaja več vrst diuretikov, skupno vsem pa je, da povečajo izločanje natrija z urinom,
čemur sledi tudi voda, posledično se poveča pretok urina in izločanje presežka vode iz
telesa. Pogostejši neželeni učinki so: motena toleranca na glukozo, protin, impotenca,
letargija, slabost, omotičnost, glavoboli, motnje elektrolitov, presnovna alkaloza (9).
Določeni NSAID lahko oslabijo delovanje diuretikov. Jemanje velikih odmerkov salicilatov
sočasno z diuretiki lahko poveča toksični učinek salicilatov na ledvica. Prav tako acetilsalicilna kislina in furosemid kompetitivno izrivata ščitnične hormone iz prenašalnih
beljakovin, posledica je povečana koncentracija prostega T4 in T3 v plazmi s simptomi
hipertiroze (8). Kombinacija diuretikov in ACEI oz. drugih antihipertenzivnih zdravil potencira padec krvnega tlaka, zato lahko pride tudi do hipovolemičnega šoka. Nekateri
diuretiki lahko tudi zmanjšajo učinek delovanja antidiabetičnih zdravil (1).

Učinek zdravil za koronarno bolezen ob zaužitju pripravkov konoplje
Uporaba konoplje je sicer relativno kontraindicirana pri hudih srčnožilnih boleznih, toda
zaradi vsesplošnega prepričanja o njenem potencialnem zdravilnem učinku postaja vse
bolj priljubljena, zato je smiselno omeniti vpliv konoplje na presnovo in učinek zdravil za
zdravljenje koronarne bolezni. Pripravki iz konoplje vsebujejo učinkovine, ki se vmešavajo
v delovanje nekaterih presnovnih encimov. Posledica je upočasnjena presnova zaviralcev kalcijevih kanalčkov, zaviralcev receptorjev β in nekaterih statinov, zato se koncentracija teh zdravil v plazmi poveča in učinek ojača. Obenem pa zdravila, kot so klopidogrel
in verapamil, zavirajo encime, preko katerih se presnavljajo učinkovine konoplje, zato se
njen učinek poveča, večja pa je tudi verjetnost pojava neželenih učinkov (12).

Zaključek
Zdravila za zdravljenje kronične koronarne bolezni spadajo med najpogostejše povzročitelje zdravstvenih težav zaradi neželenih učinkov, zato je smiselna posebna previdnost
pri predpisovanju teh zdravil. Za varno zdravljenje z zdravili je potreben interdisciplinaren pristop. Zdravnikovo znanje klinične farmakologije, izkušnje in poznavanje bolnikovih
bolezni so najpomembnejši dejavniki za učinkovito in varno zdravljenje z zdravili. Poleg
tega ima velik pomen skrbno beleženje vseh zdravil, spremljanje možnih medsebojnih
delovanj zdravil s pomočjo računalniških programov in individualno prilagajanje načina
zdravljenja (2). Polovico neželenih učinkov zdravil namreč lahko s pravilno in prilagojeno
uporabo preprečimo (3).
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KIRURŠKA REVASKULARIZACIJA MIOKARDA PRI
BOLNIKU S KRONIČNO KORONARNO BOLEZNIJO –
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Uvod
Kljub velikemu porastu perkutanih koronarnih intervencij v zadnjih letih se število bolnikov s kompleksno koronarno boleznijo, ki potrebujejo kirurško revaskularizacijo, ni bistveno spremenilo. V UKC Ljubljana izolirana kirurška revaskularizacija na srcu še vedno
predstavlja 40 % vseh operacij na srcu, v 20 % operacij na srcu pa je revaskularizacija
pridružena posegu na zaklopkah.

Namen kirurške revaskularizacije pri stabilni koronarni bolezni
Revaskularizacijo pri stabilni kronarni bolezni napravimo zato, da bolniku podaljšamo
življenje in/ali olajšamo simptome ter s tem izboljšamo kvaliteto življenja. Za samo oceno
koronarne bolezni je v primeru regionalnih ali globalnih motenj krčenja levega prekata
poleg koronarografije potrebna ocena viabilnosti miokarda (SPECT, PET, MRI ali stresna
ehokardiografija). Pri oceni mejno pomembnih lezij na koronarografiji si pomagamo s
funkcionalno preiskavo FFR (»Fractional Flow Reserve«) ali iFR (»instantaneous wave-free ratio«).
Pri kirurški revaskularizaciji stopnja in kompleksnost proksimalnih stenoz ali okluzij (ocenjena s SYNTAX score) ne vpliva na uspeh posega v nasprotju s perkutano revaskularizacijo. Zato sta bifurkacijska lezija debla in trižilna koronarna bolezen z močno spremenjenimi žilami in kompleksnimi lezijami najbolj primerni za kirurško revaskularizacijo
(Tabela 1), ki tudi občutno izboljša dolgoročno preživetje (1), še posebej pri bolnikih s
sladkorno boleznijo.
V klinični praksi je potrebno gledati na bolnika celostno. Pri bolniku, ki ima zaradi spremljajočih bolezni visoko tveganje za kirurški poseg, revaskularizacijo raje opravimo perkutano, čeprav bi bila, gledano zgolj s stališča srca, prognostično boljša kirurška revaskularizacija. Nasprotno pa se pri bolniku, ki potrebuje sočasno popravo ali menjavo
zaklopk, odločimo tudi za sočasno kirurško revaskularizacijo, čeprav bi revaskularizacijo
lahko enako uspešno opravili perkutano, oziroma sama stopnja koronarne bolezni ne
predstavlja indikacije za kirurško revaskularizacijo. Besedo pri izbiri vrste revaskularizacije ima tudi bolnik sam.

Obvodi pri kirurški revaskularizaciji
V nasprotju s perkutano revaskularizacijo, ki je relativno dobro standardizirana, je pri
kirurški revaskularizaciji izid zdravljenja močno odvisen od tehnične usposobljenosti ki-
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rurga, dolgoročno preživetje pa predvsem od izbire obvodov. Na voljo imamo arterijske
(leva in desna notranja prsna arterija, leva in desna radialna arterija ter desna gastroepiploična arterija) in venske (vena safena magna in parva) obvode.

Notranja prsna arterija
Najboljša obvoda sta leva in desna notranja prsna arterija (LIMA in RIMA), ki zaradi
pretežno elastične žilne stene nista nagnjeni k spazmu, sta podobnega premera kot
koronarne arterije ter imata najboljšo dolgoročno prehodnost, ki je po 10 letih okrog 90
%. V svetlino sproščata NO in druge vazoaktivne snovi, ki naj bi zavirale napredovanje
ateroskleroze tudi na koronarnih arterijah, na katere sta našiti. Zaradi dokazov o izboljšanju preživetja je obvod LIMA na LAD standard kirurške revaskularizacije že vrsto let.
Uporaba obeh notranjih prsnih arterij še dodatno izboljša preživetje in sicer pri mlajših
od 70 let, nevarna pa je v skupini žensk s prekomerno telesno težo in sladkorno boleznijo,
kjer je tveganje za motnje celjenja prsnice in okužbo rane po sternotomiji močno povečano. Motnje v celjenju sternotomijske rane po odvzemu obeh notranjih prsnih arterij
skušamo preprečiti s skeletiranim odvzemom, ki bolje ohrani kolaterale interkostalnih
arterij, ter z aplikacijo vankomicina v sternalno kost, ki zmanjšuje krvavitev in preprečuje
osteomielitis. Kontraindikacije za uporabo notranje prsne arterije so: poškodba zaradi
obsevanja ali preteklih poškodb prsnega koša, stenoza arterije subklavije ali iatrogena
poškodba med odvzemom – v zadnjih dveh primerih se notranjo prsno arterijo lahko
kljub temu uporabi kot prosti graft.

Vena safena magna in parva
Vena je še vedno najpogosteje uporabljen obvod, kljub temu, da po približno 5 letih
prehodnost prične upadati zaradi hiperplazije intime in napredovanja ateroskleroze v
obvodu. Prehodnost po 10 letih je okrog 50 %. Pogosto je precej večjega premera kot
tarčna koronarna arterija in zaradi tega lahko pride do deformacije distalne anastomoze ter počasnega toka krvi v obvodu. Ni nagnjena k spazmu in je manj občutljiva na kompetitivni pretok kot arterijski obvodi, opazovali pa so hitrejše napredovanje koronarne
bolezni na arterijah z venskim obvodom. Kvaliteta žilne stene je pri veni lahko vprašljiva
še posebej pri ženskah, kjer po porodu pogosto pride do varikoznih sprememb.

Radialna arterija
Z vidika dolgoročne prehodnosti je radialna arterija drugi najboljši obvod, vendar pa je
zaradi mišične sestave žilne stene nagnjena k spazmu in občutljiva na kompetitivni pretok po nativni koronarni arteriji. Prehodnost po 10 letih je okrog 75 %. Uporabljamo jo na
tarčnih koronarnih arterijah z visoko stopnjo stenoze ali kronično okluzijo.

Desna gastroepiploična arterija
Po lastnostih je podobna radialni arteriji. Za odvzem je kirurški rez potrebno podaljšati
še na trebuh, zaradi česar se zelo redko uporablja.

Tehnika kirurške revaskularizacije
Kirurško revaskularizacijo lahko izvedemo z ali brez uporabe zunajtelesnega krvnega
obtoka (ZTO). Vsak način ima svoje prednosti in slabosti. Revaskularizacija z uporabo
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ZTO omogoča delo na mirujočem srcu, je tehnično manj zahtevna, nepogrešljiva je pri
urgentni revaskularizaciji, kjer je bolnik pogosto v kardiogenem šoku in ZTO omogoči
hemodinamsko stabilizacijo. Pri operaciji je potrebno pretisnjenje ascendentne aorte,
kar lahko vodi v embolično možgansko kap, če je ascendentna aorta aterosklerotično
spremenjena ali kalcinirana.
Revaskularizacija brez uporabe ZTO ali t.i. »off pump« revaskularizacija (OPCABG) je tehnično bolj zahtevna, saj poteka na delujočem srcu. Pri posegu si pomagamo s posebnim
stabilizatorjem, ki umiri del srca, kjer šivamo koronarno anastomozo. V samo koronarno
arterijo med šivanjem vstavimo majhno cevko - koronarni šant, ki omogoča nemoteno
distalno perfuzijo. Prednost OPACB je predvsem v zmanjšani izgubi krvi in zmanjšanju
vnetnega odziva v telesu, ki nastopi ob ZTO in lahko vodi do poslabšanja ledvične funkcije in pooperativnih paroksizmov atrijske fibrilacije. Omogoča pa tudi revaskularizacijo
brez manipulacije ascendentne aorte.
Kljub številnim primerjalnim študijam in metaanalizam ni jasnega odgovora na to, katera
tehnika je boljša. Po nekaterih podatkih naj bi bila revaskularizacija z ZTO povezana z
večjim povprečnim številom obvodov na bolnika in boljšo dolgoročno prehodnostjo obvodov, vendar pa je kritika večine študij ta, da so OPCABG izvajali kirurgi, ki imajo malo
izkušenj s to tehniko. V centrih, kjer je OPCABG standardna tehnika in se izvaja vsakodnevno, so rezultati enaki ali boljši kot z uporabo ZTO.

Popolna arterijska revaskularizacija brez manipulacije ascendentne
aorte
To je tehnično najbolj zahtevna oblika revaskularizacije, ki pa je hkrati največ kar kirurgi
lahko ponudimo predvsem mlajšim bolnikom s koronarno boleznijo. Pri tem načinu uporabimo samo arterijske obvode, običajno obe notranji prsni arteriji v kombinaciji z radialno arterijo, kar omogoča najdaljšo možno dolgoročno prehodnost obvodov in izboljša
preživetje. Pri posegu se ascendentne aorte ne dotikamo, kar možnost za perioperativno embolično možgansko kap zmanjša za 60 %. Obe notranji prsni arteriji uporabimo kot
vir dotoka krvi za vse obvode. Tak način revaskularizacije je mogoč le brez uporabe ZTO.

Zaključek
Kljub porastu in napredku v perkutani revaskularizaciji ostaja kirurška revaskularizacija
pomemben način zdravljenja napredovale koronarne bolezni pri bolnikih s trižilno koronarno boleznijo in stenozo debla leve koronarne arterije, kjer občutno izboljša preživetje.
Izbira vrste obvoda pomembno vpliva na dolgoročno preživetje po operaciji. Pri mlajših
bolnikih je zaradi dolge pričakovane življenjske dobe nujna uporaba arterijskih obvodov, predvsem obeh notranjih prsnih arterij. Zaradi velikega tveganja za motnje celjenja sternotomijske rane se uporabi obeh notranjih prsnih arterij izogibamo pri ženskah
s prekomerno telesno težo in sladkorno boleznijo. Rezultati revaskularizacije z ali brez
uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka so primerljivi. Pri bolnikih z močno kalcinirano ascendentno aorto je priporočena revaskularizacija brez manipulacije ascendentne
aorte in brez zunajtelesnega krvnega obtoka.
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Tabela 1. Indikacije za kirurško in perkutano revaskularizacijo pri stabilni kroronarni bolezni

Kirurška revaskularizacija
Stopnja koronarne bolezni

Perkutana
revaskularizacija

Razred1

Nivo2

Razred1

Nivo2

IIb

C

I

C

1 žilna – proksimalna LAD

I

A

I

A

2 žilna s proksimalno LAD

I

B

I

C

Deblo LKA SYNTAX3 ≤ 22

I

B

I

B

Deblo LKA SYNTAX 23 – 32

I

B

IIa

B

Deblo LKA SYNTAX > 32

I

B

III

B

3 žilna SYNTAX ≤ 22

I

A

I

B

3 žilna SYNTAX 23 – 32

I

A

III

B

3 žilna SYNTAX > 32

I

A

III

B

1 / 2 žilna brez proksimalne LAD

Razred: I – je priporočeno, IIa – večina dokazov podpira ta način zadravljenja, IIb – učinkovitost ni jasno dokazana, III – ni priporočljivo ; 2Nivo dokazov: A – dokazi randomiziranih
študij in metaanaliz, B – dokazi posameznih randomiziranih študij ali večjih nerandomiziranih, C – mnenja strokovnjakov, retrospektivne študije, podatki iz registrov; 3SYNTAX
– točkovalnik za oceno stopnje koronarne bolezni, visoka vrednost pomeni slabši izid
perkutane revaskularizacije.
1
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Uvod
Diagnostična obravnava in zdravljenje koronarne bolezni sta v zadnjih letih zelo napredovala. Večina bolnikov se lahko nekaj dni po uspešnem perkutanem posegu na koronarni arteriji (percutaneous coronary intervention - PCI) in nekaj tednov po kirurški
revaskularizaciji miokarda z obvodi (coronary artery bypass grafting - CABG) vrne v
svoje vsakdanje življenje.
Potek zdravljenja bolnika po revaskularizaciji miokarda spremljata njegov družinski
zdravnik in kardiolog. Bolnik naj obišče svojega družinskega zdravnika v enem tednu po
posegu, nato pa vsake tri do šest mesecev v prvem letu, v naslednjih letih pa vsakih šest
mesecev. Na pregled h kardiologu naj ga njegov družinski zdravnik napoti v primeru, če
se znova pojavijo klinični simptomi in znaki koronarne bolezni, ki zahtevajo ponovno diagnostično obravnavo in/ali spremembo zdravljenja z zdravili.
Spremljanje bolnika po PCI ali CABG ima pomembno vlogo pri zdravljenju bolnikov s
kronično koronarno boleznijo. Lečeči zdravniki morajo doseči, da se bolniki zavedajo pomena in koristi optimalnega zdravljenja z zdravili, zdravljenja s PCI ali CABG za obvladovanje simptomov in prognoze kronične koronarne bolezni.
Potreben je sistematičen pristop pri spremljanju bolnikov, ob vsakem pregledu je potrebno oceniti bolnikove klinične simptome, zdravljenje z zdravili in dejavnike tveganja
oziroma izvajanje ukrepov sekundarne preventive aterosklerotične koronarne bolezni.
(1, 2, 3).

SPREMLJANJE BOLNIKA PO ODPUSTU IZ BOLNIŠNICE
V prvem tednu po odpustu iz bolnišnice naj bolnik opravi pregled pri družinskem zdravniku, s seboj naj ima vso dokumentacijo o zdravljenju v bolnišnici. V bolnišnici oskrbijo
vbodno mesto,bolnik prejme navodilo za oskrbo vbodnega mesta:
1. Žilni pristop je preko vbodnega mesta na radialni arteriji.
Običajno je hemostaza vbodnega mesta na radialni arteriji dosežena s kompresijo s pomočjo enega od žilnih zapiral. Bolnik naj 24 ur ne dviguje ničesar z zgornjo okončino, na
kateri je vbodno mesto. Naslednje tri dni naj ne obremenjuje zgornje okončine, uporablja
jo lahko za vsakdanja opravila kot so hranjenje in osebna higiena (4, 5, 6).
—— v primeru krvavitve ali hematoma na vbodnem mestu je potrebna takojšnja ročna kompresija.
—— vbodno mesto je do zacelitve potrebno zaščititi z obližem.
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—— bolnik naj vbodnega mesta ne potopi v vodo vsaj tri dni po posegu.
—— do tri dni po posegu so lahko prisotni blaga občutljivost vbodnega mesta in občutek blagega mravljinčenja v zapestju in/ali prstih roke.
2. Žilni pristop je preko vbodnega mesta na femoralni arteriji.
Hemostazo vbodnega mesta na femoralni arteriji po odstranitvi žilnega vodila lahko
dosežemo z ročno kompresijo vbodnega mesta, ki traja 15-20 minut ali s pomočjo enega od žilnih zapiral v samem kateterskem laboratoriju. Bolnik mora ležati pri miru z iztegnjeno nogo, na kateri je bila opravljena punkcija arterije, še 6 ur po koronarografiji. V
kolikor je potrebno žilno vodilo odstaniti v koronarni enoti, pa se žilno vodilo izvleče štiri
ure po zadnji intravenozni aplikaciji heparina in bolnik počiva pri miru z iztegnjeno nogo,
na kateri je bila opravljena punkcija arterije, še 8 ur po koronarografiji (4, 5, 7).
—— v primeru krvavitve ali hematoma na vbodnem mestu je potrebna takojšnja ročna kompresija.
—— vbodno mesto je do zacelitve potrebno zaščititi z obližem.
—— bolnik naj v naslednjih 2 tednih ne vozijo kolesa, naj se ne odpravijo na daljšo
hojo, dolgo vožnjo v avtomobilu, naj ne prenašajo težjih bremen
Družinski zdravnik opravi pogovor z bolnikom zabeleži anamnestične podatke in opravi
klinični pregled. Pri kliničnem pregledu opravi:
•• klinični pregled (preveri vbodna mesta, operativne rane, stabilnost prsnega
koša po sternotomiji)
•• izmeri krvni tlak na obeh rokah
•• posname 12-kanalni EKG v mirovanju
•• opravi laboratorijske preiskave krvi (popolna krvna slika, jetrni encimi, dušični retenti, elektroliti, lipidogram,…)
Posebno pozornost je potrebno posvetiti:
—— vbodnemu mestu (krvavitev, hematom, anevrizma, AV fistula)
—— operativni rani (vnetje, hematom,dehiscenca rane ....)
—— morebitni anemiji (vrednost Hb)
—— oceni ledvičnega delovanja (vrednost kreatinina, ocena kreatininskega očistka,
oGF, kontrastna nefropatija!)
—— zgodnjemu zaprtju obvoda
—— motnjam ritma in prevajanja
—— nevrološkim zapletom
—— perikardialnemu izlivu (Dresslerjev sindrom, postkardiotomijski sindrom)
—— plevralnemu izlivu
—— stabilnosti prsnega koša(po sternotomiji, možnost dehiscence rane)
—— morebitni intoleranci statinov, ob novo uvedenim zdravljenjem s statini
—— (mišični simptomi, vrednosti jetrnih encimov)
—— predočiti bolniku pomen in koristi zdravljenja z zdravili še posebej dvojnega antiagregacijskega zdravljenja po implantaciji stenta.
Družinski zdravnik naj po prvem obisku spremlja bolnika v rednih terminih, na 3 do 6
mesecev. Pri teh rednih pregledih bolnika ciljano izprašamo o simptomih, ki so običajno
posledica ishemije miokarda (angina pektoris, dispnea, utrujenost, zmogljivost,...) in sve-
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tujemo glede abstinence kajenja, telesne aktivnosti, prehrane, življenjskega sloga in preverimo redno jemanje zdravil. Opravimo klinični pregled bolnika in posnamemo EKG (6).
Bolnika napotimo h kardiologu na pregled (2, 3, 4):
1.

ko se pojavijo simptomi in znaki, ki bi lahko nastali zaradi koronarne bolezni in jih
osebni zdravnik ne zmore ustrezno opredeliti
2. če osebni zdravnik ne doseže ustrezne simptomatične olajšave ali ne more izvajati zdravljenja (z zdravili in z drugimi ukrepi), ki so indicirani za izboljšanje prognoze, npr. zaradi neželenih učinkov, interakcij ali nesodelovanja bolnika in kardiolog
lahko bolj učinkovito reši te težave
3. če pride do:
•• poslabšanja znanega srčnega popuščanja
•• suma na pojav srčnega popuščanja
•• dokumentirane nove klinično pomembne aritmije
Simptomi in znaki ishemije miokarda lahko po perkutanem posegu na koronarni arteriji
nastanejo zaradi (8, 9):
1. restenoze pred stentom, v stentu in po stentu oziroma po balonski dilataciji stenoze:
običajno nastane zaradi neointimalne hiperplazije. Restenoza je opredeljena kot angiografsko dokazano zmanjšanje premera koronarne arterije za vsaj 50 % ("angiografska restenoza"). Natančnejša je ocena restenoze z določitvijo pozne izgube lumna, "late
lumen loss", s kvantitativno koronarno angiografijo, QCA, intravaskularno ultrazvočno
preiskavo, IVUS. Hemodinamsko pomembnost zožitve opredelimo z oceno pretoka skozi
koronarno arterijo z meritvami iFR (ang. Instant wavefree ratio) in FFR (ang. Fractional
flow reserve) ob bolusu adenozina (FFR).
Manj kot polovica vseh bolnikov z angiografsko dokumentirano restenozo razvije klinične
manifestacije (klinično pomembna restenoza) v enem letu. Najpogostejša klinična manifestacija pomembne restenoze je obremenitvena angina pektoris, sledi ji nestabilna
angina in akutni miokardni infarkt (1, 10).
Dejavniki, povezani z večjim tveganjem za restenozo, so:
••
••

••

••

Klinične okoliščine (STEMI, akutni koronarni sindrom)
Klinični podatki o bolniku:
—— diabetes
—— starost manj kot 55 do 60 let
—— moški spol
—— večžilna koronarna bolezen
Vrsta lezije:
—— nezaščitena stenoza debla leve koronarne arterije
—— venski obvodi
Izvedeno stentiranje:
—— minimalni premer stenta < 2,5 mm,
—— skupna dolžina stentiranega področja > 40 mm

2. tromboze v stentu
Pri bolniku po stentiranju se lahko pojavijo akutni simptomi, takrat je vedno potrebno
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pomisliti na trombozo stenta, ki je življenje ogrožajoč zaplet zdravljenja. Ukrepati je potrebno takoj, saj se pri 80 % bolnikov s trombozo stenta razvije miokardni infarkt , 50 %
teh bolnikov umre.
Tabela 1. Časovna klasifikacija tromboze v stentu.
Klasifikacija tromboze v stentu glede na čas nastanka
Časovni interval po PCI

Definicija

do 1 dneva

akutna tromboza v stentu

od 1 dneva do prvega meseca

subakutna tromboza v stentu

od prvega meseca do prvega leta

pozna tromboza v stentu

po prvem letu

zelo pozna tromboza v stentu

Letna incidenca tromboze stenta je bistveno manjša od 1 %,vendar je tveganje za stentno trombozo še vedno prisotno več let po stentiranju (Tabela 1) (11).
Pri sumu na trombozo v stentu je potrebno opraviti koronarografijo, čim prej po potrditvi
tromboze izvesti nujno PCI (Tabela 2) (12).
Tabela 2. Definicije gotove, verjetne in možne tromboze v stentu.
Definicije gotove, verjetne in možne tromboze v stentu
Kategorija tromboze v stentu

Klinični znaki in rezultati preiskav

Gotova

Angiografski prikaz ali patološka demonstracija
delne ali popolne tromboze v območju stenta s
prisotnostjo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
- simptomi, npr. angina pektoris, dispneja
- nove ishemične spremembe EKG
- zvišana koncentracija biomarkerjev nekroze
miokarda

Verjetna

- vsaka nepojasnjena smrt v 30 dneh po
implantaciji stenta
- miokardni infarkt v povirju implantiranega
stenta, brez angiografskega prikaza tromboze,
če ni drugega očitnega vzroka

Možna

vsaka nepojasnjena smrt več kot 30 dni po
implantaciji stenta

3. stenoze, ki je na novo nastala na delu na koronarni arteriji izven področja posega ali
na drugi koronarni arteriji
Pri bolnikih z aterosklerotično obstruktivno boleznijo koronarnih arterij, pri katerih se bo
preživetje v primerjavi z zdravljenjem z zdravili ali perkutanim posegom na koronarni
arteriji (PCI) izboljšalo , opravimo kirurško revaskularizacijo miokarda z obvodi (CABG).
Ta poseg opravimo tudi pri bolnikih, pri katerih zdravljenje z zdravili ni uspešno in imajo
napade angine pektoris in pri njih ni možno izvesti PCI.
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Pri večini bolnikov uporabijo za obvode tako arterijske in venske obvode, s pomembno
razliko med njimi, saj ostanejo arterijski obvodi bistveno več časa prehodni. Možne posledice zaprtja obvodov so angina pektoris, srčni infarkt, srčno popuščanje in nenadna
srčna smrt.
V prvih 30 dneh po CABG se zgodi zgodnja okluzija oziroma zaprtje obvoda pri približno
10 odstotkih venskih obvodov.
V prvih 12 do 18 mesecih se pojavijo pozne okluzije obvodov, ko se na območjih intimalne
hiperplazije razvijejo lipidne obloge, ki vodijo v nastanek lehe, ki je podobna aterosklerotični lehi. V obdobju od konca prvega leta do šestega leta po operaciji se venski obvodi
zaprejo s stopnjo približno 2 odstotka na leto; v naslednjih letih se stopnja zaprtja dvigne
na 4 do 5 odstotkov letno. (14, 15)
Prehodnost arterijskih obvodov po 10 letih je 98 % in dolgoročno preživetje je v odvisno
od prehodnosti arterijskih obvodov (16).

PREISKAVE PO REVASKULARIZACIJI MIOKARDA
Pri bolnikih, pri katerih se ponovno pojavijo kljub zdravljenju z zdravili simptomi, značilni
za ishemijo miokarda, je potrebno določiti:
—— velikost ishemije miokarda, ki jo lahko izzovemo
—— povirje koronarnih arterij, kjer izzovemo ishemijo mikarda
—— funkcionalno pomembnost stenoz posameznih koronarnih artrij
—— in/ali viabilnost miokarda
Slikovne preiskave za prikaz ishemije miokarda, s telesno ali farmakološko obremenitvijo,
opravimo pri bolnikih z znano koronarno boleznijo, ki so simptomatični in pri asimptomatičnih bolnikih, ki imajo (1, 2, 3):
—— zmerno oslabljen iztisni delež levega prekata ( EF < 40 %)
—— trižilno koronarno bolezen
—— proksimalno stenozo LAD koronarne arterije
—— so preživeli nenadno srčno smrt
—— sladkorno bolezen
—— predhoden poseg s suboptimalnim uspehom
—— nemo miokardno ishemijo
—— nameravana uporaba inhibitorjev 5-fosfodiesteraze
—— sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra)...
—— poklic ali hobiji, v katerih bi bil srčni dogodek še posebej nevaren (pilot, potapljač,
poklicni voznik,...)
Slikovne preiskave imajo vse okoli 85 % specifičnost in senzitivnost ter jih delimo na funkcionalne preiskave za prikaz ishemije miokarda:
—— stresna ehokardiografija
—— perfuzijska scintigrafija miokarda
in na preiskave, ki prikažejo anatomijo koronarnih arterij:
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—— invazivna angiografija koronarnih arterij
—— računalniška tomografska (CT) angiografija koronarnih arterij.
V vsakdanji klinični praksi se še nista uveljavili stresna magnetno resonančna preiskava
miokarda (stress MRI) in pozitronska emisijska tomografska (PET ) perfuzija miokarda,
ki obe omogočata natančen prikaz ishemičnega področja miokarda, zaradi dostopnosti
in cene preiskave.
Računalniška tomografska (CT) angiografija ima nizko pozitivno napovedno vrednost za
odkrivanje pomembne koronarne stenoze, samo polovica vseh "pomembnih" (zmanjšanje premera 50 % ali več) koronarnih stenoz, ki jih odkrije CT angiografija, je hemodinamsko pomembnih. Indikacija za razrešitev stenoze je odvisna od inducibilnosti ishemije
miokarda v povirju arterije s stenozo in ne od strukturnih značilnosti stenoze, zato CT
angiografija ni primerna za oceno restenoze ali tromboze stenta po implantaciji koronarnega stenta (17).
Redno obdobno opravljanje slikovnih preiskav za prikaz ishemije miokarda po bodisi PCI
ali CABG dokazano ni prineslo nobenih koristi tem bolnikom z znano koronarno boleznijo,
zato opravljanje teh preiskav pri spremljanju zdravljenja ni potrebno.
Koronarno angiografijo je potrebno opraviti (1):
1.
2.

3.

4.

pri bolniku s sumom na trombozo v stentu
pri simptomatičnih bolnikih, pri katerih rezultat preiskave pomeni, da ima bolnik
vmesno ali veliko tveganje za koronarni dogodek (pojav ishemije miokarda ob
majhni obremenitvi, ishemija miokarda v zgodnji fazi obremenitve, motnje krčljivosti miokarda v več segmentih, veliki reverzibilni perfuzijski izpadi miokarda)
pri asimptomatičnih bolnikih z velikim tveganjem se obravnavajo kot simptomatični bolniki, glede na rezultat preiskave: vmesno ali veliko tveganje za koronarni
dogodek (pojav ishemije miokarda ob majhni obremenitvi, ishemija miokarda v
zgodnji fazi obremenitve, motnje krčljivosti miokarda v več segmentih, veliki reverzibilni perfuzijski izpadi miokarda)
pri bolnikih, pri katerih je bila:
—— zdravljena edina prehodna koronarna arterija
—— opravljen zapleteni koronarni poseg z dolgimi stentiranimi segmenti in suboptimalnimi rezultati
—— zapletene intervencije na nezaščitenem deblu leve koronarne arterije
—— ponavljajoča stenoza v stentu, čemur je sledil miokardni infarkt

Zaključek
Bolnika z znano koronarno boleznijo po PCI in CABG naj spremljata osebni,družinski
zdravnik in kardiolog. Vsako napredovanje aterosklerotične koronarne bolezni z veliko
zanesljivostjo zaznamo z anamnezo in kliničnim pregledom, oceno dejavnikov tveganja
in jo potrdimo z eno od slikovnih preiskav za dokaz ishemije miokarda. Koronarna angiografija ni preiskava za rutinsko spremljanje bolnika po revaskularizaciji miokarda in ne
more nadomestiti sodelovanja družinskega zdravnika in kardiologa.
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Izvleček
Tipično angino pektoris povezujemo z obstruktuvno koronarno boleznijo epikardnih koronarnih arterij, ki jo znamo najbolje zdraviti. Do 50 % bolnikov, ki imajo opravljeno koronarografijo in imajo tipično angino pektoris nima hemodinamsko pomembnih stenoz
na epikardnih koronarnih arterijah. Pri teh bolnikih je potrebno pomisliti na druge možne
vzroke prsne bolečine, ne smemo pa pozabiti na mikrovaskularno in vazospastično angino pektoris.

Mikrovaskularna angina pektoris
Koronarno mikrovaskularno disfukcijo (MVD) sta prva opisala Arbogast in Bourassa že
leta 1973. O mikrovaskularni angini pektoris (MAP) govorimo, ko s koronarografijo izključimo prisotnost pomembnih stenoz epikardnih koronarnih arterij, bolnik pa ima tipično
anginozno prsno bolečino ter prehodne objektivne znake ishemije srčne mišice. Gre za
prizadetost prearteriol, ki so premera med 500 in 100 µm in arteriol, ki so premera pod
100 µm in jih s koronarografijo ne vidimo. Tako prearteriole kot arteriole imajo v žilni steni
gladkomišične celice, s pomočjo katerih se lahko ustvari tudi do 50-80 % koronarne vaskularne rezistence in s tem uravnava prekrvitev srčne mišice. V kolikor se porušijo avtoregulatorni mehanizmi vazodilatacije prearteriol in arteriol, pride do prehodne ishemije
srčne mišice in takrat govorimo o MAP. (1)
Diagnozo MAP postavimo s pomočjo izključevanja. Sama klinična slika ni značilna in glede na klinično sliko postavitev diagnoze ni mogoča. Anginozna prsna bolečina se pojavi
predvsem ob telesnem naporu, je dolgotrajnejša in le slabo popušča po aplikaciji nitratnih preparatov. Neposredno lahko MVD dokažemo le s pomočjo izračuna koronarne
rezerve pretoka krvi (CFR) po koronarnih arterijah, ki je kvocient koronarnega pretoka
pri polni koronarni vazodilataciji z adenozinom ali drugim agensom in bazalnega koronarnega pretoka. Zlati standard je invazivno merjenje CFR, ki je zamudna preiskava in
ima tudi možne zaplete. Med preiskavo izkoristimo učinek adenozina, ki deluje kot vazodilatator prearteriol in arteriol. Ob normalnih pogojih je CFR > 2.5, o definitivni MVD pa
govorimo, ko je CFR < 1.5; za vrednosti med 1.5 in 2.5 velja, da so v sivi coni. Takrat rečemo, da je MVD možna. Neinvazivna metoda določanja CFR je transtorakalna dopplerska
meritev pretoka v levi sprednji descendentni koronarni arteriji, ki vedno ni mogoča in ni
tako zanesljiva. Bolj zanesljivi metodi sta scintigrafija srca s farmakološko obremenitvijo,
pozitronska emisijska tomografija in magnetno resonančna preiskava srca. MVD glede
na vzrok nastanka delimo na štiri podtipe: 1. MVD brez obstruktivne koronarne bolezni
ali bolezni miokarda, 2. MVD kot posledica prizadetosti miokarda, 3. MVD ob obstruktivni
koronarni bolezni, 4. Iatrogeno povzročena MVD, 5. MVD po transplantaciji srca. (2, 3)
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Različne raziskave so pokazale, da kar do 50 % bolnikov, pri katerih je bila opravljena
koronarografija, niso imeli pomembnih stenoz koronarnih arterij, kljub tipični ishemični
prsni bolečini in ishemični reakciji ob neinvazivni preiskavi. Od teh je okoli 60 % takih, ki
imajo MVD. Med spoloma ni pomembnih razlik v pojavnosti MVD. Sprva je prevladovalo
prepričanje, da imajo bolniki z MVD dobro prognozo, a se je glede na zadnje raziskave izkazalo, da temu ni tako. Bolniki z dokazano MVD imajo večje tveganje za nastanek
kardiovaskularnih dogodkov, miokardnega infarkta, kapi, srčnega popuščanja in smrti.
Tveganje za nastanek srčnega popuščanja je kar 10-krat večje, med tem ko je tveganje
za večji neželeni kardiovaskularni dogodek kar 5-krat večje, kot pri zdravi populaciji. (2)
Spoznanih je bilo kar nekaj dejavnikov tveganja za nastanek MVD in MAP, ki so zelo podobni dejavnikom tveganja za nastanek ateroskleroze epikardnih koronarnih arterij. Med
glavnimi so kajenje, sladkorna bolezen, starost, arterijska hipertenzija in hiperlipidemija.
Kljub prepoznanim dejavnikom tveganja za nastanek MVD, pojavnost le te ne moremo
pripisati le dejavnikom tveganja, ampak tudi dejavnikom, ki so za sedaj še neznani. Vedno več je dokazov, da so kronične vnetne sistemske bolezni, kot so lupus eritrematozus,
ankilozirajoči spondilitis, revmatoidni artritis, in druge avtoimune bolezni ter določena
hematološka obolenja, kot so esencialna trombocitoza in policitemija rubra vera, pomemben dejavnik za nastanek MVD. (2)
Zdravljenje MAP in MVD je usmerjeno predvsem k obvladovanju dejavnikov tveganja,
spremembi življenjskega sloga in prehrambnih navad, uporabi antianginoznih zdravil,
antihipertenzivov in zdravil za zdravljenje ateroskleroze. Uporabljamo predvsem zdravila, ki so bila razvita in so dokazano učinkovita za zdravljenje ishemične bolezni srca, a do
sedaj za večino teh zdravil nimamo jasnih dokazov, da izboljšajo prognozo pri zdravljenju
MAP in MVD. Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI) dokazano povečajo obremenitveno toleranco, zmanjšajo pogostnost napadov angine pektoris in objektivno izboljšajo
CFR. Zaviralci mineralokortikoidnih receptorjev (MRB) kot dodatek ACEI so se izkazali za
učinkovite pri izboljšanju endotelne funkcije predvsem pri bolnikih s sladkorno boleznijo,
medtem ko pri bolnikih brez sladkorne bolezni ne. Zaviralci beta z znižanjem srčne frekvence zmanjšajo porabo kisika, povišajo ishemični prag in izboljšajo endotelno funkcijo.
Zaviralci kalcijevih kanalov (CCB) z delovanjem na prevodni sistem srca, tako kot zaviralci beta, povečajo obremenitveno toleranco in zmanjšajo pojavnost simptomov angine
pektoris. Zanimivo je, da diltiazem ni po pričakovanjih in mehanizmu delovanja povečal
CFR pri bolnikih z dokazano MVD ob intrakoronarni aplikaciji, ampak je deloval predvsem
kot dilatator epikardnih koronarnih arterij. Statini poleg znižanja celokupnega holesterola in LDL holesterola delujejo protivnetno in ob dolgotrajnem jemanju dokazano povečajo CFR. Vloga nitratnih preparatov je predvsem pri venodilataciji in s tem znižanju predobremenitve srca, učinek na endotelno funkcijo pa je vprašljiv. Ranolazin inhibira pozne
natrijeve kanale v srčni mišici in s tem zmanjša znotrajcelično koncentracijo Ca2+, kar
izboljša relaksacijo srčne mišice. Dokazi glede učinkovitosti ranolazina pri bolnikih z MVD
so si nasprotujoči. Podobno velja za ivabradin, ki je blokator If kanalčkov v sinoatrijskem
vozlu, rho-kinazne zaviralce (Fasudil), ki delujejo kot relaksansi gladkih mišic, peroralno
nadomeščanje L-arginina, ki je prekurzor dušikovega oksida. Nadaljnje raziskave bodo
morale opredeliti vlogo teh zdravil pri zdravljenju MAP in MVD. (2, 3, 4)

Vazospastična angina pektoris
O vazospastični angini pektoris (VAP) govorimo, ko prehoden spazem epikardne koronarne arterije pripelje do anginozne prsne bolečine in miokardne ishemije. Lahko se kaže
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kot nestabilna angina pektoris, ali kot akutni koronarni sindrom. VAP, ki jo je leta 1959
prvi opisal dr. Myron Prinzmetal, je heterogena bolezen, ki ni povsem povezana s poznanimi dejavniki tveganja koronarne ateroskleroze. Etiologija VAP je multifaktorska in
jo povezujejo z disfunkcijo avtonomnega živčnega sistema, sistemskim vnetnim odgovorom, oksidativnim stresom, endotelno disfunkcijo, hiperreaktivnostjo gladkomišičnih
celic koronarnih arterij, genetsko predispozicijo in življenjskimi navadami. V normalnih
pogojih epikardne koronarne arterije prispevajo manj kot 10 % h koronarni vaskularni
rezistenci. (5)
Pojavnost VAP je najpogostejša med 40. in 70. letom starosti, incidenca je po svetu različna in je največja na Japonskem. Pri približno polovici bolnikov, ki so imeli tipično angino
pektoris in z opravljeno koronarografijo ugotovljene nepomembne stenoze na epikardnih koronarnih arterijah, je bila dokazana VAP. Prava prevalenca VAP je neznana, saj
v veliki večini primerov ostane diagnoza nepotrjena. Mehanizem nastanka koronarnih
spazmov ni povsem raziskan. Obstaja več teorij, ki se med seboj prepletajo. Do VAP pride tipično v mirovanju, ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah. Bolečina je stenokardična in
hitro popusti po aplikaciji kratko-delujočega nitrata. V EKG ob napadu vidimo elevacije
ST spojnice ali druge ishemične spremembe, ki po napadu izzvenijo. Lahko pride tudi do
izpusta troponina, ki pa ni pogost. Ob napadih VAP se lahko pojavijo različne motnje srčnega ritma, opisane so tudi nenadne srčne smrti. Diagnozo tako kot pri MAP postavimo
z izključevanjem. Zlati standard za postavitev diagnoze VAP je provokacijski test med
koronarografijo z intrakoronarno aplikacijo acetilholina ali metilergonovina, s katerim
dokažemo spazme koronarnih arterij, čemur sledi aplikacija nitroglicerina, po katerem
spazem povsem mine. Za dokaz VAP morajo biti izpolnjeni trije kriteriji: 1. reprodukcija
ishemične prsne bolečine, 2. ishemične EKG spremembe in 3. spazem koronarne arterije
za > 90 %. Senzitivnost in specifičnost obeh testov je nad 90 %. Pri nas testa ne izvajamo,
tako nam preostane le postavitev diagnoze s pomočjo izključevanja. Opisana je tudi metoda »cold pressor test«, pri kateri opazujemo spazme koronarnih arterij med potopitvijo
roke preiskovanca v hladno vodo med koronarografijo. Koronarne vazospazme je moč
izzvati tudi s hiperventilacijo. Tako »cold pressor test« kot hiperventilacija nista povsem
zanesljiva za dokazovanje VAP, saj je senzitivnost obeh načinov manjša kot dokaz VAP z
ergonovinskim ali acetilholinskim testom. (5, 6, 7)
Bolniki z VAP imajo razmeroma dobro prognozo, če so pravilno prepoznani, pravilno
zdravljeni in se držijo omejitve dejavnikov tveganja – predvsem je pomembna opustitev
kajenja in uživanja alkohola. Slabšo prognozo imajo starejši bolniki, bolniki z oslabljeno
sistolično funkcijo levega prekata, bolniki s ponavljajočimi napadi VAP kljub optimalnemu zdravljenju z zdravili in bolniki pri katerih pride do izpusta troponina ob napadih ali
sinkope. Iz japonskega registra bolnikov z VAP je bil narejen točkovnik, s pomočjo katerega lahko predvidimo pojavnost večjih kardiovaskularnih dogodkov za posameznega
bolnika z VAP v naslednjih 5. letih. V točkovniku so vključeni: zastoj srca izven bolnišnice,
pomembna stenoza koronarne arterije podvržena spazmom, angina pektoris v mirovanju kot edini simptom, kajenje, spazmi več koronarnih arterij, elevacije ST spojnice med
napadi in uporaba zaviralcev beta. (6)
Nitratni preparati in CCB so najučinkovitejši pri zdravljenju VAP. Vsi razredi CCB se lahko
uporabljajo pri preprečevanju in zdravljenju napadov VAP, saj inhibirajo prekomerni vdor
Ca2+ preko kalcijevih kanalčkov v gladkomišične celice in s tem preprečujejo vazokonstrikcijo. Nicorandil, ki ga največ uporabljajo na Japonskem za zdravljenje VAP, inhibira
rho-kinazno aktivnost in odpira K+ kanale, kar pripelje do hiperpolarizacije gladkomišičnih
celic in s tem do vazodilatacije. V Sloveniji ga nimamo. Veliko upov se polaga tudi na rho-
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-kinazne zaviralce, ki zavrejo z acetilholinom povzročen spazem gladkomišičnih celic, a se
jih za sedaj uporablja le v raziskovalne namene. Izjemoma lahko stentiramo prizadet koronarni segment, ki mu je pridružena tudi obstruktivna koronarna bolezen ali ko opisana
terapija ne pomaga. Pomembno je, da bolnika ne izpostavimo morebitnim zdravilom, ki
bi poslabšala VAP, kot so: neselektivni zaviralci beta - propranololu, acetilsalicilni kislini
v večjih odmerkih, preparatom ergota, ki jih uporabljamo pri zdravljenju migrenskega
glavobola, serotoninergičnim preparatom, ki jih najdemo v določenih antidepresivih, kokainu in noradrenalinu, določenim kemoterapevtikom, kot je 5-florouracil in kapecitabin.
Kljub optimalnemu zdravljenju z zdravili dosežemo popolno prekinitev simptomatskih
napadov VAP le pri približno 40 % bolnikov. (4, 5, 6)

Zaključek
MAP in VAP sta entiteti kronične koronarne bolezni, ki sta v vsakodnevni klinični praksi
slabo prepoznani in le redko diagnosticirani. Tako MAP kot VAP se med seboj ne izključujeta in se lahko med seboj prekrivata. Razlog slabe prepoznave obeh entitet je v dostopnosti ali neizvajanju določenih diagnostičnih preiskav. Diagnozo pri obeh postavimo v
večini primerov z izključevanjem. Postavitev diagnoze VAP je pomembno, saj z napačnim
zdravljenjem VAP lahko bolniku povzročimo škodo. Prav tako je pomembna postavite
diagnoze MAP, saj nezdravljenje ali slabo zdravljenje MAP poslabša prognozo teh bolnikov. Pri MAP in VAP je še veliko odprtih vprašanj, na katere bo potrebno odgovoriti v
nadaljnjih raziskavah.
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ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO,
ZAPLETI SRČNOŽILNIH BOLEZNI IN SRČNO POPUŠČANJE:
NOVE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA
Maja Navodnik Preložnik
Splošna Bolnišnica Celje
Oblakova 3, 3000 Celje

Sladkorna bolezen tipa 2 je pomemben dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni, sladkorna bolezen in srčnožilne bolezni pa skupaj povečujejo tveganje za smrt. Srčnožilne
bolezni so pri sladkornih bolnikih 3 do 5 x pogostejše (4). Po podatkih iz odmevne študije
Digami objavljene že leta 2000 ima bolnik, ki je enkrat že utrpel miokardni infarkt enako
verjetnost za ponovni dogodek kot bolnik, ki ima le sladkorno bolezen in še ni imel koronarnega dogodka (5). Najbolj so ogroženi bolniki z že pridruženo boleznijo ledvic, ki se
pojavlja pri skoraj 40 % sladkornih bolnikov.
Že v letu 1998 je bila objavljena velika angleška raziskava UKPDS, ki je prvič pokazala,
da ima urejenost glikemije pomemben vpliv na zmanjšanje vseh poznih zapletov – predvsem mikrovaskularnih. Že nam vsem znani stari metformin, temeljno zdravilo zdravljenja sladkorne bolezni, se je že v UKPDS izkazal kot ugoden glede srčnožilnih bolezni in
varnosti. Mnoga leta je nato veljalo prepričanje, da so učinki znižanja krvne glukoze omejeni na mikrovaskularne zaplete, uravnavanje dislipidemije in krvnega tlaka pa znižujeta
srčnožilno tveganje.
Pri sladkornih bolnikih igra pomembno vlogo v procesu ateroskleroze inzulinska rezistenca in pospešena tvorba prostih maščobnih kislin iz trebušnega oz. t.i. visceralnega
maščevja, kakor tudi povišana vrednost sladkorja v krvi, ki je vzrok za nastanek prostih
radikalov. Le–ti predstavljajo oksidativni stres in sprožijo vnetne procese na žilni steni,
ki vodijo v izgubo elastičnosti, moteno prepustnost kapilar, oksidirajo pa tudi LDL v t.i.
majhne delce LDL, ki so za razliko od delcev pri nediabetikih še nevarnejši in intenzivneje
pospešujejo proces poapnenja žil, povečano je tudi tveganje za trombotične dogodke. V
zadnjih letih se vedno večji pomen pripisuje tudi t.i. glukovariabilnosti.
Pri sladkornih bolnikih je srčno popuščanje izraženo prej kot v nediabetični populaciji
tudi v odsotnosti koronarne srčne bolezni, saj zaradi metabolnih sprememb - hiperinzulinemije in aterogene dislipidemije prihaja do disfunkcije koronarne mikrocirkulacije,
lahko fibroze in hipertrofije, kar povzroči diastolno disfunkcijo in v napredovanju srčno
popuščanje – govorimo o t.i. diabetični kardiomiopatiji.
Od leta 2008 FDA (kasneje še EMA) na podlagi izsledkov v študiji ACCORD in varnostnih
opozoril za rosiglitazon (povečano tveganje za KVB in CV smrtnost) zahteva za vsako
novo odobreno antidiabetično zdravilo dodatne prospektivne dolgoročne študije, ki so
usmerjene izključno v srčnožilno varnost zdravila. Sprva so bile opravljene na novih skupinah antidiabetikov iz skupine mimetikov inkretinov (opravljene z zdravilom sitagliptin,
alogliptin, saxagliptin, lixisenatide) in so pokazale ugoden vpliv le – teh – srčno žilno tveganje ni bilo večje oz. je bilo celo nekoliko manjše – statistično nepomembno.
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Nove obetavne možnosti zdravljenja pa ponujajo zdravila iz skupine SGLT 2 inhibitorjev,
ki inhibirajo Glu – Na kotransporter – protein, ki je pomemben za resorpcijo glukoze v
ledvičnem tubulu, zaradi te blokade se glukoza izloči z urinom, z njo pa tudi natrij. Empa
REG raziskava z dodanim zdravljenjem z empagliflozinom je prva raziskava za katerikoli
antidiabetik, ki je pokazala celo statistično pomemben pozitiven vpliv (superiornost) na
zmanjšanje smrti zaradi SŽB (za 38 %) oz. katerekoli smrti (za 32 %), pomembno se je
zmanjšalo število hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja že v prvih tednih po začetku
zdravljenja (za 35 %) (1). Pomemben je podatek, da so bili v raziskavo, v kateri je sodelovalo okrog 7000 bolnikov, vključeni izjemno bolni in ogroženi – vsi so imeli še vsaj en srčnožilni dogodek v preteklosti (koronarno bolezen, po možganski kapi ali srčnem infarktu,
ali s prisotno boleznijo perifernih arterij), 10 % od vseh se je zdravilo zaradi srčnega popuščanja, 26 % jih je imelo napredovalo ledvično bolezen, povprečno so bili stari okrog
65 let, za SB so se zdravili povprečno 10 let, ob vključitvi so imeli dobro uravnavan krvni
tlak, dobivali so statine, HbA1C je znašal povprečno 8,1 %. Tudi rezultati podanaliz, narejenih pri ljudeh z že napredovalo ledvično boleznijo, so potrdili obetavni pozitiven vpliv na
napredovanje ledvične bolezni, pri 38 % se je zmanjšala progresija v makroalbuminurijo,
pri skoraj 40 % ni prišlo do poslabšanja nefropatije. Vpliv na hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja je bil viden že v prvih tednih, za razliko od npr. Kaplan Maierjeve krivulje
glede CV smrtnosti pri zdravljenju z β blokatorji, kjer je učinek viden šele po 3 – 6 mesecih, antagonisti aldosterona primerjalno po podatkih iz študij za 17 % znižajo potrebo po
hospitalizaciji zaradi srčnega popuščanja.
Kateri so možni mehanizmi te skupine, ki lahko igrajo pomembno vlogo?
Pomemben je vpliv na:
—— metabolne faktorje: glikemijo, glukovariabilnost, telesno težo, visceralno debelost, urično kislino.
—— hemodinamski učinek: znižajo krvni tlak, povzročajo osmotsko diurezo, vpliv na
znižanje aktivacije simpatikusa. Zaradi izločanja natrija vplivajo na znižanje t.i.
hiperfiltracije v ledvičnih telescih, s tem znižujejo pritisk v ledvičnih telescih, s
tem pa barotravmo, ki nastane. To naj bi bil glavni mehanizem pri dolgoročnem
ohranjanju ledvične funkcije.
—— hormonalni učinek: glukozurija vpliva na znižanje inzulinemije, povečanje koncentacije glukagona, spremenjeno razmerje inzulin/glukagon, stanje blage ketonemije (ketoze le ob inzulinskem pomanjkanju), vpliv na aktivacijo RAAS sistema (2).
—— teorija varčnega reagenta: β hidroksibutirat predstavlja super gorivo za srce –
največ energije ob najmanjši porabi kisika (3).
Seveda se poraja vprašanje, če gre za t.i. »class efekt«. Delni odgovor smo že dobili iz
raziskave CANVAS, v katero je bilo vključenih 10.142 ljudi s 65 % predhodno KV obolevnostjo (6). Izkazalo se je: za 14 % zmanjšanje tveganja za celotni 3 MACE (CV smrtnost,
MI in ICV) ter 33 % znižanje tveganja za hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja, prav
tako ugoden učinek na ledvice.
V letu 2019 pričakujemo objavo rezultatov študije DECLARE še tretjega predstavnika –
dapagliflozina.
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V prihodnosti bomo morda dobili tudi odgovore na porajajoča se vprašanja:
—— ali lahko znižamo CV dogodke in znižamo tveganje za hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja tudi pri nediabetikih ob zdravljenju z SGLT 2 inhibitorji;
—— ali lahko pričakujemo vpliv na znižanje CV dogodkov in vpliv na upočasnjeno
napredovanje ledvične bolezni tudi pri nediabetikih oz. nediabetični nefropatiji.

Niso pa antidiabetiki iz skupine SGLT 2 inhibitorjev edini, ki imajo ugoden vpliv na kardiovaskularni izhod – tudi v študiji LEADER, ki vključuje zdravljenje z liraglutidom - predstavnikom GLP 1 agonista, so rezultati vzpodbudni. Superiorni vpliv na 3 točkovni MACE
(KV smrtnost, neusodni MI in neusodni ICV), vendar se ti učinki pokažejo šele po 12 – 18
mesecih zdravljenja.
Glede na ugodne učinke so najnovejša spoznanja vključena tudi v smernicah za obravnavo sladkornih bolnikov (ADA, Kanadsko združenja za diabetes, tudi Slo smernice)
zdravila z dokazanim ugodnim učinkom na KV obolenja se priporočajo pri vseh ogroženih diabetikih že kot terapija drugega izbora (poleg metformina). Govorimo o t.i. terapiji,
prilagojeni bolniku samemu.

Tabela 1. Rezultati EMPA REG (1)
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Uvod
Bolniki s strukturno boleznijo srca in zmanjšanim iztisom levega prekata (LVEF) so izpostavljeni še posebej visokemu tveganju za nastanek prekatnih motenj srčnega ritma
in pojava nenadne srčne smrti (SCD). Več randomiziranih raziskav je pokazalo učinkovitost in varnost vsadnega kardioverterja defibrilatorja (ICD) za zmanjšanje tveganja SCD
in celokupne umrljivosti zaradi ishemične kardiomiopatije (ICM). Koristi zdravljenja z ICD
se nekoliko razlikujeta pri ishemični in neishemični kardiomiopatiji (NICM). Tako obstajajo
tudi s strani smernic Evropskega kardiološkega združenja nekoliko drugačna navodila oziroma pogledi glede na obliko in vrsto kardiomiopatije. Tako je raziskava MADIT II
(Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II) pri bolnikih z ICM pokazala znižanje umrljivosti za 31 %, če standardnemu zdravljenju z zdravili dodamo še defibrilator.
Razlika se je v daljšem opazovalnem obdobju, kot je znašala sama raziskava, z leti le še
večala (slika 1).

Slika 1. Raziskava Madit II. Primerjava umrljivosti skupin bolnikov z ICM z in brez ICD v 8-letnem opazovalnem obdobju.

Po drugi strani pa je raziskava DEFINITE (Defibrillators in Non-ischemic Cardiomyopathy
Treatment Evaluation) pokazala samo trend zmanjševanja umrljivosti pri populaciji
NICM, brez statistično pomembne učinkovitosti. Raziskava SCD-Heft (Sudden CardiacDeath inHeart Failure Trial), v kateri so primerjali standardno zdravljenje s placebom,
amiodaronom ali ICD pri bolnikih z ICM in NICM, je prikazala znižanje umrljivosti za 23 % v
skupini z ICD. Pri analizi podskupin so ugotovili statistično pomembno znižanje umrljivosti
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pri bolnikih z ICM (P=0,05), kar pa ni veljalo za bolnike z NICM (P=0,06). Skladno s tem
so že v letu 2012 v smernicah ESC priporočili nivo dokazov A za bolnike z ICM in iztisnim
deležem levega prekata pod 35 %, medtem ko za bolnike z NICM velja nivo dokazov B.
Razmeroma veliko presenečenje na področju preučevanja nenadne srčne smrti je bila
raziskava DANISH. Le-ta pri simptomatskem sistoličnem srčnem popuščanju pri bolnikih
z NICM ni pokazala nobene koristi »preventivne« implantacije ICD.

Slika 2. Raziskava DANISH. Primerjava bolnikov z NICM ter vstavljenim ICD ali brez ICD.
Celokupna in kardiovaskularna umrljivost.
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ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA Z ICD
Nenadni srčni zastoj (SCD) je med vodilnimi vzroki smrti po vsem svetu in je odgovoren za 250.000-450.000 smrtnih primerov na leto samo v Združenih državah Amerike
(ZDA). Kronična arterijska koronarna bolezen (CAD) je glavni dejavnik tveganja za SCD,
zlasti pri znižani sistolni funkciji levega prekata. Kot odziv na obolevnost in umrljivost
zaradi SCD, je bila profilaksa razvita v obliki implantabilnega kardioverter-defibrilatorja
(ICD). Več randomiziranih kontroliranih raziskav je pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo pokazalo znižanje umrljivosti v dolgotrajnem obdobju.
Incidenca SCD je pri bolnikih z znižano LVEF v mesecih po akutnem miokardnem infarktu
(MI) in/ali po revaskularizaciji miokarda večja. Pričakovali bi, da bi bila implantacija ICD v
obdobju takoj po MI ali revaskularizaciji boljša rešitev. Vendar pa sta dve randomizirani
raziskavi, DINAMIT (Defibrillator in Acute Myocardial Infarction) in IRIS (Immediate Risk
Stratification Improves Survival), dokončno pokazali, da zgodnja implantacija ICD po MI
ali revaskularizaciji miokarda ne zmanjša umrljivosti. Podobno je pokazala sorodna preiskava, kjer so preučevali implantacijo ICD v času kirurške revaskularizacije miokarda,
čeprav so bile v tistem obdobju uporabljene epikardialne elektrode, ki so se znatno razlikovale od transvenskih defibrilacijskih elektrod.
Čeprav natančni razlogi za pomanjkanje učinkovitosti ICD v takojšnjem obdobju po MI
ter postrevaskularizacijskem obdobju niso jasni, obstajajo nekatere hipoteze. Eden od
dejavnikov, ki prispevajo k temu, je tveganje smrtnosti zaradi nearitmičnih vzrokov (npr.
progresivno kongestivno srčno popuščanje, defekt medprekatnega pretina, ruptura
proste stene levega prekata, ponavljajoči se MI) zaradi česar aritmična profilaksa verjetno ne bo koristna. Na ta način nearitmični vzroki lahko povsem izničijo znižanje za
SCD zaradi implantiranega ICD. Poleg tega lahko tudi sami postopki implantacije ICD ali
pooperacijskih zapletov (npr. perforacija, okužba in neželeni učinki zdravila) vplivajo na
povečanje tveganja, ki ni povezano s SCD. Pokazali so tudi, da so neadekvatna proženja
ICD, ki se sicer pojavljajo redko, lahko povezana s povečano umrljivostjo.
V sedanji dobi učinkovite akutne revaskularizacije je lahko kratkotrajno tveganje za SCD
po MI nižje kot v obdobju prerevaskularizacije zaradi hitrega perkutanega revaskularizacijskega reševanja "hiberniranega" miokarda in posledično zmanjševanja dolgotrajne
depresije LVEF. V podporo tej teoriji so nedavni podatki iz PREDICTS (the Prediction of
ICD Treatment Study) pokazali visoko stopnjo okrevanja LVEF med preživelimi osebami
akutnega MI z začetnim LVEF ≤ 35 %, od katerih je 84 % doživelo perkutano revaskularizacijo. Pri 3 mesecih po MI, je 57 % bolnikov imelo izboljšanje LVEF ≥ 35%, pri 26 % pa
LVEF ≥ 50 %. Očitno je izboljšanje LVEF na raven, ki preprečujejo implantacijo ICD, možno
po revaskularizaciji, tudi če je začetna LVEF občutno slabša.
Trenutno implantacijo ICD za primarno profilakso običajno odložimo 3 mesece po revaskularizaciji. Ta pristop je utemeljen na podlagi zgoraj navedenih dokazov. Šele ko se
bolnik kvalificira za vsaditev ICD na podlagi drugih indikacij (npr. srčni zastoj brez akutne ishemije in podedovane aritmogene bolezni), lahko to čakalno dobo skrajšamo. Med
3-mesečnim presledkom oziroma čakanjem na implantacijo ICD se lahko uporablja
nosljivi kardioverter-defibrilator.
Kot pa kažejo rezultati opazovalnih raziskav in registrov (podatki iz realnega, vsakodnevnega življenja), pa je kumulativna incidenca kardiovaskularne umrljivosti zelo podobna
pri ICM in NICM (slika 3).
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Slika 3. Raziskava DAI-PP (Defibrillateur Automatique Implantable-Prevention Primaire),
5539 bolnikov, 39,8 % z NICM in 60,2 % z ICM. Primerjava kardiovaskularne umrljivosti.

ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA S CRT (RESINHRONIZACIJO)
Glede na trenutne smernice v ZDA in v Evropi je CRT, razred I, indiciran pri bolnikih, ki
imajo LVEF 35 % ali manj, levokračni blok (LBBB) s širino kompleksa QRS 150 ms (130
ms) ali več, ter NYHA razred II ali III oziroma ambulantni razred IV, pogoj je tudi optimalno zdravljenje z zdravili. Podatki temeljijo večinoma iz raziskave MADIT-CRT (Multicenter
Automatic Defibrilator Implantation Trial – Cardiac Resynchronization Therapy), kjer so
bili bolniki z ICM in NICM, LVEF 30 % ali manj ter trajanjem kompleksa QRS > 130 ms
razdeljeni na skupino, ki je prejela CRT-D in skupino, ki je prejela samo ICD. Primarni cilj
raziskave, to je znižanje celokupne umrljivosti in srčnega popuščanja, je bil dosežen s
pomočjo CRT-D (P=0,001).
Učinek CRT na obolevnost in umrljivost bolnikov z ishemično kardiomiopatijo
Na osnovi analize CARE-HF raziskave, CRT znižuje primarni izid (to je celokupna umrljivost, ali hospitalizacija) pri obeh skupinah bolnikov (ICM in NICM) v približno enakem
obsegu. Bolniki z ishemično boleznijo srca so bili v raziskavah večinoma starejši, več je
bilo moških, ter z višjim razredom NYHA, kar vse pomeni nekoliko bolj napredovalo stanje srčnega popuščanja. V meta-analizi petih randomiziranih raziskav so po prilagoditvi
bazalnih individualnih podatkov ugotovili, da je bil edini parameter, ki je vplival na učinkovitost CRT glede obolevnosti in umrljivosti, trajanje kompleksa QRS, v tem primeru več
kot 140 ms. Zdi se, da CRT učinkuje pri obeh skupinah bolnikov, torej ICM in NICM enako.
Vloga defibrilatorja pri ishemični in neishemični kardiomiopatiji pri bolnikih, ki so
prejeli CRT
Opazovalne raziskave kažejo, da imajo signifikantno korist od dodanega ICD k CRT večinoma le bolniki z ICM. Še več, tudi pri bolnikih, kjer je prišlo do izboljšanja razreda NYHA,
je bil CRT-D prediktor boljšega preživetja le pri bolnikih z ICM. Kutyfia je v retrospektivni
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raziskavi zaključila, da ima CRT-D v primerjavi s CRT-P učinek na preživetje pri bolnikih
z ICM, tega pa ni uspela dokazati pri bolnikih z NICM. Meta-analize koristi kombinacije
ICD in CRT kažejo predvsem na moški spol in ishemično bolezen srca. Prikaz razmerja
implantacij CRT-D in CRT-P v Evropi prikazuje slika 4. V Sloveniji znaša odstotek CRT-P
naprav okoli 20.

Slika 4. Primerjava 10 evropskih držav z največ implantacijami glede vrste implantiranih
CRT naprav: z defibrilatorjem (CRT-D) ali brez defibrilatorja (CRT-P).

Zaključek
Če povzamemo, pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo, ki so po revaskularizaciji, je potrebno za primarno profilakso nenadne smrti počakati 3 mesece pred implantacijo ICD.
V tem 3-mesečnem obdobju se lahko LVEF številnih takšnih bolnikov izboljša dovolj, da
implantacija ICD ni potrebna. Če LVEF ostane nizka po treh mesecih čakanja, dokazi
podpirajo implantacijo v tistem času. Med čakalnim obdobjem se lahko nosi kardioverter-defibrilatorska vestja za začasno zaščito pred nenadno smrtjo zaradi ventrikularne
tahiaritmije.
Učinek CRT na obolevnost in umrljivost je pri bolnikih z ishemično in neishemično kardiomiopatijo dokaj homogen. Zdi pa se, da je učinek reverzne remodelacije boljši pri neishemični kardiomiopatiji. Substrat, ki pogojuje prekatne motnje ritma je pri ICM precej bolj
resen in nevaren, zato je dodatek ICD k CRT še toliko pomembnejši.
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Kronično srčno popuščanje je bolezensko stanje, pri katerem okvarjeno srce ne zmore
črpati dovolj krvi, da bi zadostilo presnovnim potrebam drugih organov in tkiv brez stalne aktivacije kompenzatornih mehanizmov. Gre za klinični sindrom, ki je lahko posledica
različnih bolezni. V preteklosti je bil najpogostejši vzrok okvare srca koronarna bolezen;
v zadnjem času pa se delež bolnikov, ki razvijejo srčno popuščanje zaradi koronarne
bolezni progresivno manjša, kar je najverjetneje posledica številnih izboljšav pri zdravljenju akutnega miokardnega infarkta. Kljub temu pa srčno popuščanje zaradi koronarne
bolezni srca predstavlja zelo pogost bolezenski sindrom, ki je ob napredovanju bolezni
povezan z visoko umrljivostjo. Zato je pomembno, da srčno popuščanje pravočasno odkrijemo in zdravimo; za zdravljenje tega bolezenskega sindroma je na voljo več metod,
med najpomembnejše sodijo zdravljenje z zdravili, mehanska podpora levega prekata
in presaditev srca.

Zdravljenje z zdravili
S farmakološkim zdravljenjem želimo zmanjšati simptome (in zmanjšati pogostnost
poslabšanj in posledičnih hospitalizacij) in bolnikom podaljšati življenje. Zmanjšanje
simptomov dosežemo predvsem z diuretiki, zaviralci konvertaze angiotenzina, zaviralci
angiotenzinskih receptorjev, vazodilatatorji, inotropnimi zdravili in digitalisom; umrljivost
pa zmanjšamo z zaviralci konvertaze angiotenzina, zaviralci angiotenzinskih receptorjev,
blokatorji receptorjev beta in zaviralci aldosterona.
Zaviralci konvertaze angiotenzina (zaviralci ACE) so najpomembnejše zdravilo za
zdravljenje srčnega popuščanja. Ovirajo pretvorbo angiotenzina I v angiotenzin II in
zmanjšajo razgradnjo bradikinina. Izboljšajo hemodinamične pogoje in učinkovito ovirajo
nevrohormonsko aktivacijo in preoblikovanje prekata ter izboljšujejo preživetje bolnikov s
srčnim popuščanjem. Zaviralci angiotenzinskih receptorjev ovirajo prekomerno aktivacijo renin-angiotenzin sistema na ravni angiotenzinskih receptorjev. Uporabljamo jih lahko
kot alternativo zdravljenju z zaviralci ACE ali pa kot dodatek k zdravljenju pri bolnikih z
napredovalim srčnim popuščanjem. Blokatorji receptorjev beta zmanjšujejo nevrohormonsko aktivacijo. Z blokatorji receptorjev beta začnemo zdraviti bolnike v stabilnem
obdobju bolezni. Diuretiki so osnovno zdravilo pri bolnikih z znaki pljučne ali periferne
kongestije. Pri zdravljenju srčnega popuščanja jih vedno uporabljamo v kombinaciji z
zaviralci ACE. Odmerek diuretika odmerjamo glede na stopnjo kongestije in diurezo. Digitalis ima blago pozitivno inotropno delovanje, nevrohormonsko aktivacijo pa zmanjša
z oviranjem izločanja renina in aktiviranjem vagusa. Digitalis bolnikom ne podaljša življenja, temveč zmanjša pogostnost hospitalizacij in izboljša telesno zmogljivost. Zaviralci
aldosterona poleg blagega diuretičnega učinka tudi pomembno zavirajo preoblikovanje
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srčne mišice. Spironolakton se uporablja predvsem pri bolnikih z napredovalim srčnim
popuščanjem, eplerenon pa je pomembno zdravilo pri bolnikih s srčnim popuščanjem
po miokardnem infarktu. Dolgodelujoče nitrate uporabimo kot dodatek k standardnemu
zdravljenju, če hočemo povečati prag za dispnejo ali za preprečevanje paroksizmalne
nočne dispneje.
Zaviralci neprilizina predstavljajo novejši pristop k zdravljenju srčnega popuščanja.
Neprilizin je encim, ki povzoča razgradnjo natriuretičnih peptidov. Z zaviranjem neprilizina se poviša koncentracija natriuretičnih peptidov, kar vodi v vazodilatacijo in povečano
diurezo. V nedavnih raziskavah je bilo dokazano, da zaviralci neprilizina v kombinaciji z
valsartanom pomembno izboljšajo preživetje pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem, zato se jih priporoča namesto zdravljenja z ACE zaviralci pri bolnikih, ki imajo
simptome srčnega popuščanja navkljub zdravljenju z ACE zaviralci. Inotropna zdravila
(dobutamin, milrinon, levosimendan) uporabljamo predvsem za lajšanje simptomov pri
bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem. Zdravljenje z levosimendanom lahko uporabljamo tudi v obliki intermitentnih repetitivnih aplikacij, kar je povezano s pomembnim
zmanjšanjem števila hospitalizacij pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem.

Mehanska popora levega prekata
Pri bolnikih z napredovalo stopnjo srčnega popuščanja je poleg zdravljenja z zdravili na
voljo tudi več invazivnih nefarmakoloških metod, kot so zdravljenje z resinhronizacijskim
srčnim spodbujevalnikom, presaditev matičnih celic, zdravljenje z mehanično podporo
levega prekata (LVAD) in presaditev srca.
Začetki zdravljenja z mehansko poporo levega prekata segajo dobra štiri desetletja v
preteklost. Predvsem v zadnjih letih so mehanski podporni sistemi zaradi napredka v
kirurški tehniki, perioperativnem vodenju bolnikov in zaradi številnih tehničnih izboljšav
postali dostopni širšemu krogu centrov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem napredovalega
srčnega popuščanja. Še poseben pomemben korak pri razvoju predstavlja nova centrifugalna črpalka, ki zaradi ohranjanja pulzatilnega toka krvi bistveno zmanjša incidenco
tromboze črpalke, ki sicer predstavlja enega najpomembnejših zapletov zdravljenja z
LVAD sistemi (Slika 1).
Cilji uporabe mehanskih podpornih sistemov so različni in glede na namen mehanske
cirkulatorne podpore izberemo tudi vrsto črpalke. Pri bolniku se lahko odločimo za premostitev do presaditve srca (bridge to transplantation - BTT), premostitev do izboljšanja ali celo do ozdravitve (bridge to recovery - BTR), premostitev do vstavitve druge naprave (bridge to bridge - BTB) ali mehanska cirkulatorna podpora predstavlja dokončno
obliko zdravljenja srčnega popuščanja (destination therapy - DT).

Presaditev srca
Presaditev srca je izbirna metoda zdravljenja pri bolnikih s končno srčno odpovedjo. Preživetje bolnikov po presaditvi srca se izboljšuje: okvirno enoletno preživetje sedaj znaša 95 %, petletno 85 %, 10 let po presaditivi pa preživi okrog 60 % bolnikov. Uspešno
zdravljenje s presaditvijo srca temelji na pravilni izbiri prejemnika, ustrezni izbiri dajalca
in podpornem zdravljenju v zgodnjem in poznem obdobju po presaditvi.
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Ustrezna izbira prejemnika je najbolj zahteven del postopka pri presaditvi srca. Čeprav
so okvirni kriteriji za prejemnike srca jasno oblikovani, temelji izbira prejemnika na individualnem pristopu. Predvsem je potrebno preveriti, če so pri bolniku res izčrpane vse
ostale možnosti zdravljenja in oceniti predvideno preživetje bolnika brez presaditve srca.
Pred uvrstitvijo bolnika na listo čakajočih za presaditev srca je potrebno izključiti vse
kontraindikacije, še posebej je pomembna meritev tlakov v pljučnem krvnem obtoku, ter
izračun transpulmonalega gradienta tlakov in upora v pljučnih žilah.
Najpomembnejši dejavnik, ki omejuje dolgoročno preživetje po presaditvi srca, je koronarna bolezen presadka – vaskulopatija presadka. Nastane zaradi kronične zavrnitve
presadka, dejavniki, ki pospešujejo njen nastanek pa so: hiperlipidemija, hipertenzija in
okužba s citomegalovirusom. Koronarne žile so difuzno prizadete, zato so perkutani in
kirurški revaskularizacijski posegi največkrat neuspešni, edino učinkovito zdravljenje pa
predstavlja ponovna presaditev srca. Kljub razvoju novih imunosupresivnih zdravil (inhibitorji proliferativnih signalov - sirolimus, everolimus), so možnosti zdravljenja koronarne bolezni presadka zenkrat omejene, bolezen je potrebno preprečevati z ustreznim
zdravljenjem hiperlipidemije in hipertenzije.

Zaključek
Čeprav se je preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem v zadnjih letih bistveno izboljšalo,
smrtnost teh bolnikov še vedno ostaja zelo visoka: 5 let po odkritju srčnega popuščanja
preživi manj kot polovica bolnikov. Umrljivost v III. razredu po lestvici NYHA je 15–20 % na
leto, v IV. funkcionalnem razredu pa več kot 50 % na leto. Glede na to, da gre za bolezen
s slabo prognozo, je pomembno, da bolnike s srčnim popuščanjem obravnavamo interdisciplinarno in da bolezen zdravimo agresivno z vsemi medikamentoznimi in invazivnimi
metodami zdravljenja.
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Slika 1. Shematski prikaz najnovejše centrifugalne črpalke za podporo levega prekata
(Heartmate 3)
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ATRIJSKE FIBRILACIJE: KATERI ANTIARITMIKI IN KDAJ
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Koronarna bolezen je najpogostejša srčno-žilna bolezen, atrijska fibrilacija (AF) pa najpogostejša aritmija. Obe bolezni imata enake dejavnike tveganja – arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen, debelost in kajenje. Pri obeh je pomemben vzrok tudi vnetje. V študijah ROCKET AF in RELY je bila pri 17 % bolnikov z AF prisotna tudi koronarna bolezen, v
nekaterih študijh pa je bil odstotek še večji. Zdravljenje AF in sočasne koronarne bolezni
je izziv zaradi preprečevanja možganske kapi na eni strani ter tromboze koronarne arterije oz. stenta ter krvavitev na drugi strani. Prav tako vpliva koronarna bolezen na izbiro
zdravil za kontrolo ritma (1, 2).
AF je aritmija, ki predstavlja izziv za zdravljenje, hkrati pa koronarna bolezen dodatno
zoži izbor varne antiaritmične terapije za zdravljenje AF. AF je znan dejavnik slabe prognoze pri bolnikih po miokardnem infarktu in je povezana s povečano umrljivostjo. Zato
je pri bolnikih s koronarno boleznijo mogoče pričakovati pozitiven vpliv kontrole ritma na
obolevnost in umrljivost, podobno kot pri bolnikih s srčnim popuščanjem (1, 2).
Kontrola ritma je še vedno pristop pri bolnikih s prvo epizodo AF, predvsem pri mlajših
bolnikih. Elektrokonverzijo (EK) za dosego sinusnega ritma uporabljamo že desetletja.
Pri bolnikih s koronarno boleznijo lahko uporabimo za konverzijo tudi vernakalant. Ob
splošnih kontraindikacijah je za bolnike s koronarno boleznijo kontraindiciran le v prvih
30 dneh po miokardnem infarktu (2).
Po prvi EK se še vedno pogosoto uporabi pristop »wait and see« ali le beta blokatorje, ki
pa so šibki antiaritmiki za preprečevanje AF. Antiaritmiki v primerjavi s placebom podvojijo število bolnikov pri katerih uspemo vzdrževati sinusni ritem. Za preprečevanje AF pri
bolnikih s koronarno boleznijo kot kronično terapijo uporabimo antiaritmike razreda 3.
Ti vplivajo na podaljšanje akcijskega potenciala. Posledično lahko pride do podaljšanja
intervala QT in prekatnih motenj ritma (torsade de pointes). Zato moramo biti pri uvedbi
pozorni na inteval QT. Pri bolnikih s koronarno bolezijo uporabimo amiodaron in sotalol
(3, 4, 5).
Sotalol je zaradi samega mehanizma vezave na ionske kanale bolj učinkovit za preprečevanje aritmije. Neučinkovit je za prekinitev aritmije. Pri zdravljenju bolnikov z AF ga
uporabljamo v odmerku 80-160 mg 2-krat dnevno. Uvajanje in ukinitev naj bosta postopna. Izogibamo se predpisovanju pri bolnikih z oslabljeno funkcijo levega prekata in
znižanim očistkom kreatinina (pod 40 ml/min) (1, 3).
Amiodaron je potenten antiaritmik. Pogosot pride do podaljšanja intervala QT, vendar je
zaradi homogene blokada kalijevih kanalov tveganje za prekatne motnje ritma (torsade
de pointes) majhno (pod 1 %). Šibka točka so številni stranski učinki (3, 4).
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Katetrska ablacija je postala uveljavljena metoda za zdravlje AF. Zaenkrat je dokazana
in tudi reproducibilna le metoda izolacije pljučnih ven. Izolacija pljučnih ven, ki jo opravijo v ustrezno usposobljenih centrih, je učinkovitejša za vzdrževanje sinusnega ritma
kot antiaritmična terapija. Uporabljata se metodi radiofrekvnečne ablacije in krioablacije za dosego popolne izolacije pljučnih ven. Katetrska ablacja AF pride v poštev pri
simptomatskih bolnikih s paroksizmalno ali perzistentno AF, pri katerih je antiaritmično
zdravljenje neučinkovito (1, 5, 7).
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Uvod
Bradiaritmije so motnje ritma, ki so najpogosteje posledica bolezni sinusnega vozla ali
atrioventrikularnih (AV) prevodnih motenj oz. blokov. Nastanejo zaradi različnih intrinzičnih in ekstrinzičnih vzrokov, ki okvarjajo prevodni sistem srca. Klinična slika bradiaritmij je
lahko povsem fiziološka (spanje, zdravi športniki itd.), atipična (dispneja, omotica, bolečina za prsnico) ali tipična, ki se kaže s sinkopo ali presinkopo. Simptomi so lahko trajni ali
občasni. V večini primerov je etiološka opredelitev prevodnih motenj težavna (1). Čeprav
ima veliko bolnikov sočasno s prevodnimi motnjami tudi ishemično bolezen srca, je, razen
pri akutnem miokardnem infarktu (AMI), neposredno povezavo vzroka in posledice težko
dokazati (2). Prevalenca ishemične bolezni pri prevodnih motnjah je v literaturi, zaradi
številnih diagnostičnih metod za opredelitev koronarne bolezni, zelo različna in znaša
med 15 in 70 % (3). V osnovi odločitev o vstavitvi srčnega spodbujevalnika (PM) pogojuje
neposredna povezava med simptomom in bradikardijo ter ocena trajnosti prevodne
motnje.

ANATOMIJA IN PREKRVITEV GLAVNIH DELOV PREVODNEGA SISTEMA
Zaradi boljšega razumevanja nastanka bradikardnih motenj ritma v sklopu koronarne
bolezni je pomembno tudi osnovno razumevanje anatomije in prekrvitve glavnih delov
prevodnega sistema. Sinusni vozel, intrinzični spodbujevalnik srca, se nahaja v zgornjem
posteriornem delu desnega preddvora. Pri 60 % bolnikov prekrvitev prihaja iz desne koronarne arterije (RCA) ali leve cirkumfleksne arterije (LCX) pri 40 %. Preddvornoprekatni
(AV) vozel leži na dnu desnega preddvora, je pretežno avtonomno oživčen, prekrvitev
pa prihaja od majhne razvejitve RCA v 90 % oziroma LCX pri 10 % bolnikov. Hisov snop
se nahaja v zgornjem delu medprekatnega pretina in povezuje AV vozel z obema krakoma. V primeru odpovedi sinusnega vozla ima vlogo ubežnega ritma s frekvenco okoli
40–60/min. Hisov snop navadno napajata leva anteriorna descendentna arterija (LAD)
in posteriorna descendetna arterija (PDA) (4).

BRADIKARDIJE V SKLOPU AKUTNEGA MIOKARDNEGA INFARKTA
Pojavnost novonastalega AV bloka pri AMI se je v dobi razmaha perkutanih posegov na
koronarnih arterijah pomembno zmanjšala in po zadnjih podatkih znaša le okoli 3,2 %.
AV blok visoke stopnje je povezan z infarktom spodnje stene in je v 90 % lociran nad Hisovim snopom. AV bloki, ki so posledica infarkta sprednje stene, pa so najpogosteje locirani pod AV vozlom (2). AV bloki, ki nastanejo ob AMI, navadno spontano izzvenijo v nekaj

86

dneh, zato le 9 % bolnikov potrebuje trajni srčni spodbujevalnik (5). Pri bolniki, ki imajo
sočasno z AMI tudi AV blok višje stopnje, je 30-dnevna znotraj bolnišnična povečana neodvisno od mesta infarkta. Intraventrikularne motnje prevajanja so najpogosteje posledica infarkta sprednje stene. Najbolj ogroženi (do 80 % umrljivost) so bolniki, ki imajo ob
infarktu sprednje stene AV blok višje stopnje in intraventrikularne motnje prevajanja. AV
in prekatne prevodne motnje (kračni blok) označujejo veliko postinfarktno brazgotino in
pomembno ishemično kardiomiopatijo. Čeprav se zdi vstavitev srčnega spodbujevalnika pri teh bolnikih smiselna, ni dokazov, ki bi potrjevali izboljšanje preživetja (6).

Vstavitev klasičnega PM pri bolnikih z AMI in brez pomembnega srčnega popuščanja je
smiselna pri vztrajanju AV bloka več kot 7 dni. V primeru infarkta sprednje stene z znaki
srčnega popuščanja, sočasnega AV bloka višje stopnje in kračnega bloka, je verjetno
primernejši resinhronizacijski spodbujevalnik v kombinaciji z defibrilatorjem (CRT-D) (7).

BRADIKARDIJE V SKLOPU KORONARNE BOLEZNI
Prevalenca koronarne bolezni pri prevodnih motnjah znaša med 15 in 70 % in je odvisna
od uporabljenih diagnostičnih metod za opredelitev koronarne bolezni. Čeprav imajo
obremenitveno testiranje, stresna ehokardiografija in scintigrafija srca relativno dobro
senzitivnost in specifičnost, ostaja invazivna diagnostika zlati standard za dokaz koronarne bolezni pri bolnikih s PM (3). Čeprav je dokazljivost vzročne poveznosti kronične
koronarne bolezni s prevodnimi motnjami težavna, imajo bolniki s PM in koronarno boleznijo slabšo prognozo. Pri bolnikih z AV blokom visoke stopnje ali boleznijo sinusnega
vozla so lahko simptomi angine pektoris ob bradikardiji zabrisani in koronarna bolezen
neprepoznana. Posledično so ti bolniki bolj ogroženi za akutne koronarne dogodke po
vstavitvi PM. Nedavna študija pri bolnikih s PM in enim dejavnikom tveganja za aterosklerozo, je pokazala 29 % pojavnost pomembne obstruktivne koronarne bolezni (1).
V podobni študiji so pri tretjini bolnikov z boleznijo sinusnega vozla in 15 % bolnikih s
kompletnim blokom odkrili kronično koronarno bolezen (8). Čeprav je koronarna bolezen
etiološko verjetno povezana s prevodnimi motnjami, pa raziskave, ki so opredeljevale
pomen revaskularizacije pri bolnikih z bradiaritmijami, pomembnega vpliva na reverzibilnost prevodnih motenj niso dokazale (8-10).

Pri bolnikih s simptomatsko bradiaritmijo, ki zahteva zdravljenje s PM, invazivna diagnostika za opredelitev morebitne koronarne bolezni verjetno ni potrebna, smiselna pa je
neinvazivna diagnostika v primeru dejavnikov tveganja za ishemično bolezen srca. Odprave prevodnih motenj z revaskularizacijo neinfarktne obstruktivne koronarne bolezni
verjetno ni pričakovati, dodatno pa lahko dvojna antiagregacijska terapija poveča verjetnost zapletov pri vstavitvi srčnega spodbujevalnika.
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Zaključek
Sočasna pojavnost koronarne bolezni in prevodnih motenj ni redka, vendar je vzročna
povezanost težko dokazljiva. Razen pri AMI je reverzibilnost bradiaritmij malo verjetna.
Odločitev o vstavitvi PM pogojuje neposredna povezava med simptomom in bradikardijo ter ocena trajnosti prevodne motnje. Neinvazivna diagnostika za odkrivanje ishemične
bolezni srca pri bolnikih s srčnim spodbujevalnikom in dejavniki tveganja je priporočljiva.
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Kardiološka rehabilitacija je vsebinsko strukturiran in medicinsko nadzorovan program
sekundarne preventive, ki sloni na redni telesni vadbi. Zmanjša umrljivost in zbolevnost
ter izboljša kakovost življenja koronarnih bolnikov in bolnikov s srčnim popuščanjem (1-3).
Zato jo tudi vse obstoječe strokovne smernice za koronarno bolezen in srčno popuščanje
svetujejo kot priporočilo I. razreda, vključitev v formalni program srčnožilne rehabilitacije
pa je priznan kazalnik kakovosti oskrbe srčnožilnih bolnikov (4-7).
Programi rehabilitacije so sprva (v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja) sloneli na telesni
vadbi (t. i. exercise-based rehabilitation), saj so prvenstveno stremeli k izboljšanju telesne zmogljivosti srčnožilnih bolnikov po dolgotrajni imobilizaciji zaradi srčnega infarkta. Z
učinkovitejšo oskrbo bolnikov v akutni fazi bolezni se je bolnišnično zdravljenje skrajševalo, rehabilitacijski pro-grami pa so nase začeli prevzemati vse večji del oskrbe srčnožilnih
bolnikov ter postali cel-ostni (t. i. comprehensive cardiac rehabilitation).
V programe rehabilitacije so sprva vključevali koronarne bolnike, zato je največ dokazov
za varnost in učinkovitost (vključno z vplivom na umrljovost) na voljo pri tej populaciji; kasneje so se indikacije razširile na bolnike s srčnim popuščanjem, danes pa imamo
vse več podatkov o učinkih rehabilitacije na zmogljivost in druge kazalnike srčnožilnega zdravja pri bolnikih po operacijah na srcu, z vsadnimi napravami (spodbujevalniki
in defibrilatorji), s pljučno hiper-tenzijo, po operaciji prirojenih srčnih napak, s periferno
aterosklerozo (1-7).

Vsebina rehabilitacije
Vsebina rehabilitacije zajema vse ukrepe, ki so se v randomiziranih kontroliranih raziskavah izkazali za varne, učinkovite in smiselne. Sem prištevamo (6): ocenjevanje ogroženosti, struk-turiran program nadzorovane telesne vadbe, sekundarno preventivo,
psihosocialno podporo in opolnomočenje bolnika, spremljanje in usmerjanje bolnika v
vseživljenjsko rehabilitacijo.
Ocenjevanje ogroženosti zagotavlja, da vse ukrepe, vključno s telesno vadbo, prilagodimo posamezniku in s tem zagotovimo največjo možno varnost in učinkovitost rehabilitacijskega procesa. Vključuje klinično presojo, obremenitveno testiranje, ehokardiografijo
in po potrebi dodatne kardiološke preiskave ter omogoča razslojitev bolnikov na tiste z
manjšim tveganjem zaradi rehabilitacijskega procesa in tiste z večjim tveganjem (srčno
popuščanje oz. disfunkcija levega prekata, rezidualna ishemija, motnje ritma), ki zahtevajo daljšo rehabilitacijo in poostren nadzor.
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Strukturiran program nadzorovane telesne vadbe sloni na zmerni aerobno dinamični
vadbi (65-75 % maksimalne zmogljivosti), ki je povezana z najmanjšim tveganjem za zaplete ter dokazano zmanjša tveganje za srčni infarkt in smrt. Pri manj ogroženih prihaja
v poštev prilagoditev programa za hitrejše izboljšanje zmogljivosti (intervalni protokoli,
dodatek upor-ovne vadbe). Telesna vadba ostaja osrednja sestavina programov srčnožilne rehabilitacije, saj na eni strani dokazano krepi srčnožilno zdravje, na drugi strani
pa predstavlja organizacijski model, ki bolniku omogoča zadosten stik z zdravstvenim
sistemom v zgodnji fazi po dogodku ali diagnozi srčnožilne bolezni.
Opolnomočenje zajema ukrepe, ki posamezniku omogočijo samostojno, odgovorno in
avto-nomno udejanjanje lastnih interesov, in sicer tako, da bolnik v skladu s svojimi zmožnostmi kar najbolj pridobi znanja, veščine, spretnosti in informacije, da se uspešno sooči s svojo bole-znijo. Sem sodijo vsaj poznavanje lastne bolezni in vzrokov zanjo (dejavnikov tveganja), njenega pričakovanega poteka, možnih simptomov in zapletov, načinov
diagnostike in zdravl-jenja ter prvin zdravega življenjskega sloga.
Psihosocialna podpora. Motnje razpoloženja, zlasti tesnobnost in depresija, so pri srčnožil-nih bolnikih zelo pogoste: bolniki po srčnem infarktu v 60 % doživljajo napade anksioznosti in v 20 % depresijo; zlasti v zgodnjem obdobju po infarktu so bojazni pred
vnovičnim in-farktom pogoste in lahko zelo onesposabljajo bolnike in njihove svojce. V
prvi vrsti je pomem-bno prepoznavati take težave, saj obstajajo številni načini za njihovo
obvladovanje ali zdravl-jenje — najpomembnejši korak pri prepoznavanju pa je, da bolnik
o tem spregovori.
Sekundarna preventiva vključuje vse ukrepe, ki dokazano upočasnijo napredovanje
ateros-kleroze. Sem prištevamo zdrav življenjski slog, obvladovanje dejavnikov tveganja
ter zdravl-jenje z zdravili.
Zdrav življenjski slog zajema redno telesno vadbo, varovalno sredozemsko prehrano in
neka-jenje. Dejavnike tveganja obvladujemo z zdravim življenjskim slogom in zdravili s
ciljem do-seči LDL < 1,8 mmol/L, krvni tlak < 140/90 mmHg, indeks telesne mase < 25 kg/
m2, vrednost glikoziliranega hemoglobina (HbA1c) pri sladkornih bolnikih < 7 %, popolno
in trajno vzdržnost od kajenja pri kadilcih.
Zdravljenje z zdravili vključuje antiagregacijsko zaščito, zaviralce adrenergičnih receptorjev beta, zavi-ralce renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema in statine. Ob tem
izpostavljamo pomen adherence, saj imajo posamezniki, ki zaužijejo manj kot 70-80 %
predpisanih odmerkov zdravil, 2- do 4-krat zvečano tveganje za srčnožilne zaplete.
Organizacijske oblike rehabilitacije: ambulantna, zdraviliška, vseživljenjska
Programi rehabilitacije morajo slediti vsebinski strukturi, ki se je kot učinkovita izkazala v
kliničnih randomiziranih raziskavah. Učinkovitost na preživetje je premosorazmena številu obiskov programa kardiološke rehabilitacije, ki jih opravi bolnik; optimalni učinek rehabilitacije se doseže s 36 ali več obiski, kar najustrezneje lahko zagotovimo z ambulantno
organizacijo rehabilitacije (npr. 12 tednov 3-krat tedensko po eno uro) (8). Zdraviliška
oziroma stacionarna rehabilitacija poskuša zagotoviti ustrezne kardiovaskularne koristi
rehabilitacije s kratkotrajnejšim in časovno intenzivnejšim organizacijskim modelom tistim bolnikom, ki jim ambulantna rehabilitacija ni dostopna zaradi oddaljenosti ali slabše
pomičnosti (npr. zgodaj po hospitalizaciji).
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Rehabilitacija je vseživljenjski proces. Formalne organizacijske oblike v okviru zdravstvenega sistema (ambulantna in zdraviliška) v prvi vrsti poskušajo zagotoviti, da posameznik
med zgodnjim okrevanjem oziroma stabilizacijo bolezni v svoj življenjski slog privzame
vse prvine, ki so se izkazale za učinkovite v preprečevanju vnovičnih zapletov srčnožilne
bolezni. Ob zaključku formalne rehabilitacije — ko je bolnik stabilen, diagnostika zaključena, dejavniki tveganja obvladani, zdravljenje pa vzpostavljeno do ravni kronične terapije
- priporočamo vključitev v programe vseživljenjske rehabilitacije. V Sloveniji predstavljajo temelj vseživljenjske rehabilitacije Koronarni klubi in društva, kjer so bolniki samoorganizirani v skupine, ki članom v skladu s priporočili stroke ponujajo program ustrezne vadbe ter zagotavljajo ustrezno podporo, informiranost, udejstvovanje in opolnomočenje.
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BOLNIK IN NJEGOV J SLOG – PREHRANA, TELESNA
AKTIVNOST IN SPOLNO ŽIVLJENJE
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Izvleček
Dolgo je veljalo, da so ogljikovi hidrati temeljni kamen prehrane. Kljub temu je bilo potrjeno na živalih in pri ljudeh, da se pridobivanje telesne teže precej upočasni, če organizem prejema večje količine maščob, kot pa večje količine ogljikovih hidratov. Še bolj
spodbudni so rezultati raziskav, kjer so posamezniki prejemali večje količine beljakovin ob
nizkem vnosu hidratov in maščob; pri večini je prišlo do nižanja telesne teže, izboljšanja
vrednosti holesterola v krvi, nižanja krvnega sladkorja, izboljšali pa so se celo parametri
kot sta krvni tlak in elastičnost ožilja. Seveda je pri tem potrebno poudariti, da je bila v
večini raziskav pomemben faktor tudi količina zaužite hrane. Kar se tiče telesne dejavnosti in spolnosti, velja, da stabilen koronarni bolnik z visokim ishemičnim pragom oziroma
brez izrazitejše simptomatike angine pektoris lahko brezskrbno uživa v zmerni aktivnosti,
vsekakor pa naj se izogiba večjim naporom.

Uvod
Zdravniki večino naše pozornosti usmerjamo v poznavanje patologije bolezni, diagnostičnih metod, delovanja zdravil ter obvladovanje različnih posegov, kar se tiče učinkov
same prehrane, telesne aktivnosti in spolnega življenja pa smo relativno slabo podkovani. Tudi raziskav ni veliko; farmacevtsko stimulirane raziskave se v večini primerov ukvarjajo z učinki zdravil, prehrambena oz. športna industrija pa zaenkrat nimata večjega
motiva, da bi sredstva vlagala v velike raziskave, ki bi natančneje orisale učinke različnih
načinov prehranjevanja ali telesne dejavnosti na bolnike in zdrave posameznike.

PREHRANA
Ljudje s prehrano zaužijemo tri osnovne skupine hranil: beljakovine, maščobe in ogljikove
hidrate. Dolgo je veljalo, da so ogljikovi hidrati temeljni kamen prehrane. Slikovne piramide, ki temeljijo predvsem na žitaricah, še danes lahko najdemo v marsikateri zdravniški ambulanti. A številne izkušnje laikov, ki so se dolga leta borili s prekomerno težo in
obenem tudi raziskave, ki zadnja leta sledijo načinom prehranjevanja in jih znanstveno
proučujejo, kažejo, da so nas učili narobe. Raziskave namreč kažejo, da se pridobivanje
telesne teže precej upočasni, če organizem prejema večje količine maščob, kot pa večje
količine ogljikovih hidratov (1). Obenem je treba poudariti, da so nenasičene maščobne
kisline (z izjemo umetno proizvedenih transnasičenih, ki so dokazano zelo škodljive) ne le
bolj zdrave kot nasičene, temveč celo protektivne v smislu razvoja ateroskleroze. Omembe vredni so tudi rezultati raziskave, ki je primerjala srcu zdravo dieto, kot jo trenutno
priporočajo kardiološke smernice in visoko beljakovinsko dieto s postom enkrat tedensko
(2). Preiskovance so spremljali več mesecev in ugotovili, da so bolniki na beljakovinski
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dieti precej bolje obvladovali svojo težo, pa tudi nivo holesterola v krvi je bil pri slednjih
precej bolje urejen kot pri skupini, ki se je prehranjevala s srcu zdravo dieto. Seveda je
pri tem potrebno poudariti, da je bila v večini raziskav pomemben faktor tudi količina
zaužite hrane.

TELESNA AKTIVNOST
Kar se tiče telesne aktivnosti na splošno, so raziskave pokazale, da je predvsem pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu ter po revaskularizaciji srca njen učinek pozitiven v smislu manjše srčnožilne umrljivosti in manjšega števila hospitalizacij (3). Nekoliko
manj so prepričljivi podatki za bolnike s stabilno angino pektoris, vendar gre predvsem
za nekonsistentne raziskave. Po drugi strani pa je učinek predvsem aerobne telesne
aktivnosti dolgoročno blagodejen tudi za bolnike s srčnim popuščanjem.

SPOLNA AKTIVNOST
Ker je namen zdravljenja ob izboljšanem preživetju tudi izboljšanje kvalitete življenja, je
za zdravnika, še bolj pa za bolnika zelo pomembno, kakšna je medigra med koronarno
boleznijo, kardiomiopatijo, aritmijami oziroma simptomi, ki jih navedena stanja povzročajo ter seksualno aktivnostjo, ki je ena od temeljev kvalitetnega preživljanja življenja.
Če se omejimo na koronarne bolnike (pri katerih je bilo tudi narejenih največ raziskav), je
spolna aktivnost z vidika telesne aktivnosti prav gotovo blagodejna v smislu izboljšanja
kvalitete, eventuelno tudi prognoze bolnikov. Ob običajnem spolnem odnosu, če smo ob
tem zmerno aktivni, ljudje porabimo okoli 100 kilokalorij, moški nekoliko več, ženske nekoliko manj. Poraba kisika ob tem znaša v povprečju pri moških okoli 6 MET in pri ženskah
okoli 5,6 MET. Za orientacijo: hoja v drugo nadstropje okvirno zahteva porabo kisika okoli
4 MET. Omenjeni podatki seksualne energetske porabe so sicer iz raziskave, ki so jo opravljali pri zdravih mladih ljudeh, tako, da so te energetske vrednosti pri srčnih bolnikih
najverjetneje še nekoliko nižje. Zanimivo v omenjeni raziskavi je, da je prišlo do dokaj izrazitih skokov energetske porabe oziroma intenzitete aktivnosti, in sicer pri moških do 276
kilokalorij oziroma 8,5 MET in pri ženskah do 213 kilokalorij oziroma 8,4 MET. Izsledki so
dokaj logični glede na sam potek spolne aktivnosti, ki ni enakomeren kot na primer hoja
ali lagoden tek po parku, temveč gre na trenutke lahko tudi za dokaj izrazito 'telovadbo'
(4). Če je zmerna aktivnost za koronarnega bolnika primerna in smiselna, pa so izleti v
območje izrazitejše aktivnosti, eventuelno tudi čez anaerobni prag za bolnika lahko tudi
potencialno nevarni. Kot pri vseh stvareh očitno tudi na tem področju velja, da je najboljša zmernost. Stabilen koronarni bolnik z visokim ishemičnim pragom oziroma brez
izrazitejše simptomatike angine pektoris lahko torej brezskrbno uživa v zmerni spolni
aktivnosti, vsekakor pa naj se izogiba morebitnemu izkazovanju nadnaravnih posteljnih
sposobnosti. Ob izrazitejši ali pretirani aktivnosti lahko hitro pride do premajhne prekrvavitve srčne mišičnine zaradi insuficientnega koronarnega ožilja, to pa v kombinaciji
s pospešenim utripom in visokim krvnim tlakom hitro privede do morebitnih nevarnih
motenj ritma.
Žal obstaja tudi recipročna povezava med aterosklerozo, ki je temelj koronarne bolezni
in seksualno aktivnostjo. Veliko bolnikov, predvsem moških, ima lahko namreč tudi težave z erektilno disfunkcijo. Ta je dokazano povezana z razvojem ateroskleroze in je lahko
tudi neugoden prognostični znak v smislu morebitnega infarkta ali srčnožilnega zapleta
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v bližnji oziroma daljni prihodnosti (5). Omenjena težava še dodatno frustrira moške
bolnike, ki niso tako omejeni le z zmanjšano zmogljivostjo na račun koronarne bolezni,
temveč tudi dodatno prizadeti na intimnem telesnem področju. Dodatna težava je stigmatiziranje omenjene tematike, o kateri ljudje neradi govorijo, če so že v to prisiljeni, pa
vsekakor ne sproščeno in odkrito. Pogosto težave tudi zanikajo ali pa jim ne pripisujejo
večjega pomena. Kontrola dejavnikov tveganja za aterosklerozo bo ob ustreznem, toplem in odprtem pogovoru z bolnikom prav gotovo na mestu. Ustrezno tretiran krvni
tlak, lipidogram, krvni sladkor, opustitev kajenja, zmanjšanje telesne teže in redna vadba
bodo na dolgi rok ugodno vplivali na potek oziroma stanje erektilne funkcije in s tem tudi
seksualne aktivnosti. Seveda so na trgu tudi številni preparati, ki zaobidejo osnovni problem slabše prekrvavitve moškega organa. Vendar je pri koronarnih bolnikih potrebno
previdno uporabljati omenjena zdravila. Njihov glavni učinek je vazodilatacija oziroma
širjenje ožilja, kar sicer neposredno izboljša polnitev moškega uda, kot stranski učinek
pa lahko učinkovina sproži tako dvig krvnega tlaka kot tudi motnje v prekrvavitvi srčne
mišice, predvsem če gre za pomembne zožitve v koronarnem povirju. To lahko spet privede do že prej omenjenih nevarnih motenj ritma, ob katerih lahko pride tudi do srčnega
zastoja. Vsekakor je za to pomembno, da pred uporabo takšnih preparatov pri bolniku ugotovimo stabilno stanje, brez pomembnih zožitev v koronarnem vejevju oziroma
zadostno koronarno cirkulacijo za premagovanje večjih naporov. To lahko verificiramo
bodisi z obremenitvenim testiranjem, scintigrafsko preiskavo srca, stresno ehokardiografijo in nenazadnje tudi s koronarografijo. Za oceno tveganja za pojav morebitnih
motenj ritma je prav tako pomembna opredelitev morebitnih brazgotinskih področij na
srcu. Dokazano je namreč, da ob prisotnosti večjih brazgotinskih sprememb, ki so lahko
posledica prebolelih srčnih infarktov v preteklosti, tveganje za nevarne motnje ritma
močno naraste.

Zaključek
Glede na ugotovljeno lahko rečemo, da je tradicionalno prevelik vnos ogljikovih hidratov,
značilen za vso zahodno populacijo, eden pomembnih škodljivih dejavnikov, ki vodijo v
aterosklerozo. S spremembo prehrane, ki naj v prvi vrsti temelji na večjem vnosu beljakovin ter nenasičenih maščobnih kislin in na občutnem znižanju vnosa ogljikovih hidratov,
lahko pomembno vplivamo na potek bolezni in skrbimo za naše zdravje in ožilje. Žal pa
ob tem ne moremo mimo dejstva, da ima tak način prehranjevanja eno očitno slabo
lastnost; je precej dražji od prehrane, ki temelji na hidratih. Naj torej varčujemo pri hrani
ali pri zdravju; odločitev je na koncu bolnikova. Kar se tiče telesne in spolne aktivnosti,
pa velja, da je dobrodošla, a naj bo zmerna, predvsem pa mora biti bolnik v stabilni fazi
koronarne oziroma srčne bolezni.

94

Literatura
1. Chaumontet C et al. High dietary protein decreases fat deposition induced by high fat and high sucrose diet
in rats. Br J Nutr 2015;114:1132-42.
2. Zuo L et al. Comparison of High-Protein, Intermittent Fasting Low-Calorie Diet and Heart Healthy Diet for
Vascular Health of the Obese. doi: 10.3389/fphys.2016.00350.
3. Anderson L et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. doi: 10.1002/14651858.
CD001800.pub3.
4. Frappier J et al. Energy expenditure during sexual activity in young healthy couples. doi: 10.1371/journal.
pone.0079342.
5. Thompson IM et al. Erectile dysfunction and subsequent cardiovascular disease. JAMA 2005;294:2996-3002.
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Uvod
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uveljavljeno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz marca 1992, je bilo pomembno spremenjeno in dopolnjeno v letu
1996 in 1998. S 1. januarjem 2000 je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1. Nadaljevanje pokojninske reforme je bilo udejanjeno z novo
pokojninsko zakonodajo (ZPIZ-2), ki se je začela izvajati s 1. januarjem 2013.
V postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja je potrebno:
ugotoviti ali je zdravljenje zaključeno, ugotoviti invalidnost, vzrok in datum za nastanek
invalidnosti, opredeliti invalidnost glede na kategorijo oziroma preostalo delazmožnost.

Splošno o invalidnosti in preostali delazmožnosti (1).
Invalidnost se ocenjuje po pravnih (zakonodaja, pravilniki), medicinskih kriterijih (medicinska dokumentacija) in kriterijih dela oz. delovnega mesta (delovna dokumentacija).
Medicinsko dokumentacijo zbere osebni zdravnik v skladu z veljavnim seznamom obvezne medicinske dokumentacije in mora obvezno vsebovati ugotovitev o obsegu anatomske in/ali funkcionalne okvare oz. specialistično mnenje o preostali funkcionalni
zmožnosti prizadetega organa ali organskega sistema ter o prognozi bolezni ali mnenje
o možnosti izboljšanja, ustalitve ali poslabšanja zdravstvenega stanja. Vsebina in obseg
morata biti smiselno usklajena z naravo bolezni oz. potekom zdravljenja in rehabilitacije.
Iz medicinske dokumentacije mora biti možno oceniti telesne zmogljivosti in duševne
sposobnosti delavca.
Delovno dokumentacijo na predpisanih obrazcih pripravijo delodajalec, strokovni delavec ZPIZ v sodelovanju z zavarovancem ali Zavodom za zaposlovanje. Lahko se dopolni z ogledom delovnega mesta oz. delovnega procesa in je z zapisnikom sestavni del
dokumentacije. Iz delovne dokumentacije mora biti možno oceniti psihofizične zahteve
delovnega mesta in delovno okolje.
I. Invalidnost
Je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenem
ali ukrepi medicinske rehabilitacije, ki zavarovancu zmanjšajo zmožnost za zagotovitev
oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. Vzroki za nastanek invalidnosti so lahko poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen in poškodba zunaj
dela. Invalidnost se ugotavlja šele potem, ko se sprememb v zdravstvenem stanju ne
more več odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije ali pa je zdravljenje
na določeni stopnji končano in so bili izvedeni vsi ukrepi medicinske rehabilitacije.
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Invalidnost se razvršča v tri kategorije:
—— I. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne
zmožnosti;
—— II. kategorija – če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana
za 50 % ali več;
—— III. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom,
lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj
štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic
zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu
s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na
katerem dela.
Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela, in vsa
dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima
ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela, v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.
Za samozaposleno osebo, družbenika in kmeta se kot svoj poklic šteje opravljanje dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim
in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje.
Pri invalidnosti II. ali III. kategorije obvezno ugotavljamo preostalo delovno zmožnost zavarovanca , to je psihofizično stanje človeka, ki mu omogoča uspešno poklicno udejstvovanje s polnim ali skrajšanim delovnim časom, s polnim ali delnim delovnim učinkom,
brez škode za njegovo zdravje. Delazmožnost predstavlja skladnost delavčevih submaksimalnih kapacitet z delovnimi zahtevami. Po splošnih ergonomskih merilih je povprečna tolerantna meja obremenitev za poln delovni čas približno tretjina maksimalnih
kapacitet. Ocena delazmožnosti je zanesljiva, če je na voljo dovolj objektivnih informacij
o zmogljivostih in tolerančnih mejah fizioloških in psiholoških funkcij ter o delovnih zahtevah, obremenitvah in tveganjih. Ocena delazmožnosti je torej odvisna od narave bolezni,
funkcionalne sposobnosti obolelega organa ali organskega sistema, vpliva bolezni na
delovanje organizma kot celote ter od zahtev dela in nalog, ki jih delavec opravlja (4).
Datum nastanka invalidnosti je včasih nedvoumen (npr. datum miokardnega infarkta),
pogosto pa ga je težje točno določiti (kronične bolezni, počasi napredujoče bolezni). V
slednjem primeru se izvedenec opre na datum ključnega izvida.
Ugotovljene bolezni razvrstimo v tri skupine:
1. glavna bolezen je tista, ki sama, v celoti ali pretežno povzroča izgubo ali zmanjšanje delazmožnosti; njen vpliv je odločujoč
2. bolezni, ki vplivajo na delazmožnost
3. druge bolezni, ki ne vplivajo na invalidnost, so pa lahko pomembne za mnenje o
preostali delazmožnosti, predvsem pri določitvi drugega ustreznega dela
Preostala delovna zmožnost je podana:
—— če zavarovanec lahko dela s polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki
ne poslabša njegove invalidnosti, na drugem delovnem mestu, ki ustreza njegovi
strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti ali
—— če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo s polnim
delovnim časom na drugem delovnem mestu ali
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—— če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo za najmanj štiri ure dnevno ali
—— če zavarovanec lahko opravlja delo najmanj štiri ure dnevno.
Drugo delovno mesto mora ustrezati zavarovančevemu zdravstvenemu stanju oziroma
naravi spremembe v njegovem zdravstvenem stanju, saj invalidnosti ne sme poslabšati.
Izbira drugega delovnega mesta je odvisna zlasti od:
—— ocene preostale delovne zmožnosti,
—— zavarovančeve splošne in strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, osebnih lastnosti, pripravljenosti za določeno delo,
—— delovnih razmer pri delodajalcu, opremljenosti delovnega mesta in ustreznosti
delovnega okolja.
Ocena skladnosti zmogljivosti delavca s podatki o delovnem mestu je ključni in najzahtevnejši del ocenjevanja zmožnosti za delo.
Simptomatika bolnika z boleznimi srca (dispnea, stenokardija, utrujenost, palpitacije, …),
podprta z natančnim kliničnim pregledom, mora biti objektivizirana :
—— z ugotovljenimi anatomskimi spremembami okvare miokarda, sprememb srčnih
zaklopk, zožitev ali zapor koronarnih arterij,… ( ultrazvok srca, koronarografija ali
ostale metode) in
—— s funkcionalno zmogljivostjo oz. izgubo aerobne kapacitete (obremenitvena testiranja s komentarjem razlogov za predčasno prekinitev testa, z opredelitvijo
okrevanja - frekvenca in arterijski tlak v prvih dveh minutah po zaključku obremenitve), dinamično snemanje EKG, spirometrija, … ,
o lahko z vključeno oceno splošne telesne vzdržljivosti, kjer upoštevamo starost, stanje treniranosti, prilagojenosti delavca na delo, razmerje mišične
mase in maščobnega tkiva, ipd
—— primerjava skladnosti objektivnih izvidov (npr. EF: MET).
Prognoza bolezni, predvsem dolgoročna, je eden od najpomembnejših dejavnikov pri
odločanju o invalidnosti ali preostali delazmožnosti, in zato zelo zaželeno mnenje v specialističnem izvidu, ki pa je praviloma ni. Ključnega pomena je znanje izvedenca IK.
Pri bolnikih z boleznimi srca so najpogostejše omejitve, ki jih določijo izvedenci IK, fizično
lažje/lahko delo, s premeščanjem bremen do 5/7/10 kg, izmenoma sede in stoje, brez
hoje po stopnicah, brez dela na terenu, brez dela v nočni izmeni, brez dela, kjer so možnosti poškodb ali vreznin (antikoagulantna terapija), brez dela s strankami (imunosupresivna terapija), brez dela v elektromagnetnem okolju (PM), ipd.
Pogost način razbremenitve je tudi krajši delovni čas, ki je po naši zakonodaji določen z
najmanj štirimi urami dnevno oz. dvajsetimi urami tedensko.
Pri oceni preostale delazmožnosti moramo oceniti ustreznost delovnih mest, na katera
je zavarovanec bil razporejen, je razporejen ali bo razporejen po nastanku invalidnosti
ter v mnenju natančno navesti pogoje, ob katerih je zavarovanec glede na svoje zdravstveno stanje zmožen opravljati delo varno in brez tveganja za poslabšanje zdravstvenega stanja.
V strukturi vseh upokojencev predstavljajo invalidski upokojenci okoli 15 % (2).
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II. Ocena telesne okvare bolnika (3)
Telesna okvara (TO) je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvena poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa. TO otežuje
normalno delovanje organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih
potreb, kar znižuje kvaliteto zavarovančevega življenja. Pri tem ni pomembno, ali TO vpliva na zavarovančevo delovno zmožnost. Sicer lahko povzroča invalidnost, ni pa to nujno.
Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci na podlagi Samoupravnega
sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89) pridobijo
tudi pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145., in 147. in 149. člena ZPIZ-1,
vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen (3).
TO s področja bolezni srca:
•• hujša stanja po infarktu miokarda, po stopnji okvare srčne funkcije 50 – 100 %
o navedeni razpon v % se uporablja, če obstaja po miokardnem infarktu kronična koronarna insuficienca ali anevrizma srca ali organska motnja ritma ali
prevajanja, kar mora biti dokazano z EKG, Rtg ali drugimi metodami
•• okvara srca zaradi travme ali operacije, po stopnji srčne okvare srčne funkcije,
kar mora biti dokazano z EKG, Rtg ali drugimi metodami		
50 – 100 %
•• srčne napake (po stopnji srčne okvare srčne funkcije, kar mora biti dokazano z
EKG, Rtg ali drugimi metodami)					
50 – 90 %
•• višina okvare se določi glede na stopnjo okvare srčne funkcije. Pri okvari srčne
funkcije lažje stopnje se TO oceni od 50 – 60 %, pri okvari srednje stopnje se TO
oceni od 70 – 80 %, pri hujši okvari pa je TO nad 80 %.
Izbor preiskav za oceno srčne funkcije: klinični pregled, obremenitveni test (s komentarjem razlogov za predčasno prekinitev testa), UZ srca, primerjava skladnosti objektivnih
izvidov (npr. EF: MET). Izguba aerobne kapacitete (določena na osnovi obremenilnega
testiranja) ne more sama po sebi biti merilo za oceno TO. V pomoč je tudi izvid UZ srca,
vendar je pri interpretaciji izvidov treba upoštevati številne dodatne vplive.
Pri ocenjevanju stopnje TO pri boleznih desnega srca se upoštevata okvara pljuč in
okvara srca. Osnovi za oceno višine TO sta pljučna funkcija in UZ srca:
a) pri ventilatorni insufucienci z obremenitvijo desnega srca se TO določi v obsegu 70 - 80 %
b) pri globalni manifestni respiratorni insuficienci z obremenitvijo desnega srca se TO
določi v obsegu 80 - 100 %
Stopnjo TO ocenimo v stabilnem stanju osebe.
Datum nastanka TO se ugotavlja po zaključeni medicinski rehabilitaciji, 6 mesecev po
akutnem dogodku, z izvidom objektivne preiskave. Pri kroničnih boleznih srca se datum
nastanka TO ugotovi po stabilizaciji stanja z datumom izvida objektivne preiskave. Ocena TO po operaciji prirojene srčne napake je možna 1 leto po operaciji. Pri ocenjevanju
stopnje TO po operaciji srca se funkcijsko stanje srca ocenjuje šest mesecev po operaciji.
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Zaključek
Iz medicinske dokumentacije mora biti možno oceniti telesne zmogljivosti in duševne
sposobnosti delavca, iz česar sledi, da je kakovost medicinske dokumentacije ključna za
ustrezno oceno invalidnosti in preostale delazmožnosti:
—— Natančno in vsebinsko ustrezno izpolnjen obrazec (splošni/družinski zdravnik)
—— Priloženi specialistični izvidi z ustreznimi preiskavami, ki opredelijo
o obseg anatomske in/ali funkcionalne okvare oz. specialistično mnenje o
preostali funkcionalni zmožnosti prizadetega organa ali organskega sistema
o prognozo bolezni ali mnenje o možnosti izboljšanja, ustalitve ali poslabšanja
zdravstvenega stanja.
Ocena skladnosti zmogljivosti delavca s podatki o delovnem mestu je ključni in najzahtevnejši del ocenjevanja zmožnosti za delo.
Ocena invalidnosti in TO po zaključenem zdravljenju in rehabilitaciji.
Za oceno TO so potrebni dokazi o anatomski in funkcionalni prizadetosti srca in izgubi
aerobne kapacitete.
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Do leta 2050 se bo svetovno prebivalstvo,
starejše od 60 let, podvojilo na dve
milijardi. Starostno pogojene bolezni
bodo postale še večji družbeni izziv.
Zato želimo pomagati, da ljudje
ostanejo zdravi in aktivni tudi v zrelih letih,
pa naj bo to s pomočjo tarčnega
zdravljenja raka, zdravljenja srčno-žilnih

bolezni, rešitev za bolezni oči ali načine,
da ohranimo osebe z artritisom
gibljive.
Ker se življenje pri 60 letih pod nobenim
pogojem ne sme zaustaviti.
Če želite izvedeti, kako naše inovacije
pomagajo spreminjati življenja na bolje,
obiščite www.bayer.com/ari1901.

Več kot 33 milijonov
bolnikov zdravljenih
za 7 indikacij1, 2
Vabljeni na
novo spletno stran
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti
zdravila Xarelto
Xarelto® 10 mg / 15 mg / 20 mg ﬁlmsko
obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten
povzetek značilnosti zdravila!
 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena ﬁlmsko obložena
tableta vsebuje 10mg/15mg/20mg rivaroksabana. Pomožne snovi:
Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, titanov dioksid (E171),
rdeči železov oksid (E172). TERAPEVTSKE INDIKACIJE: 10mg:
Preprečevanje venske trombembolije (VTE) pri odraslih bolnikih po
načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena. 15mg/20mg: 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. Posebne
skupine bolnikov: samo za 15/20mg: za bolnike z zmerno ali hudo
okvaro ledvic veljajo posebna priporočila za odmerjanje. Ta priporočila
veljajo tudi za bolnike z GVT in PE, pri katerih je ocenjeno tveganje za
krvavitve večje od tveganja za ponovno GVT in PE. • Bolniki z načrtovano kardioverzijo: Zdravilo Xarelto se lahko uvede ali z zdravljenjem
nadaljuje pri bolnikih, pri katerih je potrebna kardioverzija. • Bolniki z
nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo, pri katerih je bila narejena perkutana
koronarna intervencija (PCI - Percutaneous Coronary Intervention) z
vstavitvijo žilne opornice: Pri bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo,
ki potrebujejo peroralno antikoagulacijsko zdravljenje, in pri katerih
je bila narejena perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo žilne
opornice, so izkušnje o uporabi zmanjšanega odmerka zdravila Xarelto 15 mg enkrat na dan (ali zdravila Xarelto 10 mg enkrat na dan pri
bolnikih z zmerno okvaro ledvic [očistek kreatinina 30 - 49 ml/min])
skupaj z zaviralcem P2Y12 do 12 mesecev omejene. 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

Samo za strokovno javnost.
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je zagotovljena ustrezna hemostaza. Po velikem kirurškem posegu na
kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. Po velikem kirurškem posegu
na kolenu se priporoča 2 tedenska zaščita. Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat
na dan, kar je tudi priporočeni največji odmerek. Zdravljenje GVT in
preprečevanje ponovne GVT in PE: Priporočeni odmerek za začetno
zdravljenje akutne GVT ali PE je prve tri tedne 15 mg dvakrat na dan,
nato pa 20 mg enkrat na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje ponovne GVT in PE. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost
na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim tveganjem
za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparinom, dalteparinom in drugimi), derivati
heparina (fondaparinuksom in drugimi), peroralnimi antikoagulanti
(varfarinom, apiksabanom, dabigatranom in drugimi) razen v primerih
zamenjave zdravljenja z ali na rivaroksaban ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje
prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra; bolezen
jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje
za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C;
nosečnost in dojenje. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI
UKREPI: Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje
z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. S
starostjo se tveganje za krvavitve lahko poveča. Zdravljenje z rivaroksabanom je treba prekiniti ob prvem pojavu hudega kožnega izpuščaja (tj. obsežen, intenziven in/ali mehurjast izpuščaj) ali katerega koli
znaka probčutljivosti, ki se pojavi hkrati s spremembami na sluznicah.
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 Xa-

relto: 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. 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 (pogostnost ni bila določljiva): angioedem
in alergijski edem, holestaza, hepatitis (vključno s hepatocelularno
poškodbo), trombocitopenija, Stevens – Johnsonov sindrom/toksična
epidermalna nekroliza. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je
le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer AG, 51368
Leverkusen, Germany Za nadaljnje informacije o zdravilu Xarelto, se lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000
Ljubljana Verzija: EU/7 (07/2017)
Reference: 1. Xarelto Povzetek glavnih značilnosti zdravila. 2. IMS
podatki januar 2017.
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ČE BI IZBIRALI ZASE,
ALI BI IZBRALI OBOJE,

UČINKOVITOST IN VARNOST?

Izberite učinkovitost in varnost z zdravilom ELIQUIS

Pri bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo je zdravilo ELIQUIS edini zaviralec faktorja Xa, ki je pokazal:
• boljše preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije v primerjavi z varfarinom1
• zmanjšano pojavnost večjih krvavitev v primerjavi z varfarinom1

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 ALT/AST > 2-kratne zgornje meje normale ali
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: Bristol-Myers Squibb/
Pﬁzer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1DH,
Velika Britanija. Datum zadnje revizije besedila: 19.10.2017
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
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SKRAJŠAN SPC
PRADAXA® 150 mg trde kapsule
Sestava: ena trda kapsula vsebuje 150 mg dabigatran eteksilata (v obliki mesilata). Terapevtske indikacije: 1. 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). 2. Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje
ponovitve GVT in PE pri odraslih (GVT/PE). Odmerjanje in način uporabe: SPAF: 300 mg Pradaxe (1 kapsula po 150 mg, 2×/dan). GVT/PE: 300 mg Pradaxe (1 kapsula po 150 mg,
2×/dan), po zdravljenju s parenteralnim antikoagulantom, ki naj traja najmanj 5 dni. Priporočeno zmanjšanje odmerka: bolniki, stari ≥ 80 let in bolniki, ki sočasno prejemajo verapamil:
dnevni odmerek Pradaxe po 220 mg (1 kapsula po 110 mg, 2×/dan). Razmisliti o zmanjšanju odmerka: bolniki, stari od 75 do 80 let, bolniki z zmerno ledvično okvaro, bolniki z
gastritisom, ezofagitisom ali gastroezofagealnim refluksom in drugi bolniki s povečanim tveganjem krvavitve: dnevni odmerek Pradaxe po 300 mg ali 220 mg je treba izbrati glede na
individualno oceno tveganja trombembolije in tveganja krvavitve. Ob neprenašanju Pradaxe je potreben nemuden posvet z zdravnikom, ki bo zdravilo zamenjal s sprejemljivim alternativnim
zdravljenjem za SPAF ali GVT/PE. Ocena ledvičnega delovanja: pri vseh bolnikih in zlasti starejših (> 75 let), je treba na podlagi izračuna CrCl oceniti ledvično delovanje pred začetkom
zdravljenja s Pradaxo, da bi lahko izključili bolnike s hudo ledvično okvaro. Ocena je potrebna pri sumu poslabšanja med zdravljenjem (na primer pri hipovolemiji, dehidraciji in v primeru
sočasne uporabe nekaterih zdravil). Pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro in starejših od 75 let ga je potrebno oceniti najmanj 1× letno ali po potrebi pogosteje v nekaterih
kliničnih razmerah, v katerih bi se lahko zmanjšalo ali poslabšalo. Oceniti ga je treba po Cockcroft-Gaultovi metodi. Trajanje uporabe: SPAF: zdravljenje je treba nadaljevati dolgoročno.
GVT/PE: trajanje zdravljenja je treba po skrbni presoji med koristijo zdravljenja in tveganjem krvavitve individualno prilagoditi. Kratkotrajno zdravljenje mora temeljiti na prehodnih dejavnikih
tveganja (kot so nedavna operacija, poškodba, imobilizacija), dolgotrajnejše pa na trajnih dejavnikih tveganja ali idiopatični GVT ali PE. Izpuščeni odmerek: pozabljen odmerek je treba
vzeti do 6 ur pred naslednjim, če pa manjka do naslednjega rednega 6 ur ali manj, ga je treba izpustiti. Pradaxa se ne sme prenehati jemati brez posveta z zdravnikom, posebej, če
se razvijejo simptomi v prebavilih, kot je dispepsija. Zamenjava Pradaxe s parenteralnim antikoagulantom: priporočljivo je počakati 12 ur po zadnjem odmerku. Zamenjava parenteralnega
antikoagulanta s Pradaxo: parenteralni antikoagulant je treba ukiniti in uvesti Pradaxo 0 do 2 uri pred naslednjim rednim odmerkom alternativnega zdravila ali ob njegovi ukinitvi, če
ga bolnik prejema neprekinjeno (npr. NFH). Prehod s Pradaxe na antagoniste vitamina K: pri CrCl ≥ 50 ml/min je zdravljenje z antagonistom vitamina K treba začeti 3 dni pred ukinitvijo
Pradaxe, pri CrCl ≥ 30 < 50 ml/min pa 2 dni pred ukinitvijo. Pradaxa lahko vpliva na INR, zato bi bil učinek antagonista vitamina K z INR meritvijo merodajen šele 2 dni po ukinitvi
Pradaxe; do tedaj je treba vrednosti INR previdno interpretirati. Prehod z antagonistov vitamina K na Pradaxo: antagoniste vitamina K je treba ukiniti, Pradaxo pa lahko uvedemo, kakor
hitro je INR < 2,0. Bolniki lahko med kardioverzijo (SPAF) nadaljujejo jemanje Pradaxe. Katetrska ablacija zaradi atrijske fibrilacije (SPAF) je mogoča pri bolnikih, ki jemljejo Pradaxo
150 mg 2×/dan; zdravljenja ni potrebno prekinjati. Bolnike s povečanim tveganjem za krvavitve je treba natančno spremljati. O prilagoditvi odmerka se odloči zdravnik na podlagi ocene
med možno koristjo in tveganjem. Pri odkrivanju bolnikov s povečanim tveganjem krvavitve zaradi povečane izpostavljenosti dabigatranu je lahko v pomoč koagulacijski test. Če je
izpostavljenost povečana, je zanje priporočeni zmanjšani odmerek 220 mg (1 kapsula po 110 mg 2×/dan). Če se pojavi klinično pomembna krvavitev, je treba zdravljenje prekiniti. Pri
bolnikih z gastritisom, ezofagitisom ali gastroezofagealnim refluksom je treba zaradi povečanega tveganja velike krvavitve v prebavilih presoditi o zmanjšanju odmerka. Ledvična
okvara; pri hudi ledvični okvari je Pradaxa kontraindicirana, pri blagi prilagajanje odmerka ni potrebno, pri zmerni pa je priporočeno 300 mg (1 kapsula po 150 mg 2×/dan). Pri bolnikih
z velikim tveganjem za krvavitve je treba presoditi o zmanjšanju odmerka Pradaxe na 220 mg (1 kapsula po 110 mg 2×/dan). Za bolnike z ledvično okvaro priporočajo natančen klinični
nadzor. Sočasna uporaba Pradaxe z blagimi do zmernimi zaviralci P-gp; pri amiodaronu ali kinidinu odmerka ni treba prilagoditi, pri verapamilu je priporočeno zmanjšanje odmerkov
(treba je jemati Pradaxo in verapamil hkrati). Telesna masa in spol: odmerka ni potrebno prilagajati, toda pri bolnikih s telesno maso < 50 kg je priporočeno natančno klinično
spremljanje. Za pediatrično populacijo uporaba zdravila Pradaxa pri indikaciji SPAF ni relevantna, pri indikaciji za GVT/PE varnost in učinkovitost Pradaxe pri otrocih (od rojstva do 18 let)
še nista raziskani. Način uporabe; kapsule je možno jemati z ali brez hrane. Potrebno jih je pogoltniti cele s kozarcem vode, da se olajša prehod v želodec. Kapsul bolniki ne smejo odpirati,
ker se lahko poveča nevarnost krvavitve. Kontraindikacije: preobčutljivost na učinkovino ali katero koli 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 (obstoječa ali nedavna razjeda v prebavilih, maligne novotvorbe, pri
katerih je velika verjetnost krvavitve; nedavna poškodba možganov ali hrbtenice, nedavna operacija na možganih, hrbtenici ali očeh; nedavna intrakranialna krvavitev, znane varice
požiralnika ali sum nanje, arteriovenske malformacije, žilne anevrizme ali večje intraspinalne ali intracerebralne žilne nepravilnosti); sočasno zdravljenje s katerim koli drugim
antikoagulantom (npr. NFH, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparin, dalteparin itd.), derivati heparina (fondaparinuks itd.), oralnimi anitkoagulanti (varfarin, rivaroksaban, apiksaban itd.),
razen v določenih primerih zamenjave antikoagulantne 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 z naslednjimi močnimi zaviralci P-gp (sistemskim ketokonazolom, ciklosporini,
itrakonazolom in dronedaronom), umetne srčne zaklopke, ki zahtevajo antikoagulantno zdravljenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: previdnost je potrebna pri: stanja s
povečanim tveganjem krvavitve (starejši ≥ 75 let), zmerna ledvična okvara, močni zaviralci P-gp, sočasno jemanje blagih do zmernih zaviralcev P-gp, majhna telesna masa, sočasno
zdravljenje z zaviralci agregacije trombocitov (ASK, klopidogrel), NSAR, SSRI, SNRI ali drugimi zdravili, ki lahko povzročijo motnje hemostaze; prirojene ali pridobljene motnje strjevanja
krvi, trombocitopenija ali okvare delovanja trombocitov, nedavna biopsija, večja poškodba, bakterijski endokarditis, ezofagitis, gastritis ali gastroezofagealni refluks, uporaba fibrinolitičnih
zdravil za zdravljenje akutne ishemične možganske kapi, kirurški in drugi medicinski posegi (nujna operacija ali nujni posegi, subakutna operacija ali subakutne intervencije, načrtovana
operacija, spinalna anestezija/epiduralna anestezija/lumbalna punkcija, pooperativno obdobje), bolniki, pri katerih obstaja med operacijo veliko tveganje smrti in ki imajo intrinzične
dejavnike tveganja za trombembolične dogodke; jetrna okvara, interakcije z induktorji P-gp, miokardni infarkt in bolniki z aktivnim rakom. Interakcije: zaviralci P-gp (ketokonazol,
dronedaron, itrakonazol, ciklosporin, takrolimus, verapamil, amiodaron, kinidin, klaritromicin, tikagrelor, posakonazol), induktorji P-gp (rifampicin, šentjanževka, karbamazepin ali fenitoin),
zaviralci proteaze (ritonavir), substrat P-gp (digoksin), antikoagulanti in zaviralci agregacije trombocitov (NFH, NMH, derivati heparina (fondaparinuksa, desirudina); trombolitiki in antagonisti
vitamina K, rivaroksaban, antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran, sulfinpirazon, NSAR, klopidogrel, ASA, LMWH), SSRI, SNRI, snovi, ki vplivajo na
želodčni pH (pantoprazol, ranitidin). Neželeni učinki: SPAF: Pogosti: anemija, epistaksa, krvavitev iz prebavil, trebušna bolečina, driska, dispepsija, navzea, kožna krvavitev, urogenitalna
krvavitev, tudi hematurija. Občasni: znižana raven hemoglobina, trombocitopenija, preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, znotrajlobanjska krvavitev, hematom, krvavitev, hemoptiza,
krvavitev iz zadnjika, krvavitev iz hemoroidov, razjeda v prebavilih, vključno z ezofagealno razjedo; gastroezofagitis, gastroezofagealna refluksna bolezen, bruhanje, disfagija, nenormalno
jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečanje ALA, povečanje AST. Redki: zmanjšanje hematokrita, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, povečanje
jetrnih encimov, hiperbilirubinemija, hemartroza, krvavitev na mestu vboda, na mestu vstavitve katetra, krvavitev pri poškodbi, na mestu incizije. Neznana pogostnost: bronhospazem.
GVT/PE: Pogosti: epistaksa, krvavitev iz prebavil, dispepsija, krvavitev iz zadnjika, kožna krvavitev, urogenitalna krvavitev, tudi hematurija. Občasni: anemija, preobčutljivost za zdravilo,
izpuščaj, pruritus, hematom, krvavitev, hemoptiza, trebušna bolečina, driska, navzea, krvavitev iz hemoroidov, razjeda v prebavilih, vključno z ezofagealno razjedo; gastroezofagitis,
gastroezofagealna refluksna bolezen, bruhanje, nenormalno jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečanje ALA, AST, jetrnih encimov; hemartroza, krvavitev
pri poškodbi. Redki: trombocitopenija, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, znotrajlobanjska krvavitev, disfagija, krvavitev na mestu vboda, na mestu vstavitve katetra, na mestu
incizije. Neznana pogostnost: znižana raven hemoglobina, zmanjšanje hematokrita, bronhospazem, hiperbilirubinemija. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje: Rp. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 01/2018.
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, s poškodbo jeter ali 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 11/2017.
V kolikor imate medicinsko vprašanje v povezavi z zdravilom podjetja Boehringer Ingelheim, Podružnica Ljubljana, Vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 01/5864-000 ali
pošljete vaše vprašanje na elektronski naslov: medinfo@boehringer-ingelheim.com.
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VAŠE PREDVIDEVANJE

B O L N I K O VA
PRIHODNOST
PR ADA X A ®
Vedno znova
potrjena varnost 2–14
Zagotovljeno izničenje učinka
prinaša dodatno varnost 1
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bisoprolol / perindopril

MOČ ZA
ŽIVLJENJE
c� ila
Brez dopla
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA COSYREL
SESTAVA*: Cosyrel 5 mg/5 mg filmsko obložene tablete: ena tableta vsebuje 5 mg bisoprololijevega fumarata (bis) in 5 mg argininijevega perindoprilata (per), Cosyrel 5 mg/10 mg filmsko obložene tablete: ena tableta vsebuje 5 mg bis in 10 mg per. TERAPEVTSKE
INDIKACIJE*: Zdravilo Cosyrel je indicirano kot nadomestna terapija za zdravljenje hipertenzije in/ali stabilne koronarne arterijske bolezni (pri
bolnikih z miokardnim infarktom in/ali revaskularizacijo v anamnezi) (Cosyrel 5 mg/5 mg in Cosyrel 5 mg/10 mg) in/ali stabilnega kroničnega
srčnega popuščanja z zmanjšano sistolično funkcijo levega prekata (le Cosyrel 5 mg/5 mg) pri odraslih bolnikih, ki so že urejeni s sočasnim jemanjem bisoprolola in perindoprila z isto kombinacijo jakosti. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE*: Običajno odmerjanje je ena tableta enkrat na
dan. Bolniki morajo biti vsaj 4 tedne stabilizirani z bisoprololom in s perindoprilom v enakem odmerku. Za začetno zdravljenje fiksna kombinacija
odmerkov ni priporočljiva. Za bolnike, stabilizirane na 2,5 mg bisoprolola in 2,5 mg perindoprila ali 2,5 mg bisoprolola in 5 mg perindoprila: ena
polovica tablete jakosti 5 mg/5 mg ali 5 mg/10 mg enkrat dnevno. Če je potrebna sprememba odmerjanja, je treba titracijo izvesti s posameznimi
učinkovinami. Ledvična okvara: priporočeni odmerek mora pri bolnikih z ledvično okvaro temeljiti na očistku kreatinina. Cosyrel 5 mg/5 mg: očistek
kreatinina ≥ 60 (ml/min): 1 tableta; 30 < očistek kreatinina < 60: ena polovica tablete; očistek kreatinina < 30: zdravilo ni primerno. Priporoča se
bolniku prilagojena titracija odmerkov posameznih učinkovin. Cosyrel 5 mg/10 mg: očistek kreatinina ≥ 60: ena polovica tablete; očistek kreatinina
< 60: zdravilo ni primerno. Jetrna okvara: odmerka ni treba prilagajati. Starejši bolniki: odmerjanje glede na delovanje ledvic. Pediatrična populacija: varnost in učinkovitost še nista bili dokazani. Uporaba zdravila ni priporočljiva. KONTRAINDIKACIJE*: Preobčutljivost na zdravilne učinkovine ali katero koli pomožno snov ali na kateri koli drug zaviralec angiotenzinske konvertaze (ACE); akutno srčno popuščanje ali med poslabšanji
srčnega popuščanja, ki zahtevajo i.v. inotropno zdravljenje; kardiogeni šok; atrioventrikularni blok 2. in 3. stopnje (brez srčnega spodbujevalnika);
sindrom bolnega sinusnega vozla; sinoatrijski blok; simptomatska bradikardija; simptomatska hipotenzija; huda oblika bronhialne astme ali kronične obstruktivne pljučne bolezni; hude oblike periferne arterijske okluzivne bolezni ali Raynaudovega sindroma; nezdravljen feokromocitom
(glejte poglavje Posebna opozorila in previdnostni ukrepi*); metabolna acidoza; angioedem v anamnezi, povezan s predhodnim zdravljenjem z
zaviralcem ACE; dedni ali idiopatični angioedem; drugo in tretje trimesečje nosečnosti (glejte poglavji Posebna opozorila in previdnostni ukrepi*
ter Plodnost, nosečnost in dojenje*); sočasna uporaba z zdravili, ki vsebujejo aliskiren, pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali z ledvično okvaro (hitrost glomerulne filtracije < 60 ml/min/1,73 m2) (glejte poglavja Posebna opozorila in previdnostni ukrepi*, Medsebojno delovanje* ter Farmakodinamične lastnosti*). POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI*: Hipotenzija: uvedbo zdravila morate skrbno spremljati pri bolnikih s hipovolemijo, pri tistih s hudo reninsko odvisno hipertenzijo, pri bolnikih s simptomatskim srčnim popuščanjem ter sočasno ledvično
insuficienco ali brez nje, z ishemično boleznijo srca ali možgansko-žilnimi boleznimi. Prehoden hipotenzivni odziv ni kontraindikacija za nadaljnje
odmerjanje, potem ko se krvni tlak poviša po povečanju volumna. Preobčutljivost/angioedem/angioedem črevesa: zdravilo Cosyrel morate takoj
ukiniti in bolnika spremljati vse do popolnega izginotja simptomov. Zdravljenje z antagonistom adrenergičnih receptorjev beta morate nadaljevati.
Angioedem lahko ob sočasnem edemu grla povzroči smrten izid. Jetrna odpoved: v redkih primerih so bili zaviralci ACE povezani s sindromom, ki
se je začel s holestatično zlatenico in napredoval v fulminantno jetrno nekrozo ter (včasih) smrt. Ob pojavu zlatenice ali izrazitega povečanja vrednosti jetrnih encimov morate zdravilo ukiniti. Etnična skupina: perindopril je lahko pri bolnikih črne rase manj učinkovit in pogosteje povzroča angioedem. Neproduktiven kašelj. Hiperkaliemija: pogosto spremljanje vrednosti kalija v serumu je potrebno pri bolnikih z ledvično insuficienco, ob
poslabšanju delovanja ledvic, starosti (> 70 let), sladkorni bolezni, dehidraciji, akutni dekompenzaciji srca, presnovni acidozi, sočasnem jemanju
diuretikov, ki varčujejo s kalijem, dodatkov kalija ali nadomestkov soli, ki vsebujejo kalij, in sočasnem jemanju drugih zdravil, povezanih s povečanjem kalija v serumu. Sočasna uporaba litija, zdravil, ki zadržujejo kalij, dodatkov kalija ali nadomestkov soli, ki vsebujejo kalij, zaviralcev kalcijevih
kanalčkov, antiaritmičnih zdravil razreda I in centralno delujočih antihipertenzivov: ni priporočljiva. Dvojna blokada sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): sočasna uporaba zaviralcev ACE, antagonistov receptorjev angiotenzina II ali aliskirena poveča tveganje za hipotenzijo, hiperkaliemijo in zmanjšano delovanje ledvic (vključno z akutno odpovedjo ledvic). Dvojna blokada sistema RAAS zato ni priporočljiva. Pri bolnikih z diabetično
nefropatijo se zaviralcev ACE in antagonistov receptorjev angiotenzina II ne sme uporabljati sočasno. Prekinitev zdravljenja: izogibati se je treba
nenadni prekinitvi zdravljenja. Odmerjanje morate zmanjševati postopno, s posameznimi učinkovinami, najbolje v obdobju dveh tednov. Bradikardija: če se med zdravljenjem srčna frekvenca v mirovanju zniža pod 50–55 utripov na minuto in ima bolnik simptome, povezane z bradikardijo,
morate odmerek zdravila Cosyrel zmanjšati z uporabo posameznih učinkovin s primernim odmerkom bisoprolola. Atrioventrikularni blok 1. stopnje,
zožitev aortne in mitralne zaklopke, hipertrofična kardiomiopatija, bolniki s sladkorno boleznijo in strogi post: uporabljati previdno. Prinzmetalova
angina: antagonisti adrenergičnih receptorjev beta lahko povečajo število in trajanje epizod angine. Ledvična okvara: dnevni odmerek morate prilagajati glede na bolnikov očistek kreatinina. Spremljajte vrednosti kalija in kreatinina. Pri bolnikih z obojestransko zožitvijo ledvične arterije ali
zožitvijo arterije v solitarni ledvici so opazili povečanje vrednosti sečnine v krvi in kreatinina v serumu; pri ledvičnožilni hipertenziji obstaja povečano tveganje za hudo hipotenzijo in ledvično insuficienco. Bolniki s presaditvijo ledvic ter bolniki s srčnim popuščanjem in od insulina odvisno sladkorno bolezenijo (tipa I), hudo okvaro ledvic, hudo okvaro jeter, restriktivno kardiomiopatijo, kongenitalno srčno boleznijo, hemodinamsko pomembno
organsko boleznijo srčnih zaklopk ali miokardnim infarktom v zadnjih 3 mesecih: ni izkušenj. Anafilaktoidne reakcije: poročane pri bolnikih, ki so
prestajali dializo z visokopretočnimi membranami; med aferezo lipoproteinov majhne gostote (LDL) z dekstransulfatom (bolniki so v redkih prime-
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rih doživeli smrtno nevarne anafilaktoidne reakcije - tovrstnim reakcijam so se izognili z začasno odtegnitvijo zaviralcev ACE pred vsako aferezo);
med desenzibilizacijskim zdravljenjem, npr. s strupom kožekrilcev (tovrstne reakcije so preprečili z začasno odtegnitvijo zaviralcev ACE, vendar so
se pri nehoteni ponovni izpostavljenosti spet pojavile). Nevtropenija/agranulocitoza/trombocitopenija/anemija: izjemno previdni morate biti pri
predpisovanju bolnikom s kolagensko žilno boleznijo, imunosupresivnim zdravljenjem, ali če jemljejo alopurinol ali prokainamid; priporočljivo je
redno merjenje števila levkocitov. Bronhospazmi (bronhialna astma, obstruktivne bolezni pljuč): sočasno je treba dajati bronhodilatatorje. Periferna
arterijska okluzivna bolezen: zlasti na začetku zdravljenja se lahko simptomi okrepijo. Anestezija: če je treba pred kirurškim posegom zdravljenje z
antagonisti adrenergičnih receptorjev beta prekiniti, je treba to storiti postopoma in z njimi popolnoma prenehati približno 48 ur pred anestezijo.
Zdravljenje morate prekiniti en dan pred operacijo. Psoriaza: uporaba le po skrbni oceni razmerja med koristjo in tveganjem. Feokromocitom: bisoprolol se lahko uporablja le v kombinaciji z antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa. Tirotoksikoza: zdravljenje lahko prikrije simptome tirotoksikoze. Nosečnost: zdravljenje je treba prekiniti in, če je primerno, začeti alternativno zdravljenje. MEDSEBOJNO DELOVANJE*: Kontraindicirano:
aliskiren pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali ledvično okvaro. Ni priporočljivo: antihipertenzivi, ki delujejo na osrednje živčevje, kot so klonidin in
drugi (npr. metildopa, moksonidin, rilmenidin), antiaritmična zdravila razreda I (npr. kinidin, disopiramid, lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon),
zaviralci kalcijevih kanalčkov tipa verapamil, v manjši meri tudi tipa diltiazem, aliskiren, sočasno zdravljenje z zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina, estramustin, diuretiki, ki varčujejo s kalijem (npr. triamteren, amilorid ...), kalij (soli), litij. Posebna pozornost: antidiabetiki (insulini, peroralni hipoglikemiki), nesteroidni antirevmatiki (NSAID) (vključno z acetilsalicilno kislino ≥ 3 g na dan), antihipertenzivna zdravila in vazodilatatorji, triciklični antidepresivi/antipsihotiki/anestetiki, simpatikomimetiki, zaviralci kalcijevih kanalčkov dihidropiridinskega tipa, kot sta
felodipin in amlodipin, antiaritmična zdravila razreda III (npr. amiodaron), parasimpatikomimetična zdravila, topikalni antagonisti adrenergičnih
receptorjev beta (npr. kapljice za oči za zdravljenje glavkoma), digitalisovi glikozidi, baklofen, diuretiki, ki ne varčujejo s kalijem, diuretiki, ki varčujejo s kalijem (eplerenon, spironolakton). Je treba upoštevati: meflokin, zaviralci monoaminooksidaze (z izjemo zaviralcev MAO-B), gliptini (linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin), zlato. PLODNOST, NOSEČNOST IN DOJENJE*: Zdravilo Cosyrel ni priporočljivo v prvem
trimesečju nosečnosti in med dojenjem ter je kontraindicirano v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti. O vplivu
zdravila Cosyrel na plodnost ni podatkov. VPLIV NA SPOSOBNOST VOŽNJE IN UPRAVLJANJA S STROJI*: Pri nekaterih bolnikih se
lahko zaradi nizkega krvnega tlaka zmanjša bolnikova sposobnost za vožnjo in upravljanje s stroji. NEŽELENI UČINKI*: Zelo pogosti: bradikardija. Pogosti: glavobol, omotica, vrtoglavica, disgevzija, parestezije, motnje vida, tinitus, poslabšanje srčnega popuščanja, hipotenzija in z njo
povezani učinki, občutek hladnosti ali odrevenelosti udov, kašelj, dispneja, bolečine v trebuhu, zaprtje, driska, navzea, bruhanje, dispepsija, izpuščaj, pruritus, mišični krči, astenija, utrujenost. Občasni: eozinofilija, hipoglikemija, hiperkaliemija, hiponatriemija, motnje razpoloženja, motnje spanja, depresija, zaspanost, sinkopa, palpitacije, tahikardija, AV motnje prevajanja, ortostatska hipotenzija, vaskulitis, bronhospazem, suha
usta, angioedem obraza, okončin, ustnic, sluznic, jezika ter glotisa in/ali grla, urtikarija, preobčutljivostne reakcije na svetlobo, pemfigoid, hiperhidroza, mišična oslabelost, artralgija, mialgija, ledvična insuficienca, erektilna disfunkcija, bolečina v prsih, splošno slabo počutje, periferni edem,
zvišana telesna temperatura, povečanje vrednosti sečnine v krvi, povečanje vrednosti kreatinina v krvi, padec. Redki: rinitis, nočne more, halucinacije, zmanjšano solzenje, okvare sluha, hepatitis, citolitični ali holestatični, preobčutljivostne reakcije (srbenje, pordelost, izpuščaj), motnje
potence, povečanje vrednosti jetrnih encimov, povečanje vrednosti bilirubina v krvi, povečanje vrednosti trigliceridov. Zelo redki: agranulocitoza,
pancitopenija, levkopenija, nevtropenija, trobmocitopenija, hemolitična anemija pri bolnikih s prirojenim pomanjkanjem glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, zmedenost, konjunktivitis, aritmija, angina pektoris, miokardni infarkt in možganska kap, verjetno sekundarno po preveliki hipotenziji pri bolnikih s povečanim tveganjem, eozinofilna pljučnica, pankreatitis, multiformni eritem, alopecija, antagonisti adrenergičnih receptorjev
beta lahko sprožijo ali poslabšajo psoriazo oziroma povzročijo psoriazi podoben izpuščaj, akutna ledvična odpoved, zmanjšanje vrednosti hemoglobina in hematokrita. PREVELIKO ODMERJANJE*: Najpogostejši znaki pri prevelikem odmerjanju antagonistov adrenergičnih receptorjev beta so lahko bradikardija, hipotenzija, bronhospazem, akutno srčno popuščanje in hipoglikemija. Zdravljenje prekinemo in bolniku zagotovimo podporno in simptomatsko zdravljenje. Simptomi prevelikega odmerjanja zaviralcev ACE lahko vključujejo hipotenzijo, cirkulacijski šok,
motnje elekrolitov, ledvično odpoved, hiperventilacijo, tahikardijo, palpitacije, bradikardijo, omotico, anksioznost in kašelj. Priporočeno zdravljenje prevelikega odmerjanja je intravenska infuzija raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %). Če se pojavi hipotenzija, bolnika namestite v
položaj za šok. Perindopril lahko odstranite iz splošnega krvnega obtoka s hemodializo. FARMAKODINAMIČNE LASTNOSTI*: Bisoprolol je
visoko selektiven antagonist adrenergičnih receptorjev beta-1, ki nima niti intrinzične stimulativne aktivnosti niti pomembnejših učinkov na
stabilizacijo membran. Perindopril je zaviralec angiotenzinske konvertaze, encima, ki pretvarja angiotenzin I v angiotenzin II. PAKIRANJE*: 30
tablet. NAČIN PREDPISOVANJA IN IZDAJE ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept. DATUM ZADNJE REVIZIJE: 1. 1. 2016 *Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Celoten povzetek glavnih značilnosti
zdravila in podrobnejše informacije so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet:
Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, tel.: 01/563 48 11, www.servier.si.
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V celotni raziskavi PLATO so z zdravilom Brilique 90 mg dosegli 21 % relativno zmanjšanje tveganja (1,1 % ARR)
za smrt zaradi srčno-žilnih dogodkov po 12 mesecih v primerjavi s klopidogrelom (p = 0,001).1

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 ticagrelorja 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.
Način uporabe: Za peroralno uporabo. Zdravilo Brilique
se lahko jemlje s hrano ali brez nje. Bolniki, ki tablete/tablet
ne morejo pogoltniti cele/celih, lahko tablete zdrobijo v
droben prašek, ki ga zmešajo s pol kozarca vode in takoj
popijejo. Kozarec morajo nato splakniti z dodatnega pol
kozarca vode in to vodo popiti. Tako pripravljeno mešanico
se lahko daje tudi po nazogastrični sondi (CH8 ali več).
Pomembno je, da se nazogastrično sondo po dajanju
mešanice spere z vodo.
Kontraindikacije: Preobčutljivost na 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), ker lahko bistveno poveča izpostavljenost
ticagrelorju.Opozorila in previdnostni ukrepi: Ticagrelor je
treba previdno uporabljati pri bolnikih, nagnjenim h krvavit-

vam (npr. zaradi nedavne poškodbe, nedavne operacije,
koagulacijskih motenj, aktivne ali nedavne gastrointestinalne
krvavitve) in pri bolnikih, sočasno zdravljenih z zdravili,
ki lahko povečajo tveganje krvavitev (npr. nesteroidna
protivnetna zdravila (NSAID), peroralni antikoagulansi in/
ali fibrinolitiki) v 24 urah od uporabe 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.
Bolniki z AKS in predhodno ishemično možgansko kapjo
lahko prejemajo zdravljenje s ticagrelorjem do 12 mesecev (študija PLATO). 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

Dodatne informacije so na voljo pri družbi AstraZeneca UK Limited,
Podružnica v Sloveniji, Verovškova 55, 1000 Ljubljana, t. 01/51 35 600.

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

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: 18.5.2017 SI-0061
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.
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA:

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
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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,
Način in režim izdaje
astenija, utrujenost. Pakiranje:
in izdaja
zdravila
jena
le na
recept.
Imetnik
dovoljenja
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z zdravilom:
Merck
d.o.o.,
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Datum
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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., Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana, tel.: 01 5603 810, faks: 01 5603 830; e-pošta: info@merck.si SI/CON CO/0817/0009 ; 08/2017
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SRČNI UTRIP POD NADZOROM

filmsko obložene tablete
5 mg in 7,5 mg

ivabradin

Nosečnost, dojenje in ženske v rodni dobi, ki ne uporabljajo zanesljivih kontracepcijskih metod. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Posebna opozorila Srčna frekvenca lahko med zdravljenjem precej niha. Ko določate srčno frekvenco v mirovanju pred uvedbo zdravljenja z ivabradinom ter pri bolnikih, ki jemljejo ivabradin in pri katerih menite, da je treba odmerek
titrirati, morate zato razmisliti o zaporednem merjenju srčne frekvence, EKG-ju ali 24-urnem ambulantnem spremljanju. To velja
tudi za bolnike z nizko srčno frekvenco, zlasti če se zniža pod 50 utripov na minuto, ali po zmanjšanju odmerka. Ivabradin ni
učinkovit pri zdravljenju ali preprečevanju srčnih aritmij in verjetno izgubi učinkovitost ob pojavu tahiaritmije (npr. ventrikularne ali supraventrikularne tahikardije). Ivabradin torej ni priporočljiv pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo ali drugimi srčnimi aritmijami,
ki motijo delovanje sinusnega vozla. Pri bolnikih, ki jemljejo ivabradin, se tveganje za razvoj atrijske fibrilacije poveča. Atrijska
fibrilacija je bolj pogosta pri bolnikih, ki sočasno jemljejo amiodaron ali močne antiaritmike skupine I, zato je treba te bolnike
obvestiti o znakih in simptomih atrijske fibrilacije in jim svetovati, naj se ob njihovem pojavu obrnejo na svojega zdravnika.
Bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem z motnjami intraventrikularne prevodnosti (levokračni blok, desnokračni blok) in
prekatno dissinhronijo je treba pozorno spremljati. Ivabradin ni priporočljiv pri bolnikih z atrioventrikularnim blokom 2. stopnje.
Dodatne učinkovitosti ivabradina v kombinaciji z dihidropiridinskimi kalcijevimi antagonisti niso ugotovili. Srčno popuščanje
mora biti stabilno, preden se odločite za zdravljenje z ivabradinom. Jemanje ivabradina takoj po možganski kapi ni priporočljivo, ker ni podatkov za uporabo pri tovrstnih stanjih. Ivabradin vpliva na delovanje mrežnice. Če se pojavi kakršnokoli nepričakovano poslabšanje vidne funkcije, razmislite o prekinitvi zdravljenja. Previdnostni ukrepi Podatki pri bolnikih z blago do zmerno hipotenzijo so omejeni, zato morate pri njih ivabradin uporabljati previdno. Ivabradina se morate izogibati pri bolnikih, ki
imajo prirojeni sindrom podaljšanega intervala QT ali jemljejo zdravila, ki ga podaljšujejo. Zniževanje srčne frekvence, ki ga
povzroči ivabradin, lahko dodatno podaljša interval QT, kar lahko povzroči hude aritmije, zlasti torsades de pointes. Zdravilo
Bixebra 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 Farmakodinamično medsebojno delovanje Sočasna uporaba ni priporočljiva Sočasna uporaba zdravil, ki podaljšujejo interval QT, ni priporočljiva. Sočasna uporaba, ki zahteva posebno previdnost Antikaliuretični diuretiki (tiazidni diuretiki in diuretiki
zanke): hipokaliemija lahko poveča tveganje za aritmijo. Farmakokinetično medsebojno delovanje Medsebojno delovanje zaviralcev ali pospeševalcev citokroma P450 3A4 ter ivabradina lahko klinično pomembno vpliva na njegovo presnovo in farmakokinetiko. Izogibati se je treba grenivkinemu soku. Plodnost, nosečnost in dojenje Ivabradin je kontraindiciran med nosečnostjo
in dojenjem. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji Ivabradin lahko povzroča prehodno svetlikanje (predvsem
fosfenov). Na ta pojav morajo biti še posebej pozorni pri bolnikih, ki vozijo ali upravljajo stroje v pogojih, kjer se lahko jakost
svetlobe nenadno spreminja; zlasti med nočno vožnjo. Neželeni učinki Zelo pogosto se pojavi svetlikanje (fosfeni). Pogosti
neželeni učinki so zamegljen vid, glavobol (večinoma v prvem mesecu zdravljenja), omotica (verjetno povezana z bradikardijo),
bradikardija, atrioventrikularni blok 1. stopnje (podaljšan interval PQ na elektrokardiogramu), ventrikularne ekstrasistole, atrijska
fibrilacija in nenadzorovan krvni tlak. Ostali neželeni učinki so občasni, redki ali zelo redki. Imetnik dovoljenja za promet
z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Samo na zdravniški
recept. Oprema 56 filmsko obloženih tablet po 5 mg ali 7,5 mg ivabradina. Datum zadnje revizije besedila 16. 1. 2017.

Pred predpisovanjem zdravila preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Objavljen je na www.krka.si.
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija, www.krka.si
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Krkin ivabradin visoke kakovosti
Sestava Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg oz. 7,5 mg ivabradina v obliki ivabradinijevega klorida. Terapevtske indikacije Simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris Ivabradin je indiciran za simptomatsko zdravljenje kronične
stabilne angine pektoris pri odraslih s koronarno arterijsko boleznijo z normalnim sinusnim ritmom in srčno frekvenco 70 ali več
utripov na minuto. Ivabradin je indiciran pri odraslih, pri katerih so antagonisti adrenergičnih receptorjev beta kontraindicirani
ali jih bolniki ne prenašajo, ali v kombinaciji z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta pri bolnikih, ki kljub optimalnemu
odmerku antagonistov adrenergičnih receptorjev beta nimajo urejene bolezni. Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja Ivabradin je indiciran za zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja II. do IV. razreda po funkcijski razvrstitvi Newyorškega društva
za srce (NYHA) s sistolično disfunkcijo, pri bolnikih v sinusnem ritmu, pri katerih je srčna frekvenca 75 ali več utripov na minuto,
v kombinaciji s standardno terapijo, vključno z zdravljenjem z antagonistom adrenergičnih receptorjev beta oz. tudi ko je
zdravljenje z njim kontraindicirano ali ga bolnik ne prenaša dobro. Odmerjanje in način uporabe Odmerjanje Simptomatsko
zdravljenje kronične stabilne angine pektoris Priporočljivo je, da se o uvedbi zdravljenja oz. povečanju odmerka odločate v skladu
z razpoložljivimi zaporednimi meritvami srčne frekvence, EKG-jem oz. 24-urnim ambulantnim spremljanjem. Začetni odmerek
ivabradina ne sme presegati 5 mg dvakrat na dan pri bolnikih, mlajših od 75 let. Glede na uspeh zdravljenja, vpliv na srčno frekvenco in prisotnost simptomov, povezanih z bradikardijo, lahko odmerek po 3 do 4 tednih ustrezno titrirate navzgor ali navzdol. Vzdrževalni odmerek ne sme presegati 7,5 mg dvakrat na dan. Če se simptomi angine pektoris ne izboljšajo v 3 mesecih
po uvedbi zdravljenja, morate zdravljenje z ivabradinom prekiniti. Zdravljenje morate prav tako prekiniti, če srčna frekvenca
ostane pod 50 utripov na minuto ali če simptomi bradikardije vztrajajo kljub zmanjšanju odmerka. Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja Zdravljenje lahko začnete le pri bolnikih s stabilnim srčnim popuščanjem. Običajni priporočeni začetni odmerek
ivabradina je 5 mg dvakrat na dan. Glede na uspeh zdravljenja, vpliv na srčno frekvenco in prisotnost simptomov, povezanih
z bradikardijo, lahko odmerek po 2 tednih zdravljenja ustrezno titrirate navzgor ali navzdol. Vzdrževalni odmerek ne sme presegati 7,5 mg dvakrat na dan. Zdravljenje morate prekiniti, če srčna frekvenca ostane pod 50 utripov na minuto ali če simptomi
bradikardije vztrajajo. Posebne skupine bolnikov Pri bolnikih, starih 75 let ali več, morate razmisliti o manjšem začetnem odmerku
(2,5 mg dvakrat na dan), ki ga lahko povečate, če je potrebno. Pri bolnikih z ledvično okvaro in kreatininskim očistkom več kot
15 ml/min odmerka ni treba prilagajati. Za bolnike s kreatininskim očistkom manj kot 15 ml/min ni podatkov, zato je pri predpisovanju ivabradina potrebna previdnost. Pri bolnikih z blago jetrno okvaro odmerka ni treba prilagajati. Pri predpisovanju
ivabradina bolnikom z zmerno jetrno okvaro je potrebna previdnost. Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro je ivabradin kontraindiciran. Varnost in učinkovitost ivabradina pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja pri otrocih, mlajših od 18 let, nista bili
dokazani. Način uporabe Bolniki morajo tablete jemati peroralno dvakrat na dan, eno zjutraj in eno zvečer, med obrokom.
Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Srčna frekvenca v mirovanju pod
70 utripov na minuto pred zdravljenjem. Kardiogeni šok. Akutni miokardni infarkt. Huda hipotenzija (< 90/50 mm Hg). Hudo
jetrno popuščanje. Sindrom bolnega sinusnega vozla. Sinoatrijski blok. Nestabilno ali akutno srčno popuščanje. Odvisnost od
srčnega spodbujevalnika (srčna frekvenca, 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), makrolidni antibiotiki (klaritromicin, eritromicin, josamicin, telitromicin), zaviralci proteaze HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon. Kombinacija z verapamilom ali diltiazemom, zmernima zaviralcema citokroma P450 3A4, ki znižujeta srčno frekvenco.

Repatha® 140 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku (evolokumab) –
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem si preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti
zdravila. Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Poročati je potrebno o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravila. SESTAVA ZDRAVILA: En napolnjen injekcijski peresnik vsebuje 140 mg
evolokumaba v 1 ml raztopine. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Pri odraslih s primarno hiperholesterolemijo
(heterozigotno družinsko in nedružinsko) ali mešano dislipidemijo, kot dodatek dieti (1) v kombinaciji s
statinom ali statinom z drugimi zdravili za zniževanje lipidov pri bolnikih, ki ne morejo doseči ciljnega
holesterola LDL z največjim toleriranim odmerkom statina, ali (2) samo ali v kombinaciji z drugimi zdravili
za zniževanje lipidov pri bolnikih, ki ne prenašajo statinov, ali pri katerih so statini kontraindicirani. Pri
odraslih in mladostnikih, starih 12 let ali več, s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo v kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje lipidov. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Pred uvedbo zdravila
Repatha® je treba izključiti druge vzroke hiperlipidemije ali mešane dislipidemije (npr. nefrotski sindrom,
hipotiroidizem). Primarna hiperholesterolemija in mešana dislipidemija pri odraslih: Priporočeni odmerek
zdravila Repatha® je 140 mg na vsaka dva tedna ali 420 mg enkrat na mesec; ta dva odmerka sta
klinično enakovredna. Homozigotna družinska hiperholesterolemija pri odraslih in mladostnikih, starih
12 let ali več: Priporočeni začetni odmerek je 420 mg enkrat na mesec. Če ni dosežen klinično pomemben
odziv, je mogoče po 12 tednih zdravljenja pogostnost uporabe povečati na 420 mg enkrat na 2 tedna.
Bolniki, zdravljeni z aferezo, lahko začnejo zdravljenje s 420 mg na vsaka 2 tedna, da se ujema z njihovim
razporedom afereze. Bolniki z okvaro ledvic: Bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba
prilagoditi, za bolnike s hudo okvaro ledvic (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) glejte spodaj. Bolniki z okvaro
jeter: Bolnikom z blago okvaro jeter odmerka ni treba prilagoditi, za bolnike z zmerno do hudo okvaro jeter
glejte spodaj. Starejši bolniki (stari ≥ 65 let): Odmerka ni treba prilagoditi. Pediatrična populacija: Varnost
in učinkovitost zdravila Repatha® pri otrocih do 18. leta starosti nista dokazani za indikaciji primarna
hiperholesterolemija in mešana dislipidemija. Varnost in učinkovitost zdravila Repatha® pri otrocih do
12. leta starosti nista dokazani za indikacijo homozigotna družinska hiperholesterolemija. Način uporabe:
Za subkutano injiciranje v trebuh, stegno ali nadlaket. Zdravila Repatha® se ne sme dajati intravensko ali
intramuskularno. Odmerek 420 mg enkrat na mesec ali na 2 tedna je treba injicirati s tremi napolnjenimi
injekcijskimi peresniki zapored v 30 minutah. Zdravilo Repatha® je namenjeno za samoinjiciranje, potem
ko bolnik opravi ustrezno usposabljanje. Zdravilo Repatha® lahko injicira tudi oseba, ki se je usposobila
za njegovo dajanje. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno
snov. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (opredeljeno
kot eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) je treba zdravilo Repatha® uporabljati previdno. Pri bolnikih z zmerno
okvaro jeter so ugotovili manjšo celokupno izpostavljenost evolokumabu, ki lahko zmanjša učinek na
znižanje LDLH, Zato je lahko pri takšnih bolnikih potreben natančen nadzor. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter
(Child-Pugh C) je treba zdravilo Repatha® uporabljati previdno. Pokrovček igle na steklenem napolnjenem
injekcijskem peresniku je izdelan iz suhe naravne gume (derivat lateksa), ki lahko povzroči alergijske
reakcije. To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar pomeni, da je praktično
„brez natrija“. INTERAKCIJE: Če je statin uporabljen v kombinaciji z zdravilom Repatha®, odmerka statina
ni treba prilagoditi. POVZETEK NEŽELENIH UČINKOV: Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): gripa, nazofaringitis, okužba zgornjih dihal, izpuščaj, navzea, bolečina v hrbtu, artralgija, reakcije na mestu injiciranja.
Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100): urtikarija. FARMACEVTSKI PODATKI: Shranjujte v hladilniku (2 °C 8 °C). Ne zamrzujte. Ko zdravilo Repatha® vzamete iz hladilnika, je lahko shranjeno na sobni temperaturi
(do 25 °C) v originalni škatli in ga je treba uporabiti v 1 mesecu. NAČIN IN REŽIM PREDPISOVANJA
TER IZDAJE ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept – Rp. IMETNIK DOVOLJENJA ZA
PROMET: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nizozemska. Dodatna pojasnila lahko dobite v lokalni pisarni: Amgen zdravila d.o.o., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana. DATUM ZADNJE
REVIZIJE BESEDILA: Februar 2017. DATUM PRIPRAVE INFORMACIJE: Marec 2018. Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.
Literatura: 1. Robinson JG et al. JAMA 2014;311:1870–82; 2. Stroes E et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:2541–
8; 3. Raal FJ et al. Lancet 2015;385:341–50; 4. Raal FJ et al. The Lancet 2015; 385:331–40; 5. Blom DJ et al.
N Engl J Med 2014;370:1809–19; 6. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Repatha®, Amgen.
SLHR-SL-P-145-0815-112886(4)a(1)b

*Podatki randomiziranega, dvojno slepega, s placebom in
ezetimibom kontroliranega multicentričnega mednarodnega
preskušanja (LAPLACE-2), ki je zajelo 1896 bolnikov s primarno
hiperholesterolemijo ali mešano dislipidemijo. V povprečju 10. in
12. tedna je od 86 do 95 % bolnikov, zdravljenih s enim ali drugim
odmerkom zdravila Repatha® v kombinaciji s statinom, doseglo
holesterol LDL <1,8 mmol/l.1 Med bolniki, ki so prejemali samo statin,
je doseglo holesterol LDL <1,8 mmol/l od 2 do 39 % bolnikov.3 Med
bolniki, ki so prejemali atorvastatin in ezetimib, je doseglo holesterol
LDL <1,8 mmol/l od 17 do 62 % bolnikov.1
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Za simptomatske bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem in kronično stabilno angino pektoris*.

* v skladu z indikacijo

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PROCORALAN
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). Vsebuje laktozo monohidrat kot pomožno snov.
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 (u/min). 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 u/min, 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 nad 60 u/min, 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 u/min, ali zmanjšate na 2,5 mg dvakrat na dan (polovica 5‑mg tablete dvakrat na dan), če je SF med mirovanjem vztrajno pod 50 u/min ali se pojavijo
simptomi, povezani z bradikardijo. Za obe indikaciji: Če se med zdravljenjem SF vztrajno znižuje pod 50 u/min 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 u/min 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 (glejte poglavje Interakcije*), 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 STROJEV*: upoštevati morate možen nastanek prehodnih pojavov svetlikanja.
NEŽELENI UČINKI*: Zelo pogosti: pojavi svetlikanja (fosfeni). Pogosti: glavobol, zamegljen vid, omotica, bradikardija, atrioventrikularni blok 1. stopnje (podaljšan interval PQ elektrokardiograma),
ventrikularne ekstrasistole, nenadzorovan krvni tlak, atrijska fibrilacija. Občasni: eozinofilija, hiperurikemija, sinkopa, diplopija, okvara vida, vrtoglavica, palpitacije, supraventrikularne ekstrasistole,
hipotenzija, dispneja, slabost, zaprtje, diareja, bolečina v trebuhu, angioedem, izpuščaj, mišični spazmi, astenija, utrujenost, povečanje kreatinina v krvi, podaljšanje intervala QT na EKG. Redki: eritem,
srbenje, urtikarija, občutek slabosti. Zelo redki: atrioventrikularni blok 2. in 3. stopnje, sindrom bolnega sinusnega vozla. PREVELIKO 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: 11. 1. 2018. Imetnik dovoljenja za promet: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot,
92284 Suresnes cedex, Francija. *Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Celoten povzetek glavnih značilnosti
zdravila in podrobnejše informacije so na voljo pri: Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, tel: 01 563 48 11, www.servier.si.
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30 KLJUČNIH DNI
Ima vaš bolnik s srčnim popuščanjem simptome?*

30
ACINŠINLOB
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ČAS JE ZA ENTRESTO

®1

* Odrasel bolnik s simptomatskim kroničnim srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem levega prekata.
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ČAS JE ZA ENTRESTO® 1
• 38% zmanjšano tveganje za ponovno
hospitalizacĳo zaradi srčnega
popuščanja v primerjavi z enalaprilom
v obdobju 30 dni po odpustu.2

30

• Izboljšanje kakovosti življenja v
primerjavi z enalaprilom.3
• Manj prekinitev zdravljenja zaradi
neželenih učinkov v primerjavi z
enalaprilom.3

ACINŠINLOB

ACINŠINLOB

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA ENTRESTO®
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem
koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8 povzetka glavnih značilnosti zdravila, kako poročati
o neželenih učinkih.
Ime zdravila: Entresto 24 mg/26 mg ﬁlmsko obložene tablete, Entresto 49 mg/51 mg ﬁlmsko obložene tablete,
Entresto 97 mg/103 mg ﬁlmsko obložene tablete. Sestava: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 24,3 mg sakubitrila
in 25,7 mg valsartana oziroma 48,6 mg sakubitrila in 51,4 mg valsartana oziroma 97,2 mg sakubitrila in 102,8 mg
valsartana (v obliki kompleksa natrĳeve soli sakubitrila in valsartana). Indikacĳa: Zdravilo Entresto je indicirano za
zdravljenje simptomatskega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem pri odraslih bolnikih.
Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek zdravila Entresto je ena tableta 49 mg/51 mg dvakrat na dan. Odmerek je
treba na 2-4 tedne podvojiti do ciljnega odmerka, ki je ena tableta 97 mg/103 mg dvakrat na dan, in pri tem upoštevati,
kako bolnik prenaša zdravilo. Če imajo bolniki težave s prenašanjem zdravila (sistolični krvni tlak, ki ne presega
95 mmHg, simptomatsko hipotenzĳo, hiperkaliemĳo, moteno delovanje ledvic), je priporočeno prilagajanje odmerjanja
sočasnih zdravil oziroma začasno znižanje odmerka ali prekinitev odmerjanja zdravila Entresto. Pri bolnikih, ki ne
jemljejo zaviralcev ACE ali zaviralcev receptorjev angiotenzina II ali jemljejo nizke odmerke teh zdravil, je pri uporabi
zdravila Entresto priporočen začetni odmerek 24 mg/26 mg dvakrat na dan in počasna titracĳa odmerka (podvajanje
odmerka na 3-4 tedne). Zdravila se ne sme uvajati bolnikom, pri katerih koncentracĳa kalĳa v serumu presega 5,4
mmol/l ali imajo sistolični krvni tlak pod 100 mmHg. Pri bolnikih s sistoličnim krvnim tlakom 100 do 110 mmHg velja
razmisliti o začetnem odmerku 24 mg/26 mg dvakrat na dan. Zdravila Entresto se ne sme odmerjati sočasno z
zaviralcem ACE ali zaviralcem receptorjev angiotenzina II. Ker pri sočasni uporabi z zaviralcem ACE obstaja tveganje
za angioedem, se ga ne sme uvesti prej kot po preteku 36 ur od prekinitve zdravljenja z zaviralcem ACE. Pri starejših
bolnikih je treba odmerek prilagoditi njihovi ledvični funkcĳi. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo glomerulne
ﬁltracĳe 30-60 ml/min/1,73 m2) je treba razmisliti o začetnem odmerku 24 mg/26 mg dvakrat na dan. Pri bolnikih s hudo
okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo glomerulne ﬁltracĳe <30 ml/min/1,73 m2) je pri uporabi zdravila Entresto potrebna
previdnost in priporočeni začetni odmerek je 24 mg/26 mg dvakrat na dan. Pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo
uporaba zdravila Entresto ni priporočena. Pri bolnikih z zmerno okvaro jeter (Child-Pugh stopnje B) oziroma z vrednostmi
aspartat aminotransferaze (AST) ali alanin aminotransferaze (ALT), ki več kot dvakrat presegajo zgornjo mejo normalnih
vrednosti, je pri uporabi zdravila Entresto potrebna previdnost in priporočeni začetni odmerek je 24 mg/26 mg dvakrat
na dan. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter, biliarno cirozo ali holestazo (Child-Pugh stopnje C) je uporaba zdravila Entresto
kontraindicirana. Varnost in učinkovitost zdravila Entresto pri otrocih in mladostnikih, starih manj kot 18 let, nista bili
dokazani. V prvem trimesečju nosečnosti uporaba zdravila Entresto ni priporočena, v drugem in tretjem trimesečju
pa je kontraindicirana. Uporaba zdravila v času dojenja ni priporočena. Pri vožnji in upravljanju s stroji je treba
upoštevati, da občasno lahko pride do omotičnosti ali utrujenosti. Kontraindikacĳe: Preobčutljivost na sakubitril,
valsartan ali katero koli pomožno snov. Sočasna uporaba z zaviralci ACE. Zdravila Entresto se ne sme odmerjati prej
kot po preteku 36 ur od prekinitve zdravljenja z zaviralcem ACE. Anamneza angioedema zaradi predhodnega zdravljenja
z zaviralcem ACE ali zaviralcem angiotenzinskih receptorjev. Dedni ali idiopatski angioedem. Sočasna uporaba z
zdravili, ki vsebujejo aliskiren, pri bolnikih s sladkorno boleznĳo in pri bolnikih z okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo
glomerulne ﬁltracĳe <60 ml/min/1,73 m2). Huda okvara jeter, biliarna ciroza ali holestaza. Drugo in tretje trimesečje
nosečnosti. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Dvojno zaviranje sistema renin angiotenzin-aldosteron
(sistema RAA): Kombinacĳa zdravila Entresto z zaviralcem ACE je kontraindicirana, ker povečuje tveganje za angioedem.
Zdravljenja z zdravilom Entresto se ne sme uvesti prej kot po preteku 36 ur od odmerjanja zadnjega odmerka zaviralca
ACE. Če bolnik prekine zdravljenje z zdravilom Entresto, se zdravljenja z zaviralcem ACE ne sme začeti prej kot po
preteku 36 ur od odmerjanja zadnjega odmerka zdravila Entresto. Kombinacĳa zdravila Entresto z neposrednim
zaviralcem renina, kot je aliskiren, ni priporočena. Kombinacĳa zdravila Entresto z zdravili, ki vsebujejo aliskiren, je
kontraindicirana pri bolnikih s sladkorno boleznĳo in pri bolnikih z okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo glomerulne
ﬁltracĳe <60 ml/min/1,73 m2). Zdravilo Entresto vsebuje valsartan, zato se ga ne sme odmerjati sočasno z drugim
zdravilom, ki vsebuje zaviralec angiotenzinskih receptorjev. Hipotenzĳa: Zdravila se ne sme uvajati, če sistolični krvni
tlak pri bolniku ne znaša ≥100 mmHg. Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo Entresto, so poročali o primerih
simptomatske hipotenzĳe, zlasti pri bolnikih, ki so bili stari 65 let ali več, pri bolnikih z ledvičnim obolenjem in bolnikih
z nizkim sistoličnim krvnim tlakom (<112 mmHg). Ob začetku zdravljenja oziroma med titriranjem odmerka zdravila
Entresto je treba rutinsko spremljati krvni tlak. Če pride do hipotenzĳe, je priporočeno znižanje odmerka ali prekinitev
zdravljenja z zdravilom Entresto. Razmisliti je treba o prilagajanju odmerjanja diuretikov, sočasno uporabljanih
antihipertenzivov in odpravljanju drugih vzrokov hipotenzĳe (na primer hipovolemĳe). Pomanjkanje natrĳa in/ali
hipovolemĳo je treba odpraviti pred začetkom zdravljenja z zdravilom Entresto, vendar je pri izvajanju takšnih korektivnih
ukrepov potreben skrben razmislek zaradi tveganja za volumsko preobremenitev. Moteno delovanje ledvic: Pregled
bolnikov s popuščanjem srca mora vedno vključevati oceno ledvične funkcĳe. Pri bolnikih z blago in zmerno okvaro
ledvic je tveganje za razvoj hipotenzĳe povečano. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je tveganje za hipotenzĳo lahko
najbolj povečano. Pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo uporaba zdravila Entresto ni priporočena. Zmanjšanje
delovanja ledvic: Uporaba zdravila Entresto je lahko povezana z zmanjšanim delovanjem ledvic, zato je treba pri
bolnikih s klinično pomembnim zmanjšanjem delovanja ledvic razmisliti o znižanju odmerjanja zdravila. Dehidracĳa
ali sočasna uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil lahko to tveganje še povečata. Hiperkaliemĳa: Zdravila se ne
sme uvajati, če vrednost kalĳa v serumu presega 5,4 mmol/l. Uporaba zdravila Entresto je lahko povezana s povečanjem
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tveganja za hiperkaliemĳo, lahko pa pride tudi do hipokaliemĳe. Priporočeno je spremljanje vrednosti kalĳa v serumu,
zlasti pri bolnikih z dejavniki tveganja, kot so okvara ledvic, sladkorna bolezen, ali hipoaldosteronizem, oziroma pri
bolnikih na dieti s povečanim vnosom kalĳa ali tistih, ki prejemajo antagoniste mineralokortikoidov. Če pri bolnikih
pride do klinično pomembne hiperkaliemĳe, je priporočeno prilagajanje odmerkov sočasno uporabljanih zdravil ali
začasno znižanje odmerka oziroma prekinitev odmerjanja (če vrednost kalĳa v serumu presega 5,4 mmol/l). Angioedem:
Če pride do angioedema, je treba zdravljenje z zdravilom Entresto takoj prekiniti in poskrbeti za ustrezno zdravljenje
in spremljanje bolnika, dokler znaki in simptomi angioedema niso v celoti in trajno odpravljeni. Bolnikom zdravila ne
smemo ponovno uvesti. Pri uporabi zdravila Entresto pri bolnikih z angioedemom v anamnezi je potrebna previdnost.
Uporaba zdravila Entresto je kontraindicirana pri bolnikih z anamnezo angioedema zaradi predhodnega zdravljenja z
zaviralcem ACE ali zaviralcem angiotenzinskih receptorjev ali z dednim ali idiopatskim angioedemom. Bolniki črne
rase so bolj nagnjeni k razvoju angioedema. Bolniki s stenozo ledvične arterĳe: Pri bolnikih s stenozo ledvične arterĳe
(enostransko ali obojestransko) je pri uporabi zdravila Entresto potrebna previdnost, priporočeno pa je spremljanje
delovanja ledvic. Bolniki, ki so po klasiﬁkacĳi NYHA uvrščeni v funkcĳski razred IV: Pri uvajanju zdravila Entresto
bolnikom uvrščenim v funkcĳski razred NYHA IV je potrebna previdnost. Natriuretični peptid tipa B (možganski
natriuretični peptid, BNP): Pri bolnikih, ki prejemajo zdravilo Entresto, možganski natriuretični peptid ni primeren
biološki označevalec srčnega popuščanja, saj je substrat neprilizina. Bolniki z okvaro jeter: Pri uporabi zdravila
Entresto pri bolnikih z zmerno okvaro jeter (Child-Pugh stopnje B) oziroma z vrednostmi aspartat aminotransferaze
(AST) ali alanin aminotransferaze (ALT), ki več kot dvakrat presegajo zgornjo mejo normalnih vrednosti je potrebna
previdnost. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter, biliarno cirozo ali holestazo (Child-Pugh stopnje C) je uporaba zdravila
Entresto kontraindicirana. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcĳ: Sočasna uporaba
zdravila Entresto in zaviralcev ACE je kontraindicirana. Sočasna uporaba zdravila Entresto z zdravili, ki vsebujejo
aliskiren, je kontraindicirana pri bolnikih s sladkorno boleznĳo in pri bolnikih z okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo glomerulne
ﬁltracĳe <60 ml/min/1,73 m2). Uporaba zdravila Entresto v kombinacĳi z neposrednimi zaviralci renina, kot je aliskiren,
ni priporočena. Zdravilo Entresto vsebuje valsartan, zato se ga ne sme odmerjati sočasno z drugim zdravilom, ki
vsebuje zaviralec angiotenzinskih receptorjev. Zdravilo Entresto bi lahko povečalo sistemsko izpostavljenost substratom
OATP1B1 in OATP1B3, kot so statini. Iz tega razloga je pri sočasni uporabi zdravila Entresto s statini potrebna previdnost.
Pri uvedbi sildenaﬁla ali katerega od drugih zaviralcev PDE5 bolnikom, ki prejemajo zdravilo Entresto, je potrebna
previdnost. Sočasna uporaba zdravila Entresto in diuretikov, ki varčujejo s kalĳem (triamterena, amilorida), antagonistov
mineralokortikoidov (npr. spironolaktona, eplerenona), nadomestkov kalĳa, nadomestkov soli, ki vsebujejo kalĳ, ali
drugih učinkovin (kot je heparin) lahko poveča vrednosti kalĳa in kreatinina v serumu. Zato je pri sočasni uporabi
zdravila Entresto in navedenih zdravil priporočeno spremljanje vrednosti kalĳa v serumu. Pri starejših bolnikih, bolnikih
s hipovolemĳo (med katere sodĳo tudi bolniki, ki prejemajo diuretike) in pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem ledvic
lahko sočasna uporaba zdravila Entresto in nesteroidnih protivnetnih zdravil povečuje tveganje za poslabšanje ledvične
funkcĳe. Pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravilo Entresto in nesteroidna protivnetna zdravila, je zato priporočeno
spremljanje ledvične funkcĳe v času uvedbe ali spreminjanja zdravljenja. Sočasna uporaba zdravila Entresto in litĳa
ni priporočena. Sočasna uporaba zdravila Entresto z zaviralci OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (kot sta rifampicin in
ciklosporin), OAT1 (kot sta tenofovir in cidofovir) ali MRP2 (kot je ritonavir) poveča sistemsko izpostavljenost substanci
LBQ657 (aktivni presnovek sakubitrila) oziroma valsartanu. Pri uvedbi ali ukinjanju sočasnega zdravljenja s takšnimi
zdravili je zato potrebna ustrezna pozornost. Pri bolnikih, ki prejemajo metformin, ob uvedbi zdravila Entresto je treba
oceniti bolnikov klinični status. Neželeni učinki: Zelo pogosti: hiperkaliemĳa, hipotenzĳa, okvara ledvic. Pogosti:
anemĳa, hipokaliemĳa, hipoglikemĳa, omotičnost, glavobol, sinkopa, vrtoglavica, ortostatska hipotenzĳa, kašelj,
diareja, navzea, gastritis, ledvična odpoved (odpoved ledvic, akutna odpoved ledvic), utrujenost, astenĳa. Občasni:
preobčutljivost, posturalna omotica, srbež, izpuščaj, angioedem. Imetnik dovoljenja za promet: Novartis Europharm
Limited, Frimley Business Park,
Camberley GU16 7SR, Velika Britanĳa. Dodatne informacĳe in literatura: Novartis Pharma Services Inc., Podružnica
v Slovenĳi, Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana. Način in režim izdajanja: Rp.
Pred predpisovanjem natančno preberite zadnji odobreni povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Datum zadnje revizĳe skrajšanega povzetka glavnih značilnosti zdravila: marec 2017.
Literatura:
1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Entresto 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg in 97 mg/103 mg ﬁlmsko obložene
tablete. Datum zadnje revizĳe besedila 28. september 2017
2. Desai AS, Claggett BL, Packer M, et al. Inﬂuence of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) on 30-Day Readmission After
Heart Failure Hospitalization. J Am Coll Cardiol. 2016;68(3):241-248.
3. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N
Engl J Med 2014; 371:993-1004
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Hitra korekcija
pomanjkanja železa.1

Iroprem® 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce
naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8 SmPCja, kako poročati o neželenih učinkih.
Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
SESTAVA: En ml raztopine vsebuje 50 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 2-mililitrska viala
vsebuje 100 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 10-mililitrska viala vsebuje 500 mg železa
v obliki železove karboksimaltoze. En ml raztopine vsebuje do 5,5 mg (0,24 mmol) natrija, ostale pomožne snovi so navedene v poglavju 6.1 SmPCja.
TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Iroprem je indicirano za zdravljenje pomanjkanja železa, kadar so
peroralni pripravki železa neučinkoviti ali jih ni mogoče uporabiti. Diagnoza pomanjkanja železa mora
temeljiti na laboratorijskih testih.
ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Med injiciranjem zdravila Iroprem in po njem bolnike pazljivo spremljajte za znake in simptome preobčutljivostnih reakcij. Zdravilo Iroprem se lahko uporablja le, če je takoj
na voljo osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava neželenih učinkov je treba
bolnika opazovati vsaj 30 minut po vsakem injiciranju zdravila Iroprem. Odmerjanje: Zdravilo Iroprem
se odmerja postopno: [1] določanje individualne potrebe po železu, [2] izračun in dajanje odmerka
(odmerkov) železa, in [3] ocena zapolnitve železa. Ti koraki so opisani v nadaljevanju:
1. korak: določanje potrebe po železu: Individualno potrebo po železu za zapolnitev z železom z uporabo zdravila Iroprem določimo na podlagi bolnikove telesne mase in ravni hemoglobina (Hb). Glejte
tabelo 1 za določanje potrebe po železu:
Tabela 1: Določanje potrebe po železu
Hb
Bolnikova telesna masa
g/l
mmol/l
pod 35 kg
35 kg do < 70 kg
70 kg in več
< 100
< 6,2
500 mg
1.500 mg
2.000 mg
100 do 140
6,2 do 8,7
500 mg
1.000 mg
1.500 mg
> 140
> 8,7
500 mg
500 mg
500 mg
Pomanjkanje železa je treba potrditi z laboratorijskimi testi.
2. korak: izračun in dajanje največjega individualnega odmerka (odmerkov) železa: Na podlagi potrebe po železu, določene zgoraj, se ustrezni odmerek (odmerki) zdravila Iroprem uporabi z upoštevanjem
sledečega:
Enkratni odmerek zdravila Iroprem ne sme preseči:
• 15 mg železa/kg telesne teže (za intravensko injiciranje) ali 20 mg železa/kg telesne teže (za intravensko infundiranje)
• 1.000 mg železa (20 ml zdravila Iroprem)
Največji priporočeni kumulativni odmerek je 1.000 mg železa (20 ml zdravila Iroprem) na teden.
3. korak: ocena zapolnitve z železom: Ponovno oceno mora opraviti zdravnik na podlagi znakov
posameznega bolnika. Raven hemoglobina (Hb) se lahko ponovno oceni šele po 4 tednih od zadnje
uporabe zdravila Iroprem, da se zagotovi dovolj časa za eritropoezo in izrabo železa. Če ima bolnik še
vedno potrebe po zapolnitvi z železom, je treba te potrebe znova izračunati s pomočjo zgornje tabele 1.
Posebna populacija – bolniki s kronično ledvično boleznijo, ki jo zdravijo s hemodializo: Pri bolnikih
s kronično ledvično boleznijo, ki so odvisni od hemodialize, enkratnega najvišjega dnevnega odmerka
za injiciranje 200 mg železa ni dovoljeno preseči.
Pediatrična populacija: Pri otrocih uporabe zdravila Iroprem niso raziskovali, zato pri otrocih, mlajših
od 14 let, uporaba zdravila Iroprem ni priporočljiva.
Način uporabe: Zdravilo Iroprem smemo dajati samo po intravenski poti: z injekcijo, ali infuzijo, ali
med hemodializo, ko dajemo nerazredčeno zdravilo neposredno v venski krak dializatorja. Zdravila
Iroprem ni dovoljeno uporabljati po subkutani ali intramuskularni poti.
Intravenska injekcija: Zdravilo Iroprem lahko apliciramo v obliki intravenske injekcije z nerazredčeno raztopino. Največji posamični odmerek je 15 mg železa/kg telesne teže, vendar ne sme preseči 1.000 mg
železa. Čas aplikacije je prikazan v tabeli 2:
Tabela 2: Čas aplikacije za intravensko injiciranje zdravila Iroprem
Potrebna količina
Enakovredni
Čas aplikacije/najkrajši čas
zdravila Iroprem
odmerek železa
dajanja zdravila
2 do 4 ml
100 do 200 mg
Najkrajši čas ni določen
> 4 do 10 ml
> 200 do 500 mg
100 mg železa/min
> 10 do 20 ml
> 500 do 1.000 mg
15 minut
Intravenska infuzija: Zdravilo Iroprem se lahko uporablja za intravensko infundiranje, v tem primeru mora
biti razredčeno. Največji posamični odmerek je 20 mg železa/kg telesne teže, vendar ne sme preseči
1.000 mg železa. V primeru infuzije smemo zdravilo Iroprem razredčiti le s sterilno 0,9-odstotno (m/V ) raztopino natrijevega klorida, kot je prikazano v tabeli 3. Opozorilo: razredčitve do koncentracij, nižjih od 2 mg
železa/ml, zaradi stabilnosti niso dovoljene (kar ne vključuje količine raztopine železove karboksimaltoze).
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Tabela 3: Shema razredčevanja zdravila Iroprem za intravensko infuzijo
Potrebna količina
zdravila Iroprem

Enakovredni
odmerek železa

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

Najkrajši čas
dajanja zdravila

2 do 4 ml
> 4 do 10 ml
> 10 do 20 ml

100 do 200 mg
> 200 do 500 mg
> 500 do 1.000 mg

50 ml
100 ml
250 ml

–
6 minut
15 minut

KONTRAINDIKACIJE: Uporaba zdravila Iroprem je kontraindicirana v primerih: preobčutljivost za zdravilno
učinkovino zdravila Iroprem ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1 SmPCja; znana huda
preobčutljivost na druga parenteralna zdravila, ki vsebujejo železo; anemije, ki je ne pripisujemo pomanjkanju železa, npr. druge mikrocitne anemije; znakov preobremenitve z železom ali motene izrabe železa.
POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Parenteralno dana zdravila, ki vsebujejo železo,
lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, vključno s hudimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami, ki so lahko smrtne. O preobčutljivostnih reakcijah so poročali tudi po odmerkih parenteralnih kompleksov železa, pri katerih prej ni bilo reakcij. Tveganje je večje pri bolnikih z znanimi alergijami, vključno
z alergijami na zdravila, in pri bolnikih s hudo astmo, ekcemom ali drugo atopično alergijo. Tveganje
za preobčutljivostne reakcije na parenteralno dane komplekse železa je povečano tudi pri bolnikih z
imunskimi ali vnetnimi stanji (npr. sistemski eritematozni lupus, revmatoidni artritis). Zdravilo Iroprem se
lahko uporablja le, če je takoj na voljo osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij
in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava neželenih učinkov je treba vsakega bolnika opazovati vsaj 30 minut po vsakem injiciranju zdravila
Iroprem. Če se med injiciranjem pojavijo preobčutljivostne reakcije ali znaki intolerance, je potrebno
zdravljenje takoj ustaviti. Na voljo mora biti oprema za kardiopulmonalno oživljanje in za ravnanje z
akutnimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami, vključno z injekcijo raztopine adrenalina v razmerju
1:1000. Po potrebi je treba izvesti dodatno zdravljenje z antihistaminiki in/ali kortikosteroidi. Pri bolnikih
z motenim delovanjem jeter smemo dati parenteralno železo le po skrbni oceni razmerja med tveganjem in koristjo. Parenteralni uporabi železa se moramo izogibati pri bolnikih z motenim delovanjem
jeter, pri katerem je sprožilni dejavnik preobremenitev z železom, posebno še Porphyria Cutanea Tarda
(PCT). Varnostnih podatkov o zdravljenju pacientov s kronično boleznijo ledvic, ki so odvisni od hemodialize, z enkratnim odmerkom, večjim od 200 mg železa, ni na razpolago. Parenteralno železo moramo previdno uporabljati v primeru akutnih ali kroničnih infekcij, astme, ekcemov ali atopičnih alergij.
Pri bolnikih s prisotno bakteriemijo je zdravljenje z zdravilom Iroprem priporočljivo prekiniti. Zato moramo pri bolnikih s kroničnimi okužbami oceniti razmerje med koristjo in tveganjem in pri tem upoštevati
supresijo eritropoeze. Pri dajanju zdravila Iroprem moramo biti previdni, da se izognemo paravenskemu
izlivu zdravila Iroprem. Paravenski izliv zdravila Iroprem na mestu injiciranja lahko povzroči draženje kože
in potencialno dolgotrajno rjavo obarvanje kože na mestu injiciranja. V primeru paravenskega izliva
moramo dajanje zdravila Iroprem nemudoma prekiniti. En ml nerazredčenega zdravila Iroprem vsebuje
do 5,5 mg (0,24 mmol) natrija. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z omejenim vnosom natrija.
MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Absorpcija
peroralnega železa se zmanjša ob sočasnemu jemanju s parenteralnimi železovimi pripravki. Zato peroralnega zdravljenja z železom, če je potrebno, ni dovoljeno začeti prej kot vsaj 5 dni po zadnji injekciji
zdravila Iroprem.
NEŽELENI UČINKI: Pogosti neželeni učinki so: glavobol, omotica, hipertenzija, slabost, reakcije na mestu injiciranja, zvišanje vrednosti alanin-aminotransferaze, hipofosfatemija. Drugi manj pogosti neželeni
učinki so navedeni v SmPCju.
NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.
OPREMA: 2 ml in 10 ml raztopine v viali v pakiranju po 1 vialo.
IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET: Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu,
Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Francija.
INFORMACIJA PRIPRAVLJENA: marec 2018 (Ref-julij 2016)
Pred izdajanjem ali predpisovanjem zdravila Iroprem, prosimo,
preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo
na www.lek.si/vademekum.
Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008; 103 (5): 1182–92
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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.
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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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