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PREDGOVOR
Aterosklerotična bolezen koronarnih arterij je patološki proces, za katerega je značilno nastajanje
aterosklerotičnih leh v steni arterij. Lehe lahko zožajo svetlino epikardialnih koronarnih arterij,
posledično obstruirajo krvni pretok in zmanjšajo prekrvitev miokarda. V primeru, ko se zmanjša lumen
debla leve koronarne arterije za ≥ 50 % in/ali za ≥ 70 % v eni ali več ostalih koronarnih arterijah, to povzroči
bolnikove simptome ob naporu, angino pektoris. Simptome ne povzročajo samo aterosklerotične zožitve
epikardialnih koronarnih arterij, ampak tudi disfunkcija endotelija epikardialnih in intramiokardnih
arterij, ki lahko povzroči vazospazme arterij, ki so vzrok bolnikovih težav.
Bolezen ima lahko dolga, stabilna obdobja, lahko pa tudi kadar koli postane nestabilna, običajno zaradi
akutnega aterotrombotičnega dogodka, ki ga povzroči ruptura ali erozija lehe. Bolezen je kronična in
napredujoča; tudi v klinično navidezno tihih obdobjih lahko bolniku povzroči hude zdravstvene težave
oziroma smrt. Dinamična narava aterosklerotičnega procesa v koronarnih arterijah ima za posledico
različne klinične predstavitve, ki jih lahko uvrstimo med akutne koronarne sindrome ali kronične
koronarne sindrome.
V zadnjih smernicah Evropskega združenja za kardiologijo je opredeljenih šest kliničnih sindromov, ki
jih najpogosteje srečujemo:
1. bolniki s "stabilnimi" simptomi angine pektoris in/ali dispnejo in s sumom na koronarno bolezen;
2. bolniki z novonastalim srčnim popuščanjem ali disfunkcijo levega prekata in s sumom na
aterosklerotično koronarno bolezen;
3. asimptomatični in simptomatični bolniki s stabiliziranimi simptomi manj kot 1 leto po akutnem
koronarnem sindromu (AKS) ali bolniki z nedavno revaskularizacijo miokarda;
4. asimptomatični in simptomatični bolniki več kot 1 leto po AKS ali revaskularizaciji miokarda;
5. bolniki z angino in sumom na vazospastično angino pektoris ali mikrovaskularno bolezen;
6. asimptomatične osebe, pri katerih se pri presejanju odkrije aterosklerotična bolezen koronarnih
arterij.
Na letošnjem posvetu, ki bo prvič v virtualni obliki zaradi pandemije COVID 19, bomo predstavili
sodobno diagnostično obravnavo in zdravljenje ter praktični pristop pri vsakdanji obravnavi bolnikov s
kroničnimi koronarnimi sindromi.
Naše srečanje je brezpapirno: vabilo, program srečanja in zborniki so dosegljivi le v digitalni obliki na
naši spletni strani www. boleznisrca.com, zloženka pa bo poleg digitalne na voljo tudi v priročni tiskani
obliki.
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov
in sodelovanje na posvetu.
Podjetjem Amgen, Aspen Pharma, Astra Zeneca, Bayer, Berlin Chemie, Boehringer-Ingelheim, Bormiamed,
Cardiomedical, Kefo, Krka, Krka Terme, Lek, Mark Medical, Medica, Merck, Medtronic, Novartis, Orion
Pharma, Pfizer, Pro-Gem, Sanofi Aventis, Sava Medical, Schiller, Servier in Zavarovalnici Generali se
zahvaljujemo za podporo pri izvedbi strokovnega srečanja.

Novo mesto, 15.10.2020		

		

Matjaž Bunc in Iztok Gradecki
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OSNOVNA OBRAVNAVA IN TEMELJNE PREISKAVE –
LABORATORIJSKE PREISKAVE, ELEKTROKARDIOGRAM IN
ELEKTROKARDIOGRAFSKO OBREMENITVENO TESTIRANJE
Ana Kovač

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

UVOD
Prsna bolečina je eden najpogostejših simptomov v klinični praksi. Pri 8 – 11 % bolnikov v ambulanti
družinske medicine in pri 20 – 25 % bolnikov v kardiološki ambulanti je prsna bolečina posledica kronične koronarne bolezni (1).
Ali gre za prizadetost koronarnih žil, je ključno ugotoviti zaradi simptomatskega in preventivnega ukrepanja – spremembe življenjskega sloga, uvedbe terapije in po potrebi revaskularizacijskega zdravljenja.
Bolniki s stabilno koronarno boleznijo imajo namreč večjo verjetnost za neželene kardiovaskularne dogodke v prihodnosti, še posebej to velja za bolnike s stabilno angino pektoris in prebolelim miokardnim
infarktom (2).
Ishemična bolezen srca je povezana z nezadostnim dotokom krvi v srčno mišico zaradi obstrukcije epikardnih koronarnih arterijah, navadno zaradi ateroskleroze. Bolniki imajo lahko akuten ali kroničen
potek, v slednjem primeru govorimo o kroničnem koronarnem sindromu. Večini bolnikov postavimo
diagnozo KKS na podlagi zgodovine angine pektoris v prisotnosti tipičnih dejavnikov tveganja za aterosklerozo ali ob že znani koronarni bolezni.
Osnovna obravnava bolnika s sumom na kronični koronarni sindrom obsega anamnezo in telesni pregled, preiskave (laboratorijske, EKG in druge – rtg pc, orientacijska ultrazvočna preiskava srca) ter določitev predtestne verjetnosti za koronarno bolezen, kjer ima svoje mesto elektrokardiografsko obremenitveno testiranje.

OSNOVNA OBRAVNAVA
Anamneza
Je ključna, saj že na podlagi anamneze z dokaj veliko gotovostjo ugotovimo, ali gre za ishemično prsno
bolečino. Pomembna je lokacija bolečine, spreminjanje s časom, kakovost bolečine, ocena obremenitvene tolerance in dejavnikov tveganja.
Anginozna bolečina je 1) stiskajoča bolečina retrosternalno ali v vratu, ramenih, čeljusti ali (levi) roki; 2)
ki jo poslabša telesna aktivnost ali čustveni stres; ter 3) jo omili počitek ali vpih nitroglicerina (znotraj
5 min). O tipični angini pektoris govorimo, kadar so prisotne vse tri značilnosti; o netipični, kadar sta
le dve značilnosti in o neanginozni bolečini, kadar je prisotna le ena ali nobena navedena značilnost.
Zanimivo je, da je tipična angina pektoris (AP) prisotna le pri 10 – 15 % bolnikov s KKS (3), večina bolnikov navaja netipično ali celo neanginozno bolečino.
Včasih bolniki občutijo tiščanje, stiskanje ali pritisk v prsnem košu; včasih pekočo bolečino, občutek
davljenja. Dispneja, dušenje ali občutek pomanjkanja zraka lahko spremlja bolečino, včasih se pojavlja
kot edini simptom (ekvivalent angine). Lahko so pridruženi manj tipični simptomi, kot so utrujenost,
omotičnost, slabost, nemir, občutek pogube.
Tiščanje navadno traja manj kot 10 min, navadno nekaj minut, vendar več kot le nekaj sekund.
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Pomembna je povezava s telesno aktivnostjo. Simptomi AP se praviloma poslabšajo s stopnjevanjem telesne aktivnosti (kot je hoja v hrib, v hladnem vremenu) in izginejo znotraj nekaj minut, če z aktivnostjo
prenehamo. Angina se lahko poslabša po večjem obroku hrane, tipično se lahko pojavlja tudi v jutranjem
času, kmalu potem, ko se zbudimo.
Bolečina se lahko paradoksno zmanjša z nadaljevanjem telesne aktivnosti (angl. »walk-through angina«)
ali pa se prag za AP po kratkem počitku z nadaljevanjem vadbe zveča, torej nastopi bolečina kasneje
(»warm-up angina«).
Nitrati pod jezik navadno zelo hitro olajšajo simptome AP. Simptomi AP so neodvisni od položaja ali lege
telesa. Prag angine se lahko iz dneva v dan ter tudi tekom enega dne spreminja.
V anamnezi povzamemo tudi dejavnike tveganja: pozitivna družinska anamneza srčno-žilnih bolezni, dislipidemija, diabetes, hipertenzija, kajenje in drugi dejavniki (med drugim telesna neaktivnost).
Telesni pregled
Med napadom AP lahko odkrijemo povišan krvni tlak, prehoden tretji ton (S3 – med hitrim polnjenjem
ventriklov) ali četrti ton (S4 – polnjenje atrijev), lahko vidimo diskinetično sistolično gibanje konice
prekata ali slišimo šum mitralne regurgitacije.
Po drugi strani je lahko telesni pregled pri bolnikih s stabilno AP popolnoma normalen.
Poleg splošnega pregleda je pri vseh bolnikih potrebno izračunati indeks telesne mase. Pri mlajših moramo biti pozorni na znake za genetske dislipidemije (ksantomi na kitah, ksantelazme, arkus roženice,
predvsem pri bolnikih pod 50. letom). Potrebno je izključiti aterosklerozo na drugih arterijah s palpacijo
perifernih pulzov in izračunom gleženjskega indeksa, avskultacijo karotidnih in femoralnih arterij ter
palpacijo trebuha za izključitev anevrizme aorte. Ob telesnem pregledu smo pozorni na znake pridruženih bolezni, kot so anemija, hipertenzija, sladkorna bolezen, bolezni ščitnice in ledvične bolezni.
Pozorni smo na znake popuščanja srca (inspiratorni poki v pljučih bazalno obojestransko itn.) in na neishemične srčne vzroke za angino pektoris (kot je sistolni šum pri aortni stenozi, druge kardiomiopatije,
pljučna hipertenzija, nekatere aritmije).
Smernice priporočajo tudi palpacijo prsnega koša za poskus izzvanja bolečine ter uporabo nitrolinguala
ob bolečini ter opazovanje, kako na zdravilo bolnik odreagira.
Diferencialna diagnoza angine pektoris
V diferencialni diagnozi moramo na primarnem nivoju predvsem pomisliti na bolezni prsnega koša,
psihogene vzroke, respiratorne infekte, bolezni požiralnika in akutni koronarni sindrom. Diferencialna
diagnoza na sekundarnem nivoju obsega predvsem bolezni zaklopk (predvsem aortno stenozo), aortno
disekcijo, pljučne embolizme, vnetne bolezni miokarda in/ali perikarda.
Laboratorijske preiskave
Laboratorijske preiskave opravimo z namenom določitve možnih vzrokov za poslabšanje ishemije, za
oceno dejavnikov tveganja in pridruženih bolezni ter za oceno prognoze.
Pri vseh bolnikih s KKS je potrebno odvzeti kri za celokupni hemogram (anemija, vnetje lahko sprožita
ali poslabšata AP), retente (kreatinin in ocena glomerulne filtracije za določitev KLB, ki ima negativno
prognozo za ISB), kri za ščitnične hormone, glukozo na tešče ali glikiran hemoglobin (HbA1c). V primeru nejasnosti je potrebno opraviti OGTT. Potrebno je določiti lipidni profil (celokupni holesterol ter
HDL, LDL in trigliceride). Pri vseh bolnikih s KKS, ki imajo simptome srčnega popuščanja, je potrebno
določiti tudi NT-proBNP.
Pri vseh bolnikih s KKS naj bi izmerili tudi (visoko občutljiv) troponin T ali I. V primeru bolečine v mirovanju in povišanega troponina se poslužujemo smernic akutnega koronarnega sindroma.
Če uporabljamo visoko občutljiv troponin, lahko pri veliko bolnikih s KKS izmerimo blago povišane
vrednosti, predvsem pri določenih spremljajočih stanjih (od katerih so najbolj pogoste kronična ledvična
bolezen, stanje po GIT krvavitvah, sepsa, aritmije, infiltrativne bolezni srca in ostale).
V več raziskavah so ugotavljali, da je višanje vrednosti troponina pri bolnikih s KKS povezano z večanjem tveganja za kardiovaskularne zaplete, za strukturne bolezni srca in tudi za večjo dolgoročno
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smrtnost zaradi vseh vzrokov (5). Hkrati so ugotovili, da imajo klinično stabilni bolniki brez znanih
srčno-žilnih bolezni ob zelo nizkih vrednosti troponina (pod ali zelo malo nad vrednostjo zaznavanja)
zelo majhno verjetnost za koronarno bolezen (6). Za potrditev teh izsledkov in prognostično uporabno
vrednost bodo potrebne večje raziskave.
V raziskavah so preizkusili različne laboratorijske biomarkerje (kot npr. HDL, razmerje med nevtrofilci
in limfociti, nizek T3 sindrom), ki pa se niso izkazali kot pomemben prognostični marker.
Elektrokardiogram (EKG)
Vsem bolnikom je treba posneti EKG v mirovanju. Normalen EKG ne izključi koronarne bolezni in tudi
sicer ima EKG za postavitev diagnoze KKS manjšo uporabno vrednost.
Bolniki imajo pogosto normalen EKG. Lahko je EKG spremenjen v smislu denivelacij ST spojnice (denivelacija ST spojnice za več kot 1 mm (0,1 mV)) in/ali negativnih T valov (negativni T valovi so lahko
normalno prisotni le v D3, aVR in V1 (pri mlajših bolnikih tudi v V2)).
Pri bolnikih, ki nimajo repolarizacijskih sprememb (torej sprememb ST/T), lahko vidimo indirektne
znake za ishemično bolezen - po prebolelem infarktu lahko vidimo patološke Q zobce (Q zobec širine
najmanj 1 mm (0,04 s) ali > 25 % višine R in/ali amplitude najmanj 2 mm (0,2 mV); medtem ko so manjši
Q zobci lahko normalno v D1, D2, aVL, V5, V6), lahko vidimo motnje prevajanja (predvsem levokračni
blok in AV prevodne motnje). Pogosto imajo bolniki z ishemično boleznijo srca pridruženo atrijsko fibrilacijo ali druge supraventrikularne tahiaritmije, pri čemer je potrebno poudariti, da depresija ST spojnice med tahiaritmijo nima nobene napovedne vrednosti za obstruktivno koronarno bolezen.
V primeru napada angine je EKG bistven za diagnozo ishemične bolezni, sploh če zaznamo dinamične
spremembe ST spojnice ali T valov. Med napadom vazospastične AP ugotavljamo sprva simetrične in
visoke T valove, ki jim ob nadaljevanju spazma praviloma sledijo elevacije ST spojnice (redkeje denivelacije), ki trajajo nekaj minut; v primeru spazma desne koronarne arterije pa so pogoste tudi AV prevodne
motnje.
V anamnezi KKS se redkokdaj poslužimo tudi Holter EKG, in sicer v primerih, ko menimo, da je AP
povezana z aritmijami, občasno pa tudi pri bolnikih, pri katerih sumimo na vazospastično AP.
Druge preiskave:
Ultrazvočna preiskava srca je potrebna za oceno regionalnih motenj krčenja (hipokinezij, akinezij ali
diskinezij); za oceno sistolične funkcije obeh prekatov in določitev iztisnega deleža, kar je pomembno v
prognozi in tudi nadaljnjem ukrepanju; pomembna je tudi za določitev diastolične disfunkcije (zmanjšana diastolična funkcija je zgodnji znak za ishemično bolezen srca, hkrati pa lahko kaže tudi na mikrovaskularno okvaro srca). UZ srca je potreben za oceno drugih srčnih stanj, ki se lahko kažejo z AP,
predvsem bolezni zaklopk, drugih kardiomiopatij in neishemičnega srčnega popuščanja.
V primeru slabe preglednosti ali nejasnosti smernice priporočajo namesto UZ srca opraviti CMR.
RTG p.c.
Medtem ko za diagnozo AP rentgenogram pljuč ni poveden, pa je pomemben pri atipični bolečini v
diferencialni diagnostiki. Občasno je ta preiskava pomembna tudi za oceno srčnega popuščanja in pridruženih pljučnih bolezni.
Ocena predtestne verjetnosti
Preden se odločimo za diagnostične teste za odkrivanje ishemične bolezni, je potrebno pri posamezniku
izračunati predtestno verjetnost (PTV). Eden izmed lažjih načinov izračuna je, da glede na starost, spol
in anamnezo težav ocenimo PTV (v %) – glej Tabelo 1 na koncu teksta. V najnovejših ESC smernicah iz
leta 2019 je bila predstavljena nova tabela PTV za koronarno bolezen (4). Ugotovili so, da je bila prevalenca koronarne bolezni nižja, kot so predvidevali pred tem, tako da so vrednosti PTV v povprečju za dve
tretjini nižje od PTV iz tabele leta 2013. Nove verjetnosti, ki veljajo za države z nizkim kardiovaskularnim tveganjem, imajo za posledico drugačen algoritem ukrepanja.
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V primeru PTV nad 15 % se glede na zmožnosti odločimo za eno izmed neinvazivnih preiskav (v zadnjih
smernicah sicer med temi preiskavami ni več EKG obremenitvenega testiranja).
V primeru verjetnosti pod 15 % so ugotovili, da je letno tveganje za miokardni infarkt ali srčno-žilno
smrt pod 1 % in da je dejanska prevalenca koronarne bolezni pod 5 %, zato niti ni nujno, da opravimo
nadaljnje diagnostične preiskave. Vsekakor to velja za zelo nizko PTV, to je pod 5 %. V skupini med 5 in
15 % PTV pa se lahko odločimo za nadaljnje preiskave, zavedajoč se več lažno pozitivnih izvidov in pa
upoštevajoč še druge dejavnike, ki nam lahko modificirajo klinično verjetnost za koronarne dogodke:
- Zmanjšajo predtestno verjetnost: normalen izvid elektrokardiografskega obremenitvenega testiranja
(CEM), odsotnost kalcija na koronarnih arterijah na CT (Agatstonove enote = 0).
- Povečajo predtestno verjetnost: prisotnost drugih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni (arterijska hipertenzija, dislipidemija, diabetes, kajenje, pozitivna družinska anamneza); EKG spremembe
v mirovanju, ki nakazujejo ishemijo (predvsem spremembe ST spojnice ali T valov); disfunkcija levega
prekata, ocenjena z UZ (ali CMR), ki nakazuje ishemično bolezen; patološki izvid elektrokardiografskega obremenitvenega testiranja; prisotnost kalcija na CT koronark.
Zdravnik se v tej skupini na podlagi teh dodatnih dejavnikov, želje bolnika in zmožnosti odloči, ali bolnik potrebuje nadaljnje neinvazivne slikovne preiskave.
Elektrokardiografsko obremenitveno testiranje (CEM)
Je neinvazivna kardiološka preiskava, pri kateri preiskovanca obremenimo na tekoči preprogi ali sobnem kolesu. S to preiskavo bolnika prisilimo v stanje nadzorovane telesne dejavnosti, kjer na podlagi
opazovanja različnih pokazateljev (EKG spremembe, krvni tlak, pulz ter ocena simptomov) ocenjujemo
delovanje srca.
CEM je bila vrsto let prva diagnostična preiskava pri bolnikih s sumom na angino pektoris, saj je lahko
dostopna, cenovno ugodna, brez sevanja, z dolgoletno tradicijo; v zadnjih smernicah ESC pa je zaradi
nizke senzitivnosti in manjše moči za izključitev in tudi potrditev koronarne bolezni izgubila mesto v
diagnostiki pred drugimi neinvazivnimi slikovnimi preiskavami.
Ameriške (ACC/AHA) smernice sicer še vedno priporočajo CEM kot prvo diagnostično preiskavo za bolnike z zmerno predtestno verjetnostjo, ki so sposobni telesne obremenitve in imajo v mirovanju EKG
brez sprememb, ki onemogočajo interpretacijo na CEM. Te EKG spremembe so levokračni blok, izrazita
obremenitev levega prekata, elektrosistolni ritem, Wolff−Parkinson−White sindrom, ≥ 0.1 mV ST-segment depresija v EKG v mirovanju ali jemanje digitalisa. ESC smernice po drugi strani le v odsotnosti
možnosti drugih preiskav omogočajo uporabo CEM (indikacija IIb), zavedajoč se njegovih omejitev.
Specifičnost CEM je med 85 in 90 % za detekcijo obstruktivne koronarne bolezni, kar je primerljivo
tako s scintigrafijo srca, obremenitvenim UZ in CMR. Problem CEM je nizka senzitivnost – v podanalizi
SCOT-HEART Trial je bila na primer senzitivnost le 39 % za detekcijo obstruktivne koronarne bolezni
(7). Patološki izvid EKG obremenitvenega testiranja je bil v isti podanalizi povezan z večjo potrebo po
koronarni revaskularizaciji (14,47-krat večje tveganje v petih letih) ter večjo verjetnostjo za smrt zaradi
koronarne bolezni in za nesmrten miokardni infarkt (2,57-krat večje tveganje v petih letih).
EKG stresno testiranje poda torej več pomembnih informacij kot le EKG spremembe in ima tudi prognostično vrednost. Tako ga poleg dodatne ocene predtestne verjetnosti uporabljamo za oceno obremenitvene tolerance, aritmij (v diagnostiki dolge QT dobe, v diagnozi kateholaminergične polimorfne VT),
oceno gibanja krvnega tlaka med naporom in srčne frekvence (npr. za oceno kronotropne insuficience).
Uporabljamo ga še vedno tudi za načrtovanje telesnih aktivnosti, za oceno delazmožnosti bolnikov z
ishemično boleznijo srca, pri srčnem popuščanju pred odločitvijo o morebitni transplantaciji in med
drugim za oceno simptomov pri hudi aortni stenozi ali mitralni regurgitaciji.

15

TABELA 1: Tabela predtestne verjetnosti za koronarno bolezen ESC 2019
Tipična
Starost
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
> 70

Moški
3%
22 %
32 %
44 %
52 %

Ženska
5%
10 %
13 %
16 %
27 %

Netipična
Moški
4%
10 %
17 %
26 %
34 %

Ženska
3%
6%
6%
11 %
19 %

Neanginozna
bolečina
Moški
Ženska
1%
1%
3%
2%
11 %
3%
22 %
6%
24 %
10 %

Dispneja
Moški
0%
12 %
20 %
27 %
32 %

Ženska
3%
3%
9%
14 %
12 %
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Obravnava posameznikov s prsno bolečino, ki bi lahko bila posledica koronarne bolezni, je ena najpogostejših, najzahtevnejših in najdražjih obravnav v medicini. Na voljo so številne diagnostične preiskave,
vsaka ima svoje prednosti in slabosti: diagnostično točnost (občutljivost in specifičnost oziorma napovedno vrednost), natančnost (ponovljivost), povednost (anatomska ocena koronarne bolezni oziorma funkcijska ocena srčnomišične ishemije), tveganja (npr. sevanje, uporaba kontrasta, invazivnost),
omejitve (npr. gibalna oviranost, aritmije), dostopnost, zahtevano raven ekspertize in nenazadnje ceno.
Prekrvitvena scinigrafija srčne mišice in računalniškotomografska angiografija (CTA) koronarnih arterij sta poglavitni neinvazivni slikovni preiskavi za oceno, ali gre pri posamezniku s prsno bolečino
za posledice koronarne bolezni. Njuni diagnostični točnosti sta primerljivi, zato sta bili pred slabim
desetletjem umeščeni v primerljivo mesto diagnostične obravnave posameznikov s prsno bolečino. Razvoj tehnologije CTA (zmanjšanje sevanja in zvečanje kakovosti posnetkov) na eni strani ter številne
raziskave o primerjavi obeh metod v klinični praksi na drugi strani so v zadnjem desetletju pomagale,
da bolje umestimo obe preiskavi v diagnostično obravnavo prsne bolečine. Poleg tega preiskavi ponujata
dopolnilni pogled na koronarno bolezen: CTA ocenjuje njen anatomski vidik (koronarno bolezen samo),
scintigrafija pa funkcijski vidik (ishemijo, ki jo koronarna bolezen povzroča).
Scinitigrafija srčne mišice
Perfuzijska scintigrafija ocenjuje prekrvitev srčne mišice. Pri preiskavi intravensko vbrizgamo radiofarmak (npr. tehnecij 99mTc vezan na tetrofosmin ali sestamibi), ki se v srčni mišičnini nakopiči sorazmerno s področnim krvnim pretokom. Radioaktivni izotop oddaja gama žarke, kar zaznamo s tomografskim slikanjem na gama-kameri (SPECT, iz angl. single photon emission computed tomography).
Prekrvitev srčne mišice lahko ocenjujemo samo v mirovanju (ocena viabilnosti — npr. izpad perfuzije
zaradi brazgotine po srčnem infarktu) ali primerjalno v mirovanju in med obremenitvijo (ocena reverzibilne ishemije). Obremenitev lahko opravimo standardno (npr. stopenjsko na kolesu) ali farmakološko.
Standardna obremenitev pomeni nadgradnjo obremenitvenega testiranja s slikovnim prikazom (scintigramom) srca, zato ima enake izvedbene omejitve kot ostala obremenitvena testiranja (npr. gibalna oviranost). Farmakološko obremenitev opravimo z vazodilatatorji (adenozin, dipiridamol, regadenozon),
ki povečajo relativno nesorazmerje pretoka skozi zdrave in prizadete koronarne arterije, ali z inotropi
(dobutamin), ki zvečajo porabo kisika v mirovanju in s tem razkrijejo koronarno nezadostnost. Zadržki
za farmakološko obremenitev so kontraindikacije za adenozinski agonizem (zlasti bradikardne motnje
ritma ter obstruktivni sindromi dihalnih poti) oziroma inotrope. Poleg tega veljajo za obremenitveno
scintigrafijo enake kontraindikacije kot za standardno obremenitveno testiranje (npr. huda aortna stenoza, sum na stenozo debla koronarne arterije, neobvladano srčno popuščanje).
Obremenitvena scintigrafija prikaže bodisi primerno prekrvitev srčne mišice, bodisi brazgotino (fiksni
izpad prekrvitve, tj. izpad v mirovanju in med obremenitvijo), bodisi reverzibilno ishemijo (izpad med
obremenitvijo, primerno prekrvitev v morovanju). Omogoča tudi oceno povirja in obsega ishemije (tj.
delež segmentov, pri katerih je prekrvitev neustrezna).
Scintigrafija srčne mišice je povezana s dozo sevanja okoli 5 – 15 mSv.
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CTA koronarnih arterij
CT koronarnih arterij ocenjuje prizadetost koronarnih arterij. Nativni prikaz koronarnih arterij s standardiziranimi CT protokoli z nizko dozo sevanja in brez kontrastnega sredstva omogoča prikaz kalcinacij koronarnega vejevja; kalcinacije so odraz poznega patofiziološkega razvoja ateroskleroze in pomagajo
pri ocenjevanju tveganja za njene zaplete, ne omogočajo pa neposrednega prikaza aterosklerotičnih plakov in ocenjevanja stopnje morebitnih zožitev. CTA uporablja prilagojene protokole, višje doze sevanja
in kontrastno sredstvo, omogoča pa prikaz koronarnega vejevja z zadostno mero prostorske in časovne
ločljivosti za oceno anatomije, plakov in morebitnih zožitev. Alergija na jod ter oslabljeno delovanje
ledvic sta kontraindikaciji za CTA.
CTA je zahtevna z vidika časovne, prostorske in kontrastne ločljivosti, saj mora ustrezno prikazati koronarne arterije — razmeroma majhne strukture, ki se gibajo med srčnim ciklom. Kakovost posnetkov
je zato odvisna od tehnologije (npr. hitrost gorišča in sprejemnika, velikost vokslov) in lastnosti preiskovanca (npr. hitrost in stabilnost srčne frekvence, oteženo sodelovanje, morebitni kovinski vsadki,
izrazito kalcinirane koronarne arterije); kakovost posnetkov zato poskušamo izboljšati z ustreznimi
protokoli akvizicije in rekonstrukcije, uporabo zdravil za zniževanje srčne frekvence oziorma ustreznim
izborom preiskovancev.
CTA je povezana z dozo sevanja 2 – 20 mSv, v odvisnosti od protokola. Sodobna tehnologija in protokoli
(prospektivno EKG-proženje) so povezani z manjšimi obremenitvami od scintigrafije, okoli 2 – 4 mSv.
Primerjava diagnostičnega izplena
Pri posameznikih s sumom na koronarno bolezen imata scintigrafija in CTA primerljivo diagnostično
točnost (tj. občutljivost in specifičnost) v razmerju do invazivne koronarografije (zlatega standarda).
So pa diagnostično natančnost ocenjevali v različnih populacijah: za scintigrafijo pri posameznikih z
zmerno do veliko predtestno verjetnostjo obstruktivne koronarne bolezni, za CTA pa pri posameznikih
z zmerno do majhno predtestno koronarno verjetnostjo. To se odraža v različni pozitivni oziorma negativni napovedni vrednosti (zanesljivost potrditve oziroma izključitve koronarne bolezni) ter v priporočilih za uporabo ene oziroma druge preiskave.
Scintigrafija ponuja funkcijsko oceno, CTA pa anatomsko. Scintigrafija pokaže, ali koronarna bolezen
povzroča ishemijo, slednjo tudi opredeli količinsko (obseg ishemije) in prostorsko (povirje, ki je prizadeto), kar omogoča ustreznejše odločitve o smiselnosti revaskularizacije. Posledično je bolj specifična za
ugotovitev obstruktivne koronarne bolezni, ni pa občutljiva za zaznavanje neobstruktivnih naplastitev.
CTA pokaže, ali so koronarne arterije naplastene, slednje tudi opredeli količinsko (anatomski obseg
naplastitev), kakovostno (vrsta plakov) in prostorsko (prognostično neugodna nahajališča, na primer
deblo leve koronarne arterije), kar omogoča prepoznavanje neobstruktivne koronarne bolezni, ki zahteva sekundarno preventivo. Ocena stopnje stenoz pa zahteva ustrezno kakovost posnetka, kar ni vedno
mogoče; zato ima manjšo specifičnost.
Pri posameznikih z znano koronarno boleznijo imata scintigrafija srčne mišice in CTA povsem drugačno
diagnostično vlogo. Scintigrafija opredeljuje lokacijo in obseg ishemije oziorma viabilnosti srčne mišice,
kar je pomembno pred morebitno revaskularizacijo (smiselnost) oziorma po njej (uspeh in ocena rezidualnega tveganja). CTA je primerna za oceno anatomske prehodnosti srčnih obvodov, izrazito manj
primerna pa pri oceni prehodnosti koronarnih opornic.
Posameznik s prsno bolečino ali dispnejo
Pri posamezniku s prsno bolečino, ki nima značilnosti akutnega koronarnega sindroma (saj ta zahteva
urgentno ukrepanje), ocenimo predtesno verjetnost (angl. pretest probability) obstruktivne koronarne
bolezni na podlagi simptomov, starosti in spola. Oceno dopolnimo (angl. clinical likelyhood) z drugimi
kliničnimi podatki, kot so dejavniki tveganja, spremembe v EKG ali motnje krčljivosti pri ultrazvočni
preiskavi srca v mirovanju; hkrati razmišljamo, ali bi poglobljen diagnostični pristop izboljšal prognozo
oziorma kakovost življenja v luči posameznikovih nesrčnih obolenj.
Elektrokardiografsko obremenitveno testiranje ima slabšo diagnostično natančnost kot slikovne preiskave, je pa bolj dostopno in omogoča natančnejšo opredelitev simptomov kot klinična presoja. Če se
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zanj odločimo, moramo diagnostični izplen presojati v luči omejitev preiskave, zlasti razmeroma majhne
občutljivosti (sploh, če je zmogljivost preiskovanca majhna) in majhne specifičnosti (npr. pri spremembah veznice ST v mirovanju).
Za slikovne preiskave se odločamo izhodiščno oziroma v primeru nediagnostičnega obremenitvenega
testiranja (tj. pri posameznikih s sumljivimi simptomi kljub normalnemu testu ali s sumljivim/nezanesljivim testom kljub odsotnosti simptomov).
Scintigrafija prihaja v poštev pri posameznikih z zmerno do veliko klinično verjetnostjo; gre za nekoliko starejše posameznike z bolj značilnimi simptomi, kjer bo normalen izvidi ustrezneje ovrgel sum
na obstruktivno koronarno bolezen, dokaz ishemije pa ustrezneje usmerjal nadaljnji invazivni pristop.
CTA pride v poštev pri posameznikih z majhno do zmerno klinično verjetnostjo; gre za nekoliko mlajše
pozameznike z manj značilnimi simptomi, kjer je kakovost posnetkov pričakovano večja, hkrati pa bo
dokaz morebitne neobstruktivne ateroskleroze vendarle pomembno prispeval k nadaljnjemu (sekundarnopreventivnemu) ukrepanju.
Upoštevamo tudi omejitve posamezne preiskave. Pri scintigrafiji srčne mišice upoštevamo kontraindikacije za preiskavo, izziv predstavlja uravnotežena trižilna koronarna bolezen (ko enakomeren izpad prekrvitve v celotni srčni mišici lahko lažno interpretiramo kot ustrezno prekrvitev), diagnostični
izplen pa motijo specifični arterfakti (npr. premikanje slabo sodelujočih preiskovancev, kopičenje radiofarmaka v črevesju, kjer lahko zastre preglednost spodnje stene, levokračni blok, ki povzroča lažne izpade v pretinu in na srčni konici) ter oslabitev izsevnosti (npr. zaradi dojk v sprednji steni oziroma zaradi
trebušne prepone v spodnji steni). Pri CTA prav tako upoštevamo kontraindikacije za preiskavo (npr.
alergija na jod, oslabljeno delovanje ledvic), nestabilnost srčnega ritma (npr. atrijska fibrilacija ali hitri
poskoki srčnega ritma pri posameznikih s poudarjenim vegetativnim odzivom). Izziv predstavlja tudi
napredovala koronarna ateroskleroza — kalcinacije, ki motijo angiografski prikaz koronarne svetline;
tudi zato je predtestna verjetnost pomembna pri odločitvi za CTA (velika predtestna verjetnost nakazuje bolj kalcinirane koronarne arterije), večina protokolov pa predvideva oceno kalcijevega bremena
pred angiografskim delom preiskave pri posameznikih z verjetnostjo kalcinacij (tj. po 45. letu starosti).
Nenazadnje upoštevamo dostopnost preiskave in lokalno ekspertizo, kjer tehtamo med hitrostjo in želenim izplenom diagnostične opredelitve ter specifičnimi prednostmi in slabostmi posamezne diagnostične preiskave.

ZAKLJUČEK
Scintigrafija srčne mišice in CT-angiografija koronarnih arterij sta najpomembnejši neinvazivni slikovni
preiskavi v obravnavi posameznikov s sumom na koronarno bolezen. Njuna diagnostična točnost je
primerljiva, vednar ponujata različne informacije (funkcijsko oziorma anatomsko oceno), zato se tudi
specifično obneseta pri različnih preiskovancih: scintigrafija je primernejša za posameznike z nekoliko
večjo, CT-angiografija pa za posameznike z nekoliko manjšo predtestno verjetnostjo koronarne bolezni.
Hkrati imata različne omejitve, ki jih je smiselno upoštevati pri izbiri preiskovancev za eno ali drugo
diagnostično metodo.
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Ultrazvočna (UZ) in magnetno-resonančna (MR) preiskava srca sta temeljni preiskavi za morfološko
in funkcijsko oceno delovanja srca. Pri bolnikih z aterosklerotično boleznijo koronarnih arterij omogočata oceno posledic prebolele okluzivne koronarne bolezni; MR ocena obsega brazgotine po prebolelem
srčnem infarktu tudi napoveduje uspešnost morebitne miokardne revaskularizacije. Z dodatkom obremenitvenega protokola imata obe preiskavi mesto v obravnavi bolnikov z bolečino v prsnem košu oziroma sumom na koronarno srčno bolezen. Občutljivost obeh preiskav, njuna specifičnost in napovedna
vrednost za potrjevanje ali izključitev pomembne koronarne bolezni je dobra in primerljiva perfuzijski
scintigrafiji srčne mišice.

Obremenitveni UZ srca
Obremenitev srčno-žilnega sistema s standardno (tekoči trak in kolo) ali farmakološko obremenitvijo
(večinoma dobutamin) izzove v področju pomembno zožene koronarne arterije regionalno ishemijo srčne mišice, ki se kaže z zmanjšanim krčenjem ishemične regije. UZ preiskava omogoča primerjavo krčenja
segmentov srčne mišice v mirovanju in med obremenitvijo ali takoj po njej. Iz standardnih projekcij
v parasternalni in apikalni legi miokard levega prekata od baze do apeksa razdelimo v (večinoma) 17
segmentov, ki ustrezajo prekrvitvenim področjem treh glavnih vej koronarnih arterij (zaradi variabilne
anatomije koronarnih žil je pri posameznikih možno prekrivanje prekrvitve segmentov). Za pojav na
obremenitev vezanih motenj krčenja segmentov morata biti izpolnjena dva pogoja: pomembna zožitev
koronarne arterije in dovolj visoka stopnja obremenitve, da izzove ishemijo. Pri standardni obremenitvi je cilj doseči ≥ 80 % za starostno skupino predvidene obremenitvene zmogljivosti, pri farmakološki
obremenitvi pa 85 % sub-maksimalne srčne frekvence ([220-starost] x 0,85). Tako standardna kot farmakološka obremenitev potekata stopenjsko; standardna po protokolih obremenitve na tekočem traku
in kolesu, farmakološka pa s povečevanjem hitrosti infuzije dobutamina (3-minutni stopenjski intervali
5-10-20-30-40 μg/kg/min). Za dosego ciljne srčne frekvence je dobutaminu včasih potrebno dodati atropin. UZ preiskava pred začetkom obremenitve oceni velikost srčnih votlin, debelino sten, funkcijo
levega prekata, morfologijo in funkcijo srčnih zaklopk in širino korena aorte. Pri standardni obremenitvi na tekočem traku in kolesu je obremenitveni UZ potrebno opraviti takoj po koncu obremenitve
(v 1-2 min), obremenitev na ležečem kolesu in farmakološka obremenitev pa omogočata UZ preiskavo
tudi ob vmesnih stopnjah obremenitve. Takšna »kontinuirana« UZ preiskava omogoča poleg primerjave
krčljivosti segmentov tudi dodatek dopplerskih in drugih meritev (med drugim pretoka skozi mitralno
zaklopko, gradient iztočnega trakta levega prekata, tkivni doppler mitralnega obroča, TAPSE). Osnova
obremenitvenega UZ pa je vendarle primerjava krčenja segmentov v mirovanju in med obremenitvijo
oziroma takoj po njej. Odsotnost krčenja posameznih segmentov ob obremenitvi ali slabše krčenje kot
v mirovanju ima dobro pozitivno napovedno vrednost za potrditev pomembne zožitve koronarne arterije. Ohranjena krčljivost vseh segmentov med obremenitvijo ali takoj po njej pa ima dobro negativno
napovedno vrednost za izključitev pomembne koronarne bolezni in srčno-žilne umrljivosti. Segmenti
s slabo krčljivostjo že v mirovanju in izboljšano krčljivostjo med nižjimi odmerki dobutamina (hitrost
10-20 μg/kg/min) označujejo kronično ishemičen, a viabilen miokard.
Kljub pomembnim izboljšavam UZ aparatov je prostorska ločljivost med votlino levega prekata in mi-
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okardom (predvsem apeksa ter anteriornih in/ali antero-lateralnih segmentov) včasih slabša, ocena
segmentne krčljivosti pa nezanesljiva. Uporaba intravenskega kontrastnega sredstva, ki se krajši čas
zadrži v levem prekatu, tudi pri bolnikih s slabšo ločljivostjo omogoča natančnejšo oceno segmentne
krčljivosti.
Obremenitveni UZ ima enake kontraindikacije kot standardno obremenitveno testiranje. Farmakološke obremenitve z dobutaminom ne izvajamo pri nestabilni koronarni bolezni, drugih pomembnejših
okvarah srčne mišice, zaklopk in pri aritmijah (vključno z atrijsko fibrilacijo). Specifične kontraindikacije za atropin so: miastenija, glavkom ter obstruktivna bolezen sečil ali prebavil.
Dodatek UZ preiskave k obremenitvenem testiranju nima nobenih znanih stranskih učinkov.

Obremenitvena MR srca
Farmakološka obremenitev z dobutaminom omogoča oceno segmentne krčljivosti tudi med MR preiskavo. Izvedba dobutaminske MR obremenitve je podobna kot pri UZ obremenitvi: ciljno srčno frekvenco
([220-starost] x 0,85) dosežemo s stopenjskim povečevanjem odmerkov dobutamina (do 40 μg/kg/min)
z ali brez dodatka atropina. Dober kontrast med krvjo v levem prekatu in miokardom v primerjavi z UZ
preiskavo še olajša oceno segmentne krčljivosti levega prekata. Uporabimo enak 17-segmenti model razdelitve miokarda levega prekata kot pri UZ preiskavi. Vrednost testa je vsaj enako dobra kot pri UZ obremenitvi; tako pozitivna napovedna vrednost ob pojavu obremenitvenih segmentnih motenj krčenja,
kot negativna napovedna vrednost ob normalni obremenitveni segmentni krčljivosti. Tako kot pri UZ
izvedba obremenitve z nižjimi odmerki dobutamina (hitrost 10-20 μg/kg/min) omogoča oceno viabilnosti miokarda. Poleg boljše prostorske ločljivosti je dodatna prednost MR preiskave še ocena poznega
obarvanja po intravenskem injiciranju kontrastnega sredstva gadolinija, ki ima ob miokardni nekrozi
ali fibrozi zaradi zapore koronarnih arterij tipično drugačen vzorec kot pri drugih boleznih miokarda
(npr miokarditis ali različne kardiomiopatije). Obseg s poznim obarvanjem ugotovljene po-infarktne
fibroze (debelina fibrozno spremenjenega dela glede na debelino miokarda v prizadetem segmentu) napoveduje uspešnost morebitnega poskusa revaskularizacije. Kontraindikacije za izvedbo MR obremenitev z dobutaminom (z ali brez dodatka atropina) so enake kot pri UZ obremenitvi. Dobutaminske MR
obremenitve ne izvajamo ob kompleksnejših artimijah (med njimi tudi atrijske fibrilacije in pogostih
ventrikularnih ekstrasistol), preiskovanci ≥ 24 ur pred testom praviloma ukinejo nitrate in blokatorje
beta. Splošna kontraindikacija za izvedbo MR preiskave je prisotnost s preiskavo nekompatibilnih kovinskih tujkov v telesu preiskovanca. Pri bolnikih z napredovalo ledvično boleznijo smo previdni pri
uporabi gadolinija.
Farmakološko obremenitev med MR preiskavo pogosteje kot z dobutaminom izvajamo z vazodilatatorji,
največ z adenozinom in regadenozonom. Z maksimalno vazodilatacijo drobnih žil, ki jo izzove infuzija adenozina ali bolus regadenozona, se v miokardu poveča nesorazmerje pretoka skozi zdrave in pomembno zožene koronarne arterije. Takšno »perfuzijsko motnjo« ugotavljamo z opazovanjem hitrosti
»prvega prehoda« kontrastnega sredstva gadolinija iz votline levega prekata v miokard, ki ga v prerezu
opazujemo v kratki osi bazalnih, srednjih in apikalnih segmentov. Večinoma uporabimo 16-segmentni model brez 17. segmenta, apeksa. Segmenti s kasnitvijo prehoda gadolinija ustrezajo prekrvitvenim
področjem glavnih koronarnih arterij. Gadolinij včasih injiciramo le ob vazodilatatorni obremenitvi,
pogosteje pa odmerek gadolinija razdelimo in prvi prehod opazujemo tako med vazodilatacijo kot v
mirovanju (≥ 10 min po vazodilatatorju). Kasnitev prvega prehoda gadolinija v ≥ 2 sosednjih segmentih
(ali ≥ 1 segment, če kasnitev transmuralna) med vazodilatatorno obremenitvijo, normalen prehod gadolinija v mirovanju in odsotnost poznega obarvanja v istem področju dobro napovedujejo pomembno
zožitev koronarne arterije. Normalen prvi prehod kontrasta med vazodilatacijo zelo dobro izključuje
pomembno zožitev koronarnih arterij. V nedavni primerjavi MR vazodilatatorne obremenitve s klasično koronarno angiografijo in dodanim FFR (fractional flow reserve) za odločitev glede revaskularizacije
pri bolnikih s kronično koronarno boleznijo, je bilo ob enaki pojavnosti srčno-žilnih dogodkov v obeh
skupinah bolnikov v MR skupini pomembno manj revaskularizacij (37 % : 45 %).
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Adenozin in regadenozon sta kontraindicirana pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom, ob AV-bloku višje stopnje, hipotenziji in sinusni bradikardiji < 45/min. ≥ 24 ur pred preiskavo naj preiskovanci
ne zaužijejo kofeinskih napitkov, teofilinskih preparatov in dipiridamola in naj po možnosti ne kadijo.
Adenozina ne uporabljamo pri bolnikih z astmo ali napredovalo KOPB.

ZAKLJUČEK
Obremenitveni UZ in obremenitvena MR sta neinvazivni slikovni preiskavi v obravnavi posameznikov
z zmerno do srednje visoko verjetnostjo za koronarno srčno bolezen. Ob napovedni vrednosti obeh preiskav za potrditev ali izključitev funkcijsko pomembne zožitve koronarnih arterij, ki je vsaj primerljiva
perfuzijski scintigrafiji srčne mišice, preiskavi omogočata še dodaten prikaz morfologije, funkcije in
viabilnosti srčne mišice.
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OPTIMALNI DIAGNOSTIČNI ALGORITEM PRI BOLNIKIH
Z ANGINO PEKTORIS IN/ALI DISPNEJO TER SUMOM NA
BOLEZEN KORONARNIH ARTERIJ V NAŠI VSAKDANJI PRAKSI
Iztok Gradecki

Splošna bolnišnica Novo mesto, Oddelek za kardiologijo
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Aterosklerotična bolezen koronarnih arterij je patološki proces, za katerega je značilno nastajanje aterosklerotičnih leh v steni arterij. Lehe lahko zožajo svetlino epikardialnih koronarnih arterij, posledično
obstruirajo krvni pretok in zmanjšajo prekrvitev miokarda. V primeru, ko se zmanjša lumen debla leve
koronarne arterije za ≥ 50 % in/ali a ≥ 70 % v eni ali več ostalih koronarnih arterijah, to povzroči bolnikove
simptome ob naporu, angino pektoris. Simptome ne povzročajo samo aterosklerotične zožitve epikardialnih koronarnih arterij, ampak tudi disfunkcija endotelija epikardialnih in intramiokardnih arterij, ki lahko
povzroči vazospazme arterij in ti so vzrok bolnikovih težav.
Diagnostična obravnava pri bolnikih z angino pektoris in/ali dispnejo ter sumom na bolezen koronarnih arterij vključuje šest korakov. Prvi korak je ocena simptomov in znakov ter prepoznavanje bolnikov
z akutnim koronarnim sindromom. V naslednjem, drugem koraku se oceni bolnikovo splošno stanje in
kakovost njegovega življenja. Ocenijo se sočasne bolezni, ki bi lahko vplivale na odločitve o zdravljenju,
in preučijo drugi možni vzroki bolnikovih simptomov. Tretji korak vključuje osnovne preiskave in oceno
funkcije levega prekata. V četrtem koraku se oceni klinična verjetnost obstruktivne aterosklerotične bolezni koronarnih arterij. Na podlagi te ocene se v petem koraku izbere bolnike, ki jih napotimo na preiskave
za potrditev in opredelitev koronarne bolezni. V primeru, ko je obstruktivna koronarna bolezen potrjena,
se v šestem koraku določi tveganje za kardiovaskularni dogodek v prihodnosti. Stopnja tveganja, ki jo določimo, ima bistven pomen pri zdravljenju, ki vključuje spremembo življenjskih navad, zdravljenje z zdravili
in odločitev o revaskularizaciji miokarda.
Na verjetnost, da ima bolnik obstruktivno aterosklerotično bolezen koronarnih arterij, vplivajo prevalenca
te bolezni v prebivalstvu in bolnikove klinične lastnosti. Sodobne raziskave so pokazale, da je zaradi manjše prevalence koronarne bolezni predtestna verjetnost (PTP), ki temelji na starosti, spolu in simptomih,
bistveno manjša kot pa je bila – približno samo eno tretjino vrednosti glede na model, uporabljen v smernicah v letu 2013. Precenjena vrednost PTP je pomemben dejavnik, ki prispeva k majhnemu diagnostičnemu
izplenu neinvazivnih in invazivnih preiskav. Novi model PTP, predstavljen v tabeli 1, lahko znatno zmanjša
število neinvazivnih in invazivnih preiskav pri bolnikih s sumom na stabilno CAD. V tabelo so zdaj vključeni tudi bolniki, pri katerih je dispneja glavni simptom.
Raziskave so pokazale, da so rezultati, določeni po novem modelu, pri bolnikih s PTP < 15 % dobri (letno
tveganje za srčno-žilno smrt ali MI < 1 %), zato je varno in smotrno odložiti rutinsko testiranje pri bolnikih
s PTP < 15 % , s čimer se zmanjša število nepotrebnih preiskav in tudi stroški.
Pri bolnikih s PTP < 5 % je mogoče domnevati, da imajo tako majhno verjetnost koronarne bolezni, da je
potrebno diagnostične preiskave izvajati samo iz nujnih razlogov.
Pri bolnikih s PTP 5 % - 15 % in simptomi, ki jih je potrebno opredeliti, lahko opravimo neinvazivne
diagnostične preiskave v skladu z razpoložljivostjo preiskav, lokalnimi viri, klinično presojo, potrebnimi
podatki o bolniku in skladno z njegovo voljo. Pri rezultatu preiskav je potrebno upoštevati večjo verjetnost
lažno pozitivnih.
Oceno PTP neinvazivnih preiskav pa lahko izboljšamo z modifikatorji klinične verjetnosti CAD, kot so prisotnost dejavnikov tveganja za aterosklerotično koronarno bolezen (pozitivna družinska anamneza glede
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kronarne bolezni, dislipidemija,diabetes, hipertenzija, kajenje in drugi dejavniki življenjskega sloga), ki
povečujejo verjetnost obstruktivne CAD. Če so na voljo, uporabimo podatke, ki jih pridobimo iz elektrokardiograma (EKG): spremembe Q-vala, segmenta ST ali T-vala. Ultrazvočni pregled srca nam lahko
razkrije disfunkcijo levega prekata (LV), ki kaže na ishemijo miokarda. Rezultat elektrokardiografskega
obremenitvenega testiranja in podatek o kalcijevem bremenu koronarnih arterij (Agatstonovo število), pridobljenem z računalniško tomografijo (CT), uporabimo za izboljšanje ocene PTP obstruktivne CAD. Zlasti
je odsotnost koronarnega kalcija (ocena Agatston = 0) povezana z nizko prevalenco obstruktivne CAD (< 5
%) in nizkim tveganjem za smrt ali nefatalni miokardni infarkt (MI), manj kot 1 % tveganje na leto.
Pri bolnikih s PTO > 15 % so neinvazivne preiskave najbolj koristne.
TABELA 1 - Predtestna verjetnost (PTP) obstruktivne koronarne arterije(CAD) pri simptomatičnih bolnikih glede na starost, spol in naravo simptomov v združeni analizi sodobnih podatkov
Tipična
Starost
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
> 70

Moški
3%
22 %
32 %
44 %
52 %

Ženska
5%
10 %
13 %
16 %
27 %

Netipična
Moški
4%
10 %
17 %
26 %
34 %

Ženska
3%
6%
6%
11 %
19 %

Neanginozna
bolečina
Moški
Ženska
1%
1%
3%
2%
11 %
3%
22 %
6%
24 %
10 %

Dispneja
Moški
0%
12 %
20 %
27 %
32 %

Ženska
3%
3%
9%
14 %
12 %

Temno zelena polja označujejo skupine, pri katerih je neinvazivno testiranje najbolj koristno (PTP > 15 %). Svetlo zelena
polja označujejo skupine s PTP s CAD med 5 – 15 %, pri katerih je potrebno razmisliti o preiskavah za potrditev diagnoze
po oceni celotne klinične verjetnosti na podlagi modifikatorjev klinične verjetnosti CAD, navedenih v besedilu.

V petem koraku izberemo najbolj primerno preiskavo za bolnika. Uporabimo lahko funkcionalne slikovne
preiskave za prikaz ishemije miokarda (spremembe v EKG, segmentne motnje krčljivosti, spremembe
perfuzije miokarda) in slikovne preiskave s prikazom anatomije koronarnih arterij.
1. Slikovne funkcionalne neinvazivne preiskave za prikaz ishemije miokarda
A. enofotonska emisijska računalniška tomografija (SPECT)
B. pozitronska emisijska tomografija (PET)
C. obremenitvena ehokardiografija
D. obremenitvena magnetna resonanca (MR) srca)
2. Slikovne preiskave s prikazom anatomije koronarnih arterij
A. računalniška tomografska angiografija (CTA) koronarnih arterij
B. invazivna koronarna angiografija (ICA)
Neinvazivne slikovne funkcionalne preiskave prikažejo zožitve koronarnih arterij, ki pomembno ovirajo
pretok, v primerjavi z invazivno funkcionalno preiskavo kot je frakcijska rezerva pretoka (FFR).
Anatomsko neinvazivno vrednotenje s slikovnim prikazom lumna in stene koronarne arterije z uporabo
intravenskega kontrastnega sredstva lahko izvedemo s koronarnim CTA, ki zagotavlja visoko natančnost
pri odkrivanju obstruktivnih koronarnih stenoz, že opredeljenih z ICA, oba testa temeljita na anatomiji.
Zožitve, ocenjene na 50 – 90 % z vizualnim pregledom, niso nujno funkcionalno pomembne, tj. ne
povzročajo vedno miokardne ishemije. Za nadaljnjo oceno odkrite angiografske zožitve je priporočljivo
neinvazivno ali invazivno funkcionalno testiranje s koronarno CTA ali invazivno angiografijo, razen v
primeru, če z invazivno angiografijo odkrijemo zelo visoko stopnjo (stenoza s premerom > 90 %). Prisotnost
ali odsotnost neobstruktivne koronarne ateroskleroze na koronarni CTA zagotavlja prognostične
informacije in se lahko uporablja za vodenje preventivnega zdravljenja.
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Diagnostično strategijo, zaporedje preiskav, izberemo glede na:
1. PTP
2. Klinično verjetnost koronarne bolezni
3. Bolnikove zmožnosti in lastnosti
Pri obravnavi lahko uporabimo preiskavo iz nabora slikovnih funkcionalnih ali anatomskih preiskav,
odločimo se glede na lastnosti bolnika in naših možnosti. Glede na dano PTP in klinične modifikatorje
bomo pri posameznem bolniku izbrali primerno preiskavo, ki nam bo potestno verjetnost pri bolniku
opredelila kot majhno ali veliko za prisotnost CAD oziroma iz območja PTP med 15 – 85 % (slika 1).
Za odločitev o revaskularizaciji miokarda potrebujemo rezultat obeh preiskav, razen za odločitev pri
zožitvah koronarnih arterij, ki zožajo lumen arterije za > 90 %, kjer zadošča ICA.
SLIKA 1 - glavne diagnostične poti obravnave simptomatičnih bolnikov s sumom na obstruktivno CAD

Obremenitveno elektrokardiografsko (EKG) testiranje naj ne bi bila začetna diagnostična preiskava.
Uporabimo jo, če ne moremo opraviti ene od neinvazivnih slikovnih preiskav. Preiskave ne moremo
uporabiti v diagnostični namen pri bolnikih, ki imajo spremembe v EKG, ki preprečijo oceno ishemije in
pri tistih, ki ne zmorejo telesnega napora. Preiskava ima bistveno slabšo zmožnost potrditve ali izključitve
obstruktivne koronarne bolezni s senzitivnostjo 45 – 50 % in specifičnostjo 85 – 90 %. Neinvazivne
slikovne funkcionalne preiskave imajo večjo specifičnost in senzitivnost, okoli 85 %, zato je diagnostična
natančnost rezultatov teh preiskav bistveno večja.
Preiskava je priporočena v primerih, ko želimo pridobiti klinične podatke: objektivno oceno simptomov,
sprememb ST spojnice, pojav aritmije, odziv krvnega tlaka in srčne frekvence ob telesnem naporu ter
opredeliti velikost napora, ki ga zmore preiskovanec. Rezultat testiranja nam pomaga kot modifikator
pri oceni klinične verjetnosti pri predtestni verjetnosti za obstruktivno koronarno bolezen in oceni
tveganja za srčnožilne dogodke v nadaljnjem življenju preiskovanca glede na točkovnik Duke Treadmill
Score. Preiskavo lahko dopolnimo z eno od neinvazivnih slikovnih preiskav in tako izboljšamo potestno
verjetnost, preiskava je dostopna in poceni.
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TABELA 2 - Opredelitve velikega tveganja za različne preiskave pri bolnikih s potrjenim enim od kroničnih
koronarnih sindromov

Obremenitveno EKG testiranje

Kardiovaskularna smrtnost > 3 % letno v skladu z vrednostjo
Duke Treadmill Score

SPECT ali PET perfuzijska
slikovna preiskava

Velikost ishemičnega področja ≥ 10 % miokarda levega prekata

Stresna ehokardiografija

≥ 3 od 16 segmentov izzovemo hipokinezijo ali akinezijo

Stresna MR preiskava

pri ≥ 3 segmentov izzovemo z dobutaminom motnje krčljivosti

Koronarna CTA ali ICA

Trižilna koronarna bolezen s proksimalnimi zožitvami,
z zožitvami debla leve koronarne arterije
ali proksimalnega dela leve koronarne arterije

Invazivno funkcionalno
testiranje pri koronarografiji

FFR ≤ 0.8, iwFR ≤ 0.89

V šestem koraku najprej opravimo stratifikacijo tveganja za kardiovaskularni dogodek s klinično oceno
bolnika, oceno funkcije LV z ultrazvočnim pregledom srca v mirovanju in v večini primerov rezultatom
diagnostične neinvazivne slikovne preiskave s prikazom ishemije ali koronarne anatomije. Tako prepoznamo
bolnike z velikim tveganjem za kardiovaskularne dogodke, ki bodo imeli koristi revaskularizacije miokarda
poleg izboljšanja simptomov zaradi izboljšanja prognoze (Tabela 2).
Pri bolnikih s potrjenim enim od kroničnih koronarnih sindromov se letno tveganje za srčno smrt
uporablja kot merilo za velikost tveganja za kardiovaskularni dogodek.
Veliko tveganje za dogodek je opredeljeno kot stopnja srčne smrtnosti > 3 % na leto in nizko tveganje za
dogodek kot stopnja srčne umrljivosti < 1 % na leto.
Odločitev o načinu zdravljenja sprejmemo glede na bolnikove simptome, tveganje za kardiovaskularne
dogodke v prihodnosti bolnikovega življenja i
in informiran pristanek bolnika o njegovem nadaljnjem zdravljenju.
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UVOD
Zdravljenje ishemične bolezni srca (IBS) je v prvi vrsti odvisno od prezentacije – ali gre dejansko za
akutni koronarni dogodek (v obliki akutnega koronarnega sindroma, AKS) ali za kronično stabilno koronarno bolezen (kronični koronarni sindrom, KKS). V primeru AKS ima invazivni pristop praviloma
boljši izhod zdravljenja kot konzervativni pristop (1, 2), v primeru KKS pa je korist invazivne strategije v
primerjavi z optimalnim medikamentnim režimom manj jasna oz. celo vprašljiva (3 – 7).

Raziskava ISCHEMIA
V aprilu 2020 so bili objavljeni rezultati raziskave, ki je primerjala invazivni pristop z optimalnim medikamentnim zdravljenjem (7) pri bolnikih s kronično stabilno koronarno boleznijo. Rezultati so pokazali, da ni bilo razlik med obema skupinama bolnikov glede primarnega opazovanega dogodka (smrt
zaradi srčno-žilne bolezni, miokardni infarkt, nenadna srčna smrt z uspešnim oživljanjem, hospitalizacija zaradi nestabilne angine pektoris (AP) ali popuščanja srca) - 13,3 % v invazivni skupini in 15,5
% v konzervativni skupini (P = 0,34), je bilo pa v invazivni skupini bistveno večji delež bolnikov brez
simptomov AP (45 %) v primerjavi s konzervativno skupino (15 %). Je pa potrebno poudariti, da so bili
visoko rizični bolniki (LVEF < 35 %, NYHA III-IV, napredovala ledvična bolezen) izključeni iz raziskave,
obenem pa kar tretjina vključenih bolnikov pred vključitvijo v raziskavo ni navajala simptomov AP.

Antiishemična zdravila
Cilj medikamentnega zdravljenja IBS je obvladovanje simptomov (napadov AP) in preprečevanje srčnožilnih dogodkov (predvsem v luči akutnih trombotičnih dogodkov) ob čim večji adherenci bolnikov in s
čim manj neželenimi učinki.
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TABELA 1 - Mehanizem delovanja antiishemičnih zdravil (8).
Betaadrenergični Znižujejo srčno frekvenco, zmanjšujejo kontraktilnost in upočasnjujejo atrioventrikuzaviralci
larno prevodnost, s čimer zmanjšajo porabo kisika v srčni mišici in podaljšajo čas do
pojava AP med vadbo. S podaljšanjem diastole lahko izboljšajo perfuzijo ishemičnih
področij.
Zaviralci kalcijevih Omogočajo vazodilatacijo in zmanjšajo periferni žilni upor, delujejo pa tudi na celice
kanalčkov
miokarda. Dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov (amlodipin, nifedipin, lacidipin) delujejo bolj selektivno na gladke mišice v žilnih stenah. Ne-dihidropiridinski
(diltiazem in verapamil) bolj delujejo na srčno mišico in znižujejo srčno frekvenco ter
zmanjšujejo kontraktilnost.
Nitrati

Dušikov oksid (NO), ki je aktivni metabolit nitratov, deluje kot vazodilatator perifernih in koronarnih arterij, kot tudi perifernih ven; tako znižuje periferni žilni upor,
izboljšuje pretok skozi koronarne arterije in znižuje »preload«.

Ivabradin

Znižuje srčno frekvenco (preko delovanja na If kanale v sinusnem vozlu) in posledično
znižuje porabo kisika v srčni mišici – brez učinka na kontraktilnost in krvni tlak.

Ranolazin

Preprečuje povečano koncentracijo kalcija v celicah miokarda preko zavore natrijevih
kanalčkov brez vpliva na krvni tlak in srčno frekvenco.

Trimetazidin

Izboljšuje metabolizem in optimizira porabo kisika, še posebej v ishemičnih področjih
srčne mišice.

Optimalni medikamentni režim
Glede uvedbe antiishemičnih zdravil ni univerzalnega recepta. Praviloma pričnemo zdraviti z betaadrenergičnimi zaviralci ali zaviralci kalcijevih kanalčkov, katerim nato dodajamo preostale vrste zdravil.
Izbira je individualno pogojena in je odvisna od klinične situacije ter komorbidnosti (sliki 1 in 2).
Slika 1. Izbira antiishemičnih zdravil glede na različne klinične situacije in sočasne bolezni (9).

BB, betaadrenergični zaviralci; DHP, dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalov; DILT, diltiazem; HR, srčna
frekvenca; IVAB, ivabradin; NIC, nikorandil; NITR, nitrati; RAN, ranolazin; TRIM, trimetazidin; VER, verapamil.

28

Slika 2. Vrstni red uvajanja antiishemičnih zdravil glede na različne klinične situacije (8).

BB, betaadrenergični zaviralci; DHP-CCB dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov; non-DHP-CCB, nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov; LAN, dolgodelujoči nitrati.

ZAKLJUČEK
Optimalno medikamentno zdravljenje predstavlja ključen člen pri zdravljenju bolnikov z IBS, ne glede
na to, ali se odločimo za konzervativni ali za invazivni pristop. Z zdravili želimo preprečiti ponovne
dogodke in obvladati simptome AP. Pri izbiri režima zdravljenja je potrebno upoštevati sočasne bolezni
in klinične situacije, tako da je pristop karseda individualiziran.
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UVOD
Odločanje o posegih v koronarnih arterijah lahko poteka neučakano in le v eni glavi ali premišljeno,
argumentirano in kolektivno ter po potrebi interdisciplinarno. Upoštevamo sodobne smernice zdravljenja, vendar skušamo razmišljanja in odločitve individualizirati oziroma jih približati konkretnemu bolniku. Upoštevamo razpoložljive dokaze o učinkovitosti revaskularizacijskih metod in optimiziranega
zdravljenja z zdravili. V nadaljevanju so prikazane štiri kratke zgodbe o odločitvah v enem od kateterizacijskih laboratorijev s poudarki na utemeljitvah odločitev.

Primer 1: Naključno odkrita kronična zapora desne koronarne arterije
71-letni gospod z arterijsko hipertenzijo in hiperlipidemijo je imel občasne blage tiščoče prsne bolečine
ob naporu. Napoten je bil na stresno perfuzijsko scintigrafijo miokarda, ki je ob kombinirani farmakološki obremenitvi z regadenozonom in sočasni obremenitvi na kolesu do 50 W pokazala blago do
zmerno obremenitveno ishemijo v peribazalni polovici spodnje stene in delno inferolateralno. Količina
prizadetega miokarda je bila ocenjena na 20 % z možnostjo precenjenja. Iztisni delež levega prekata v
mirovanju je bil ocenjen na 67 %, po obremenitvi na 55 %. Miokard je bil v celoti viabilen. Svetovali so
nadaljnjo diagnostično obravnavo. Gospod je nato opravil ultrazvok srca, ki je pokazal dobro globalno
sistolno funkcijo zmerno hipertrofičnega levega prekata brez segmentnih motenj krčenja in znake diastolne disfunkcije 1. stopnje. V EKG ni bilo sprememb v področju ST-T, prav tako ni bilo zobcev Q. Izvid
krvnih maščob je bil ugoden, s terapijo je bila dosežena zavidljiva vrednost LDL 1.5 mmol/L. Sledila
je koronarografija, ki je pokazala dvožilno koronarno bolezen: kolateralizirano kronično zaporo (CTO)
RCA in nepomembno zožitev v srednjem delu LAD. Dobre desne in leve kolaterale so odlično polnile
tudi povirji arterij PDA in PLLV, ki sta veji desne koronarne arterije.
V anamnezi tega gospoda s stabilno visokopražno angino pektoris ni bilo podatka o prebolelem srčnem
infarktu v preteklosti. Kolateralno polnjeno povirje RCA se je ujemalo s področjem ishemije (10 - 20 %
miokarda) v izvidu scintigrafije, vendar v EKG ni bilo znakov brazgotine, globalna sistolna funkcija levega prekata je bila dobra in morfološke preiskave niso pokazale področnih motenj krčenja. Ocenili smo,
da zapora RCA, ki se je zgodila neznano kdaj, ni povzročila pomembnih posledic – najverjetneje zaradi
počasnega oženja arterije do popolne zapore in sočasnega razvoja kolateralne cirkulacije. Interventni
kardiolog ob pacientu v kateterizacijskem laboratoriju seveda najprej pomisli, kaj lahko stori, da bi žilo
razširil ali odprl in bolniku pomagal. Poskus perkutanega odpiranja dolge kronične zapore RCA (PCI
CTO RCA) bi bil tvegan, verjetnost uspeha vprašljiva, potreba po posegu pa neprepričljiva. Kirurška
revaskularizacija (premoščanje) pri blagih težavah ter le eni prizadeti in dobro kolateralizirani arteriji
ne bi bila smiselna. Ob pregledu dotedanje terapije smo ugotovili, da pacient od protiishemičnih zdravil prejema le majhen odmerek adrenergičnega blokatorja beta, kar pomeni, da večina medikamentnih
možnosti zdravljenja sploh ni bila izkoriščena v času, ko je bolnik več mesecev potoval med različnimi
preiskavami in zdravniki. Odločili smo se za okrepitev zdravljenja z nehemodinamsko delujočimi pro-
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tiishemičnimi zdravili (ranolazin, trimetazidin), saj je bilo ishemijo v povirju zaprte koronarne arterije
moč pričakovati tudi v bodoče, z zdravili pa smo skušali izboljšati energetske in presnovne razmere v
miokardu ter tako zmanjšati pojavnost angine pektoris in izboljšati kakovost življenja.

Primer 2: Odločitev glede zdravljenja pri starejši pacientki po smiselni odklonitvi kirurške
revaskularizacije
86-letna gospa z obremenitveno angino pektoris in s številnimi pridruženimi boleznimi je bila napotena na koronarografijo, ki je pokazala dolgo pomembno zožitev LAD, hudo zožitev 1. diagonalne veje,
hudo zožitev velike intermediarne veje (RI), dolgo pomembno zožitev celotnega srednjega dela RCA in
drobno arterijo LCX brez zožitev. Perkutana revaskularizacija s stentiranjem bi bila izvedljiva, vendar
obsežna in ne brez tveganja. V izogib ad hoc odločitvi, da bi storili nekaj, kar lahko storimo, smo se
odločili za odlog in za predstavitev gospe na kardiokirurškem konziliju terciarne bolnišnice. Konzilij je
sprejel sklep, da bi bila kirurška revaskularizacija glede na starost in pridružene bolezni pri gospe preveč
tvegana. Kirurg nas je prijazno poklical in predlagal, da bi zožene koronarne arterije raje mi stentirali
kot oni operirali. V pogovoru, med katerim smo imeli v mislih le interes pacientke, smo se strinjali, da
bomo poseg z veseljem izvedli, ker imamo sedaj konsenz kardiokirurgov in kardiologov, da je ta strategija za gospo boljša in varnejša. Pri gospe, ki je cenila skrb za iskanje pretehtane odločitve, smo nato
izvedli uspešno elektivno PCI LAD, RI in RCA z vstavitvijo 4 koronarnih žilnih opornic. Občutek, da
smo ravnali prav, je bil veliko večji, kot bi bil ob morebitni zaletavi takojšnji odločitvi brez posveta s
kolegi kirurgi.

Primer 3: Odločanje ob ugotovljeni solitarni zožitvi v deblu leve koronarne arterije
72-letni gospod z obremenitveno angino pektoris, obremenitveno dispnejo, arterijsko hipertenzijo in
generalizirano aterosklerozo je bil napoten na koronarografijo s ciljem opredelitve prsnih bolečin in
težke sape ob naporih. Ugotovili smo pomembno zožitev v srednjem delu debla leve koronarne arterije
(LMCA), ostale arterije pa so bile sicer difuzno naplastene, vendar brez pomembnih zožitev, ki bi ovirale
pretok. Ugotovljena zožitev debla LCA je ovirala pretok v arteriji LAD in LCX ter povzročala težave.
Sama okrepitev zdravljenja s protiishemičnimi zdravili v takem primeru ne bi zadoščala, potrebna je
bila revaskularizacija. Če je zožen začetni del ali srednji del debla LCA, lahko zožitev varno razrešimo z
vstavitvijo žilne opornice, saj zožitev distalno ne sega do razcepišča ali celo naprej v ostale arterije, kjer
je pogosto potrebna vstavitev več opornic, tveganje ponovne zožitve ali tromboze v stentu pa je večja.
Gospoda smo seznanili s stanjem in mogočima strategijama zdravljenja (perkutana in kirurška). Skupaj
smo se odločili za vstavitev kratke žilne opornice, ki smo jo uspešno izvedli. Pred posegom se je ekipa
pripravila na morebitne zaplete. Pri odločitvi smo imeli sočasno v mislih izvedljivost vstavitve opornice,
varnost posega, pričakovano trajnost uspeha in bolnikove želje.

Primer 4: Nepričakovano odkritje hude večžilne obstruktivne koronarne bolezni
64-letni gospod je imel prsne bolečine ob vse manjših naporih. Prepričan, da je vse v redu in v želji, da bi
bil zmogljiv kot prej, je povečeval napore in imel vse več težav. Ko je šel na morju v vodo, se je že v plitvi
vodi obrnil in se ves bled komaj vrnil na obalo. Po obvestilu zdravnice smo se odločili za nujno koronarografijo, pri kateri nas je čakalo neljubo presenečenje: huda 95 % zožitev v srednjem delu arterije LAD
(angl. widow-maker stenosis), huda zožitev v levi cirkumfleksni arteriji (LCX) pred odcepiščem velike
veje OM1, še ena huda zožitev v LCX pred odcepiščem veje OM2, nato kronična zapora LCX s kolateralno retrogradno polnitvijo dveh marginalnih vej (OM3 in OM4) ter pomembna zožitev v srednjem delu
desne koronarne arterije (RCA). Ko smo gospoda seznanili z najdbami, je bil pretresen. Razložili smo
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mu, da lahko z žilnimi opornicami razrešimo vse zožitve razen zapore v končnem delu LCX, s kirurškim
premoščanjem (CABG) pa učinek ne bi bil dosti večji, saj bi bila izvedljivost revaskularizacije distalnih
marginalnih vej vprašljiva. Glede na mladost in odlično psihofizično kondicijo smo se skupaj odločili za
perkutano revaskularizacijo oziroma stentiranje: v LAD smo vstavili eno žilno opornico, v LCX dve in v
RCA eno. Poseg je bil uspešen, pretoki hitri, tudi kolateralna polnitev zaprtih vej LCX-OM3 in LCX-OM4
se je izboljšala, vendar je tam ob naporih še vedno moč pričakovati ishemijo, zato smo dodali nehemodinamsko delujoča protiishemična zdravila (trimetazidin, ranolazin).

ZAKLJUČEK
Odločitve o posegih v koronarnih arterijah morajo biti vedno skrbne in pretehtane, upoštevati morajo
bolezen, bolnika, izvajalca in okolje. Pred očmi imamo lastnosti, lokacijo in število zožitev, starost in
stanje arterij, strukturo in funkcijo srca, pridružene bolezni, kronološko in biološko starost človeka ter
njegove želje, vedno pa nas mora voditi pacientov najboljši interes tako glede učinkovitosti kot varnosti
metode. Če je le mogoče, se posvetujemo s kolegi svoje in sorodnih strok, upoštevamo mnenja, varnostne pomisleke in predloge vseh članov ekipe, stanje in načrt pa bolniku razložimo tako, da se v njem
počuti kot subjekt in ne kot objekt. Na tak način je tudi zapletov manj.
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Kardiovaskularne bolezni so vodilni povzročitelj smrtnosti v svetu, zajemajo pa 31 % vseh registriranih
smrti. Pričakuje se, da bodo ohranile to vlogo vse do 2030 (1).
Namen kirurške revaskularizacije je dolgotrajno delujoči bypass. Z njim zmanjšamo simptome bolnikom in izboljšamo njihovo preživetje.
Dovolite mi, da vam ponovno osvežim spomin z najpogosteje uporabljenimi grafti:
- notranja prsnična arterija, leva in desna (LIMA; RIMA)
- vena saphena magna in parva (VSM, VSP)
- arterija radialis (RA)
- arterija gastroepiploica dextra (RGEA)
- arterija ulnaris (UA)
Ateroskleroza je glavni etiološki dejavnik bolezni koronark. Je multifaktorialni kronični vnetni proces.
Ovira pretoku krvi po koronarkah je nastajajoči plak, ki je sestavljen iz endotelija in iz depozitov maščob
v steni (2).
RIMA in LIMA sta prvi izbiri, ko gre za revaskularizacijo srca. Zaradi histoloških značilnosti stene, sta
manj nagnjeni k nastanku ateroskeroze in hiperplazije. Sledita jima RS in RGEA.
TABELA 1: Zgodnja, srednjeročna in kasna prehodnost bypassov (3)
Zgodnja (1 leto) (%)

Srednjeročna (5 – 7 let) (%)

Kasna (≥ 10 let) (%)

VSM

81–97

75−86

50−60

LIMA

93−96

88−98

85−95

RIMA

92–97

80–90

62

RA

89−92

90−98

89−91

RGEA

92-97

80-90

62

LIMA in RIMA
Strukturno sta prevodni arteriji. Zaradi obilja elastičnih vlaken, LIMA > RIMA, ki pogojujejo dolgotrajno prehodnost, ter debele lamine elasticae internae, ki ločuje tenko intimo in tunico medio, sta idealna
grafta za revaskularizacijo. Ker njun vasa vasorum ne prehaja v tunico medio, ne potrebuje arterijske
prehrane preko njega.
Vineberg je leta 1946 prvi uporabil LIMA kot arterijski graft (4).
RA
Tako kot ularna arterija, je mišična arterija. Tudi njun vasa vasorum, ne prehaja tunicae mediae in je zato
odlična kot prosti graft. Njena slabost je nagnjenost k spazmu, a ga lako medikamentozno kotroliramo.
A. Carpentier je prvi uporabil leta 1973 radialno arterijo (5), šele leta 1998 pa je Buxton poročal o prvi
uporabi a.ulnaris za graft (6).
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RGEA
Je žila, ki je odlična za revaskularizacijo v področju RCA, posebej PDA. Bailey jo je prvič kot graft uporabil 1966 (7).
Na Klinične oddelku za kirurgijo srca in ožilja sledimo revaskularizacijskim trendom.
TABELA 2: Delež obeh IMA v zadnjih 8 letih, pri bolnikih z ishemično boleznijo srca.

V 95 % revaskularizacijskih posegov na srcu uporabljamo LIMA kot graft za revaskularizacijo srca.
VSM
Prvi zapisi uporabe VSM, kot grafta za revaskularizacijo srca segajo v leto 1968, ko jo je prvič uporabil
Favaloro (8).
Zaradi večanja notranjega premera, se spreminja morfologija tunicae mediae in distribucije glm celic.
Genetski aktivaciji le teh, ji sledi povečana nekontrolirana proliferacija in migracija proti tunici intimi,
kar ima za posledico oženje svetline grafta (9).
Vasa vasorum prehaja skozi vezivo, (kolagenska in elastična vlakna, ter longitudinalne mišične fibre, vse
to sestavlja venino adventicijo), do tunicae mediae.

BIOLOŠKI MEHANIZMI ODPOVEDI GRAFTA SO:
1. akutna tromboza: lokalni in “kirurški” vzroki zgodnje odpovedi, se pojavijo znotraj 1. meseca po posegu.
2. intimalna hiperplazija: znotraj 1. leta po posegu
3. ateroskleroza: po 1 letu po posegu

34

KIRURŠKA STRATEGIJA REVASKULARIZACIJE SRCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

popolna kirurška revaskularizacija
stremeti k popolni arterijski revaskularizaciji
pomembnost L oz D dominance, pri planiranju revaskularizacije
okluzija oziroma visoka stopnja stenoze, za zaščito distalne anasomoze grafta
najti del žile, ki ne bo potreboval TEA
optimalna zaščita srca med on ali off pump-om
možnost hibridnega posega
kardiolog je kirurgov prijatelj in ne sovražnik
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UVOD
Srčno-žilna rehabilitacija je celosten program, s katerim srčno-žilnim bolnikom pomagamo povrniti
in ohranjati srčno-žilno zdravje. Poleg telesne vadbe obsega tudi druge vidike sekundarne preventive
srčno-žilnih bolezni (ocenjevanje srčno-žilnega tveganja, obvladovanje dejavnikov tveganja, sekundarno preventivno zdravljenje z zdravili, izobraževanje in osveščanje, psihološko podporo ter dolgoročno
spremljanje bolnikov) (Jug).

REHABILITACIJA KORONARNIH BOLNIKOV
Največ raziskav iz področja rehabilitacije je bilo opravljenih pri koronarnih bolnikih. V randomiziranih
raziskavah so večinoma preučevali programe rehabilitacije, ki potekajo večkrat (3 do 5-krat) tedensko in
trajajo 12 tednov ali več. Dokazali so, da celostna rehabilitacija izboljša preživetje, zmanjša obolevnost (1,
2) in izboljša kakovost življenja bolnikov (3) s koronarno boleznijo po srčnem infarktu ali revaskularizaciji.
Rehabilitacija zato predstavlja nepogrešljiv del oskrbe koronarnih bolnikov in je v smernicah navedena kot
priporočilo razreda IA (4, 5). Vključitev v formalni program rehabilitacije je tudi kazalnik kakovosti oskrbe
koronarnih bolnikov.
Rehabilitacijo tako priporočamo vsem bolnikom s koronarno boleznijo po akutnem koronarnem sindromu
ali po revaskularizaciji koronarnih arterij, pa tudi tistim s simptomi ishemične bolezni srca ali srčnega
popuščanja (5, 6). Rehabilitacija se lahko začne že v bolnišnici (faza I), nato sledi strukturirana rehabilitacija
v izvenbolnišničnem okolju (faza II), tej pa vseživljenjska rehabilitacija v domačem okolju (faza III).
Pri vključevanju v program rehabilitacije upoštevamo nekatere zadržke. V program rehabilitacije ne
vključujemo bolnikov, ki imajo nenadzorovane motnje srčnega ritma, neurejeno sladkorno bolezen in
arterijsko hipertenzijo, hipertrofično obstruktivno kardiomiopatijo, hudo aortno stenozo, pomembno
rezidualno ishemijo srčne mišice, napredovalo srčno popuščanje (NYHA IV), nedavno prebolel miokarditis
ali drugo akutno kardiomiopatijo (5, 6). Rehabilitacijo odsvetujemo tudi bolnikom z akutnimi nesrčnimi
obolenji, ki bi se lahko zaradi telesne vadbe poslabšala.

TELESNA VADBA V SKLOPU REHABILITACIJE
Redna telesna dejavnost ima številne ugodne učinke. Med drugim ugodno vpliva na delovanje žilnega
endotela, uravnovesi delovanje parasimpatičnega in simpatičnega živčevja, ublaži presnovne dejavnike
tveganja ter spodbuja fibrinolizo. Poleg tega se z redno vadbo poveča mišično moč, učvrstijo gibala ter
izboljša ravnotežje. Telesna vadba pomaga tudi pri vzdrževanju zdrave telesne teže, omili simptome
depresije in tesnobnosti ter zmanjšuje stres (7).
Protokoli telesne vadbe v sklopu rehabilitacije vključujejo ogrevanje, trening, sproščanje in ohlajanje.
Vadba je večinoma kontinuirna, predpisujemo pa jo vedno individualno. Določimo količino (obseg) vadbe
ter kakovost vadbe, s katero dosežemo željeni obseg vadbe. Količino (obseg) vadbe opredeljuje celokupna
poraba energije, ki je zadostna za učinkovitost vadbe. Pokazali so, da v ta namen zadošča 150 minut
zmerne vadbe (3 – 6 MET) tedensko. Kakovost vadbe določamo po načelu FIT-TP (F = frekvenca, I =
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intenzivnost, T = trajanje, T = tip vadbe, P = progres, napredovanje). Opredelimo pogostnost, jakost in
trajanje posameznega treninga ter določimo vrsto vadbe in njeno napredovanje. Bolniki naj bi vadili vsaj
trikrat tedensko, treningi so zmerno intenzivni (65 – 75 % maksimalne srčne frekvence oziroma 45 – 65 %
maksimalne porabe kisika med obremenitvenim testiranjem oziroma 3 – 6 MET) ter v osnovi dinamičnoaerobni. Zaželeno trajanje posameznega treninga je vsaj 30 minut (5, 8).
Dinamično - aerobno vadbo lahko dopolnimo z vajami za prožnost, kar je posebej priporočljivo za starejše
bolnike, ter s statično-anaerobno vadbo z utežmi. Pri slednji velja previdnost, saj lahko predvsem uporaba
prevelikih bremen povzroči velika nihanja srčne frekvence in porast krvnega tlaka, zato jo priporočamo le
pri manj ogroženih posameznikih (5, 8).
V raziskavah so preučevali tudi intervalno vadbo, kjer se izmenjujeta visoko intenzivna in malo intenzivna
dinamično-aerobna vadba: 1 do 2 minuti intenzivne vadbe (80 – 90 % maksimalne frekvence) izmenjaje
s 3 do 5 minutami lahke vadbe (50 – 60 % maksimalne frekvence). Intervalna vadba omogoči hitrejše
napredovanje, zlasti pri bolj zmogljivih bolnikih. Zaenkrat priporočajo, da se izvaja samo pri manj
ogroženih posameznikih v izkušenih rehabilitacijskih centrih (9).

REHABILITACIJA KORONARNIH BOLNIKOV V SLOVENIJI
V Sloveniji formalna rehabilitacija koronarnih bolnikov poteka v bolnišnicah (Univerzitetna klinična
centra v Ljubljani in Mariboru, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Celje, Murska Sobota, Izola in Ptuj,
v kratkem tudi Šempeter) ter v zdraviliščih Radenci in Šmarješke Toplice. Celostni struktiriran program
poleg telesne vadbe vključuje še ocenjevanje ogroženosti posameznika (klinična preiskava, specializirana
funkcijska in/ali slikovna diagnostika), klinično in laboratorijsko spremljanje bolnika, prilagajanje in
nadzorovanje farmakološkega in nefarmakološkega zdravljenja, obvladovanje dejavnikov tveganja in
zapletov bolezni ter opolnomočenje bolnika glede bolezni in samooskrbe ter psihosocialno podporo. Poleg
spodbujanja redne telesne vadbe bolnike v času rehabilitacije s predavanji ter delavnicami ozaveščamo tudi
glede ostalih elementov zdravega življenjskega sloga (10): opuščanje kajenja, vzdrževanje primerne telesne
teže in mediteranska prehrana.
Po zaključeni formalni rehabilitaciji spodbujamo nadaljevanje rehabilitacije v domačem okolju
(vseživljenjska rehabilitacija). Slednja je učinkovitejša, če se bolniki vključijo v strokovno podprta združenja
bolnikov (npr. Koronarni klubi in društva).
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ZAKLJUČEK
Strukturirani programi srčno-žilne rehabilitacije prinašajo koronarnim bolnikom številne koristi: zmanjšajo
tveganje za hospitalizacije in smrt, izboljšajo kakovost življenja, olajšajo simptome ishemične bolezni
srca ter izboljšajo telesno zmogljivost. Hkrati zaradi svoje dolgotrajnosti, timskega pristopa in celostne
obravnave bolnikov omogočajo tudi osveščanje in spodbujanje bolnikov za spremembo življenjskega sloga.
V tej luči si velja še naprej prizadevati za dodatno širitev mreže rehabilitacijskih centrov z željo, da bi bili
lahko rehabilitacije deležni vsi naši koronarni bolniki, ki za to nimajo zadržkov.
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UVOD
Aktivacija in agregacija trombocitov sta ključni za nastanek koronarne aterotromboze in tromboze v
žilni opornici. S spoznanji številnih kliničnih raziskav in z izboljšavami žilnih opornic se je v zadnjih
letih pogosto spreminjala doktrina zdravljenja s protitrombotičnimi zdravili. V prispevku so povzeta
zadnja priporočila glede predpisovanja protitrombotičnih zdravil pri bolnikih po akutnem koronarnem
sindromu ali po posegu na koronarnih arterijah (PCI).
Kronična koronarna bolezen, sinusni ritem
Pri bolnikih s potrjeno koronarno boleznijo je indicirano zdravljenje z aspirinom ne glede na to ali je
bolnik že utrpel miokardni infarkt ali ne. V primeru preobčutljivosti na aspirin lahko predpisujemo klopidogrel. Pri bolnikih, ki imajo vsaj zmerno povečano tveganje za ishemični dogodek, predvsem pa pri
bolnikih z visokim tveganjem za ishemični dogodek lahko pride v poštev uvedba drugega protitrombotičnega zdravila ob sočasnem trajnem zdravljenju z aspirinom. Indikacijo za ta namen ima rivaroksaban
v odmerku 2 x 2,5 mg na dan. Strokovna priporočila dopuščajo tudi uporabo antiagregacijskih zdravil,
predvsem klopidogrela.
Kronična koronarna bolezen po PCI, sinusni ritem
Po vstavitvi žilne opornice je indicirano trajno zdravljenje z aspirinom. Prvih šest mesecev je ne glede
na vrsto žilne opornice poleg aspirina indiciran klopidogrel. Pri bolnikih z visokim tveganjem za življenje ogrožujočo krvavitev lahko skrajšamo zdravljenje s klopidogrelom na tri mesece, v primeru zelo
visokega tveganja pa tudi na en mesec. Prasugrel in tikagrelor nista indicirana za zdravljenje bolnikov
s kronično koronarno boleznijo. Izjemoma ju predpisujemo, kadar je bil poseg na koronarnih arterijah
kompleksen ali rezultat stentiranja suboptimalen.
Kronična koronarna bolezen, atrijska fibrilacija
Za večino bolnikov zadošča oralno antikoagulacijsko zdravljenje (OAK) brez dodatka antiagregacijskih
zdravil. Pri bolnikih, ki so že preboleli miokardni infarkt in imajo visoko tveganje za ponoven ishemični
dogodek, in ki niso visoko ogroženi za krvavitev, prihaja poleg OAK v poštev aspirin ali klopidogrel.
Kronična koronarna bolezen po PCI, atrijska fibrilacija
Pri bolnikih po vstavitvi žilne opornice v koronarno arterijo, ki imajo indikacijo za OAK, je indicirano
kombinirano – antiakgregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje. Če je možno, v taki kombinaciji predpisujemo NOAK namesto antagonistov vitamina K. Trajanje zdravljenja z aspirinom naj bo čim krajše.
Pri enostavnih posegih na koronarnih arterijah lahko aspirin opustimo že po enem tednu, pri večini
bolnikov pa po enem mesecu. V primeru zapletenega posega ali suboptimalnega razultata, predpisuje-
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mo aspirin do šest mesecev po posegu. Kot drugo antiagregacijsko zdravilo predpisujemo klopidogrel.
Prasugrela in tikagrelorja pri teh bolnikih ne predpisujemo.
Akutni koronarni sindrom z ali brez PCI, sinusni ritem
Indicirano je trajno zdravljenje z aspirinom. Poleg aspirina je prvih 12 mesecev po ishemičnem dogodku
indiciran zaviralec P2Y12 (prasugrel, tikagrelor, klopidogrel) ne glede na vrsto vstavljene žilne opornice.
Tudi če PCI ni bila opravljena, je indicirano 12-mesečno dvotirno antiagregacijo zdravljenje (DAPT) – v
tem primeru s tikagrelorjem ali klopidogrelom. V primeru visokega tveganja za krvavitev lahko skrajšamo trajanje DAPT na tri mesece, v primeru zelo visokega tveganja pa tudi na en mesec. Pred prekinitvijo zdravljenja je nujen posvet z lečečim kardiologom. Strokovna priporočila dopuščajo tudi prekinitev
zdravljenja z aspirinom tri mesece po NSTEMI, ob tem, da bolnik prejema tikagrelor 2 x 90 mg na dan.
Ob visokem tveganju za ishemični dogodek in nizkem tveganju za krvavitev pride v poštev podaljšanje
DAPT preko 12 mesecev. Indikacijo za ta namen imata tikagrelor v odmerku 2 x 60 mg na dan in rivaroksaban v odmerku 2 x 2,5 mg na dan.
Akutni koronarni sindrom z ali brez PCI, atrijska fibrilacija
Osnovna strategija zdravljenja je en teden kombiniranega zdravljenja z OAK in DAPT in nato ukinitev
zdravljenja z aspirinom. Z inhibitorjem P2Y12 prekinemo po 12 mesecih. V kombinaciji z OAK predpisujemo klopidogrel. Po ukinitvi aspirina pride izjemoma v poštev tikagrelor. V primeru visokega tveganja
za ishemični zaplet podaljšamo zdravljenje z aspirinom. V primeru visokega tveganja za krvavitev pa
lahko skrajšamo antiagragacijsko zdravljenje na šest mesecev in nadaljujemo le z OAK.

ZAKLJUČEK
Pri odločitvi o vrsti in trajanju protitrombotičnega zdravljenja je nujna ocena tveganja za ishemični
zaplet in za krvavitev. Pri bolnikih z večjim tveganjem za krvavitev iz oprebavil moramo predpisati
zaviralec protonske črpalke. Pred prekinitvijo protitrombotičnega zdravljenja je nujen posvet z lečečim
kardiologom.
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UVOD
Cilj zdravljenja koronarne bolezni je zmanjšati simptome in izboljšati prognozo bolnikov. To dosežemo z ustreznimi zdravili in intervencijami ter nadzorom dejavnikov tveganja, vključno s spremembo
življenjskega sloga. Slednje zahteva multidisciplinarni pristop, ki bolnikom zagotovi individualno prilagojeno zdravljenje in podporo (1). Temeljna zdravila za preprečevanje napredovanja ateroskleroze in
aterotrombotičnih dogodkov so antiagregacijska zdravila, antilipemična zdravila in zaviralci renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema, dodatno si veliko obetamo tudi z novejšimi antihiperglikemičnimi
zdravili ter protivnetnimi zdravili, kot je kolhicin. Kljub navedenemu zdravljenju pa bolniki s klinično
izraženo aterosklerozo še vedno pogosto utrpijo trombembolične dogodke, ki povzročijo okvaro organov in poslabšajo prognozo teh bolnikov. Te dogodke lahko v veliki meri preprečimo z intenzivirano
protitrombotično terapijo oziroma kombinacijo dveh antiagregacijskih zdravil, vendar slednje neizogibno hkrati poveča tveganje za krvavitev. V iskanju optimalne rešitve se je tako v zadnjih letih uveljavil
nov pristop zdravljenja kronične koronarne bolezni z dvojno potjo inhibicije oziroma zavore nastanka
strdka. Kombinacija nizkega odmerka rivaroksabana in aspirina se je namreč izkazala kot učinkovita in
varna strategija protitrombotičnega zdravljenja.

PROTITROMBOTIČNO ZDRAVLJENJE KRONIČNE KORONARNE BOLEZNI
Aktivacija in agregacija trombocitov vodi v nastanek simptomatske koronarne aterotromboze, zato je
uporaba protitrombotičnih zdravil osnova pri zdravljenju bolnikov s kroničnim koronarnim sindromom. Dvojno antiagregacijsko zdravljenje (DAPT) z aspirinom in peroralnim zaviralcem P2Y12 je
postalo standard zdravljenja bolnikov z akutnim koronarnim sindromom ali po perkutani koronarni
intervenciji (PCI) (2), izbira dolgoročne terapije kronične koronarne bolezni pa je odvisna od bolnikove
ogroženosti za ishemične zaplete in tveganja za krvavitev.
Aspirin povzroči ireverzibilno zavoro ciklooksigenaze-1 v trombocitih in s tem proizvodnjo tromboksana. Zavora deluje ves čas življenjske dobe trombocita in je običajno popolna že pri nizkem odmerku aspirina (75 – 100 mg dnevno), z višjimi odmerki se povečajo le neželeni gastrointestinalni učinki.
Starejše raziskave in metaanalize so dokazale učinkovitost aspirina pri preprečevanju resnih srčno-žilnih dogodkov tudi v sekundarni preventivi ateroskleroze (3), zato je aspirin v odmerku 100 mg enkrat
dnevno priporočen pri bolnikih s koronarno boleznijo ne glede na anamnezo prebolelega miokardnega
infarkta (1).
Peroralni zaviralci trombocitnega receptorja P2Y12 so se izkazali kot učinkovito protitrombotično zdravilo tako v kombinaciji z aspirinom kot tudi v monoterapiji. Klopidogrel in prasugrel sta tienopiridinska
predzdravila, ki prek svojih aktivnih presnovkov ireverzibilno blokirata receptor P2Y12. Zdravilo tikagrelor pa je reverzibilni zaviralec P2Y12, ki ne potrebuje presnovne aktivacije in ima tako hiter nastop
učinka ter krajšo razpolovno dobo. V raziskavah se je klopidogrel izkazal enako učinkovit in varen kot
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aspirin pri preprečevanju srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu, možganski kapi ali z znano periferno arterijsko boleznijo (4). Pri slednji skupini bolnikov je celo učinkovitejši
kot aspirin, zato ga smernice priporočajo kot terapijo izbora (5).
Zdravilo prasugrel ima dokazano večjo učinkovitost kot klopidogrel pri bolnikih po PCI zaradi akutnega
koronarnega sindroma (6), vendar pa ne pri bolnikih z akutnim koronarnim sindrom, ki jih zdravimo
le medikamentozno. Pri bolnikih z anamnezo prebolele možganske kapi povzroča prasugrel več smrtno
nevarnih krvavitev, zato je pri teh bolnikih odsvetovan. Previdnost je potrebna tudi pri starejših nad 75
let in pri bolnikih s telesno maso pod 60 kg.
Raziskava DAPT je pokazala, da je nadaljnje podaljšano dvotirno antiagregacijsko zdravljenje pri bolnikih, ki so pred tem že prejeli 12 mesecev zdravljenja s klopidogrelom ali prasugrelom po opravljeni PCI,
zmanjšalo ishemične dogodke in tveganje za trombozo v žilni opornici, vendar na račun povečanega
tveganja za krvavitev in brez koristi glede umrljivosti. Nekoliko večjo korist so imeli le bolniki po prebolelem miokardnem infarktu (7).
Podobno so pri stabilnih bolnikih z anamnezo miokardnega infarkta dokazali, da podaljšano zdravljenje
s tikagrelorjem v odmerku 90 ali 60 mg dvakrat dnevno zmanjša kombinirano pojavnost miokardnega
infarkta, možganske kapi ali srčno-žilne smrti. Največjo korist so tu imeli bolniki z visokim tveganjem
za ponovni miokardni infarkt, sladkorno boleznijo ali periferno arterijsko boleznijo, ki so prejeli podaljšano zdravljenje z nižjim odmerkom tikagrelorja (8).
Obratno lahko pri bolnikih, ki so visoko ogroženi za krvavitev, kombinirano antiagregacijsko terapijo
hitreje opustimo in nadaljujemo zdravljenje le z enim protitrombotičnim zdravilom. Novejše raziskave
kažejo da sta prasugrel in tikagrelor v monoterapiji enako ali celo bolj učinkovita kot aspirin pri preprečevanju pojava ishemičnih dogodkov in krvavitev pri bolnikih po PCI in zaključenem začetnem nekajmesečnem dvotirnem antiagregacijskem zdravljenju (9).
Antikoagulacijska zdravila zavirajo delovanje in/ali nastanek trombina, ki ima ključno vlogo tako pri
koagulaciji kot pri aktivaciji trombocitov. Posredno se je tako izkazalo, da antikoagulantna zdravila
zmanjšujejo tudi tveganje za arterijske trombotične dogodke. Kljub temu pa je dokazana boljša učinkovitost dvotirne antiagregacijske terapije pri preprečevanju tromboze v žilni opornici v akutnem obdobju po PCI vodila v opustitev uporabe standardnih odmerkov antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih
z akutnim koronarnim sindromom brez druge indikacije za antikoagulacijsko zdravljenje. Kljub temu
so se s prihodom neposrednih peroralnih antikoagulantov, ki imajo ugodnejši varnosti profil, ponovno vzpostavile težnje po vključitvi antikoagulacijskih zdravil v zdravljenje aterotrombotičnih zapletov.
Raziskave so tokrat dokazale, da dodatek nizkega odmerka rivaroksabana poleg aspirina in klopidogrela
sicer poveča tveganje za krvavitev, vendar ob tem pomembno zniža tveganje za resne srčno-žilne dogodke in srčno-žilno smrt. Slednji podatki so vodili nov pristop v zdravljenju kronične koronarne bolezni
s kombinacijo aspirina in nizkega odmerka rivaroksabana, kar je tako imenovana dvojna pot zavore
nastanka strdkov. V obsežni raziskavi COMPASS so pri bolnikih s kroničnim koronarnim sindromom
ali periferno arterijsko boleznijo dokazali, da kombinacija aspirina in rivaroksabana v odmerku 2 x 2,5
mg dnevno učinkovito za 24 % zmanjša tveganje za srčno-žilne dogodke in posledično za 18 % zmanjša
tudi celokupno umrljivost teh bolnikov (10). Največje absolutno zmanjšanje tveganja so beležili pri visoko ogroženih bolnikih z večžilno prizadetostjo, s sladkorno boleznijo, s periferno arterijsko boleznijo
ali zmerno kronično ledvično boleznijo in pri kadilcih. Kombinirano protitrombotično zdravljenje je
tudi tu sicer povečalo tveganje za velike krvavitve, vendar ne za krvavitve v centralni živčni sistem ali
krvavitve s smrtnim izidom. Celokupna korist zdravljenja je bila tako ugodna. Posebno pomembno je
tudi dejstvo, da je omenjena kombinacija rivaroksabana in aspirina za kar 70 % zmanjšala tveganje za
velike amputacije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo in s tem postavila mejnik v zdravljenju teh
visoko ogroženih bolnikov.
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ZAKLJUČEK
Protitrombotična terapija je temelj zdravljenja kronične koronarne bolezni in preprečevanja
aterotrombotičnih dogodkov. Kljub optimalni sekundarni preventivi ateroskleroze so trombotični dogodki
pri bolnikih s koronarno boleznijo pogosti in poslabšajo prognozo teh bolnikov. Podaljšano dvotirno
antiagregacijsko zdravljenje zmanjša tveganje za resne srčno žilne dogodke, vendar hkrati poveča tveganje
za krvavitev in ne vpliva na celokupno umrljivost bolnikov s kronično koronarno boleznijo. Nov pristop
protitrombotičnega zdravljenja z dodatkom vaskularnega odmerka rivaroksabana aspirinu zmanjša
tveganje za srčno-žilne dogodke in hkrati tudi umrljivost bolnikov s kronično koronarno boleznijo.
Individualen pristop upoštevajoč bolnikove značilnosti, oceno ogroženosti za ishemične trombotične
zaplete in tveganja za krvavitev omogoča ustrezno izbiro vrste zdravljenja in optimalne rezultate za bolnike
s kronično koronarno boleznijo srca.
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Motnje v presnovi maščob (dislipidemije) so eden od poglavitnih dejavnikov tveganja za razvoj srčnožilnih bolezni, njihovo zdravljenje pa je pomemben del celostnega pristopa k zdravljenju srčno-žilnih
bolezni, povezanih z aterosklerozo.
Glede na vzrok ločimo primarne (v sklopu gensko pogojenih sprememb) in sekundarne dislipidemije
(v sklopu presnovnih motenj zaradi drugih bolezni); pri slednjih moramo opredeliti in obvladati tudi
njihov osnovni vzrok. Glede na laboratorijsko določene vrednosti krvnih maščob pa jih delimo na hiperholesterolemije (povišana raven celokupnega in LDL-holesterola), hipertrigliceridemije (povišana
raven trigliceridov) ter mešane dislipidemije; ob tem jih v odvisnosti od vrednosti odstopajočih sestavin
opredelimo kot zmerne ali hude.
Osnovna laboratorijska diagnostika dislipidemij vključuje določitev vrednosti celokupnega holesterola,
trigliceridov in HDL-holesterola, LDL-holesterol pa izmerimo neposredno (direktni LDL) ali izračunamo iz Friedewaldove enačbe (vendar le ob vrednosti trigliceridov do 4,6 mmol/L). Klasični lipidogram
je praviloma potrebno določiti na tešče. Naprednejša laboratorijska diagnostika pa zajema še določitev
apolipoproteinov B in A1, lipoproteina(a) in – sicer zaenkrat še predvsem v raziskovalne namene – tudi
tipizacijo posameznih lipoproteinov (podvrste LDL- in HDL-holesterola). Raven apopolipoproteinov B
odraža količino vseh aterogenih holesterolnih delcev, ki jih lahko ocenimo tudi iz klasičnega lipidograma kot t.i. ne-HDL-holesterol (koncentracija celokupnega holesterola — koncentracija HDL-holesterola).
Odvzema krvi za določitev apolipoproteinov B ni potrebno opraviti na tešče. Lipoprotein(a) pa je napovednik tveganja srčno-žilnih zapletov tako pri bolnikih s povišanimi vrednostmi LDL-holesterola kot
tudi pri bolnikih, pri katerih je LDL-holesterol v mejah ‘normalnih’ vrednosti; po priporočilih Evropskega združenja za kardiologijo ga je potrebno vsaki odrasli osebi določiti vsaj enkrat v življenju (1).
Priporočila Evropskega združenja za kardiologijo priporočajo prilagajanje intenzivnosti zdravljenja dislipidemij bolnikovi srčno-žilni ogroženosti. Bolniki s potrjeno srčno-žilno boleznijo sodijo v skupino z
zelo visoko ogroženostjo, za katero smernice priporočajo znižanje holesterola LDL za ≥ 50 % glede na
izhodiščno raven in ciljno raven holesterola LDL < 1.4 mmol/l (1). Pri bolnikih, ki v obdobju 2 let doživijo
vnovičen žilni dogodek (ne nujno enakega tipa kot prvič) in že prejemajo statinsko terapijo v najvišjem
odmerku, ki ga prenašajo, pa priporočajo razmislek o ciljni ravni holesterola LDL < 1,0 mmol/L (1).

ZDRAVLJENJE DISLIPIDEMIJ
Zdravila za zdravljenje dislipidemij
Statini zavrejo sintezo holesterola v celicah, zaradi česar se poveča število LDL-receptorjev, ki so ključni
za odstranjevanje LDL-holesterola iz krvi. Ločimo močne (npr. atorva- in rosuvastatin), zmerne (npr.
simvastatin) in šibke statine (npr. fluva- in pravastatin). Med najpomembnejšimi neželenimi učinki so
mišični simptomi in povečano tveganje za pojav sladkorne bolezni. Drugi možni neželeni učinki so običajno manj omejujoči in večinoma ne povsem jasno povezani s statinskim zdravljenjem.
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Ezetimib zavira intestinalno in biliarno absorpcijo holesterola, kar vodi v porabo jetrnih zalog holesterola in povečano izražanje LDL-receptorjev na površini hepatocitov. Med neželenimi učinki se najpogosteje pojavljajo prebavne težave, redkeje pa mišični sindromi (2). Drugi zaviralci absorpcije holesterola
(npr. holesevelam, holestiramin in holestipol) v Sloveniji niso na voljo in jih v subspecialističnih ambulantah predpišemo le izjemoma.
Mehanizem delovanja fibratov ni natančno opredeljen (aktivirajo receptor PPAR-alfa, ki se vpleta v
znotrajcelično presnovo maščob in ogljikovih hidratov). Med njihove neželene učinke sodijo mišični
simptomi, prebavne težave, žolčni kamni in ledvična okvara, pri hudi kronični ledvični bolezni pa so
kontraindicirani.
Omega-3 pridobivamo iz hrane, in sicer alfa-linoleinsko kislino iz oreščkov in semen ter eikozapentanoično in dokosaheksanoično kislino iz ribjih olj. Znižanje koncentracije trigliceridov > 5 mmol/L dosežemo le z velikimi odmerki (2 – 4 g dnevno), ki jih zagotavljamo z ustreznimi farmakološkimi pripravki
in pod medicinskim nadzorom (1).
Zaviralci PCSK9 (preprotein keksin/subtilizin pretvarjajočega encima 9) so monoklonska protitelesa,
ki zavrejo učinkovanje PCSK9 (beljakovine, ki se veže na LDL-receptorje in pospeši njihov očistek s
površine celice); posledično se povečata število LDL-receptorjev in absorbcija LDL-holesterola iz krvi
v celice (3). Njihovi najpogostejši neželeni učinki so gripi podobni simptomi in okužbe zgornjih dihal.
Pristop k zdravljenju dislipidemij
Eden od temeljnih ukrepov v zdravljenju dislipidemij je ustrezen življenjski slog. Zdravila prvega izbora za zdravljenje dislipidemij so statini, ki z znižanjem ravni holesterola v lipoproteinih nizke gostote
(angl. low density lipoproteins - hol-LDL) dokazano zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne dogodke (1). Žal
kljub prilagoditvi življenjskega sloga in zdravljenju s statini številni bolniki ne dosegajo priporočenih
vrednosti hol-LDL (4), poleg tega bolniki neredko zavračajo zdravljenje s statini zaradi pojava neželenih
stranskih učinkov. Kot zdravilo drugega izbora pri teh bolnikih pride v poštev ezetimib; pri bolnikih
z mešano dislipidemijo, pri katerih kljub zdravljenju s statinom vztrajata znižana raven holesterola v
lipoproteinih visoke gostote (angl. high density lipoproteins – hol-HDL) in zvišana raven trigliceridov, pa
lahko izberemo tudi dodatek fibrata. V kolikor kljub zdravljenju z največjim odmerkom statina, ki ga
bolnik prenaša brez pojava neželenih učinkov, in ezetimibom še vedno beležimo povišane vrednosti
hol-LDL, je potrebno presoditi o smiselnosti zdravljenja z zaviralci preprotein keksin/subtilizin preoblikujoče beljakovine 9 (PCSK9) (1); v tem primeru priporočamo obravnavo bolnika na Konziliju za moteno
presnovo krvnih maščob. Indikacije za zdravljenje z zaviralci PCSK9 v okviru sekundarne preventive so
sledeči:
a. LDL > 3,6 mmol/L ob potrjeni aterosklerozi kljub ustreznemu življenjskemu slogu, statinu in
ezetimibu v največjih možnih odmerkih, ki jih posameznik še prenaša;
b. LDL > 2,6 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.
Kako ukrepamo pri zapletih zdravljenja in trdovratni hiperlipidemiji pri najbolj ogroženih
bolnikih?
Kadar ob zdravljenju s statinom in prilagoditvi življenjskega sloga bolnik ne dosega želenih vrednosti
hol-LDL, je smiselno najprej izključiti morebitno nedosledno jemanje priporočene terapije ter se z bolnikom pogovoriti o vzrokih zanj. V kolikor bolnik zdravljenje zavrača zaradi pojava vztrajnih mišičnih
bolečin in ob tem ne ugotovimo pomembnejšega porasta ravni serumske kreatin kinaze (< 4x vrednost
zgornje meje normalnih referenčnih vrednosti) – govorimo o mialgiji - se lahko po prehodni 2-tedenski
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prekinitvi zdravljenja in ponovni oceni prisotnosti mišične simptomatike odločimo za nadaljevanje
zdravljenja v nižjem odmerku ali svetujemo intermitentno jemanje prilagojenega odmerka (npr. vsak
drugi dan), lahko pa se odločimo tudi za zamenjavo statina. V primeru, da mišične bolečine spremlja
izrazitejši porast ravni serumske kreatin kinaze (> 4x vrednost zgornje meje normalnih referenčnih
vrednosti) – govorimo o miopatiji - je priporočljiva daljša prekinitev zdravljenja (6 tednov oz. do normalizacije laboratorijskih izvidov), nato pa presoja o ustrezni prilagoditvi zdravljenja (1, 5).
Če bolnik tudi ob največjem odmerku statina, ob katerem ne opažamo strankih učinkov, ne dosega
želenih vrednosti hol-LDL, oz. pri bolniku potrdimo neprenašanje statinov, je indicirana uvedba ezetimiba. V kolikor je možno, velja razmisliti o zdravljenju s kombiniranim preparatom rosuvastatina in
ezetimiba, ki je za bolnika tudi finančno ugodnejši, poleg tega pa zdravljenje s kombiniranimi preparati
pomembno poveča adherenco pri zdravljenju (6). Bolnike, ki ob vseh navedenih ukrepih ne dosegajo
želenih vrednosti hol-LDL, je smiselno napotiti v ustrezno subspecialistično ambulanto za presojo o naprednejših oblikah zdravljenja, med katere prištevamo zdravljenje z zaviralci PCSK9, pa tudi afereze oz.
plazmafereze. Slednje so indicirane pri bolnikih s hudo dislipidemijo, pri katerih temeljno zdravljenje
kljub primerni adherenci ni učinkovito ali pa ni možno zaradi pojavljanja neželenih učinkov. Odstranjevanje LDL-holesterola z aferezami tako pride v poštev pri bolnikih s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo, pri katerih je običajno učinkovitost osnovnega zdravljenja minimalna (7), plazmafereza pa
pri bolnikih s hudo trigliceridemijo ob pojavu akutnega pankreatitisa.

ZAKLJUČEK
Zdravljenje dislipidemij je pomemben del celostne obravnave bolnikov s kronično koronarno boleznijo. Doseganje v smernicah priporočenih vrednosti krvnih maščob je težavno predvsem pri bolnikih s
trdovratnimi oblikami dislipidemij, ki običajno zahtevajo kombinirano zdravljenje, ter pri pojavljanju
neželenih učinkov uvedenih antilipemičnih zdravil. Kadar ocenimo, da je bolnik kandidat za napredovale oblike zdravljenja, priporočamo nadaljnje spremljanje v subspecialistični ambulanti.
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ASIMPTOMATIČNI IN SIMPTOMATIČNI BOLNIKI PO AKS
ALI REVASKULARIZACIJI MIOKARDA - SPREMLJANJE
ZDRAVLJENJA IN KONTROLNI PREGLEDI
Boris Krajačič

Kardiologija Boris Krajačič s.p.
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UVOD
Kronična koronarna bolezen ima lahko pestro klinično sliko. Potek je lahko določen čas povsem benigen, a zaradi možnih kardiovaskularnih zapletov posredno ali neposredno poveznih s kronično koronarno boleznijo (KKB), bolniki s KKB potrebujejo doživljenjsko zdravljenje in spremljanje s periodičnimi
ocenami individualnega kardiovaskularnega tveganja. Pri obravnavi in oceni tveganja bolnikov s KKB
upoštevamo ali so bolniki simptomatski ali asimptomatski (tabela 1). Če ob kliničnih parametrih uporabimo tudi določene biomarkerje, je ocena tveganja še bolj natančna. Pri spremljanju bolnikov s KKB
smernice Evropskega združenja za kardiologijo (ESC) obravnavajo bolnike glede na akutni koronarni
sindrom (AKS) in revaskularizacijo miokarda in sicer na bolnike v 1. letu in bolnike po enem letu po AKS
ali revaskularizaciji miokarda (tabela 2).
Pri načrtovanju sledenja bolnika s KKB vplivajo tudi pridružene bolezni. Priporočila ESC seveda ne upoštevajo kapacitet zdravstvenega sistema posameznih držav, kar posledično izključuje dosledno sledenje
smernicam, slednje se pa še bolj odraža v trenutni epidemiološki situaciji, s katero se sooča ves svet in
hkrati pomeni nov izziv tudi pri obravnavi bolnikov s KKB.

Bolniki s stabilno kronično koronarno boleznijo v 1. letu po AKS ali revaskularizaciji miokarda
Ta skupina bolnikov ima večje tveganje za razvoj zapletov, tako zaradi posega samega kot zaradi morebitnih stranskih učinkov in interreakcij uvedenih zdravil. Po ESC priporočilih bi bolniki iz te skupine
morali imeti vsaj 2 obiska v kardiološki ambulanti v prvem letu.
Za bolnike s sistolično disfunkcijo levega prekata, prisotno že pred revaskularizacijo miokarda ali nastalo po AKS, se priporoča ponovna ocena funkcije levega prekata 8-12 tednov po intervenciji z ultrazvočno
preiskavo srca kot najbolj dostopno in cenovno ugodno. Srčna funkcija se namreč lahko izboljša ( npr. pri
t.i. »spečem miokardu«) ali dodatno poslabša ob morebitnih pridruženih stanjih (valvularna disfunkcija, aritmije, vnetje...). Zaradi lažjega načrtovanja nadaljnjega spremljanja je smiselna tudi neinvazivna
ocena rezidualne ishemije (1).

Bolniki s stabilno kronično koronarno boleznijo 1. leto po AKS ali revaskularizaciji miokarda
Pri bolnikih s KKB, tudi če so asimptomatski, je priporočeno sledenje v kardiološki ambulanti enkrat
letno. Obravnava naj bi obsegala oceno kliničnega statusa, oceno sodelovanja pri zdravljenju in upoštevanja priporočil ter oceno KV tveganja po tabelah. Laboratorijski testi (lipidogram, test ledvične funkcije, hemogram in ev. biomarkerji) se priporočajo vsaki 2 leti. Bolniki s slabše nadzorovanimi dejavniki
tveganja in s tem povečanim tveganjem za ponovni KV dogodek potrebujejo pogostejše kontrole in intenzivnejše zdravljenje. Čeprav ni dokazov, ki bi podprli priporočila o pogostosti kontrol, obstaja konsens, da se lipidni status in status glikemije določata enkrat letno.
Pri vsakem obisku bolniku posnamemo 12 kanalni EKG (za oceno ritma, srčne frekvence v mirovanju,
morebitne neme ishemije in motenj prevajanja).
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Ultrazvočno preiskavo srca za oceno sistolične in diastolične funkcije, funkcije srčnih zaklopk in
dimenzij srčnih votlin je smotrno opraviti na 3 - 5 let pri anamnestično asimptomatskih bolnikih. V
primeru poslabšanja sistolične funkcije ali novonastalih segmentnih izpadov krčljivosti miokarda, je
indicirana koronarna angiografija. CTA ni primerna preiskava za bolnike z znano KKB, pri katerih poleg
ugotavljanja morfoloških sprememb potrebujemo tudi informacijo o pretoku v opazovanem - ishemičnem področju.
Pri asimptomatskih bolnikih s KKB se priporoča ne-invazivna ocena neme ishemije na vsakih 3 - 5 let
(obremenitveno testiranje, obremenitvena ehokardiografija, stresna scintigrafija miokarda, SPECT...).
Pri bolnikih s KKB s prepričljivo simptomatiko za AKS je ukrepanje enostavno, potrebna je čimprejšnja
napotitev na invazivno diagnostiko in zdravljenje. Pri atipični simptomatiki pa se poslužujemo dodatne
neivazivne slikovne diagnostike miokarda z obremenitvijo. V kolikor nam le-ta ni dostopna in je bazalni
EKG zapis takšen, da omogoča odkrivanje ishemije, izberemo obremenitveno elektrokardiografijo (na
kolesu ali tekoči preprogi) in v primeru pozitivnega testa indiciramo invazivno diagnostiko (1).
TABELA 1. Priporočila za spremljanje bolnikov s kronično koronarno boleznijo

Asimptomatski bolniki s KKB

Razred
priporočil

Nivo
dokazov

Priporočajo se periodični obiski v kardiovaskularni ambulanti z namenom
ponovne ocene tveganja, kar vključuje klinično oceno upoštevanja
ukrepov za spremembo življenjskega sloga, upoštevanja zastavljenih
ciljev pri nadzoru prisotnih srčno-žilnih dejavnikov tveganja in oceno
morebitnih novonastalih pridruženih bolezni, ki bi lahko vplivale na
zdravljenje in prognozo KKB.

I

C

Bolnikom z blagimi simptomi in asimptomatskim bolnikom, ki prejemajo
vso medikamentozno terapijo in imajo glede na rezultate ne-invazivne
diagnostike visoko tveganje za KV dogodke, in pri katerih je ocena, da bi
revaskularizacija miokarda izboljšala prognozo, se priporoča invazivna
koronarna diagnostika.

I

C

Koronarna CTA se ne priporoča za rutinsko sledenje bolnikov z znano
koronarno boleznijo.

III

C

Invazivna koronarna angiografija ni indicirana zgolj za oceno
kardiovaskularnega tveganja.

III

C

Pri bolnikih s poslabšanjem sistolične funkcije levega prekata brez
reverzibilne etiologije (kot npr. miokarditis, prolongirana tahikardija...) je
potrebna ponovna ocena statusa koronarnih arterij.

I

C

Pri bolnikih s poslabšanjem simptomov ali novo nastalo simptomatiko
za oceno tveganja indiciramo obremenitveno slikovno diagnostiko,
alternativa slednji je obremenitvena elektrokardiografija.

I

B

Bolnike s signifikantnim poslabšanjem simptomov obravnavamo
prioritetno.

I

C

Invazivna koronarna angiografija je indicirana pri bolnikih s hudo
koronarno boleznijo, če medikamentozno zdravljenje ni učinkovito.

I

C

Simptomatski bolniki s KKB
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TABELA 2. Algoritem spremljanja bolnikov s KKB glede na AKS in revaskularizacijo miokarda.

AKS = akutni koronarni sindrom; KKS = kronični koronarni sindrom; DAPT = dvojna antiagregacijska terapija;
EKG = elektrokardiogram; MI = miokardni infarkt; PCI = perkutana koronarna intervencija

Kronični koronarni sindrom in pridružene bolezni
Hipertenzija
Hipertenzija je najpogostejši kardiovaskularni dejavnik tveganja in je tesno povezan s KKB. Izsledki
meta-analiz kažejo, da vsako znižanje sistoličnega krvnega tlaka za 10 mmHg lahko zmanjša tveganje za pojav koronarne bolezni do 17 %. Ciljni sistolični krvni tlak pri bolnikih s KKB je med 120/70
mmHg in 130/80 mmHg, pri starejših od 65 let pa so ciljne sistolične vrednosti med 130 in 140 mmHg.
Terapija izbora je kombinacija zaviralca RAAS in zaviralca beta adrenergičnih receptorjev (2). Bolnike z
anginozno simptomatiko zdravimo s kombinacijo zaviralca beta adrenergičnih receptorjev in zaviralca
kalcijevih kanalčkov.
Bolezen srčnih zaklopk
Pri bolnikih s hudo simptomatsko valvularno boleznijo ne izvajamo rutinsko obremenitvenega testiranja z namenom odkrivanja ali ocene koronarne bolezni, saj ima preiskava nizko diagnostično vrednost.
Simptom-limitirajoči test je smiseln pri bolnikih z netipičnimi simptomi in pri asimptomatskih bolnikih s KKB in valvularno boleznijo.

49

Sladkorna bolezen
Koronarna bolezen je dvakrat pogostejša pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zato je dobra urejenost le-te
izrednega pomena. Ciljni sistolični krvni tlak pri teh bolnikih je < 130 mmHg, vendar ne < 120 mmHg,
diastolični < 80 mmHg, vendar ne < 70 mmHg (3). Zdravljenje pričnemo s kombinacijo zaviralca RAAS
in zaviralca kalcijevih kanalčkov ali tiazidnim (ali tiazidu podobnim) diuretikom. Ciljni LDL-holesterol
je < 1.8 mmol/l, ali znižan za > 50 %, če so izhodiščne vrednosti med 1.8 in 3.5 mmol/l (4). Priporočeni
ciljni glikiran HbA1c je < 7 % (5). 12-kanalni EKG se priporoča pri asimptomatskih bolnikih s KKB
kot presejalna preiskava v smeri iskanja nemih ishemij, motenj prevajanja, hipertrofije levega prekata
in motenj ritma, predvsem atrijske fibrilacije. Kljub visoki prevalenci koronarne bolezni pri bolnikih s
sladkorno boleznijo ni dokazov za koristnost rutinske uporabe CTA preiskave kot presejalnega testa.
Kronična ledvična bolezen
Odvisnost med padajočo ledvično funkcijo (GFR) in povečanim tveganjem za srčno-žilno smrt je linearna. Ustrezen nadzor in medikamentozno zdravljenje dejavnikov tveganja (hiperlipidemije, arterijske
hipertenzije, hiperglikemije) lahko izboljša prognozo. Pri bolnikih s KKB in kronično ledvično boleznijo
je nema ishemija pogostejša, neinvazivni testi pa manj občutljivi. Odmerke zdravil, ki se izločajo preko
ledvic, prilagajamo ledvični funkciji. Pri bolnikih s hudo okvarjeno ledvično funkcijo pri diagnostiki
uporabimo najmaše možne odmerke jodnega kontrastnega sredstva. Kot revaskularizacijsko zdravljenje
prideta v poštev tako kirurško kot perkutano. Slednje ob uporabi nove generacije z zdravilom prevlečenih opornic pomeni povečano dolgoročno srčno-žilno tveganje in potrebo po ponovni revaskularizaciji,
kirurška revaskularizacija pa je povezana z večjim kratkoročnim tveganjem za smrt, možgansko kap in
ponovno revaskularizacijo.
Maligna obolenja
Pojavnost koronarne bolezni pri bolnikih z aktivnim rakastim obolenjem narašča, tako zaradi stranskih
učinkov zdravljenja (obsevalna terapija v področje mediastinuma, kardiotoksična kemoterapija, imunoterapija) kot tudi podaljšanega zdravljenja rakastih obolenj pri starostnikih. Glede zdravljenja KKB,
tako invazivnega kot medikamentoznega, se moramo pri teh bolnikih odločati individualno. Upoštevati
moramo številne dejavnike kot so: splošno bolnikovo stanje, krhkost, pričakovana življenjska doba, morebitne pridružene bolezni in stanja (trombocitopenija, nagnjenost h krvavitvam in trombozam), možne
interakcije med zdravili zoper maligno bolezen in zdravili, s katerimi zdravimo KKB. V primeru hudo
simptomatskega bolnika, pri katerem ocenimo, da potrebuje revaskularizacijsko zdravljenje, izberemo
tisto, ki je manj invazivno (1).
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ZAKLJUČEK
Spremljanje in ustrezno zdravljenje večine kroničnih bolezni izboljšuje prognozo in kakovost življenja.
To velja še posebej za bolnike s KKB, saj je bolezen že samo z vidika staranja progresivne narave, zato je
optimalna urejenost vseh prisotnih dejavnikov tveganja, na katere lahko vplivamo, toliko bolj pomembna. Gre za zelo raznoliko skupino bolnikov, tako glede kliničnega poteka bolezni same, kot tudi različnih
pridruženih bolezni, čemur je prilagojen tudi pristop pri spremljanju bolnikov. Pri slednjem so nam v
pomoč smernice, ki pa predstavljajo le ogrodje pri odločanju, pri katerem na prvem mestu upoštevamo bolnikovo stališče glede nadaljnjega zdravljenja. Pomemben vpliv ima tudi trenutna razpoložljivost
zdravstvenih storitev, ki ni po vseh regijah države enaka. Današnja epidemiološka situacija še toliko
bolj narekuje individualni pristop, ki je vse prej kot enostaven, saj mora ohraniti temeljno pravico do
zdravljenja in zdravja vsem bolnikom.
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UVOD
Perkutana revaskularizacija miokarda je postala vsakdanji poseg v interventni kardiologiji. Posledično
se tudi v kardioloških ambulantah redno srečujemo z bolniki po tovrstnih posegih. Ob kontrolah v
kardiološki ambulanti poskušamo bolnika zdraviti celostno - vedno znova tehtamo med tveganjem za
ishemične zaplete in tveganjem za krvavitve ter se odločamo glede trajanja dvojnega antiagregacijskega
zdravljenja, poskušamo vplivati na dejavnike tveganja za napredovanje ateroskleroze in podobno. V prispevku želim prikazati primer vodenja kompleksnega bolnika po več perkutanih intervencijah in opozoriti na razlike v vodenju bolnikov s kronično koronarno boleznijo in akutnim koronarnim sindromom.

PRIKAZ PRIMERA
59-letni kadilec z arterijsko hipertenzijo, hiperholesterolemijo, sladkorno boleznijo na inzulinu, periferno arterijsko boleznijo, končno ledvično odpovedjo, zdravljeno s presaditvijo ledvice je bil prvič pregledan v kardiološki ambulanti leta 2017. Takrat je redno jemal sledečo terapijo: ciklosporin, mikofenolat,
metilprednizolon, furosemid, nifedipin, bisoprolol, doksazosin, fluvastatin, pantoprazol, kombinacijo
fenoterola in ipratropijevega bromida, flutikazon, tramadol, paracetamol in inzulin.
V kardiološko ambulanto je bil napoten zaradi tipične obremenitvene angine pektoris (AP), ki se je pojavila po 50 metrih hoje in po petih minutah počitka izzvenela. Glede na tipično anamnezo in številne
dejavnike tveganja za koronarno bolezen je bil napoten na koronarografijo. Ta je pokazala subtotalno zožitev drobne RCA, ki je bila balonsko dilatirana. Glede na kaliber žile se za vstavitev žilne opornice niso
odločili. Pričeto je bilo dvojno antiagregacijsko zdravljenje z acetilsalicilno kislino in klopidogrelom.
Ob odpustu iz bolnišnice je bil napoten na kontrolo v kardiološko ambulanto. Tam je navajal izboljšano
stanje, bolečin ob naporu ni imel več. Svetovano je bilo nadaljevanje ustaljene terapije in predvideno
6-mesečno dvojno antiagregacijsko zdravljenje. Ker je bolnik anamnestično navajal bistveno izboljšanje
in stenokardij ni imel več, se za morebitne neinvazivne preiskave za oceno rezidualne ishemije nismo
odločili.
Konec leta 2018 je bil sprejet v bolnišnico zaradi pljučnice. Glede na anamnezo nestabilne AP in vrednosti troponina je bila takrat postavljena tudi diagnoza miokardnega infarkta brez elevacije veznice ST
(NSTEMI), zaradi česar je bila ponovljena koronarografija, ki je pokazala 80 % zožitev proksimalne RCA.
Ta je bila razrešena z vstavitvijo ene s citostatikom prevlečene žilne opornice (DES). V terapijo je bil ob
acetilsalicilni kislini ponovno uveden klopidogrel, ob tem tudi inhibitor protonske črpalke.
V začetku leta 2019 je bil obravnavan v urgentni ambulanti zaradi NSTEMI, 14 dni pred tem je samovoljno opustil jemanje klopidogrela. Zaradi suma na trombozo v vstavljeni žilni opornici je bil premeščen
v UKC Ljubljana, kjer je urgentna koronarografija pokazala difuzno zoženo RCA, ki ni bila primerna za
perkutano revaskularizacijo in pomembno zožitev LCX za OM1 ter pomembno zožitev proksimalne
OM1. Opravljena je bila PCI LCX in OM1 z vstavitvijo dveh DES. UZ srca ob premestitvi v našo bolnišnico ni pokazal segmentnih motenj krčenja. Čez 2 dni je v mirovanju ponovno začutil stenokardijo, ob tem
so bile vidne denivelacije veznice ST in negativni valovi T v aVL in V2-V6. UZ srca je pokazal hipokinezijo
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stranske stene. Ponovna urgentna koronarografija v UKC Ljubljana ni pokazala novih zožitev oz. zapor
epikardnih arterij, zaradi visokih vrednosti krvnega tlaka je bila prilagojena antihipertenzivna terapija.
14 dni po zadnji koronarografiji so se pojavile obilne hemohezije, zaradi česar je imel opravljeno kolonoskopijo, ki je pokazala krvavitev iz angiodisplazij v predelu hepatalne fleksure kolona, opravljena je
bila sklerozacija. Zaradi ponovnega padca hemoglobina je bil čez teden dni premeščen na KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana, kjer so s CTA dokazali krvavitev iz angiektazij hepatalne fleksure. Opravljena
je bila embolizacija veje a. mesentericae superior. Med hospitalizacijo na KO za gastroenterologijo se
je razvil pljučni edem, v EKG so beležili denivelacije veznice ST v odvodih stranske stene in elevacijo
veznice ST v V1 in aVR. Opravili so urgentno koronarografijo, ki je pokazala okludirano srednjo RCA, ki
se je distalno polnila preko dobro razvitih avtokolateral, ostale arterije so bile brez pomembnih zožitev,
vstavljene žilne opornice v LCX/OM1 in RCA so bile lepo prehodne. Lezij, primernih za revaskularizacijske posege, ni bilo.
Zaradi številnih posegov z aplikacijami kontrastnega sredstva v kratkem času se je poslabšala ledvična
funkcija, zaradi česar je bilo potrebno pričeti z dializnim zdravljenjem preko že formirane arterijsko-venske fistule.
Maja 2019 je imel zaradi kritične ishemije desne noge opravljeno PTA, ki pa ni bila uspešna. Ker je med
hospitalizacijo anamnestično navajal stenokardije ob naporu, se za operativni poseg niso odločili.
Sredi leta 2019 je bil ponovno sprejet v bolnišnico zaradi pljučnega edema. Koronarografija je pokazala
enako stanje kot v začetku leta. Svetovano je bilo okrepljeno zdravljenje z zdravili. Ultrazvok srca je pokazal zmerno koncentrično hipertrofičen levi prekat z normalnim iztisnim deležem in brez segmentnih
motenj krčenja, prisotna je bila blaga diastolična disfunkcija. Ugotovljena je bila tudi blaga kombinirana
aortna hiba. V terapijo smo uvedli nitrat in prilagodili antihipertenzivno terapijo, zaradi končne ledvične odpovedi uvedba dodatnih antiishemičnih zdravil ni bila možna.
V začetku leta 2020 je ob pregledu v kardiološki ambulanti ponovno navajal tiščoče bolečine za prsnico,
ki so se pojavljale tako v mirovanju kot ob naporu. Aplikacija nitroglicerina je bolečino omilila, uporabljal ga je petkrat tedensko. Omejitveni dejavnik pri hoji so bile klavdikacijske bolečine v nogah, ki so se
pojavile že po 10 metrih hoje.
Glede na vztrajno angino pektoris smo ga napotili na scintigrafijo miokarda, glede na izvid je bila predvidena predstavitev na kardiokirurškem konziliju za morebitno kirurško revaskularizacijo RCA, čeprav
glede na dimenzijo žile slednja ni bila dobra tarča. Dokumentacijo smo poslali v UKC Ljubljana za presojo
glede implantacije omejevalnika pretoka v koronarnem sinusu. Napoten je bil v angiološko ambulanto.
Še preden bi gospod načrtovane preiskave in posege uspel opraviti, je bil pripeljan v urgentni center
zaradi srčnega zastoja na terenu, do katerega je prišlo ob hiperkaliemiji. Reanimacija je bila dolgotrajna,
vendar žal neuspešna.

DISKUSIJA
V prispevku je predstavljen primer kompleksnega polimorbidnega bolnika, ki je do prvega stika s kardiologom prišel zaradi kroničnega koronarnega sindroma in simptomatike obremenitvene AP. Glede
na tipičen opis AP in zelo nizek prag pojavljanja bolečine smo se, kljub temu, da smernice Evropskega
združenja za kardiologijo (ESC) načeloma priporočajo predhodno neinvazivno testiranje, odločili za invazivno diagnostiko. Slednje je v skladu s priporočili, ki v primeru tipičnega opisa AP in nizkega praga
pojavljanja bolečine, dopuščajo možnost invazivne diagnostike pred neinvazivnimi preiskavami za oceno ishemije miokarda (1).
Po opravljeni PCI smo pričeli z ustaljenim dvojnim antiagregacijskim zdravljenjem (DAPT), v skladu z
veljavnimi priporočili ESC smo predvideli 6-mesečno DAPT. Pri odločanju glede trajanja zdravljenja smo
tehtali med dejavniki tveganja za ishemične zaplete (večžilna koronarna bolezen, sladkorna bolezen,
PAOB, kronična ledvična bolezen) in dejavniki tveganja za krvavitve (1).
V naši bolnišnici bolnike po opravljeni PCI običajno naročimo na kontrolni pregled v kardiološki ambulanti, ki ga opravijo v roku 6 mesecev po posegu. Ob kontrolnem pregledu se odločamo glede trajanja
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DAPT in optimiziramo zdravljenje dejavnikov tveganja za koronarno bolezen.
Čez nekaj mesecev je bil bolnik sprejet v bolnišnico zaradi miokardnega infarkta brez dviga veznice ST
(NSTEMI), opravljena je bila perkutana revaskularizacija. Glede na to, da je šlo za akutni koronarni
sindrom, smo predvideli vsaj enoletno DAPT, ki pa jo je bolnik samovoljno prekinil. Ob tem je prišlo do
ponovnega miokardnega infarkta in ponovne perkutane revaskularizacije. Že nekaj tednov po posegu
pa je bolnik utrpel dve hemodinamsko pomembni krvavitvi iz gastrointestinalnega trakta. Glede na to
je bilo ob odpustu potrebno skrbno tehtanje med tveganjem za ishemične zaplete po PCI in tveganjem za
krvavitev ob DAPT, pri našem bolniku je prevladala skrb nad ishemičnimi zapleti.
Naslednje koronarografije niso prikazale lezij, ki bi bile primerne za revaskularizacijske posege, vztrajala
pa je simptomatika obremenitvene AP. Poleg ustaljene terapije smo pričeli z zdravljenjem z dolgodelujočim nitratom, zaradi pridružene končne ledvične odpovedi pa smo bili omejeni pri uvajanju drugih
antianginoznih zdravil (npr. trimetazidin, ranolazin) (1, 2).
Ker so bile možnosti perkutane revaskularizacije izčrpane in ker ni bilo možnosti uvedbe dodatnih antiishemičnih zdravil, smo ga kandidirali za implantacijo omejevalnika pretoka v koronarnem sinusu.
Glede na kronično okluzijo RCA smo razmišljali tudi o možnosti PCI kronično okludirane RCA oz. kirurške revaskularizacije, vendar je bolnik - še preden bi uspel načrtovane preiskave opraviti - utrpel srčni
zastoj, vzrok katerega je bila hiperkaliemija ob končni ledvični odpovedi.

ZAKLJUČEK
V prispevku je prikazan primer slabše sodelujočega bolnika s pospešeno aterosklerozo in številnimi
pridruženimi boleznimi, ki so bistveno otežile zdravljenje. Zaradi pomembnih krvavitev iz gastrointestinalnega trakta smo skrbno tehtali trajanje antiagregacijskega zdravljenja, s težavo smo urejali krvni
tlak, končna ledvična odpoved, do katere je prišlo ob več posegih, ki so zahtevali aplikacijo kontrastnega
sredstva, pa nam je oteževala medikamentno zdravljenje ishemije. Glede na vse opisano smo se nameravali poslužiti novejših metod (vstavitev omejevalnika pretoka v koronarnem sinusu), vendar je bolnik
še pred tem utrpel srčni zastoj.
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UVOD
Bolniki s kronično ishemično boleznijo srca in srčnim popuščanjem so bolniki, s katerimi se kardiologi redno srečujemo v vsakodnevni klinični praksi. Gre za heterogeno skupino bolnikov, ki potrebuje
strukturirano diagnostiko in zdravljenje srčnega popuščanja, hkrati pa je pri vsakem bolniku potrebno
oceniti potrebo, možnosti in smiselnost reperfuzijskega zdravljenja.
Namen prispevka je povzeti možnosti diagnostike in zdravljenja, ki so na voljo bolnikom s kronično
ishemično boleznijo srca in srčnim popuščanjem.

ISHEMIČNA BOLEZEN SRCA IN SRČNO POPUŠČANJE – KOMBINACIJA DVEH BOLEZNI
Pri bolniku s srčnim popuščanjem in koronarno boleznijo moramo z zdravljenjem nasloviti dve bolezni
– ishemično bolezen srca in srčno popuščanje. Zdravljenje ishemične bolezni srca je bilo pred razvojem
interventne kardiologije večinoma vezano na krirško revaskularizacijo srčne mišice; ena prvih raziskav,
ki je ocenjevala vpliv kirurške revaskularizacije na preživetje bolnikov s koronarno boleznijo v primerjavi z medikamentnim zdravljenjem, je bila študija CASS, objavljena v zgodnjih osemdesetih prejšnjega
stoletja (1). Študija ni pokazala pomembne razlike med obema pristopoma, trend k izboljšanju preživetja
je bil opazen le pri bolnikih z znižanim iztisnim deležem. Kot zanimivost, v študijo so bili vključeni
le bolniki, mlajši od 65 let, kar je za današnje študije praktično nepredstavljivo. Še bolj zanimiv pa je
podatek o zdravilih, ki so jih takrat prejemali bolniki. Od učinkovitih zdravil, ki jih imamo trenutno
na razpolago za zdravljenje koronarne bolezni in srčnega popuščanja, so bili takrat na voljo le blokatorji
beta receptorjev.
Na podlagi v omenjeni študiji nakazanega trenda k izboljšanju preživetja pri bolnikih z znižanim
iztisnim deležem levega prekata, ki so imeli pomembno koronarno bolezen oskrbljeno s kirurško revaskularizacijo, je bila skoraj četrt stoletja kasneje objavljena študija STICH pri bolnikih s srčnim popuščanjem in pomembno koronarno boleznijo, ki je pokazala pomembno boljše preživetje in manj ponovnih
hospitalizacij zaradi srčno-žilnih vzrokov pri tistih, ki so bili poleg optimalne medikamentne terapije
zdravljeni tudi s kirurško revaskularizacijo, ugoden učinek pa je bil posebej izrazit pri bolnikih z bolj
napredovalim srčnim popuščanjem (z iztisnim deležem levega prekata pod 27 %) in tistih z bolj izraženo
koronarno boleznijo (tri-žilna koronarna bolezen) (2).
Na podlagi rezultatov omenjene študije so smernice dale prednost kirurški revaskularizaciji pred perkutano. Vendar pa sta v vmesnem času invazivna kardiologija in perkutana angioplastika dosegli velik napredek, tako glede tehnične izvedbe kot uporabljenih materialov, še posebej s pričetkom uporabe
prevlečenih žilnih opornic, ki sproščajo citostatik, in pomembno zmanjšajo možnost pojava ponovnih
zožitev v žilnih opornicah. Tako je nastala študija, ki je primerjala izhod zdravljenja večžilne koronarne
bolezni s perkutano revaskularizacijo napram kirurški pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Pokazalo se
je, da sta glede dolgoročnega preživetja bolnikov pristopa enakovredna, so pa imeli bolniki, zdravljeni
perkutano, več srčnih infarktov, bolniki, zdravljeni kirurško, pa več možganskih kapi (3).

55

Ob uspešni oskrbi pomembne koronarne bolezni se moramo posvetiti uvedbi kardioprotektivnih zdravil v skladu s smernicami za zdravljene srčnega popuščanja. V primerjavi s časi omenjene študije CASS,
ko je bila od učinkovitega zdravljenja na voljo le zavora prekomerne aktivacije simpatičnega živčnega
sistema z blokatorji beta receptorjev, so sedaj na voljo zdravila, ki zavirajo renin-angiotenzin-aldosteronski sistem (zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE) in sartani, antagonisti aldosterona), zdravila,
ki vplivajo na sistem natriuretičnih peptidov in povišujejo njihovo koncentracijo (sakubitril/valsartan)
in zdravila, ki vplivajo na srčno frekvenco prek zaviranja toka If v srcu (ivabradin). Opisana kardioprotektivna terapija pomembno prispeva k obratnemu preoblikovanju srčne mišice, zmanjša pogostnost
hospitalizacij zaradi poslabšanja srčnega popuščanja in, predvsem v primeru nevrohumoralnih modulatorjev, pomembno izboljša prognozo teh bolnikov (4, 5). Pri vseh bolnikih z ishemično boleznijo srca in
srčnim popuščanjem je potrebno oceniti tudi možnosti nemedikamentoznega zdravljenja, kamor sodijo
ICD/CRT (6, 7) in, pri najbolj simptomatskih bolnikih, ki se na zdravljenje slabo odzivajo, tudi razmislek
o mehanični cirkulatorni podpori in presaditvi srca.

VPLIV VIABILNOSTI SRČNE MIŠICE NA ODLOČANJE O REPERFUZIJSKEM ZDRAVLJENJU
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem in ishemično boleznijo srca odločitev o reperfuzijskem zdravljenju
nemalokrat ni enostavna. Temelj odločanja o reperfuzijskem zdravljenju pri tej populaciji bolnikov je
dokaz viabilnega, a slabše delujočega (hiberniranega ali »stunned«) miokarda v povirju kompromitirane
koronarne arterije. Na voljo imamo več slikovnih metod, s katerimi lahko kvantificiramo brazgotino
(obseg in porazdelitev), metabolizem in perfuzijo v miokardu (oz. njegovih segmentih) in njegovo kontraktilno rezervo. Največkrat uporabljamo nuklearnomedicinske preiskave (PET, SPECT – perfuzija,
metabolizem), magnetnoresonančno slikanje srčne mišice (cMRI) in UZ srca (dokazovanje kontraktilne
rezerve ob obremenitvi). Navedene slikovne preiskave lahko uporabljamo samostojno ali pa v kombinaciji, s čimer lahko natančneje napovemo verjetnost ugodnega učinka reperfuzijskega zdravljenja na
strukturno in funkcionalno okrevanje srčne mišice (8).
Možnost okrevanja segmentnih motenj krčenja zaenkrat najbolj natančno napovedujejo nuklearnomedicinske preiskave. Izkazalo se je namreč, da 40 – 50 % hipo/akinetičnih segmentov miokarda nima
kontraktilne rezerve, imajo pa ohranjeno bazalno perfuzijo/metabolizem, to pa pomeni možen ugoden
funkcionalni odgovor na reperfuzijsko zdravljenje (8).
Tudi možnost okrevanja globalne funkcije levega prekata najučinkoviteje napovedujejo nuklearnomedicinske preiskave; trenutno velja, da lahko okrevanje globalne funkcije levega prekata pogosteje pričakujemo pri bolnikih, ki imajo viabilnih vsaj 25 % hipo/akinetičnih segmentov (8).
Izkazalo se je, da je količina viabilnega miokarda pri bolnikih s srčnim popuščanjem in ishemično boleznijo srca povezana tudi s kliničnimi izhodi po reperfuzijskem zdravljenju; pri bolnikih z večjo količino
viabilnega miokarda lahko pričakujemo večje izboljšanje NYHA funkcijskega razreda, funkcionalne kapacitete, manjša je verjetnost hospitalizacij zaradi slabšanja srčnega popuščanja, pričakujemo pa lahko
zlasti boljše preživetje teh bolnikov (8).

FUNKCIONALNA MITRALNA REGURGITACIJA, SRČNO POPUŠČANJE IN KRONIČNA
ISHEMIČNA BOLEZEN SRCA
Zaradi preoblikovanja levega prekata in ob tem asimetričnega preoblikovanja mitralnega aparata srečamo pri bolnikih s srčnim popuščanjem in kronično ishemično boleznijo srca relativno pogosto tudi
funkcionalno mitralno regurgitacijo (FMR). Pri teh bolnikih je FMR povezana s pogostejšimi hospitalizacijami zaradi poslabšanja srčnega popuščanja in, kar je najpomembneje, z večjo umrljivostjo (BAX).
Do nedavnega smo pri bolnikih s srčnim popuščanjem in kronično ishemično boleznijo srca, pri katerih
smo ugotavljali tudi FMR, imeli na voljo ali konzervativno obravnavo ali pa kirurški poseg poprave/
menjave mitralne zaklopke. Glede slednjega pristopa zasledimo v literaturi mešane rezultate, zlasti pa
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je zaskrbljujoča visoka stopnja zgodnje ponovitve FMR v primeru poprave zaklopke, kar zelo verjetno
nastane zaradi napredujočega preoblikovanja levega prekata. V zadnjem desetletju je bolnikom s srčnim popuščanjem, kronično ishemično boleznijo srca in FMR na voljo tudi možnost perkutane poprave
zaklopke – t.i. sistem MitraClip. Kljub temu, da je poseg za bolnika prijaznejši kot »klasični« operativni
pristop, pa jasnih kriterijev za izbiro optimalnih kandidatov za tovrstni pristop k obravnavi FMR še vedno nimamo. Nedavno objavljeni študiji Coapt in Mitra-FR sta namreč pokazali, da tak način zdravljenja
pomembno izboljša preživetje in zmanjša pogostnost hospitalizacij le pri tistih bolnikih z višjo stopnjo
FMR in manj preoblikovanim levim prekatom (9, 10).

ZAKLJUČEK
Zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem in kronično ishemično boleznijo srca je zaradi novosti na
področju slikovne diagnostike, medikamentoznega in nemedikamentoznega zdravljenja ter razvoja kirurških tehnik in perkutanih pristopov v zadnjem desetletju močno napredovalo. Ključni pri zdravljenju
te skupine bolnikov so zgodnja diagnostika in uvedba tarčnih odmerkov kardioprotektivne terapije ter
individualno odločanje glede ev. reperfuzijskega zdravljenja in obravnave FMR.
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Prevalenca srčnožilnih bolezni je pri bolnikih s SBT2 večja za približno eno tretjino, tveganje za nastanek aterosklerotične koronarne bolezni in smrti zaradi teh bolezni pa je večje za več kot 100 %, bolniki
pa se pogosteje zdravijo v bolnišnici zaradi srčnožilnih bolezni. SBT2 je srčnožilna bolezen, ki povzroči aterosklerotično koronarno bolezen, srčno popuščanje z zmanjšanim in ohranjenim iztisnim deležem,slednje je pogosto posledica diabetične kardiomiopatije. Srčnožilne bolezni se pojavijo zgodaj in so
vodilni vzrok smrti pri bolnikih s SBT2. Pri bolnikih s SBT2 pojavijo 10 do 15 let prej kot pri bolnikih
brez SBT2. Skoraj polovica bolnikov s SBT2 ima subklinično srčnožilno bolezen.
Srčno popuščanje (SP) in sladkorna bolezen tip 2 (SBT2) imata izredno neugoden učinek na zdravstveno
stanje bolnikov, ki imajo istočasno obe bolezni. Diabetična makroangiopatija, ateroskleroza, ki je sekundarna pri SBT2, lahko povzroči aterosklerozo cerebralnih arterij, ishemično bolezen srca, periferne
arterijske bolezni (PAB) ali druge vaskularne bolezni, ki so glavni vzroki smrti pri bolnikih s SBT2.
Novejše študije so tudi pokazale, da je SP druga najpogostejša srčnožilna bolezen pri bolnikih s SBT2,
za aterosklerotično boleznijo perifernih arterij spodnjih okončin. Skupen učinek treh bolezni( SP, SBT2,
PAB) močno zmanjšuje pričakovano življenjsko dobo in kakovost življenja. Znano je, da vsaka bolezen
predstavlja dejavnik tveganja za drugo.
Dnevno se pri posameznikih brez sladkorne bolezni filtrira približno 180 g glukoze, ki se nato skoraj v
celoti reabsorbira iz primarnega seča v proksimalnem tubulu. Ledvica tako preprečijo izgubo glukoze,
do praga reabsorpcijske sposobnosti ledvic za glukozo, do koncentracije 11 mmol/l glukoze v krvi. Nad
tem pragom se pri zdravih posameznikih prične izločanje glukoze z urinom (glukozurija). Na ta način
ledvice delujejo zaščitno, saj preprečijo nadaljnji porast plazemske koncentracije glukoze in njene škodljive učinke.
Od natrijevih ionov odvisni glukozni soprenašalci 2 (SGLT-2) se nahajajo v proksimalnih tubulih, kjer
omogočajo reabsorpcijo okoli 90 % filtrirane glukoze. Število prenašalcev SGLT-2 se pri bolnikih s sladkorno boleznijo poveča. Njihovo povečano izražanje ob porastu plazemske koncentracije glukoze omogoča zvišanje praga za glukozurijo, poveča se sposobnost reabsorpcije glukoze v proksimalnih tubulih, s
čimer se koncentracija glukoze v plazmi še poviša.
Zaviralci SGLT-2 preprečijo reabsorpcijo glukoze v proksimalnih tubulih z zaviranjem delovanja SGLT2. To poveča glukozurijo, zato se zniža plazemska koncentracija glukoze. V povprečju se ob zdravljenju
z zaviralci SGLT-2 dnevno izloči 70 gramov glukoze, kar predstavlja okoli 300 kcal dnevno. Delovanje
zaviralcev SGLT-2 je odvisno od koncentracije plazemske glukoze, njihov učinek se zmanjša ob nižjih
koncentacijah plazemske glukoze. Pri osebi brez sladkorne bolezni tako zaviralci SGLT-2 ne povzročijo
takšnega znižanja glukoze kot pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Zaviralci SGLT-2 delujejo neodvisno in
ne vplivajo na izločanje inzulina ter zato ne povzročijo izčrpanja ß-celic trebušne slinavke. Tveganja za
nastanek hipoglikemije pri osebah brez sladkorne bolezni ne povečajo.
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Zaviralci SGLT-2 (SGLT2-i) izboljšajo hemodinamske parametre cirkulacije pri bolnikih s SBT2 z zmanjšanjem volumna plazme, arterijske togosti, sistoličnega krvnega tlaka in povišanjem vrednosti hematokrita. Izboljšajo delovanje srca z zmanjšanjem predobremenitve in poobremenitve (preload/afterload)
srca, obremenitve miokarda srčne stene, poveča se učinkovitost dela srca kot črpalke. Izboljša se prekrvitev ledvic, zmanjša se reabsorpcija glukoze/natrija, intraglomerularni tlak, intrarenalna aktivnost
RAAS, hiperfiltracija in vnetje ter hipoksija v ledvicah. Ti učinki SGLT2-i pri bolnikih s SBT2 zaščitijo
srce, cirkulacijo in ledvica, poleg tega pa zmanjšajo telesno težo in maso levega prekata.
Opravljenih je bilo več kliničnih raziskav, ki so potrdile ugodno in zaščitno delovanje SGLT2-i pri bolnikih s SBT2. V raziskavah EMPA-REG OUTCOME, pri kateri so bolnike zdravili z empagliflozinom, in
CANVAS PROGRAM, pri kateri so bolnike zdravili z canagliflozinom, so ugotovili znižanje pojavnosti
treh velikih srčnožilnih dogodkov (srčnožilna smrt, neusodni miokardni infarkt in neusodno možgansko kap - MACE) za 14 % glede na placebo. V raziskavi EMPA-REG OUTCOME se je zmanjšala kardiovaskularna umrljivost za 38 % pri bolnikih s SBT2, ki so že doživeli velik srčnožilni dogodek. V raziskavah
EMPA-REG OUTCOME, CANVAS PROGRAM, DECLARE-TIMI 58 (dapagliflozin) in VERTIS-CV (ertugliflozin) se je odstotek hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja zmanjšal za okoli 30 % pri bolnikih
s SBT2.
V raziskavah EMPA-REG OUTCOME in CANVAS PROGRAM se je napredovanje slabšanja ledvične
funkcije, letna stopnja upada ocenjene glomerulne filtracije, zmanjšalo za 39 oziroma 40 %.
Raziskavi DAPA-HF in EMPEROR-Reduced sta pri bolnikih s srčnim popuščanjem z zmanjšanim
iztisnim deležem (HFrEF), zdravljenih s SGLT2-i, ugotovili zmanjšanje kombiniranega tveganja za srčnožilno smrt ali hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja, ne glede na to, ali je bolnik imel SBT2 ali ne.
V meta analizi obeh raziskav so dokazali, da se zmanjša tudi srčnožilna smrtnost.
SGLT-2i je nov razred peroralnih zdravil za zniževanje vrednosti plazemske glukoze z zmerno učinkovitostjo pri zmanjševanju HbA1c brez večjega tveganja za hipoglikemijo. Zgoraj omenjene raziskave so
pokazale, da ne le znatno znižajo tveganje za SP, zmanjšajo tveganje za srčnožilne dogodke pri bolnikih
z aterosklerotično boleznijo in hkrati zagotavljajo upočasnitev upadanja glomerulne filtracije oziroma
”zaščito ledvic”.
Raziskave srčnožilne varnosti zdravljenja s SGLT2-i so spremenile naše razumevanje povezave med
SBT2 in boleznimi srca in ožilja. Ugotovitve in dokazi teh raziskav spreminjajo paradigmo zdravljenja
SBT2, kar se odraža v nedavnih smernicah ESC o diabetesu iz leta 2019. Smernice se osredotočajo na
pomen uporabe zdravil z dokazanim zmanjšanjem srčnožilnih dogodkov namesto klasičnega glukocentričnega pristopa.
Raziskavi DAPA-HF in EMPEROR-Reduced sta pokazali, da zaviranje od natrijevih ionov odvisnih glukoznih soprenašalcev (SGLT2) zmanjša kombinirano tveganje za srčnožilno smrt ali hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja pri bolnikih s srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem (HFrEF) z
ali brez SBT2.
Z dokazom njihovih koristi pri bolnikih s HFrEF, ne glede na prisotnost T2DM, se je začelo novo obdobje. Na ta zdravila je treba gledati ne samo kot peroralne antidiabetične tablete, temveč tudi kot zdravila,
ki zagotavljajo kardiovaskularno zaščito. Do nedavnega sta se SP in SBT2 zdravili neodvisno druga od
druge. Vendar se paradigma zdravljenja hitro spreminja, saj so zaviralci od natrijevih ionov odvisni glukozni soprenašalci 2 (SGLT-2-i) učinkoviti pri zdravljenju obeh bolezni.
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Učinki zdravljenja z empagliflozinom in dapagliflozinom na stopnjo hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja so bili v obeh neodvisnih raziskavah dosledni in kažejo, da ta zdravila izboljšajo tudi delovanje
in zaščito ledvic ter zmanjšajo smrt zaradi vseh vzrokov in srca in ožilja pri bolnikih s HFrEF.
Zdravljenje s SGLT2-i pri bolnikih s SBT2 in številnimi dejavniki tveganja je primarno preventivno
zdravljenje za preprečevanje pojava srčnega popuščanja in prizadetosti ledvic, to zdravljenje pa ne preprečuje pojava srčnožilnih dogodkov.
Pri bolnikih s SBT2, ki imajo tudi srčnožilno bolezen, pomeni zdravljenje s SGLT2-i sekundarno preventivno zdravljenje za preprečevanje pojava srčnega popuščanja, prizadetosti ledvic in za preprečevanje
pojava srčnožilnih dogodkov.
Najpogostejši neželeni dogodki pri SGLT-2-i so mikotične okužbe ženskih spolnih organov, okužbe sečil in povečano uriniranje. Farmakodinamični odziv na SGLT-2-i upada z naraščajočo stopnjo ledvične
okvare, kar zahteva prilagoditev odmerka ali omejitve pri bolnikih z zmerno do hudo ledvično okvaro.
Večina bolnikov zdravljenih s SGLT-2-i ima zmerne učinke na serumske lipide, od katerih so nekateri
koristni (povišana vrednost HDL-holesterola in znižana vrednost trigliceridov), drugi pa ne (zvišana
vrednost LDL-holesterola). Zaviralci SGLT-2 povzročajo osmozno diurezo, kar lahko vodi v relativno
hipovolemijo in posledično v ortostatsko hipotenzijo, ki se je v raziskavah pojavljala v manj kot 3 %.
Prišel je čas, da SGLT2-i kot nov razred zdravil z enim samim udarcem udari tri muhe na en mah: srčno
popuščanje, sladkorno bolezen in pešanje delovanja ledvic.
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UVOD
Pojavnost s spodbujanjem povzročenega srčnega popuščanja ni povsem jasna, saj je opredelitev s spodbujanjem povzročene kardiomiopatije (angl. pacing induced cardiomyopathy – PICM) zelo heterogena.
Najpogosteje je PICM opredeljena kot padec iztisnega deleža levega prekata pod 50 % ob visokem bremenu spodbujanja (> 40%). Pri tej definiciji se pojavnost sicer giblje med 10 % in 20 %, vendar številni
avtorji poudarjajo tudi druge klinične značilnosti s spodbujanjem povzročenega srčnega popuščanja (pojav simptomov srčnega popuščanja in atrijske fibrilacije (AF), porast natriuretičnih peptidov itd.), ki niso
bile zajete pri oceni bremena PICM (1). Uspehi dosedanjih pristopov za preprečitev PICM so omejeni,
saj temeljijo predvsem na programiranju nastavitev PM za zmanjševanje deleža stimulacije (2) in nadgradnji v dvoprekatno spodbujanje srca (angl. cardiac resynchronization therapy – CRT), ki ob dodatni
postavitvi elektrode na epikard levega prekata skozi koronarni sinus prinaša tveganja za zaplete (3).

Dejavniki tveganja za pojavnost s spodbujanjem povzročenega srčnega popuščanja
Dejavnike tveganja, ki vplivajo na pojavnost PICM delimo na dejavnike pred in po vstavitvi srčnega
spodbujevalnika. Pred vstavitvijo PM so najpomembnejši dejavniki tveganja predvsem: starost bolnika
(< 55 let) oz. daljše obdobje spodbujanja, znižan iztisni delež (EF < 50 %), širina QRS kompleksa (> 120
ms) in prisotnost AF. Po vstavitvi PM pa so najpomembnejši dejavniki tveganja: delež spodbujanja desnega prekata (> 40 %), ultrazvočna prisotnost dissinhronije in širina stimulacijskega QRS kompleksa
(>163 ms) (1).

Osnove depolarizacije srčne mišice
Depolarizacija srčne mišice poteka preko prevodnega sistema, ki omogočajo hiter prenos električnega
impulza, ki poteka od endokarda proti epikardu in od apeksa proti bazi levega prekata (4). Prevodni
sistem sestavljajo atrio-ventrikularni vozel, Hisov snop, levi in desni krak ter Purkinijeva vlakna, ki potekajo tik pod endokardom levega prekata. Običajna elektro-stimulacija, kjer prekatno elektrodo postavimo v desni prekat, prevodni sistem obide in povzroči elektro-mehansko dissinhronijo, ki jo opazimo z
razširitvijo spodbujanega QRS kompleksa v EKG zapisu in neusklajenim krčenjem septuma in stranske
stene levega prekata pri ehokardiografiji. Tako je za posnemanje fiziološkega načina vzdraženja srca ob
električnem spodbujanju srca, najpomembnejše zajetje delov prevodnega sistema, saj se le-tako lahko
izognemo nefiziološki stimulaciji delovne muskulature, ki zaradi počasnejšega prenosa električnega impulza povroča dissihronijo krčenja srčne mišice, ki lahko vodi v srčno popuščanje (1, 2).

Spodbujanje prevodnega sistema srca
Spodbujanje prevodnega sistema (SPS) je najbolj fiziološki način spodbujanja srca, ki v nasprotju z običajno stimulacijo v desnem prekatu ne povzroči elektro-mehanske disinhronije. Spodbujenja prevodnega

61

sistema zajema dve metodi: stimulacijo Hisovega snopa in stimulacijo področja levega kraka.
Stimulacija Hisovega snopa je bila prvič opisana v 70. letih prejšnjega stoletja. Razvoj orodij in izboljšave
zaznavanja znotrajsrčnih signalov so šele v zadnjih letih omogočili širšo klinično uporabo. Gre za metodo,
kjer s postavitvijo elektrode na Hisov snop omogočimo najbolj fiziološki način spodbujanja srca (5, 6).
Pri zdravljenju bradikardnih motenj srčnega ritma v primerjavi z običajnim spodbujanjem v desnem
prekatu pomembno zmanjša pojavnost srčnega popuščanja in AF (7). Ameriške smernice (8) metodo
spodbujanja Hisovega snopa priporočajo:
• pri bolnikih z atrio-ventrikularnim (AV) blokom, ki imajo znano srčno popuščanje z znižanim
iztisnim deležem (36 % - 50 %) in pričakovan delež spodbujanja prekatov več kot 40 %
• pri simptomatskih bolnikih z refraktarno atrijsko fibrilacijo, pri katerih je zdravljenje z antiaritmiki in izolacijo pljučnih ven neuspešno, lahko ob sočasni ablaciji AV vozla s stimulacijo
Hisovega snopa zagotovimo sinhrono krčljivost prekatov.
Čeprav število objavljenih izsledkov manjših študij narašča, so večje randomizirane šele v teku. Problemi,
ki jih prinaša nova metoda, so povezani z višjim pragom spodbujanja, večjo verjetnostjo za popravo
elektrode, daljšim posegom in daljšo učno krivuljo (5).
Metoda spodbujanja področja levega kraka, ki ga dosežemo z zavitjem elektrode skozi medprekatni
pretin, je bila prvič opisna leta 2017 (9). Čeprav so raziskave z daljšim sledenjem šele v teku, metoda
predstavlja dobro alternativo spodbujanju Hisovega snopa, saj je povezana predvsem z nižjimi pragi
spodbujanja, manj zapleti in krajšo učno krivuljo (2).

ZAKLJUČEK
Metodi stimulacije Hisovega snopa in področja levega kraka predstavljata najbolj fiziološki obliki stimulacije, ki bi lahko zmanjšali pojavnost srčnega popuščanja pri bolnikih, ki potrebujejo srčni spodbujevalnik. Trenutne smernice SPS priporočajo predvsem pri bolnikih, pri katerih je pričakovan visok delež
stimulacije in že ugotovljeno srčno popuščanje. Z dodatnim razvojem različnih orodij in izkušnjami
pridobljenimi z daljšim sledenjem bosta metodi SPS nedvomno začrtali pot k fiziološkem načinu elektrostimulacije v vsakdanji klinični praksi.
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IZVLEČEK
Več randomiziranih multicentričnih kliničnih raziskav je ugotovilo pomembno vlogo vsadnega kardioverter-defibrilatorja (ICD) kot nosilca zdravljenja prekatnih tahiaritmij in preprečevanja nenadne srčne
smrti (SCD). Ta preskušanja so bila osredotočena predvsem na bolnike s srčnim popuščanjem z napredovalo disfunkcijo levega prekata in so bila večinoma izvedena pred dvema desetletjema, medtem ko je
ena izmed novejših raziskav ugotovila nasprotujoče si rezultate. Zato so potrebni dodatni ukrepi, kako
najbolje uravnotežiti identifikacijo bolnikov z velikim tveganjem za SCD in komu bi implantacija ICD v
sedanjem okolju najbolj koristila. Kardioverter-defibrilatorji so se razvili iz preprostih naprav samo za
defibrilacijo, ki so bile vsajene kirurško v naprednejše aparature večkomornih naprav s posebnimi algoritmi za prilagajanje fiziološkim potrebam, vključno s popolnoma podkožnim defibrilatorjem (S-ICD). Gre
za naprave, ki zahtevajo individualiziran pristop k izbiri in programiranju. V prispevku se bomo osredotočili na trenutno znanje o izbiri bolnikov za zdravljenje z ICD, izbiro ustreznih aparatov ter smernic
zdravljenja z vsadnimi napravami za preprečevanje SCD.

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.
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 Cardiac Death in Heart 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 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 1).
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SLIKA 1. Raziskava DANISH. Primerjava bolnikov z NICM ter vstavljenim ICD ali brez ICD. Celokupna
in kardiovaskularna umrljivost.

ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA Z ICD
Nenadni srčni zastoj je med vodilnimi vzroki smrti po vsem svetu in je odgovoren za 250.000 - 450.000
smrtnih primerov na leto samo v Združenih državah. 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 ne-aritmični vzroki lahko povsem izničijo znižanje za SCD zaradi implantiranega ICD. Poleg tega lahko tudi sami postopki implantacije ICD
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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.

ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA S CRT (RESINHRONIZACIJO)
Glede na trenutne smernice v Združenih državah (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-HFstudy, 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 biomarkerjev
Večina študij o stratifikaciji tveganja za primarno zdravljenje z ICD je osredotočena na bolnike z nizkim
LVEF. Trenutno žal ni na voljo natančnih metod za prepoznavanje ogroženih posameznikov glede pojava VT / VF. Na voljo so sicer biomarkerji (kot je N-terminalni pro-B natriuretični peptid, neesterificirane
maščobne kisline, interlevkin-6 in protitelesa v obtoku), različne slikovne metode (CT, MRI) in elektrokardiografija (zgodnja repolarizacija) (slika 2). Vendar pa je nizka prevalenca omenjenih parametrov
najverjetneje razlog za slabo razširjenost omenjenih označevalcev. Potrebne so raziskave za stratifikacijo tveganja za SCD tudi pri bolnikih z normalno LVEF, tudi s pomočjo novejših genskih označevalcev.

65

SLIKA 2. Algoritem za pravilno izbiro bolnikov in vsadnih naprav za preprečevanje nenadne srčne smrti.

66

ZAKLJUČEK
V zadnjih dveh desetletjih je bil narejen izjemen napredek glede preprečevanja SCD s pomočjo ICD.
Pričakuje se nadaljnji tehnološki napredek kot je integracija ekstravaskularnih ICD z brezelektrodnimi
spodbujevalniki za lažjo uporabo antitahikardne ali celo resinhronizacijske stimulacije srca. Še vedno je
zanimanje za ICD z možnostjo večkratnega polnjenja. Prihodnja prizadevanja bi se morala osredotočiti
na izpopolnjene metode za izbiro bolnikov, ki jim grozi SCD, ki ne bi temeljile le na osnovi iztisnega
deleža levega prekata. Ta napredek je ključnega pomena za razvoj stroškovno učinkovitega profilaktičnega sredstva glede na vse bolj omejene vire zdravstvenih sistemov. Prihodnje tehnologije bi se morale
osredotočiti na manjše ekstravaskularne ICD, ki bodo sposobne interakcij z brezelektrodnimi sistemi.
Raziskave v perspektivi naj bi vsebovale naslednje elemente:
i. večje randomizirane študije preiskušanja ICD v primerjavi z ne-ICD, podobno kot v raziskavi DANISH, vendar s sodobnimi kohortami bolnikov, ki prejemajo sodobne medikamentno zdravljenje
srčnega popuščanja;
ii. cilj bi morali biti bolniki brez napredovale disfunkcije levega prekata, ker se številčno večina SCD
pojavi pri bolnikih z LVEF> 35 %;
iii. potreben je razvoj celovite stratifikacije tveganj za SCD, ki se bodo zanašali na kombinirano oceno
kliničnih dejavnikov tveganja, EKG kriterijev, slikovnih metod, biomarkerjev ter genetskih determinant pri selekciji bolnikov v primarni prevenciji SCD.
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Izvleček
Tipično angino pektoris povezujemo z obstruktivno aterosklerozo epikardnih koronarnih arterij, ki jo
znamo tudi dobro zdraviti z zdravili ali s pomočjo revaskularizacijskih posegov. Okrog 50 % bolnikov s
tipično angino pektoris, pri katerih opravimo koronarografijo zaradi suma na obstruktivno aterosklerozo epikardnih koronarnih arterij, nima hemodinamsko pomembnih zoženj le-teh (< 50 % angiografsko
zoženje ali FFR > 0.8). Pri takih bolnikih ne smemo pozabiti na možno mikrovaskularno (MAP) in
vazospastično angino pektoris (VAP). Šele ko izključimo MAP in VAP, lahko govorimo o možnih zunajsrčnih vzrokih prsne bolečine.

Mikrovaskularna angina pektoris
Koronarno mikrovaskularno disfunkcijo (MVD) sta prva opisala Arbogast in Bourassa že leta 1973. O
mikrovaskularni angini pektoris (MAP) govorimo, ko s koronarografijo ali računalniško tomografijo koronarnih arterij (CTA) izključimo prisotnost pomembnih zoženj epikardnih koronarnih arterij, bolnik
pa ima tipično anginozno prsno bolečino in znake ishemije srčne mišice med enim izmed obremenitvenih testov. Gre za prizadetost prearteriol, ki so premera med 500 in 100 µm in arteriol, ki so premera
pod 100 µm in jih s koronarografijo ali CTA ne vidimo. Tako prearteriole kot arteriole imajo v žilni steni
gladkomišične celice, ki ustvarijo od 50 do 80 % koronarnega žilnega upora in s tem uravnavajo prekrvitev srčne mišice. V kolikor se porušijo avtoregulatorni mehanizmi vazodilatacije prearteriol in arteriol,
pride do prehodne ishemije srčne mišice in MAP (1).
Različne raziskave so pokazale, da pri približno 50 % bolnikov, pri katerih je bila opravljena koronarografija, niso imeli pomembnih zožitev koronarnih arterij kljub tipični ishemični prsni bolečini in ishemični reakciji ob neinvazivni preiskavi. Od teh je okoli 60 % takih, ki imajo MVD in MAP. Med spoloma
ni pomembnih razlik v pojavnosti MAP. Sprva je prevladovalo prepričanje, da imajo bolniki z MAP dobro prognozo, a se je glede na zadnje raziskave izkazalo, da temu ni tako. Bolniki z dokazano MAP imajo
večje tveganje za nastanek kardiovaskularnih dogodkov, miokardnega infarkta, kapi, srčnega popuščanja in smrti. Tveganje za nastanek srčnega popuščanja je kar 10x večje, med tem ko je tveganje za večji
neželeni kardiovaskularni dogodek kar 5x večje, kot pri zdravi populaciji (2).
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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, debelost. Kljub prepoznanim dejavnikom tveganja za nastanek MVD, pojavnost le te ne moremo pripisati izključno dejavnikom tveganja, ampak tudi dejavnikom, ki so za sedaj še neznani. Vedno več je dokazov, da so kronične vnetne
sistemske bolezni kot so lupus eritematozus, 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 in MAP (2). Opravljena je bila tudi raziskava, s katero
so dokazali, da so MVD podvrženi tudi drugi notranji organi (ledvice, retina in centralni živčni sistem)
in ne samo srčna mišica, kar kaže na sistemsko prizadetost mikrocirkulacije (3, 4, 5).

Diagnozo MAP v večini primerov 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. Leta 2012 je
bila ustanovljena skupina Coronary Vasomotor Disorder Study Group (COVADIS), ki se ukvarja izključno z
raziskavami na področju MAP. Predlagali so kriterije, s pomočjo katerih si lahko pomagamo pri postavitvi diagnoze MAP (6).
1.) Simptomi ishemije srčne mišice:
a. Anginozna prsna bolečina v mirovanju ali ob naporu;
b. Ekvivalenti angine pektoris – težka sapa ob telesnem naporu;
2.) Odsotnost obstruktivne ateroskleroze koronarnih arterij (< 50 % angiografsko zoženje ali FFR > 0.8):
a. CTA koronarnogrfija;
b. Koronarografija;
3.) Objektivni dokaz miokardne ishemije:
a. Ishemične EKG spremembe med napadom anginozne prsne bolečine;
b. Med obremenitvijo izzvana anginozna prsna bolečina in/ali ishemične EKG spremembe s prisotnostjo/odsotnostjo perfuzijskih sprememb srčne mišice in/ali segmentne motnje krčenja srčne
mišice;
4.) Dokaz koronarne mikrovaskularne disfunkcije (MVD):
a. Zmanjšanje koronarne rezerve (≤ 2,0 ali ≤ 2,5 – odvisno od metode, ki jo uporabljamo za oceno
koronarne rezerve);
b. Koronarni mikrovaskularni spazmi, definirani z reprodukcijo simptomov, ishemičnih EKG sprememb brez epikardnih spazmov med acetilholinskim testom;
c. Nenormalna koronarna mikrovaskularna rezistenca (IMR > 25);
d. Fenomen počasnega koronarnega pretoka definiran kot »TIMI frame count« > 25;
Diagnoza MAP je definitivna, če so prisotni vsi 4 kriteriji, suspektna pa če sta izpolnjena 1. in 2. kriterij
in 3. ali 4. kriterij (6).
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 periferne vazodilatacije 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 < 2.0; za vrednosti med 2.0 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 zmeraj ni mogoča zaradi konstitucije
posameznika in je podvržena subjektivni oceni operaterja. Bolj zanesljiva metoda je scintigrafija srca s
farmakološko obremenitvijo, a je lahko tudi lažno negativna, saj je znano, da je prizadetost srčne mišice
ob MAP enakomerna po različnih koronarnih povirjih in s tem ne bo prišlo do vidnega izpada perfuzije,
ki bi ga lahko zaznali. Pozitronska emisijska tomografija (PET) in magnetno resonančna preiskava srca
(MRI) sta natančnejši metodi, a težko dostopni in dragi (6).
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 (7).
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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 za sedaj za večino teh zdravil nimamo jasnih dokazov, da izboljšajo prognozo pri zdravljenju MAP in MVD. Vedno več je dokazov, da je ustrezno zdravljenje izjemno
pomembno za bolnika, saj se s tem zmanjša število simptomov in izboljša njegovo kakovost življenja. 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 (7, 8, 9).

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 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. Rizični dejavniki za razvoj VAP so
predvsem kajenje, povezava z Raynaud-jevim fenomenom je vprašljiva, migrenski glavoboli in azijska
rasa. V normalnih pogojih epikardne koronarne arterije prispevajo manj kot 10 % h koronarnem žilnem
uporu (10).
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 popusti (10).
Za postavitev diagnoze VAP morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji:
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1. Na nitratni preparat odzivna anginozna prsna bolečina z vsaj enim od naslednjih dejavnikov:
a. Angina v mirovanju, ponoči ali zgodaj zjutraj;
b. Pomembna sprememba obremenitvene tolerance tekom dneva – zmanjšanja predvsem zjutraj;
c. Hiperventilacija lahko sproži napad angine;
d. Zaviralci kalcijevih kanalov zmanjšajo število napadov.
2. Ishemične EKG spremembe med spontanim napadom angine pektoris
a. ST elevacije ≥ 1 mm;
b. ST denivelacije ≥ 1 mm;
c. Novi negativni U valovi.
3. Spazem koronarne arterije za > 90 % ob anginozni prsni bolečini in ishemičnih EKG spremembah, ki
nastanejo spontano ali s provokacijskim testom.
Definitivna diagnoza VAP je postavljena, če pride do nitratno odzivne spontane anginozne prsne bolečine in če so izpolnjeni EKG kriteriji za postavitev diagnoze. O suspektni VAP govorimo, če pride do
nitratno odzivne spontane anginozne prsne bolečine, a EKG kriteriji niso izpolnjeni ali so nedostopni in
ne pride do pomembnega koronarnega spazma med provokacijskim testom (11).
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 ledeno vodo med koronarografijo. Koronarne vazospazme je moč izzvati tudi s hiperventilacijo. Tako »cold pressor test« kot hiperventilacija nista povsem zanesljivi 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 ali sinkope ob napadih. 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. Aspirin v visokih odmerkih
(nad 325 mg/dan) lahko poslabša VAP preko inhibicije tvorbe prostaciklina. Dokazi za zdravljenje z
nizkimi odmerki Aspirina (do 100 mg/dan) so nasprotujoči. Statini so priporočljivi saj izboljšajo endotelno funkcijo in zmanjšajo pogostnost napadov VAP. Zaviralci alfa 1 adrenergičnih receptorjev nimajo
neposrednih dokazov, da bi zmanjšali pojavnost koronarnih spazmov, a jih nekateri priporočajo kot
dodatek standardni terapiji, ko le-ta ne pomaga. 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 in se ga ne priporoča kot terapija
prvega izbora. Veliko upov se polaga tudi na rho-kinazne zaviralce, ki zavrejo z acetilholinom povzročen
spazem gladkomišičnih celic, a se jih za sedaj uporablja le v raziskovalne namene. Izjemoma se lahko
poslužimo stentiranju prizadetega koronarnega segmenta, ki mu je pridružena tudi obstruktivna koronarna bolezen ali ko opisana terapija ne pomaga (10, 12, 13, 14). Pri redkih rezistentnih oblikah VAP
se lahko poslužimo tudi blokade Stellatnega ganglija, in če to pomaga, tudi kirurške simpatektomije
obojestransko.
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V primeru pojava malignih motenj ritma in primarnega srčnega zastoja med napadom VAP je potrebno
razmisliti o implantaciji notranjega srčnega defibilatorja (ICD). Za to ni smernic in priporočil, temveč
se je potrebno dogovoriti za vsakega bolnika posebej znotraj ustreznega aritmološkega konzilija (10).
Pomembno je, da bolnika ne izpostavimo morebitnim zdravilom, ki bi poslabšala napade VAP, kot so:
neselektivni zaviralci beta - propranololu, acetilsalicilni kislini v večjih odmerkih, preparatom ergota, ki
se jih uporablja pri zdravljenju migrenskega glavobola, serotoninergičnim preparatom, ki jih najdemo v
določenih antidepresivih, kokainu in noradrenalinu, določenim kemoterapevtikom, kot je 5-florouracil
in capecitabin; Kljub optimalnemu zdravljenju z zdravili dosežemo popolno prekinitev simptomatskih
napadov VAP le pri približno 40 % bolnikov (12, 13, 14).

ZAKLJUČEK
MAP in VAP sta entiteti kronične koronarne bolezni, ki sta v vsakodnevni klinični praksi slabo prepoznani in ustrezno zdravljeni. Tako MAP kot VAP se med seboj ne izključujeta in se lahko med seboj prekrivata. Razlog slabe prepoznave obeh entitet je v nedostopnosti 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 lahko poslabša prognozo in kvaliteto življenja teh bolnikov. Tako je pri MAP in VAP še veliko odprtih vprašanj, na katere bo potrebno
odgovoriti v nadaljnjih raziskavah.
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ASIMPTOMATIČNE OSEBE Z ATEROSKLEROTIČNO KORONARNO
BOLEZNIJO, ODKRITO PRI PRESEJANJU, IN PRIDRUŽENE
BOLEZNI: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, KRONIČNA LEDVIČNA
BOLEZEN, RAKAVE BOLEZNI, OSEBE V VISOKI STAROSTI
Sabina Jakše Hren

Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Ateroskleroza ima dolgotrajno asimptomatičen potek, z aktualnim izrazom - ima dolgo inkubacijsko
dobo. Arterijska hipertenzija je dejavnik tveganja za ishemično bolezen srca. Prevalenca aterosklerotične koronarne s starostjo narašča, zelo pogosta je tudi pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo in z
drugimi boleznimi, npr. rakom. V želji izboljšati ter podaljšati zdravje in življenje bolnikov ocenjujemo
njihovo tveganje za razvoj ateroskleroze in z aterosklerozo povezanim tveganjem za usodne srčnožilne
(SŽ) dogodke. Presejanje v ožjem smislu je namenjeno iskanju prisotnosti bolezni in ne potrjevanju
njene odsotnosti. Ob izbiri zdravljenja dejavnikov tveganja in izbiri diagnostičnih preiskav moramo
biti pozorni na vse bolnike s povečanim tveganjem - znan je t.i. Rose-ov paradoks - večje število smrti
zaradi ishemične bolezni srca se zgodi pri bolnikih z ocenjenim nizkim in zmernim SŽ tveganjem, saj je
teh bolnikov več (1).
Pri iskanju bolnikov z manifestno boleznijo moramo biti pozorni tudi na subtilne simptome neme ishemije. V odkrivanju koronarne bolezni klasična ergometrija izgublja svoj pomen napram funkcionalnim
slikovnim preiskavam, vendar nam lahko poda dragocene podatke, ki so koristni za oceno bolnikove
prognoze – telesna zmogljivost, znižanje srčne frekvence v prvi fazi počitka, pojav aritmij in dinamika
krvnega tlaka. Naključno lahko asimptomatično aterosklerotično koronarno bolezen odkrijemo z diagnostičnim računalniško tomografskim slikanjem prsnega koša (CT), ki je pogosta in razmeroma dostopna preiskava, npr. za diagnostiko pljučnih ali rakavih bolezni. Ocena kalcijevega bremena koronarnih arterij (CAC, ang. Coronary Artery Calcium) lahko pomembno vpliva na oceno bolnikovega tveganja
za srčnožilne dogodke. Zaradi možne prisotnosti nekalcificiranih, a potencialno nevarnih nestabilnih
lezij pri mlajših bolnikih moramo biti previdni pri bolnikih z ocenjenim velikim tveganjem za srčnožilne dogodke, saj nas nizko kalcijevo breme lahko zavede v premalo agresivno obravnavo teh bolnikov.
Načeloma visok CAC pri mladih zviša ocenjeno srčnožilno tveganje, CAC 0 pa zlasti pri starejših zniža
oceno tveganja (1).
Aktualne evropske smernice za zdravljenje kronične koronarne bolezni (2) za asimptomatične bolnike,
starejše od 40 let brez SŽ bolezni, sladkorne bolezni, KLB ali družinske hiperholesterolemije, svetujejo oceno SŽ tveganja z uporabo ustreznega točkovnika, npr. SCORE. Potrebno je pridobiti podatek o
prezgodnjih SŽ boleznih pri sorodnikih v prvem kolenu in pri takem posamezniku uporabiti ustrezen
klinični točkovnik. Pri asimptomatičnih bolnikih lahko z oceno kalcijevega bremena, oceno prisotnosti
aterosklerotičnih plakov na karotidnih arterijah in meritvijo gleženjskega indeksa vplivamo na oceno
srčnožilnega tveganja. Pri asimptomatičnih osebah z velikim SŽ tveganje (sladkorna bolezen, družinska
anamneza koronarne bolezni) lahko uporabimo funkcionalne slikovne preiskave ali CTA koronarnih
arterij. Pri asimptomatičnih (tudi pri pretežno sedečih odraslih, ki bi radi pričeli z intenzivno vadbo) za
oceno SŽ tveganja lahko uporabimo ergometrijo, zlasti, če smo pozorni na druge markerje, razen EKG
(npr. telesna zmogljivost). Odsvetujejo meritev karotidnega sloja intima-media in rutinsko spremljanje
biomarkerjev za aterosklerozo. Odsvetujejo CTA koronarnih arterij in funkcionalne slikovne preiskave
pri osebah z nizkim SŽ tveganjem brez sladkorne bolezni.
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Pojavnost koronarne bolezni pri bolnikih z aktivnim rakom se povečuje zaradi neželenih učinkov
zdravljenja (obsevanje prsnega koša/medpljučja, kardiotoksična kemoterapija in imunoterapije) kot tudi
zdravljenja vse starejših bolnikov z rakom. Koronarna bolezen pri bolnikih z rakom je za onkologe velik
izziv, saj je potrebno pri izbiri zdravljenja upoštevati pričakovano preživetje, dodatne komorbidnosti,
kot so trombocitopenija, tveganje za trombozo in krvavitve ter potencialne interakcije med zdravili
za SŽ bolezni in kemoterapevtiki. Pri krhkih bolnikih z rakom in simptomatično koronarno boleznijo
svetujejo kar se da malo invazivne revaskularizacijske posege (2).
Za bolnika z rakom je pomembno, da koronarno bolezen in njegove druge SŽ bolezni prepoznamo že
pred pričetkom onkološkega zdravljenja, saj je pri teh tveganje za neželene koronarne učinke večje. Velik
individualiziran multidisciplinaren izziv je npr. zdravljenje bolnikov z rakom in trombocitopenijo, pri
katerih pride do akutnega koronarnega sindroma ali simptomatične koronarne bolezni. Trajanje morebitne dvotirne antiagregacijske terapije mora biti čim krajše. Diagnostični postopki za iskanje koronarne bolezni pri bolnikih z rakom so enaki kot pri bolnikih brez raka. Nujna je ultrazvočna preiskava
srca pred uvedbo onkološkega zdravljenja. Fluoropirimidini (npr. kapecitabin), kemoterapevtiki (KT)
na osnovi platine (npr. cisplatin) in zaviralci VEGF (bevacizumab, sorafenib, sunitinib) povzročajo vazospazem, poškodbo endotelija ter prokoagulabilno stanje s posledičnimi arterijskimi trombozami (3).
Pojavnost koronarne bolezni po radioterapiji je povezana z uporabljeno dozo sevanja, klasični dejavniki
tveganja za SŽ bolezni to tveganje povečujejo. Za koronarno bolezen po obsevanju je značilno tudi več
kot 10 let dolgo asimptomatično obdobje. Delež pojavnosti neme ishemije pri bolnikih z rakom in koronarno boleznijo je verjetno večji, lahko tudi zaradi nevrotoksičnosti kemoterapije in spremenjenega
občutka za bolečino. Nenadna srčna smrt pri bolnikih po obsevanju prsnega koša je povezana s stenozo LKA, pa tudi s pojavom difuzne hiperplazije intime. Z zmanjševanjem doze in izbiro tangencialnih
obsevalnih polj s ščitenjem srčnih struktur. Zdravljenje raka testisov, ki običajno vključuje KT režime
s cisplatinom, z obsevanjem ali brez njega, je po 10 letih povezano kar z dvakrat večjim tveganjem za
koronarno bolezen. V primerjavi z bolniki z rakom testisov, ki so bili samo operirani, imajo bolniki po
KT in obsevanju po 20 letih več dejavnikov tveganja za SŽ bolezni in absolutno za 8 % večje tveganje za
ishemične dogodke. Priporočljivo je dolgoročno sledenje bolnikov po zdravljenju raka, saj imajo zaradi
posledic KT in obsevanja lahko pomembno zvečano tveganje za razvoj koronarne bolezni (3).
Aterosklerotična koronarna bolezen je pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo (KLB) zelo pogosta,
kronična ledvična bolezen pa je zelo pogosta pri bolnikih, ki so napoteni na koronarografijo. Nema ishemija je pri teh bolnikih pogostejša, neinvazivne preiskave pa imajo še manjšo diagnostično vrednost.
Potrebno je zdravljenje klasičnih dejavnikov tveganja, saj pomembno izboljša izide zdravljenja. Zaradi
tveganja okvare ledvične funkcije je potrebna minimalna poraba jodnega kontrastnega sredstva in skrb
za vzdrževanje diureze. Čeprav invazivno zdravljenje izboljša izid koronarne bolezni pri bolnikih s KLB,
so ga ti bolniki deležni manj pogosto. Meta-analize kažejo, da je kirurška revaskularizacija v primerjavi
s perkutanimi posegi (PCI) povezana z zvečanim kratkoročnim tveganjem za smrt, možgansko kap in
ponovno revaskularizacijo, PCI z DES pa z zvečanim dolgoročnim tveganjem za ponovno revaskularizacijo. Podatkov o zdravljenju koronarne bolezni pri dializnih bolnikih je zelo malo, zato je težko podati
splošna priporočila za to zelo ogroženo populacijo (2).
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ENTRESTO®, prva izbira pri srčnem popuščanju.*
Zaščitite srce svojega bolnika in spremenite potek bolezni.1,2,3,4

IZBOLJŠA PREŽIVETJE.2
ZMANJŠA ŠTEVILO HOSPITALIZACĲ.2
IZBOLJŠA KAKOVOST ŽIVLJENJA.2
*Odrasel bolnik s simptomatskim kroničnim srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem levega prekata.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA ENTRESTO®
Ime zdravila: Entresto 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg in 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: Zdravljenje simptomatskega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšanim
iztisnim deležem pri odraslih bolnikih. Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek 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 (krvni tlak <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 je koncentracĳa kalĳa v serumu >5,4 mmol/l ali imajo sistolični krvni tlak <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. Pri starejših bolnikih je
treba odmerek prilagoditi njihovi ledvični funkcĳi. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic je treba
razmisliti o začetnem odmerku 24 mg/26 mg dvakrat na dan. Pri bolnikih s hudo okvaro
ledvic 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 sakubitril/valsartana ni priporočena, v drugem in tretjem trimesečju pa je
kontraindicirana. Uporaba zdravila v času dojenja ni priporočena. O vplivu sakubitril/
valsartana na plodnost pri ljudeh ni podatkov. Sakubitril/valsartan ima blag vpliv na
sposobnost vožnje in upravljanja strojev, občasno lahko pride do omotičnosti ali utrujenosti.
Kontraindikacĳe: Preobčutljivost na učinkovini 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: sočasna uporaba sakubitril/valsartana z zaviralcem ACE je
kontraindicirana, ker povečuje tveganje za angioedem. Zdravljenja s sakubitril/valsartanom
se ne sme uvesti prej kot po preteku 36 ur od odmerjanja zadnjega odmerka zaviralca ACE.
Če bolnik prekine zdravljenje s sakubitril/valsartanom, se zdravljenja z zaviralcem ACE ne
sme začeti prej kot po preteku 36 ur od odmerjanja zadnjega odmerka sakubitril/valsartana.
Sočasna uporaba sakubitril/valsartana z neposrednim zaviralcem renina, kot je aliskiren, ni
priporočena. Sočasna uporaba sakubitril/valsartana 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 drugimi zaviralci angiotenzinskih receptorjev.
Hipotenzĳa: Zdravila se ne sme uvajati ob sistoličnem krvnem tlaku <100 mmHg. Pri
bolnikih, ki so prejemali sakubitril/valsartan, so poročali o primerih simptomatske
hipotenzĳe, zlasti pri bolnikih starih 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 sakubitril/valsartana je treba rutinsko spremljati krvni tlak. Če
pride do hipotenzĳe, je priporočeno znižanje odmerka ali prekinitev zdravljenja s sakubitril/
valsartanom. 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 s
sakubitril/valsartanom, 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 sakubitril/valsartana ni priporočena. Zmanjšanje delovanja
ledvic: Uporaba sakubitril/valsartana 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 sakubitril/valsartana je lahko
povezana s povečanjem tveganja za hiperkaliemĳo, lahko pa pride tudi do hipokaliemĳe.
Priporočeno je spremljanje vrednosti kalĳa v serumu, zlasti pri bolnikih z okvaro ledvic,
sladkorno boleznĳo, ali hipoaldosteronizmom, oziroma pri bolnikih na dieti s povečanim
vnosom kalĳa ali tistih, ki prejemajo antagoniste mineralokortikoidov. Ob klinično pomembni
hiperkaliemĳi (vrednost kalĳa v serumu presega 5,4 mmol/l) je priporočeno prilagajanje
odmerkov sočasno uporabljanih zdravil ali začasno znižanje odmerka oziroma prekinitev
odmerjanja. Angioedem: Pri bolnikih, ki so prejemali sakubitril/valsartan, so poročali o
angioedemu. Če pride do angioedema, je treba zdravljenje s sakubitril/valsartanom takoj

prekiniti in poskrbeti za ustrezno zdravljenje in spremljanje bolnika, dokler znaki in simptomi
angioedema niso odpravljeni. Bolnikom zdravila ne smemo ponovno uvesti. Angioedem
povezan z edemom grla je lahko smrten. Tveganje za angioedem je pri bolnikih z
angioedemom v anamnezi povečano, zato je pri uporabi sakubitril/valsartana pri teh bolnikih
potrebna previdnost. Uporaba sakubitril/valsartana 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 z enostransko ali obojestransko stenozo
ledvične arterĳe: Pri teh bolnikih je pri uporabi sakubitril/valsartana potrebna previdnost,
priporočeno pa je spremljanje delovanja ledvic. Bolniki, ki so po klasiﬁkacĳi NYHA uvrščeni
v funkcĳski razred IV: Pri uvajanju sakubitril/valsartana tem bolnikom je potrebna
previdnost. Natriuretični peptid tipa B (možganski natriuretični peptid, BNP): Pri bolnikih,
ki prejemajo sakubitril/valsartan, BNP ni primeren biološki označevalec srčnega popuščanja,
saj je substrat neprilizina. Bolniki z okvaro jeter: Pri uporabi sakubitril/valsartana pri
bolnikih z zmerno okvaro jeter (Child-Pugh stopnje B) oziroma z vrednostmi AST ali 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
sakubitril/valsartana kontraindicirana. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge
oblike interakcĳ: Interakcĳe, ki so razlog za kontraindikacĳe: sočasna uporaba sakubitril/
valsartana in zaviralcev ACE je kontraindicirana, zaradi povečanega tveganja za angioedem.
Sočasna uporaba sakubitril/valsartana 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 sakubitril/valsartanase v kombinacĳi z
neposrednimi zaviralci renina, kot je aliskiren, ni priporočena, ker lahko poveča pogostnost
neželenih učinkov, kot so hipotenzĳa, hiperkaliemĳa in zmanjšano delovanje ledvic, vključno
z akutno ledvično odpovedjo. Interakcĳe, zaradi katerih sočasna uporaba ni priporočena:
sakubitril/valsartan vsebuje valsartan, zato se ga ne sme odmerjati sočasno z drugim
zdravilom, ki vsebuje zaviralec angiotenzinskih receptorjev. Interakcĳe, zaradi katerih je
potrebna previdnost: zdravilo Entresto bi lahko povečalo sistemsko izpostavljenost
substratom OATP1B1 in OATP1B3, kot so statini. Iz tega razloga je pri sočasni uporabi
sakubitril/valsartana s statini potrebna previdnost. Pri uvedbi sildenaﬁla ali katerega od
drugih zaviralcev PDE5 bolnikom, ki prejemajo sakubitril/valsartan, je potrebna previdnost.
Sočasna uporaba sakubitril/valsartana 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 sakubitril/
valsartana in navedenih zdravil priporočeno spremljanje vrednosti kalĳa v serumu. Pri
starejših bolnikih, bolnikih s hipovolemĳo (tudi bolniki, ki prejemajo diuretike) in pri bolnikih
z zmanjšanim delovanjem ledvic lahko sočasna uporaba sakubitril/valsartana in
nesteroidnih protivnetnih zdravil povečuje tveganje za poslabšanje ledvične funkcĳe. Pri
bolnikih, ki sočasno prejemajo sakubitril/valsartan in nesteroidna protivnetna zdravila, je
zato priporočeno spremljanje ledvične funkcĳe v času uvedbe ali spreminjanja zdravljenja.
Sočasna uporaba sakubitril/valsartana in litĳa ni priporočena (v primeru uporabe te
kombinacĳe je priporočeno spremljanje koncentracĳe litĳa v serumu). Ob sočasni uporabi
diuretika je lahko tveganje za toksično delovanje dodatno povečano. Sočasna uporaba
sakubitril/valsartana z zaviralci OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (kot sta rifampicin in
ciklosporin), OAT1 (kot sta tenofovir in cidofovir) ali MRP2 (kot je ritonavir) poveča
sistemsko izpostavljenost sakubitrilu oziroma valsartanu. Pri uvedbi ali ukinjanju sočasnega
zdravljenja s takšnimi zdravili je zato potrebna ustrezna pozornost. Pri bolnikih, ki prejemajo
metformin, je treba ob uvedbi sakubitril/valsartana oceniti bolnikov klinični status. Neželeni
učinki: Najbolj pogosto poročani neželeni učinki so bili hipotenzĳa, hiperkaliemĳa in okvara
ledvic. Poročali so tudi o pojavljanju angioedema. 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, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irska. 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: julĳ 2020.
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consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of
Cardiology. Eur J Heart Fail. 2019 Oct;21(10):1169-1186. doi:10.1002/ejhf.1531.
2. 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 junĳ 2020.
3. Velazquez EJ, Morrow DA, DeVore AD, et al; for the PIONEER-HF Investigators.
Angiotensin–neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. N Engl J Med.
2019;380(6):539-548.
4. Wachter R, Senni M, Belohlavek J, et al; on behalf of the TRANSITION Investigators.
Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients inhospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur
J Heart Fail. 2019 Aug;21(8):998-1007. doi:10.1002/ejhf.1498.
Datum priprave materiala: avgust 2020.
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ZDRAVILO REPATHA® JE INDICIRANO ZA
ZNIŽANJE SRČNO-ŽILNEGA TVEGANJA1

NAREDITE

1

Zdravilo Repatha® je prvi zaviralec PCSK9, odobren za znižanje srčno-žilnega
tveganja pri odraslih s potrjeno aterosklerotično srčno-žilno boleznijo.

SI-REP-1020-00009

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.
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. Pri odraslih
s potrjeno aterosklerotično srčno-žilno boleznijo (miokardni
infarkt, možganska kap ali periferna arterijska bolezen) za
znižanje srčno-žilnega tveganja z znižanjem koncentracij
holesterola LDL, kot dodatek h korekciji drugih dejavnikov
tveganja (1) v kombinaciji z največjim toleriranim odmerkom
statina z drugimi zdravili za zniževanje lipidov ali brez njih,
ali (2) samo ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje
lipidov pri bolnikih, ki ne prenašajo statinov, ali pri katerih so
statini kontraindicirani. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE:
Pred uvedbo evolokumaba je treba izključiti druge vzroke
hiperlipidemije ali mešane dislipidemije (npr. nefrotski
sindrom, hipotiroidizem). Primarna hiperholesterolemija
in mešana dislipidemija pri odraslih: Priporočeni odmerek
evolokumaba 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. Potrjena
aterosklerotična srčno-žilna bolezen pri odraslih: Priporočeni
odmerek evolokumaba je 140 mg na vsaka dva tedna ali
420 mg enkrat na mesec; ta dva odmerka sta klinično
enakovredna. Bolniki z okvaro ledvic: Bolnikom z okvaro ledvic
odmerka ni treba prilagoditi. Starejši bolniki (stari ≥ 65 let):
Odmerka ni treba prilagoditi. Bolniki z okvaro jeter: Bolnikom
z blago okvaro jeter odmerka ni treba prilagoditi, za bolnike
z zmerno do hudo okvaro jeter glejte spodaj. 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. Evolokumaba se
ne sme dajati intravensko ali intramuskularno. Odmerek
140 mg je treba injicirati z enim napolnjenim injekcijskim
peresnikom. Odmerek 420 mg je treba injicirati s tremi
napolnjenimi injekcijskimi peresniki zapored v 30 minutah.
Zdravilo Repatha® je namenjeno za samoinjiciranje, potem
ko bolnik opravi ustrezno usposabljanje. Evolokumab lahko
injicira tudi oseba, ki se je usposobila za njegovo dajanje.
KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na učinkovino ali
katero koli pomožno snov. POSEBNA OPOZORILA IN
PREVIDNOSTNI UKREPI: Z namenom izboljšanja sledljivosti

Amgen zdravila d.o.o.
Šmartinska cesta 140, Ljubljana, Slovenija

bioloških zdravil je treba jasno zabeležiti ime in številko serije
uporabljenega zdravila. 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 evolokumab uporabljati
previdno. Pokrovček igle na steklenem napolnjenem
injekcijskem peresniku je izdelan iz suhe naravne gume
(derivat lateksa), ki lahko povzroči hude 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 evolokumabom, odmerka
statina ni treba prilagoditi. NEŽELENI UČINKI: Pogosti
(≥ 1/100 do < 1/10): gripa, nazofaringitis, okužba zgornjih
dihal, preobčutljivost, izpuščaj, navzea, bolečina v hrbtu,
artralgija, reakcije na mestu injiciranja. Občasni (≥ 1/1.000
do < 1/100): urtikarija, gripi podobna bolezen. Redki
(≥ 1/10.000 do < 1/1.000): angioedem. 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, SI1000 Ljubljana. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: April
2020. DATUM PRIPRAVE INFOMRACIJE: Oktober 2020.
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni
strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.
eu. LITERATURA: 1.) Povzetek glavnih značilnosti zdravila
Repatha®, Amgen.

Brilique 90 mg** je v primerjavi s klopidogrelom
dokazal 21 % RRR za smrt zaradi
srčno-žilnih dogodkov.1

Brilique 60 mg** je EDINI ZAVIRALEC P2Y12,
z indikacijo za podaljšano zdravljenje bolnikov z anamnezo srčnega
infarkta in velikim tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka.*,2
*Le za neprekinjeno nadaljevalno zdravljenje po 12 mesecih dvojne antiagregacijske terapije pri izbranih bolnikih po akutnem koronarnem sindromu z zvečanim tveganjem za
pojav aterotrombotičnega dogodka in malim tveganjem za krvavitev, po dokumentirani presoji v skladu s smernicami, do nastopa zadržkov ali neželenih učinkov, najdlje pa za
obdobje 3 let.3

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
BRILIQUE (TICAGRELOR) 60 mg filmsko obložene tablete / BRILIQUE (TICAGRELOR) 90 mg filmsko obložene tablete / BRILIQUE (TICAGRELOR) 90 mg orodisperzibilne tablete
Sestava: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 60 mg ali 90 mg ticagrelorja. Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 90 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. Filmsko obložene tablete: 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. Orodisperzibilne tablete
je mogoče uporabiti kot alternativo za filmsko obložene tablete zdravila Brilique jakosti 90 mg pri bolnikih, ki imajo težave z zaužitjem
celih tablet ali ki dajejo prednost orodisperzibilnim tabletam. Bolnik mora tableto položiti na jezik, kjer se v slini hitro raztopi. Tableto je
mogoče vzeti z vodo ali brez nje. Tableto je mogoče tudi raztopiti v vodi in jo dati po nazogastrični sondi (CH8 ali več). Pomembno je,
da se nazogastrično sondo po dajanju mešanice spere z vodo. 60 mg orodisperzibilne tablete ni na voljo.
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: Tveganje za krvavitve: Uporabo ticagrelorja je treba pri bolnikih z večjim tveganjem krvavitev
pretehtati v primerjavi s koristmi preprečevanja aterotrombotičnih dogodkov. Če je ticagrelor klinično indiciran, ga je treba previdno
uporabljati v naslednjih skupinah bolnikov: bolniki, nagnjeni h krvavitvam (npr. zaradi nedavne poškodbe, nedavne operacije,
koagulacijskih motenj, aktivne ali nedavne gastrointestinalne krvavitve); bolniki, sočasno zdravljeni z zdravili, ki lahko povečajo tveganje
krvavitev (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), peroralni antikoagulanti 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. Operacija: Bolnikom je treba naročiti, da morajo pred načrtovanjem kakršnekoli operacije in preden vzamejo
katerokoli novo zdravilo, zdravniku ali zobozdravniku povedati, da jemljejo ticagrelor. Če ima bolnik predvideno elektivno operacijo in
antiagregacijski učinek ni zaželen, je treba uporabo ticagrelorja prekiniti 5 dni pred operacijo. Bolniki s predhodno možgansko kapjo:
Bolniki z AKS in predhodno ishemično možgansko kapjo lahko prejemajo zdravljenje s ticagrelorjem do 12 mesecev (študija PLATO).
Okvara jeter: Izkušenj s ticagrelorjem pri bolnikih z zmerno okvaro jeter je malo, zato je pri teh bolnikih potrebna previdnost. Bolniki s
tveganjem bradikardnih dogodkov: 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. Dispneja: Dispneja je po navadi blaga do
zmerna in pogosto mine, ne da bi bilo treba zdravljenje prekiniti. Ticagrelor je treba previdno uporabljati pri bolnikih z astmo in/ali
KOPB. Zvišanje kreatinina: 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. Zvišanje
sečne kisline: 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. Trombotična trombocitopenična purpura (TTP): Zelo redko so

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: maj 2020

med uporabo ticagrelorja poročali o TTP, ki pa je lahko življenjsko nevarna in zahteva takojšnje zdravljenje, vključno s plazmaferezo.
Drugo: 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.
Medsebojno delovanje zdravil: Ticagrelor je v prvi vrsti substrat CYP3A4 in blago zavira CYP3A4. Ticagrelor je tudi substrat Pglikoproteina (P-gp) in šibek zaviralec P-gp in lahko poveča izpostavljenost substratom P-gp. 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. Po vsakodnevnem zaužitju večjih količin grenivkinega soka (3x200 ml) je bilo opaženo
2-kratno povečanje izpostavljenosti ticagrelorju. Za večino bolnikov ni pričakovati, da bi bila ta stopnja povečane izpostavljenosti
klinično pomembna. Pri bolnikih z AKS, ki so prejemali morfin, so opažali zapoznelo in zmanjšano izpostavljenost peroralnim zaviralcem
P2Y12, vključno s ticagrelorjem in njegovimi aktivnimi presnovki (35-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti ticagrelorju). To medsebojno
delovanje je morda posledica zmanjšane motilitete prebavil in velja tudi za druge opioide. Klinični pomen tega ni znan, a podatki kažejo
na možnost manjše učinkovitosti ticagrelorja pri bolnikih, ki sočasno prejemajo ticagrelor in morfin. Pri tistih bolnikih z AKS, pri katerih
se uporabi morfina ni mogoče izogniti, hitro zavrtje P2Y12 pa je ključnega pomena, pride v poštev parenteralna uporaba zaviralca
P2Y12. Če so klinično indicirana zdravila, ki vplivajo na hemostazo, jih je treba v kombinaciji s ticagrelorjem uporabljati previdno.
Sočasna uporaba ticagrelorja z odmerki simvastatina ali lovastatina, večjimi od 40 mg, ni priporočljiva. Sočasna uporaba ticagrelorja
in substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom (tj. cisaprida ali alkaloidov ergot) ni priporočljiva, ker ticagrelor lahko poveča
izpostavljenost tem zdravilom. Med sočasno uporabo ticagrelorja in zdravil, ki so odvisna od P-gp in imajo ozek terapevtski indeks
(kakršno je digoksin), je priporočljiv ustrezen klinični in/ali laboratorijski nadzor. Ticagrelor ni vplival na koncentracijo ciklosporina v
krvi, se je pa ob sočasni uporabi povečala izpostavljenost ticagrelorju, zato mora biti sočasno zdravljenje previdno. 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 kontraceptivov. 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.
Plodnost, nosečnost in dojenje: Ženske v rodni dobi morajo med zdravljenjem s ticagrelorjem za preprečitev nosečnosti uporabljati
ustrezno kontracepcijsko zaščito. Ticagrelorja ni priporočljivo uporabljati med nosečnostjo. Farmakodinamski in toksikološki podatki pri
živalih kažejo, da se ticagrelor in njegovi aktivni presnovki izločajo v materinem mleku. Tveganja za novorojenčke/dojenčke ni mogoče
izključiti. Odločiti se je treba bodisi za prenehanje dojenja bodisi za prekinitev/prenehanje zdravljenja s ticagrelorjem, upoštevaje koristi
dojenja za otroka in koristi zdravljenja za žensko.
Način izdajanja zdravila: samo na recept
Datum zadnje revizije besedila: 12. september 2019; SI-0749
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.
Reference: 1. Wallentin Let a l. N Engl J Med 2009; 361: 1045- 1057. 2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Brilique, 12.9.2019 3.
ZZZS, Spremembe list zdravil; Sprememba liste zdravil, 11.10.2018; http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/16E523713FBCF5DEC12579F7003BABF6
RRR = relativno zmanjšanje tveganja
** v kombinaciji z acetilsalicilno kislino
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RAZLIKA, KI SE OPAZI

Bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2 in dodatnimi
dejavniki tveganja za razvoj srčno-žilne bolezni
ali že prisotno srčno-žilno boleznijo
Forxiga zniža HbA1c in dodatno koristi z:
zmanjšanjem telesne mase#,1, 2
znižanjem krvnega tlaka#,1, 2
Forxiga zmanjša tveganje za hospitalizacijo
zaradi srčnega popuščanja *,1

Forxiga zmanjša tveganje za
napredovanje nefropatije *,1

V 24-tedenskem spremljanju je FORXIGA 10 mg kot dodatek metforminu v povprečju spremenila HbA1c za -0,84 % (od izhodiščne
vrednosti HbA1c = 7,92 %), telesno maso za -2,9 kg (od izhodišne vrednosti telesne mase = 86,3 kg) in sistolični krvni tlak za -5,1 mm
Hg (od izhodišne vrednosti sistoličnega krvnega tlaka = 126 mm Hg).2 FORXIGA ni indicirana za obvladovanje debelosti in povišanega
krvnega tlaka. Spremembi telesne mase in krvnega tlaka sta bili v kliničnih raziskavah sekundarna opazovana dogodka.

#

NOVO

Sedaj na pozitivni
listi P100,
brez omejitev
predpisovanja!

*Forxiga ni indicirana za zmanjšanje ogroženosti za hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja ali za zmanjšanje ogroženosti za pojav
ledvičnih dogodkov. Hospitalizacija zaradi srčnega popuščanja in napredovanje nefropatije sta bila nominalno signifikantna eksplorativna
opazovana dogodka v raziskavi DECLARE TIMI-58. Primarna opazovana dogodka sta bila čas do prvega dogodka iz sestavljenega dogodka
srčno-žilne smrti, miokardnega infarkta ali ishemične možganske kapi (MACE) in čas do prvega dogodka iz sestavljenega dogodka
hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja ali srčno-žilne smrti. Forxiga 10 mg je bila v primerjavi s placebom neinferiorna, kar zadeva
sestavljeni dogodek MACE in superiorna, kar zadeva preprečitev sestavljenega dogodka hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja ali
srčno-žilne smrti. Glavni dejavnik za razliko v terapevtskem učinku so bile hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja.1
HbA1c, glikiran hemoglobin
Reference: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Forxiga, november 2019. 2. Bailey CJ et al. Lancet. 2010; 375 (9733): 2223–2233.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Forxiga 5 mg, 10 mg filmsko obložene tablete.

Sestava: Ena tableta vsebuje 5 mg ali 10 mg dapagliflozina. Farmacevtska oblika: filmsko obložena tableta. Indikacije: Zdravilo Forxiga je indicirano pri odraslih, starih 18 let in več, za zdravljenje nezadostno urejene sladkorne
bolezni tipa 2 kot dodatek dieti in telesni dejavnosti ali kot samostojno zdravljenje (monoterapija), če metformin zaradi intolerance ni primeren ali kot dodatek drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 ter sladkorne bolezni tipa 1 kot dodatek insulinu pri bolnikih z ITM ≥ 27 kg/m2, če insulin ne zagotavlja ustrezne urejenosti glikemije kljub optimalnemu insulinskemu zdravljenju. Odmerjanje in način uporabe: Sladkorna bolezen
tipa 2: Priporočeni odmerek je 10 mg dapagliflozina enkrat na dan. Kadar se dapagliflozin uporablja v kombinaciji z insulinom ali z zdravili, ki spodbujajo izločanje insulina, kot so sulfonilsečnine, je za zmanjšanje tveganja za
pojav hipoglikemije treba razmisliti o manjšem odmerku insulina oziroma zdravila, ki spodbuja izločanje insulina. Sladkorna bolezen tipa 1: Zdravljenje z zdravilom Forxiga morajo uvesti in nadzorovati specialisti za sladkorno
bolezen tipa 1. Priporočeni odmerek je 5 mg enkrat na dan. Dapagliflozin se sme uporabljati le kot dodatek insulinu. Pred uvedbo dapagliflozina je potrebno oceniti dejavnike tveganja, ki lahko povečajo nagnjenost bolnika k
DKA. V prvem enem do prvih dveh tednih zdravljenja z dapagliflozinom je treba ketone redno spremljati, nato je treba pogostnost spremljanja koncentracije ketonov prilagoditi individualno, glede na bolnikov življenjski slog
in/ali dejavnike tveganja. Bolnike je treba seznaniti, kako naj ukrepajo, če je koncentracija ketonov zvišana. Zdravilo Forxiga se jemlje peroralno, enkrat na dan, kadarkoli tekom dneva, s hrano ali brez nje. Tablete je treba zaužiti
cele. Kontraindikacije: Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Okvara ledvic: Zdravila Forxiga se ne sme uvesti pri bolnikih, ki imajo hitrost glomerulne
filtracije [GFR] < 60 ml/min. Zdravljenje je treba prekiniti pri GFR trajno pod 45 ml/min. Zdravilo Forxiga ni bilo raziskano pri hudi okvari ledvic (GFR < 30 ml/min) ali pri končni odpovedi ledvic. Okvara jeter: Izpostavljenost
dapagliflozinu je povečana pri bolnikih s hudo okvaro jeter, zato je priporočljiva uporaba začetnega odmerka 5 mg, ki se lahko poveča na 10 mg, če je to indicirano. Uporaba pri bolnikih s tveganjem za zmanjšanje volumna in/
ali hipotenzijo: Previdnost je potrebna pri bolnikih, pri katerih bi z dapagliflozinom povzročen padec krvnega tlaka lahko pomenil tveganje, npr. pri bolnikih, ki se zdravijo z antihipertenzivi in imajo hipotenzijo v anamnezi ali pri
starejših bolnikih. Diabetična ketoacidoza: Pred uvedbo dapagliflozina je treba v bolnikovi anamnezi oceniti dejavnike, ki bi lahko povečali nagnjenost h ketoacidozi. Zdravljenje je treba prekiniti pri bolnikih, sprejetih v bolnišnico
zaradi večjega kirurškega posega ali akutne resne bolezni. Pri teh bolnikih se priporoča spremljanje ketonov. V obeh primerih je mogoče dapagliflozin znova uvesti, ko se bolnikovo stanje stabilizira. V primeru suma na DKA ali
diagnosticirane DKA je treba zdravljenje z dapagliflozinom takoj prenehati. Bolnikom, ki so kdaj imeli DKA med zdravljenjem z zaviralcem SGLT2, zaviralca SGLT2 ni priporočljivo znova uvesti, razen če je ugotovljen in odpravljen
kakšen drug nedvomen sprožilni dejavnik. Amputacije na spodnjih okončinah: V dolgoročnih kliničnih študijah z drugim zaviralcem SGLT2, ki še potekajo, so opazili povečano število primerov amputacij na spodnjih okončinah
(predvsem prstov na nogah). Ni znano, ali gre za učinek, ki je značilen za celo skupino zdravil. Laboratorijske preiskave urina: Bolniki, ki jemljejo zdravilo Forxiga, bodo zaradi njegovega mehanizma delovanja pozitivni na preiskavi
za prisotnost glukoze v urinu. Nekrotizirajoči fasciitis presredka (Fournierjeva gangrena): Po začetku trženja so poročali o primerih nekrotizirajočega fasciitisa presredka (znan tudi kot Fournierjeva gangrena) pri bolnikih in bolnicah,
ki so jemali zaviralce SGLT2. Če obstaja sum na Fournierjevo gangreno, je treba zdravilo Forxiga ukiniti in uvesti takojšnje zdravljenje (vključno z antibiotiki in kirurško odstranitvijo prizadetega tkiva). Okužbe sečil: Izločanje glukoze
z urinom je lahko povezano s povečanjem tveganja za okužbe sečil, zato je med zdravljenjem pielonefritisa ali urosepse treba razmisliti o začasnem prenehanju uporabe dapagliflozina. Srčno popuščanje: Izkušenj iz kliničnih študij
z dapagliflozinom v razredu IV po NYHA ni. Laktoza: Tablete vsebujejo laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorbcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega
zdravila. Nosečnost in dojenje: Ko je ugotovljena nosečnost, je treba zdravljenje z dapagliflozinom prekiniti, prav tako se ga ne sme uporabljati v obdobju dojenja. Neželeni učinki: Kot zelo pogosti neželen učinek se je pojavila
hipoglikemija (pri sočasni uporabi s SU ali insulinom). Kot pogosti neželeni učinki so se pojavili: okužba sečil, vulvovaginitis, balanitis in sorodne okužbe spolovil, izpuščaj, diabetična ketoacidoza (v primeru uporabe pri sladkorni
bolezni tipa 1), omotica, bolečine v hrbtu, disurija, poliurija, dislipidemija, povečan hematokrit in zmanjšan ledvični očistek kreatinina med uvodnim zdravljenjem. Način izdajanja zdravila: Zdravilo se izdaja le na recept. Datum
revizije besedila: 19.11.2019 (SI-0789). 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. Prosimo, da pred predpisovanjem preberete celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.

ZA DANES. ZA JUTRI.

Datum priprave informacije: februar 2020

Samo za strokovno javnost
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
Xarelto 2,5 mg filmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila.
▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg rivaroksabana. Pomožne snovi: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat, makrogol 3350, hipromeloza, titanov dioksid (E171),
rdeči železov oksid (E172). TERAPEVTSKA INDIKACIJA: Zdravilo Xarelto, ki se jemlje sočasno samo z acetilsalicilno kislino ali z acetilsalicilno kislino in klopidogrelom ali tiklopidinom, je indicirano za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih po akutnem koronarnem sindromu
(AKS) s povišanimi vrednostmi srčnih biokemičnih označevalcev. Zdravilo Xarelto, ki se jemlje sočasno z acetilsalicilno kislino, je indicirano za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih s koronarno boleznijo (KB) ali simptomatsko periferno arterijsko boleznijo (PAB) z velikim tveganjem
za ishemične dogodke. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov; klinično pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerim koli drugim antikoagulacijskim zdravilom, razen v primerih
zamenjave zdravljenja na ali z rivaroksabana ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra; sočasno zdravljenje AKS z antitrombotiki pri bolnikih s predhodno možgansko kapjo ali prehodnim ishemičnim
napadom (TIA); sočasno zdravljenje KB/PAB z acetilsalicilno kislino pri bolnikih, ki so v zadnjem mesecu doživeli hemoragično ali lakunarno možgansko kap ali katero koli drugo možgansko kap; 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. S starostjo se tveganje za krvavitve lahko poveča. Zdravljenje z zdravilom Xarelto
je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. Zdravljenje z rivaroksabanom je treba prekiniti ob prvem pojavu hudega kožnega izpuščaja (tj. obsežen, intenziven in/ali mehurjast izpuščaj) ali katerega koli znaka preobčutljivosti, 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, treba se je izogibati sočasni
uporabi močnih induktorjev CYP3A4, razen če se bolnika skrbno spremlja glede znakov in simptomov tromboze; pri bolnikih z anamnezo tromboze in diagnozo antifosfolipidnega sindroma; Rivaroksaban se ne sme uporabljati za tromboprofilakso pri bolnikih, ki so pred kratkim prestali transkatetrsko
zamenjavo aortne zaklopke (TAVR- transcatheter aortic valve replacement). Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila Xarelto ne priporoča: v kombinaciji z drugimi antitrombotiki kot ASK in klopidogrel/tiklopidin, pri mlajših od 18 let, pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo z dronedaronom. Zdravljenja z
zdravilom Xarelto se pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ne priporoča. Previdna uporaba zdravila Xarelto: pri stanjih s povečanim tveganjem za krvavitve, pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 - 29 ml/min), pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina 30 - 49 ml/min)
ali pri bolnikih z okvaro ledvic, ki sočasno prejemajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo; pri bolnikih > 75 let ali z nižjo telesno maso, pri bolnikih s KB s hudim simptomatskim popuščanjem srca; med nevraksialno
(spinalno/epiduralno) anestezijo ali spinalno/epiduralno punkcijo. Bolniki, ki se zdravijo z zdravilom Xarelto in acetilsalicilno kislino ali zdravilom Xarelto in acetilsalicilno kislino in klopidogrelom/tiklopidinom, sočasno prejemajo NSAID samo, če koristi pretehtajo možna tveganja za krvavitve. Pri bolnikih, pri katerih
obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o ustreznem profilaktičnem zdravljenju. V vsakdanji klinični praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana določi s kalibriranim kvantitativnim
merjenjem aktivnosti anti-FXa. Xarelto filmsko obložena tableta vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI: Pogosti: anemija, omotica, glavobol, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom, epistaksa, hemoptiza, krvavitve v dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska,
bruhanje, povečane vrednosti transaminaz, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, okvara ledvic, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, krvavitev po posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni:
trombocitoza, trombocitopenija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, angioedem in alergijski edem, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane vrednosti: bilirubina, alkalne fosfataze in GGT v krvi, LDH, lipaze,
amilaze. Redki: zlatenica, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, holestaza, hepatitis (vključno s hepatocelularno poškodbo), krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, vaskularna pseudoanevrizma (opazili občasno pri preprečevanju aterotrombotičnih dogodkov pri bolnikih po AKS po perkutanem koronarnem
posegu). Zelo redki: anafilaktične reakcije vključno z anafilaktičnim šokom, Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza, sindrom DRESS. Neznana pogostnost: utesnitveni sindrom, sekundarna akutna odpoved ledvic po krvavitvi. 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/11 (07/2019)
Xarelto 10mg / 15mg / 20mg 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. Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter
preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. 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. 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 je zagotovljena ustrezna
hemostaza. Po velikem kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. Po velikem kirurškem posegu na kolenu se priporoča 2 tedenska zaščita. Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je tudi priporočeni največji odmerek.
Zdravljenje GVT in preprečevanje ponovne GVT in PE: Priporočeni odmerek za začetno zdravljenje akutne GVT ali PE je prve tri tedne 15 mg dvakrat na dan, nato pa 20 mg enkrat na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje ponovne GVT in PE. Bolniki z načrtovano kardioverzijo: Pri bolnikih
s kardioverzijo, vodeno s transezofagealnim ehokardiogramom (TEE), ki predhodno niso bili zdravljeni z antikoagulanti, je treba zdravljenje z zdravilom Xarelto začeti najmanj 4 ure pred kardioverzijo za zagotovitev ustrezne antikoagulacije. Pri vseh bolnikih je treba pred kardioverzijo pridobiti potrditev, da je bolnik jemal zdravilo Xarelto tako, kot je predpisano. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim
antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparinom, dalteparinom in drugimi), derivati heparina (fondaparinuksom in drugimi), peroralnimi antikoagulanti (varfarinom, apiksabanom, dabigatranom in drugimi) razen v primerih zamenjave
zdravljenja z ali na rivaroksaban ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra; bolezen jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C; nosečnost in dojenje. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve.
S starostjo se tveganje za krvavitve lahko poveča. 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. pri bolnikih z anamnezo tromboze in diagnozo antifosfolipidnega sindroma. Rivaroksaban se ne sme uporabljati za tromboprofilakso pri bolnikih, ki so pred kratkim
prestali transkatetrsko zamenjavo aortne zaklopke (TAVR- transcatheter aortic valve replacement). Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila Xarelto ne priporoča: pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom; pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ali pri bolnikih s pljučno embolijo, ki so hemodinamsko nestabilni ali so morda na trombolizi ali pljučni embolektomiji. Previdna uporaba zdravila Xarelto: Pri stanjih bolnikov, kjer obstaja povečano tveganje za krvavitve. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min), pri
bolnikih z okvaro ledvic (Xarelto 15mg/20mg) in zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina 30 – 49 ml/min) (Xarelto 10mg), 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, povečane vrednosti transaminaz, 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, krvavitev po posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitoza, trombocitopenija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, angioedem in
alergijski edem, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, okvara jeter, povečane vrednosti bilirubina, povečane vrednosti alkalne fosfataze v krviA, povečane vrednosti GGTA, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane vrednosti: LDH, lipaze, amilaze. Redki: zlatenica, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, holestaza, hepatitis (vključno s hepatocelularno poškodbo), krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, vaskularna pseudoanevrizma. Zelo redki: anafilaktične reakcije vključno z anafilaktičnim šokom, Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna
nekroliza, sindrom DRESS. Neznana pogostnost: utesnitveni sindrom ali akutna odpoved ledvic po krvavitvi. 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/11 (06/2019)
Previdna uporaba pri bolnikih z očistkom kreatinina CrCl 15–29 ml / min in CrCl 30–49 ml / min, ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečujejo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; uporaba
ni priporočena pri bolnikih z očistkom kreatinina CrCl < 15 ml / min.
Referenci: 1. IQVIA MIDAS, Database Quarterly Sales Q3 2019. 2. Xarelto® (rivaroksaban). Povzetek glavnih značilnosti zdravila. 3. www.clinicaltrials.gov
a
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Simptomatska
Hiperurikemija1*

Protin je sistemska bolezen2
*Zdravljenje kronične hiperurikemije v primerih, ko je že prišlo do odlaganja kristalov urata
(vključno s primeri, kjer so ali so kdaj prej bili prisotni tofi ali uratni artritis).
1. Adenuric®. Povzetek glavnih značilnosti zdravila, datum revizije besedila 31.7.2019
2. Tausche, A.-K., Manger, B., Müller-Ladner, U., Schmidt, B., Z Rheumatol. 2012; 71(3) : 224 -230

ADENURIC® je zaščiteno ime podjetja Teijin Limited, Tokio, Japonska.

Previdnostni ukrep
Zdravljenju s febuksostatom se je treba izogibati pri bolnikih z že obstoječimi
hudimi srčno-žilnimi boleznimi (npr. miokardni infarkt, možganska kap ali nestabilna
angina pektoris), razen če druge možnosti zdravljenja niso primerne.1

ADENURIC 80 mg in 120 mg filmsko obložene tablete
prognoza. Pri bolnikih, kjer pride do nastanka alergijske/preobčutljivostne reakcije, prenehanje zdravljenja z induktorjem povzroči povišane ravni febuksostata v plazmi.
Sestava: Ena tableta vsebuje 80 mg oz. 120 mg febuksostata. Ena tableta vsebuje vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom in akutno anafilaktično reakcijo/ Kolhicin/indometacin/hidroklorotiazid/varfarin: Febuksostat se lahko daje sočasno
76,50 mg oz. 114,75 mg laktoze (v obliki monohidrata). Terapevtske indikacije: šokom, se febuksostata ne sme nikoli ponovno uvajati. Akutni zagon protina: s kolhicinom/indometacinom brez prilagoditve odmerka febuksostata ali ZU, ki se
Zdravilo Adenuric 80 mg in 120 mg je indicirano za zdravljenje kronične Zdravljenje s febuksostatom se ne sme začeti, dokler se akutni zagon protina daje hkrati. Prilagoditev odmerka febuksostata, če se daje sočasno s
hiperurikemije v primerih, ko je že prišlo do odlaganja kristalov urata (vključno s popolnoma ne izboljša. Ob začetku zdravljenja se lahko pojavi izbruh protina zaradi hidroklorotiazidom, varfarinom ni potrebna. Dezipramin/substrati CYP2D6:
primeri, kjer so ali so kdaj prej bili prisotni tofi ali uratni artritis). Zdravilo Adenuric spremenjene ravni sečne kisline v serumu, kar povzroči mobilizacijo urata iz
Pokazalo se je, da je febuksostat in vitro šibek zaviralec CYP2D6. Ni za pričakovati,
120 mg je indicirane za preventivo in zdravljenje hiperurikemije pri odraslih bolnikih, depozitov v tkivih. Ob začetku zdravljenja s febuksostatom se za preprečitev
pri katerih poteka zdravljenje hematološkega malignega obolenja s srednje visokim ponovnega izbruha priporoča preventivno zdravljenje z NSAID ali kolhicinom vsaj da bi bilo treba pri sočasnem dajanju febuksostata z drugimi substrati za CYP2D6
do visokim tveganjem nastanka TLS s kemoterapijo. Zdravilo Adenuric je indicirano 6 mesecev. Če se med zdravljenjem s febuksostatom pojavi izbruh protina, se prilagoditi odmerek učinkovin. Antacidi: Pokazalo se je, da sočasno zaužitje
pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe: Protin: Priporočeni peroralni dnevni zdravljenja ne sme prekiniti. Izbruh protina je treba obravnavati sočasno in bolniku antacida, ki vsebuje magnezijev hidroksid in aluminijev hidroksid, upočasni
odmerek zdravila Adenuric je 80 mg/1x na dan ne glede na vnos hrane. Če je po primerno. Dolgotrajno zdravljenje s febuksostatom zmanjša pogostnost in absorpcijo febuksostata (za prib. 1 uro), toda značilne spremembe AUC niso opazili.
2-4 tednih koncentracija sečne kisline v serumu > 6 mg/dl, je smiselno razmisliti o intenzivnost izbruhov protina. Odlaganje ksantina: V redkih primerih lahko absolutna Zato se lahko febuksostat jemlje ne glede na uporabo antacida. Za podrobnosti
jemanju Adenuric v odmerku 120 mg/1x na dan. Zaradi hitrega nastopa učinka koncentracija ksantina v urinu pri bolnikih z zelo povišano stopnjo nastajanja urata glejte poglavje 4.5 SmPC. Nosečnost: Podatki, zbrani pri zelo majhnem številu
zdravila Adenuric se lahko preverjanje sečne kisline v serumu izvede že po 2 tednih. naraste toliko, da se pojavi odlaganje v sečilih. Uporaba febuksostata pri tej skupini nosečnic, niso pokazali NU febuksostata na nosečnost, zdravje zarodka/
Terapevtski cilj je zmanjšati in vzdrževati koncentracijo sečne kisline v serumu pod bolnikov se ne priporoča. Bolniki po presaditvi organa: Uporaba febuksostata pri teh novorojenca. Študije na živalih ne kažejo na neposredne ali posredne škodljive vplive
6 mg/dl. Za preprečevanje ponovnega zagona protina je priporočeno preventivno bolnikih ni priporočljiva. Motnje delovanja jeter: Preverjanje delovanja jeter se na nosečnost, razvoj zarodka/ploda ali porod. Možno tveganje za ljudi ni znano.
zdravljenje vsaj 6 mesecev. TLS: priporočeni peroralni odmerek Adenuric je priporoča pred začetkom zdravljenja s febuksostatom in nato periodično. Motnje
Febuksostata med nosečnostjo ne smete uporabljati. Dojenje: Ni znano, ali se
120 mg/1x na dan, ne glede na vnos hrane. Z zdravljenjem z zdravilom Adenuric je delovanja ščitnice: Pri uporabi febuksostata je potrebna previdnost. Laktoza: Bolniki
potrebno začeti 2 dni pred pričetkom terapije s citotoksičnimi kemoterapevtiki in z redko dedno, intoleranco za galaktozo laponsko obliko zmanjšane aktivnosti febuksostat izloča v materino mleko pri ljudeh. Študije na živalih so pokazale
nadaljevati z zdravilom Adenuric za najmanj 7 dni; vendar se lahko zdravljenje laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Za izločanje ZU v mleko in slabši razvoj dojenih mladičev. Tveganja za dojenega otroka
ni
mogoče izključiti. Febuksostata med dojenjem ne smete uporabljati. Plodnost:
podaljša do 9 dni odvisno od trajanja kemoterapije kot tudi klinične presoje. Starejši podrobnosti glejte poglavje 4.4 SmPC. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in
bolniki: ni potrebno prilagajanje odmerka. Bolniki z okvaro ledvic: Učinkovitosti in druge oblike interakcij: Merkaptopurin/azatioprin: Sočasno jemanje se ne Učinek zdravila Adenuric na plodnost pri človeku ni znan. Vpliv na sposobnost
varnosti pri bolnikih s hudo okvaro ledvic niso povsem ovrednotili. Pri bolnikih z priporoča, saj lahko febuksostat z inhibicijo ksantinske oksidaze povzroči povečano vožnje in upravljanja s stroji: Po uporabi febuksostata so poročali o NU, kot so
blago ali zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba prilagajati. Bolniki z okvaro jeter: plazemsko koncentracijo merkaptopurin/azatioprina, kar lahko povzroči hudo zaspanost, omotica, parestezija in zamegljen vid. Bolniki morajo biti pred vožnjo,
Učinkovitosti in varnosti pri bolnikih s hudo okvaro jeter niso raziskovali. Priporočeni toksičnost. Če se kombinaciji ni mogoče izogniti, je priporočljivozmanjšati odmerek uporabo strojev ali udeležbo v tveganih dejavnostih previdni, dokler niso povsem
odmerek pri bolnikih z blago okvaro jeter je 80 mg. Pediatrična populacija: Varnost in merkaptopurina ali azatioprina na 20% ali manj prvotnega odmerka, da se izognemo prepričani, da zdravilo Adenuric ne vpliva negativno na opravljanje teh dejavnosti.
učinkovitost zdravila Adenuric pri otrocih do 18 let, še nista bili dokazani. morebitnim hematološkim učinkom. Bolnike je potrebno nadzirati. Podatkov o Neželeni učinki: Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali v kliničnem
Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov. varnosti uporabe febuksostata med zdravljenjem z drugimi citotoksini ni.
preskušanju (4.072 bolnikov, zdravljenih z odmerkom zdravila od 10 mg do 300 mg)
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Srčno-žilne bolezni: Zdravljenju s Rosiglitazon/substrat CYP2C8: Pokazalo se je, da je febuksostat šibak zaviralec
febuksostatom se je treba izogibati pri bolnikih z že obstoječimi hudimi srčno-žilnimi encima CYP2C8 in vitro. V študiji na zdravih prostovoljcih sočasno jemanje 120 mg in v obdobju trženja so zagoni putike, nenormalnosti delovanja jeter, driska, navzea,
boleznimi (npr. miokardni infarkt, možganska kap ali nestabilna angina pektoris), febuksostata 4x na dan in enkratnega 4 mg peroralnega odmerka rosiglitazona ni glavobol, izpuščaj in edem. Ti neželeni učinki so bili glede na resnost v glavnem blagi
razen če druge možnosti zdravljenja niso primerne. Preventiva in zdravljenje imelo nobenega FK učinka na rosiglitazon in njegove presnovke, kar nakazuje, da do zmerni. V obdobju trženja so poročali o redkih resnih preobčutljivostnih reakcijah
hiperuikemije pri bolnikih s tveganjem za TLS (120mg): Bolnike, ki se zdravijo z febuksostat ni zaviralec encima CYP2C8 in vivo. Tako pri sočasni uporabi na febuksostat, pri čemer so bile nekatere povezane s sistemskimi simptomi, in
zdravilom Adenuric in pri katerih poteka zdravljenje hematološkega malignega febuksostata z rosiglitazonom ali drugimi substrati CYP2C8 ni za pričakovati redkih dogodkih nenadne kardialne smrti. Pogosti: Zagoni protina, glavobol, driska,
obolenja s srednje visokim do visokim tveganjem nastanka TLS s kemoterapijo, je potrebe po prilagoditvi odmerka. Teofilin: Ob sočasnem jemanju 80 mg febuksostata navzea, nenormalni rezutati jetrne funkcije, izpuščaj, edem. Ostali neželeni učinki so
potrebno skrbno spremljati delovanje srca. Alergija na zdravilo: Izkušnje v obdobju in 400 mg teofilina v enkratnem odmerku pri zdravih prostovoljcih ni bilo nikakršnih navedeni v SmPC. Vrsta in vsebina ovojnine: Zdravilo Adenuric 80 mg in 120 mg je
po trženju kažejo, da so se redko pojavile resne alergijske/preobčutljivostne reakcije, FK interakcij. Febuksostat 80 mg se pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo s teofilinom, na voljo v pakiranju po 28 tablet. Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI
vključno z življenjsko nevarnim Stevens-Johnsonovim sindromom, TEN in akutno lahko uporablja brez tveganja za povečanje plazemskih vrednosti teofilina. Ni INTERNATIONAL O.L.S.A., Luksemburg Način in režim izdaje: Predpisovanje in
anafilaktično reakcijo/šokom. V večini primerov so se te reakcije pojavile v prvih podatkov za febuksostat 120 mg. Naproksen in drugi zaviralci glukuronidacije:
izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje revizije besedila: 07/2019
mesecih zdravljenja s febuksostatom. Pri nekaterih od teh bolnikov, vendar ne pri Presnova febuksostata je odvisna od encimov UGT. Zdravila, ki zavirajo
vseh, so poročali o ledvični okvari in/ali preobčutljivosti na alopurinol. Resnim glukuronidacijo, kot so NSAID in probenecid, lahko zato teoretično vplivajo na Dodatne informacije so na voljo pri:
preobčutljivostnim reakcijam, vključno z reakcijami na zdravilo z eozinofilijo in izločanje febuksostata. V kliničnih študijah uporaba naproksena, drugih NSAID/ BERLIN-CHEMIE / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o.,
sistemskimi simptomi (sindrom DRESS), je v nekaterih primerih pridružena zvišana zaviralcev COX-2 ni bila povezana z nobenim klinično pomembnim povečanjem
telesna T, hematološke nepravilnosti in prizadetost ledvic ali jeter. Bolnike je treba števila NU. Febuksostat se lahko uporablja skupaj z naproksenom, odmerka Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, faks 01
poučiti o znakih in simptomih ter pozorno spremljati simptome alergijskih/ febuksostata ali naproksena ni treba prilagoditi. Induktorji glukuronidacije: Močni 300 2169; e-mail: slovenia@berlinpreobčutljivostnih reakcij. Zdravljenje s febuksostatom je treba nemudoma prekiniti, induktorji encimov UGT lahko pospešijo presnovo febuksostata in zmanjšajo
če nastane resna alergijska/preobčutljivostna reakcija, vključno s Stevens- učinkovitost zdravljenja. 1-2 tedna po uvedbi zdravljenja z močnimi zaviralci chemie.com
Johnsonovim sindromom, saj je z zgodnjo ukinitvijo zdravljenja povezana boljša glukuronidacije se priporoča nadzor sečne kisline v serumu. Nasprotno pa lahko
Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije september 2019. BERLIN-CHEMIE/A.MENARINI DISTRIBUTION LJUBLJANA D.O.O., DOLENJSKA CESTA 242C, 1000 LJUBLJANA, TELEFON 01 300 21 60

Nebivolol

ENKRAT NA DAN

• Učinkovit nadzor krvnega tlaka pri bolnikih s

povišanim krvnim tlakom (1)

• Dobra prenosljivost pri bolnikih z dihalnimi
obolenji (5) in erektilno funkcijo (6,7)
* kombinirani rezultati klinične raziskave SENIORS

ODMERJANJE PRI ESENCIALNI HIPERTENZIJI(8)**
5 mg 1x na dan

ODMERJANJE PRI SRČNEM POPUŠČANJU(8)
Povečevanje odmerka na 1-2 tedna***
Začetni odmerek

1.25 mg 1x dnevno

Maksimalni odmerek

2.5 mg 1x dnevno

5 mg 1x dnevno

10 mg 1x dnevno

SI-NEB-03-2020

zaradi srčno-žilnih zapletov* pri starejših
bolnikih s srčnim popuščanjem (2,3,4)

Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije februar 2020

• Zmanjšanje umrljivosti ali hospitalizacije

** Za bolnike z insuficienco ledvic in/ali starejše kot 65 let pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
*** Priporočljivo je, da ima lečeči zdravnik izkušnje z vodenjem kroničnega srčnega popuščanja.
1. Uhlir O et al. Drug Invest 1991; 3: 107-110. 2. Moen MD et al. Drugs 2006; 66: 1389-1409. 3. Montero-Perez-Barquero M et al. Eur J Heart Fail 2014; 16:10091015. 4. Ponikowski P et al. Eur J Heart Fail 2014;16:1009-1015. 5. Dal Negro R et al. Ther Adv Cardiovasc Dis 1991; 3(4): 329-334. 6. Williams B et al. European
Heart Journal 2018;00:1–98. 7. Cordero A et al. Cardiovasc Ther 2010;28:15-22. 8. Nebilet povzetek glavnih značilnosti zdravila, datum revizije besedila 05/2019.
NEBILET 5 mg tablete (nebivolol) Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Sestava: Ena tableta zdravila Nebilet vsebuje 5 mg nebivolola. Vsebuje tudi laktozo monohidrat. Terapevtske indikacije: Zdravljenje esencialne hipertenzije.
Zdravljenje stabilnega blagega in zmernega kroničnega srčnega popuščanja kot dodatek standardnim terapijam pri starejših bolnikih, starih >70 let. Odmerjanje:
Hipertenzija: 1 tableta (5 mg) dnevno, za starejše bolnike in bolnike z insuficienco ledvic je priporočen začetni odmerek 2,5 mg dnevno. Če je potrebno, je mogoče
dnevni odmerek povečati na 5 mg. Kronično srčno popuščanje (KSP): titracija odmerka od 1,25 mg, s povečanjem na 2,5 mg nebivolola enkrat na dan, nato na 5
mg enkrat na dan in nato na 10 mg enkrat na dan. Največji priporočeni odmerek je 10 mg nebivolola enkrat na dan. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno
učinkovino, insuficienca ali okvara delovanja jeter, akutno srčno popuščanje, kardiogeni šok ali obdobja dekompenziranega srčnega popuščanja, bolezni sinusnega
vozla, srčnem bloku druge ali tretje stopnje (brez spodbujevalnika), anamneza bronhospazma ali bronhialne astme, nezdravljeni feokromocitom, metabolična acidoza,
bradikardija, hipotenzija, hude motnje perifernega krvnega obtoka. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Naslednja opozorila in previdnostni ukrepi veljajo
za beta-adrenergične antagoniste na splošno. Anestezija: Če je treba blokado beta zaradi priprave na operacijo prekiniti, je treba beta-adrenergični antagonist
opustiti vsaj 24 ur prej. Bolezni srca in ožilja: Na splošno beta-adrenergičnih antagonistov ni dovoljeno uporabljati pri bolnikih z nezdravljenim kongestivnim srčnim
popuščanjem, če bolnikovo stanje ni stabilizirano. Pri bolnikih z ishemično boleznijo srca je treba zdravljenje z beta-adrenergičnim antagonistom opustiti postopoma.
Beta-adrenergične antagoniste je treba uporabljati previdno: pri bolnikih z motnjami perifernega krvnega obtoka, pri bolnikih s srčnim blokom prve stopnje, pri
bolnikih s Prinzmetalovo angino pektoris. Presnovne/endokrinološke bolezni: Nebivolol lahko prikrije določene simptome hipoglikemije. Bolezni dihal: Pri bolnikih
s kronično obstruktivno pljučno boleznijo je treba nebivolol uporabljati previdno. Drugo: Bolniki z anamnezo luskavice smejo beta-adrenergične antagoniste dobiti
le po tehtnem razmisleku. Beta-adrenergični antagonisti lahko povečajo občutljivost za alergene in izrazitost anafilaktičnih reakcij. Nosečnost in dojenje: Nebivolola
ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno. Nebivolola ni priporočljivo jemati med dojenjem. Jemanje drugih zdravil: Antiaritmiki I. skupine,
antagonisti kalcijevih kanalčkov verapamilskega/diltiazemskega tipa, centralno delujoči antihipertenzivi. Neželeni učinki: pogosti: glavobol, omotica, parestezije,
dispneja, zaprtje, navzeja, driska, utrujenost, edemi. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla z
28 tabletami po 5 mg nebivolola Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Luksemburg Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo
na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 05/2019 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE / A. Menarini Distribution
Ljubljana d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com

pri bolnikih s

KRONIČNO STABILNO ANGINO*

začetni odmerek

375 mg + 375 mg

Izboljšana fizična zmogljivost(1)
Boljša kvaliteta življenja(2, 3)
Zmanjšano število anginoznih napadov (2, 3)
Nižja poraba nitroglicerina(1,4)

po 2-4 tednih

največji odmerek

500 mg + 500 mg

750 mg + 750 mg

Ranexa 375, 500, 750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem (ranolazin)
Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila Sestava: Ena tableta vsebuje 375 mg, 500 mg ali 750 mg ranolazina. Ranexa 750 mg vsebuje tudi laktozo
monohidrat. Terapevtske indikacije: Zdravilo Ranexa je indicirano kot dodatno zdravljenje za simptomatsko zdravljenje odraslih bolnikov s stabilno angino pektoris, pri katerih bolezen
ni ustrezno nadzorovana ali ki ne prenašajo prve izbire zdravljenja proti angini (kot so beta-blokatorji ali antagonisti kalcija). Odmerjanje in način uporabe: Odrasli: Priporočen začetni
odmerek zdravila Ranexa je 375 mg dvakrat na dan. Po 2–4 tednih je treba odmerek titrirati na 500 mg dvakrat na dan in potem, glede na bolnikov odziv, do priporočenega največjega
odmerka 750 mg dvakrat na dan. Če se pri bolniku pojavijo neželeni učinki, povezani z zdravljenjem (npr. omotica, navzea ali bruhanje), bo morda treba odmerek zdravila Ranexa titrirati
nazaj na 500 mg ali 375 mg. Če po zmanjšanju odmerka simptomi ne izginejo, je treba zdravljenje prekiniti. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost zdravila Ranexa pri otrocih,
mlajših od 18 let nista bili dokazani. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, huda ledvična okvara (kreatininski očistek <30 ml/min),
zmerna ali huda jetrna okvara, sočasna uporaba močnih zaviralcev encima CYP3A4, sočasna uporaba antiaritmikov razreda Ia ali razreda III, razen amiodarona. Posebna opozorila in
previdnostni ukrepi: pri sočasni uporabi zmernih zaviralcev CYP3A4, sočasni uporabi zaviralcev P-gp, blagi jetrni okvari, blagi do zmerni ledvični okvari (kreatininski očistek 30–80 ml/
min), starejših bolnikih, bolnikih z majhno telesno maso (≤60 kg), bolnikih z zmernim do hudim CHF (III.–IV. razreda po razvrstitvi NYHA), pri zdravljenju bolnikov s prirojenim sindromom
ali sindromom podaljšanega intervala QT v družinski anamnezi, pri bolnikih z znanim pridobljenim podaljšanjem intervala QT in pri bolnikih, zdravljenih z zdravili, ki vplivajo na dolžino
intervala QTc, je zato potrebna previdnost. Pri bolnikih, pri katerih je prisotna kombinacija teh dejavnikov, se lahko pričakuje dodatna izpostavljenost. Verjetno se bodo pojavili od odmerka
odvisni neželeni učinki. Če zdravilo Ranexa jemljejo bolniki, pri katerih je prisotna kombinacija več teh dejavnikov, je treba pri njih redno spremljati neželene učinke, zmanjšati odmerek
in po potrebi prekiniti zdravljenje. Tveganje za povečano izpostavitev, ki povzroča neželene učinke, je v teh podskupinah večje pri bolnikih, pri katerih encim CYP2D6 ni aktiven (bolniki
s počasno presnovo , BPP), kot pri osebah s presnovno aktivnostjo encima CYP2D6. Previdnosti ukrepi temeljijo na tveganju pri bolnikih, pri katerih je aktivnost encima CYP2D6 slaba,
potrebni pa so tudi, kadar status CYP2D6 ni znan. Pri dobrih presnavljavcih CYP2D6 je potreba po previdnostnih ukrepih manjša. Ledvična okvara: Delovanje ledvic se s starostjo slabša,
zato je med zdravljenjem z ranolazinom pomembno v rednih intervalih preverjati ledvično funkcijo. Če je status CYP2D6 pri bolniku določen (npr. z določanjem genotipa) ali pa je znano,
da gre za BMP, se zdravilo Ranexa pri teh bolnikih lahko uporablja, kadar imajo kombinacijo več zgoraj navedenih dejavnikov tveganja, vendar je potrebna previdnost. Natrij: To zdravilo
vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na 1 tableto s podaljšanim sproščanjem, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’. Zdravilo Ranexa lahko povzroči omotico, zamegljen vid, diplopijo, stanje
zmedenosti, motnje v koordinaciji in halucinacije, kar lahko vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Učinek drugih zdravil na ranolazin:
Zaviralci encima CYP3A4 ali P-gp, spodbujevalci encima CYP3A4, zaviralci encima CYP2D6; Učinek ranolazina na druga zdravila: substrat P-gp ali CYP3A4, CYP2D6, digoksin, simvastatin,
atorvastatin, takrolimus, ciklosporin, sirolimus, everolimus, OCT-2 prenašalci (metformin), druga zdravila, za katere je znano, da podaljšajo interval QTc. Nosečnost in dojenje: Nosečnost:
Na voljo so omejeni podatki o uporabi ranolazina pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale embriotoksičnost (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Zdravila Ranexa
ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno. Dojenje: Ni znano, ali se ranolazin izloča v materino mleko pri človeku. Farmakodinamični/toksikološki podaki, ki so na
voljo so pokazali, da se ranolazin izloča v mleko. Ne moremo izključiti tveganja za doječega otroka. Zdravilo Ranexa se med dojenjem ne sme uporabljati. Plodnost: Študije razmnoževanja
na živalih niso pokazale neželenih učinkov na plodnost (glejte poglavje 5.3). Učinek ranolazina na plodnost pri človeku ni znan. Neželeni učinki: O naslednjih pogostih neželenih učinkih so
poročali v programu kliničnega razvoja III. faze: omotica, glavobol, obstipacija, bruhanje, navzea, astenija. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta
ovojnine in vsebina: Pretisni omoti po 60 tablet. Imetnik dovoljenja za promet: MIOL, Luksemburg Način in režim izdaje: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje
revizije besedila: 03/2019 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, faks
01 300 2169; e-mail: slovenia@berlin-chemie.com

Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije april 2020.
*kot dodatno zdravljenje za simptomatsko zdravljenje odraslih bolnikov s stabilno angino pektoris, pri katerih bolezen ni ustrezno nadzorovana ali ki ne prenašajo prve izbire zdravljenja proti angini (kot so beta-blokatorji ali antagonisti kalcija)(5)
4. Stone P.H. et al., J Am Coll Cardiol 2006; 48 (3): 566-575.
1. Chaitman B.R. et al., JAMA 2004; 291 (3): 309-316.
5. Ranexa, povzetek glavnih značilnosti zdravila,
2. Mulhestein J.B. et al., Drugs R D 2013; 13 (3): 207-213.
datum revizije 03/2019.
3. Diedrichs H. et al., J Clin Exp Cardiolog 2015; 6(12):1-6.
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Odmerjanje in način upOrabe:(5)
Priporočeni začetni odmerek zdravila
Ranexa® je 375 mg dvakrat na dan.
Po 2–4 tednih je treba odmerek
titrirati na 500 mg dvakrat na dan
in potem, glede na bolnikov odziv, do
priporočenega največjega odmerka
750 mg dvakrat na dan.(5)

Samo za strokovno javnost
PC-SL-100301
Datum priprave informacije: oktober 2020

V S L OV E N I J I E D I N O D O S T O P N O
ANT I KOA GU L A CIJSK O Z D R AVIL O

S S P E C I F I Č N O P R O T I U Č I N K O V I N O 1, 14

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

1. Povzetek značilnosti zdravila Praxbind® 07/2020. 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2009; 361(12): 1139–1151. 3. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2010; 363(19): 1875–1876. 4. Connolly SJ et al. Circulation. 2013; 128(3): 237–243. 5. Deitelzweig S
et al. Curr Med Res Opin. 2016; 32(3): 573–582. 6. Graham DJ et al. Circulation. 2015; 131(2): 157–164. 7. Larsen TB et al. Am J Med. 2014; 127(7): 650–656. 8. Larsen TB et al. Am J Med. 2014; 127(4): 329–336. 9. Lauffenburger JC et al. J Am
Heart Assoc. 2015; 4(4): e001798. 10. Lin I et al. Abstract, presented at the ESC Congress 2015, August 29–September 2, London, UK; 2015; 36: P6215. 11. Seeger JD et al. Thromb Haemost. 2016; Oct 8: 1–13. [Epub ahead of print]. 12. Tepper P et al.
Abstract, presented at the ESC Congress 2015; August 29–September 2, London, UK; 2015; 36(339). 13. Villines TC et al. Thromb Haemost. 2016; Oct 8: 1–9. [Epub ahead of print]. 14. Povzetek značilnosti zdravila Pradaxa® 05/2020.
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. Perkutana koronarna intervencija (PKI) z vstavitvijo žilne opornice (SPAF): bolniki z nevalvularno atrijsko fibrilacijo, ki so imeli PKI z vstavitvijo žilne opornice, se lahko zdravijo
s Pradaxo v kombinaciji z antitrombotiki, ko je dosežena hemostaza. 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 verapamil 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.), peroralnimi anitkoagulanti (varfarin, rivaroksabana, apiksaban itd), razen v določenih primerih (ti so zamenjava antikoagulatne terapije, kadar je NFH apliciran v odmerkih, potrebnih za vzdrževanje odprtega centralnega venskega ali
arterijskega katetra, ali kadar je NFH apliciran med katetrsko ablacijo zaradi atrijske fibrilacije); jetrna okvara ali jetrna bolezen, ki bi predvidoma lahko vplivala na preživetje; sočasno zdravljenje z močnimi zaviralci P-gp (sistemskim ketokonazolom, ciklosporini, itrakonazolom, dronedaronom
in fiksno kombinacijo glekaprevirja/pibrentasvirja), 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, bolniki z antifosfolipidnim sindromom, miokardni infarkt in bolniki z aktivnim rakom. Interakcije: zaviralci P-gp (ketokonazol, dronedaron, itrakonazol, ciklosporin, glekaprevir/ pibrentasvir, 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: znižana raven 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: nevtropenija, agranulocitoza ,bronhospazem, alopecija. 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, znižana ravenhematokrita, nevtropenija, agranulocitoza, bronhospazem, hiperbilirubinemija, alopecija.
Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje: Rp. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 05/2020.
Skrajšan SPC
PRAXBIND 2,5 g/50 ml raztopina za injiciranje/infundiranje
Sestava: 1 viala po 50 ml vsebuje 2,5 g idarucizumaba. Pomožne snovi: 1 viala vsebuje 2 g sorbitola in 25 mg natrija v 50 ml. 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 je 5 g idarucizumaba (2 viali po 2,5 g/50 ml). Za ponovno dajanje 5 g idarucizumaba
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. Za izboljšanje sledljivosti bioloških zdravil je treba zabeležiti uporabljeno zdravilo. Tveganje uporabe 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 treba 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 50 mg natrija na odmerek, kar je enakovredno 2,5 % največjega dnevnega vnosa
natrija za odrasle osebe, ki ga priporoča SZO, in znaša 2 g. 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. 3faktorski in 4faktorski), aktivirani PCCji (aPCCji) 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 07/2020.
Boehringer Ingelheim RCV
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.

Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče

Zaviralec SGLT2, empagliflozin od 28.2.2020 brez omejitev predpisovanja s strani ZZZS4

Za vaše bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2

MOČ, KI DOSEŽE VEČ
ŠTEVILNE KORISTI.
•

Učinkovito znižanje HbA1c,
telesne teže in krvnega tlaka. #

DOKAZANA ZAŠČITA.
•

38 % manjše relativno tveganje
za smrt zaradi srčno-žilnih
vzrokov.§

Več o tem

(empagliflozin/
metformin HCI)
SGLT2: natrijev glukozni prenašalec 2
HbA1c: glikiran hemoglobin
# Poleg znižanja ravni glukoze so ob uporabi zdravil Jardiance in Synjardy zabeležili tudi zmanjšanje telesne teže in znižanje krvnega
tlaka. Uporaba zdravil Jardiance in Synjardy ni indicirana za izgubo telesne teže ali znižanje krvnega tlaka.1,3
§ V primerjavi s placebom. Pri odraslih bolnikih, ki so imeli neustrezno urejeno sladkorno bolezen tipa 2, koronarno bolezen, periferno
arterijsko bolezen, preboleli miokardni infarkt ali prebolelo možgansko kap.1,2,3
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SKRAJŠANA POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Jardiance® 10 mg filmsko obložene tablete, Jardiance® 25 mg filmsko obložene tablete
Kakovostna in količinska sestava: ena tableta vsebuje 10 mg ali 25 mg empagliflozina. Vsebuje laktozo monohidrat. Ena tableta vsebuje 154,3 mg (Jardiance 10 mg) ali 107,4 mg (Jardiance 25 mg) brezvodne
laktoze. Ena tableta vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’. Terapevtske indikacije: Zdravilo Jardiance je indicirano za zdravljenje odraslih bolnikov z neustrezno urejeno
sladkorno boleznijo tipa 2 kot dodatek k dieti in telesni aktivnosti za samostojno zdravljenje, kadar metformin ni primerno zdravilo, ker ga bolniki ne prenašajo in v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne
bolezni. Odmerjanje in način uporabe: priporočeni začetni odmerek je 10 mg empagliflozina enkrat na dan kot samostojno zdravljenje in kot dodatno kombinirano zdravljenje z drugimi zdravili za zdravljenje
sladkorne bolezni. Pri bolnikih, ki prenašajo empagliflozin 10 mg enkrat na dan, z eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 in pri katerih je potrebna boljša urejenost glikemije, lahko odmerek povečamo na 25 mg enkrat na
dan. Največji dnevni odmerek je 25 mg. Če se empagliflozin uporablja v kombinaciji s sulfonilsečnino ali insulinom, bo morda potrebno zmanjšati odmerka sulfonilsečnine ali insulina, da bi zmanjšali tveganje
hipoglikemije. Tablete se lahko jemljejo s hrano ali brez nje; pogoltnejo se cele z vodo. Če bolnik odmerek izpusti, ga mora vzeti takoj, ko se spomni. V istem dnevu ne sme vzeti dvojnega odmerka. Za natančnejša
navodila glede odmerjanja glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pri
bolnikih, ki so bili zdravljeni z zaviralci SGLT2, vključno z empagliflozinom so poročali o redkih primerih diabetične ketoacidoze, vključno z življenje ogrožujočimi in smrtnimi primeri. Pred uvedbo empagliflozina je
treba oceniti dejavnike v bolnikovi anamnezi, ki bi lahko povečali nagnjenost h ketoacidozi. Pri bolnikih s sumom ali diagnozo DKA je treba nemudoma prekiniti zdravljenje z empagliflozinom. Zdravljenje je treba
prekiniti pri bolnikih, sprejetih v bolnišnico zaradi večjega kirurškega posega ali akutne resne bolezni. Pri teh bolnikih se priporoča spremljanje ketonov. Za natančnejša navodila glede ketoacidoze glejte Povzetek
glavnih značilnosti zdravila. Zdravila Jardiance se ne sme uvesti pri bolnikih z eGFR pod 60 ml/min/1,73 m2 ali CrCl < 60 ml/min. Pri bolnikih, ki empagliflozin prenašajo in pri katerih eGFR trajno pade pod 60 ml/
min/1,73 m2 ali CrCl pod 60 ml/min, je treba odmerek empagliflozina prilagoditi na 10 mg enkrat na dan ali ta odmerek ohraniti. Empagliflozin je treba ukiniti pri bolnikih, pri katerih eGFR trajno pade pod 45 ml/
min/1,73 m2 ali pri katerih CrCl trajno pade pod 45 ml/min. Empagliflozina se ne sme uporabljati pri bolnikih z ledvično boleznijo v končni fazi ali pri bolnikih na dializi. Priporoča se spremljanje delovanja ledvic pred
uvedbo empagliflozina in nato redno med zdravljenjem, tj. vsaj enkrat letno in pred uvedbo katerega koli sočasnega zdravila, ki lahko negativno vpliva na delovanje ledvic. Pri zdravljenju z empagliflozinom so opazili
zvišanje hematokrita. Uvedbe zdravljenja pri bolnikih starih 85 let ali več se ne priporoča. Pri bolnikih, starih 75 let in več, obstaja povečano tveganje za zmanjšanje volumna, zato je treba pri teh bolnikih posebno
pozornost nameniti vnosu tekočin v primeru sočasnega zdravljenja z zdravili, ki lahko povzročijo zmanjšanje volumna. V kliničnih preskušanjih z empagliflozinom so poročali o primerih poškodb jeter. Terapevtske
izkušnje pri bolnikih s hudo jetrno okvaro so omejene, zato se uporabe pri tej populaciji ne priporoča. Zaradi načina delovanja, lahko povzroči manjše znižanje krvnega tlaka, zato je potrebna previdnost pri bolnikih z
znano boleznijo srca in ožilja, bolnikih, ki se zdravijo z antihipertenzivi s hipotenzijo v anamnezi ali bolnikih, starih 75 let ali več. V primeru stanj, ki lahko povzročijo izgubo tekočine, je priporočljivo skrbno spremljanje
stanja volumna in elektrolitov. Poročali so o primerih nekrotizirajočega fasciitisa presredka (znan tudi kot Fournierova gangrena) pri bolnikih in bolnicah, ki so jemali zaviralce SGLT2. To je redek, vendar resen zaplet,
ki je lahko življenjsko nevaren ter zahteva nujen kirurški poseg in zdravljenje z antibiotiki. Bolnikom s simptomi, ki vključujejo bolečino, občutljivost, eritem ali otekanje v genitalnem predelu ali predelu presredka,
skupaj s povišano telesno temperaturo in slabim počutjem, je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč. Zavedajte se, da se pred nekrotizirajočim fasciitisom lahko pojavi urogenitalna infekcija ali perinealni
absces. Če obstaja sum na Fournierovo gangreno, je treba zdravilo Jardiance ukiniti in uvesti takojšnje zdravljenje. Pri bolnikih, zdravljenih z empagliflozinom, so poročali o primerih zapletenih okužb sečil, vključno s
pielonefritisom in urosepso. Pri bolnikih z zapleteno okužbo sečil je treba razmisliti o začasni prekinitvi empagliflozina. V dolgoročnih kliničnih študijah z drugim zaviralcem SGLT2, so opazili povečano število primerov
amputacij na spodnjih okončinah (predvsem prstov na nogah). Ni znano, ali gre za učinek, ki je značilen za celo skupino zdravil. Kot pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo je pomembno, da jih podučimo o rutinski
preventivni negi stopal. Izkušnje z razredom I-II po funkcijski razvrstitvi NYHA so omejene, izkušenj iz kliničnih študij z empagliflozinom z razredom III-IV po NYHA pa ni. Zaradi mehanizma delovanja bodo rezultati
testov glukoze v urinu pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Jardiance, pozitivni. Spremljanje urejenosti glikemije s preiskavo 1,5-AG ni priporočljivo, saj pri bolnikih, ki jemljejo zaviralce SGLT2, z merjenjem vrednosti
1,5-AG ni mogoče zanesljivo oceniti urejenosti glikemije. Tablete vsebujejo laktozo. Med nosečnostjo se je bolje izogibati uporabi zdravila Jardiance, med dojenjem pa ga ne smemo uporabljati. Zdravilo Jardiance
ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje strojev. Varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih še nista bili dokazani. Interakcije: diuretiki (tiazid in diuretiki Henlejeve zanke), insulin in sekretagogi
insulina, probenecid, induktorji encimov UGT, gemfibrozil, prenašalci OATP1B1/1B3, rifampicin, verapamil in digoksin. Neželeni učinki: zelo pogosti: hipoglikemija (pri uporabi s sulfonilsečnino ali insulinom).
Pogosti: vaginalna kandidoza, vulvovaginitis, balanitis in druge okužbe spolovil, okužbe sečil (vključno s pielonefritisom in urosepso), žeja, pruritus (generaliziran), izpuščaj, pogostejše uriniranje, zvišana raven lipidov.
Občasni: urtikarija, zmanjšanje volumna, disurija, zvišana raven kreatinina v krvi/zmanjšana hitrost glomerulne filtracije, zvišan hematokrit. Redki: diabetična ketoacidoza. Neznana pogostnost: nekrotizirajoči fasciitis
presredka (Fournierova gangrena), angioedem. Način in režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemčija. Za
podrobnejše informacije glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila 06/2020.
Synjardy 5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, Synjardy 5 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, Synjardy 12,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, Synjardy 12,5 mg/1000 mg filmsko
obložene tablete
Sestava: ena tableta vsebuje 5 mg (12,5 mg) empagliflozina in 850 mg (1000 mg) metforminijevega klorida. Terapevtske indikacije: zdravljenje odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 kot dopolnilo k
dieti in telesni aktivnosti: a.) pri bolnikih z nezadostno urejeno boleznijo pri jemanju največjega odmerka metformina, ki ga še prenašajo v monoterapiji; b.) v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne
bolezni pri bolnikih, ki niso zadostno urejeni z metforminom in temi zdravili; c.) pri bolnikih, ki se že zdravijo s kombinacijo empagliflozina in metformina v ločenih tabletah. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli z
normalnim delovanjem ledvic (GFR ≥ 90 ml/min): priporočeni odmerek je 1 tableta 2x na dan. Odmerek je treba prilagoditi vsakemu bolniku na podlagi obstoječega režima zdravljenja, učinkovitosti in prenašanja.
Uporabljati je potrebno priporočeni dnevni odmerek empagliflozina po 10 mg ali 25 mg, ne da bi pri tem presegli največji priporočeni dnevni odmerek metformina. Pri bolnikih z nezadostno urejeno boleznijo pri jemanju metformina: Priporočeni začetni odmerek zdravila Synjardy je 5 mg empagliflozina 2 x dnevno s podobnim odmerkom metformina, kot so ga že jemali. Pri bolnikih, ki prenašajo skupni dnevni odmerek empagliflozina 10 mg in ki potrebujejo boljšo urejenost glikemije, se lahko skupni dnevni odmerek empagliflozina poveča na 25 mg. Če se zdravilo Synjardy uporablja v kombinaciji s sulfonilsečnino in/ali insulinom, bo
morda treba zmanjšati odmerek sulfonilsečnine ali insulina, da bi zmanjšali tveganje za hipoglikemijo. Bolnike, ki so do zamenjave s Synjardy jemali empagliflozin in metformin v ločenih tabletah je treba zdraviti z
enakima dnevnima odmerkoma empagliflozina in metformina, kot so ju jemali doslej, ali z najbližjim terapevtsko ustreznim odmerkom metformina. Ledvična okvara: Pri bolnikih z blago ledvično okvaro ni potrebno
prilagajati odmerka. GFR je treba oceniti pred uvedbo zdravljenja z zdravili, ki vsebujejo metformin, nato pa vsaj enkrat letno. Pri bolnikih s povečanim tveganjem dodatnega napredovanja okvare ledvic in pri starejših
je treba delovanje ledvic oceniti pogosteje, na primer vsake 3 do 6 mesecev (glejte preglednico v SPC-ju). Tega zdravila se ne sme uporabljati pri bolnikih z jetrno okvaro. Pri starejših bolnikih ga je treba uporabljati
previdno. Pri bolnikih, starih 85 let in več, se uvedbe zdravljenja s tem zdravilom ne priporoča. Varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih od rojstva do 18. leta starosti še nista bili dokazani. Način uporabe:
zdravilo je treba jemati dvakrat dnevno med jedjo, da bi zmanjšali z metforminom povezane neželene učinke na prebavila. Tablete je treba pogoltniti cele z vodo. Vsi bolniki morajo nadaljevati dieto z ustrezno porazdelitvijo vnosa ogljikovih hidratov preko dneva. Bolniki s preveliko telesno maso morajo nadaljevati dieto z zmanjšano energijsko vrednostjo. Če bolnik pozabi vzeti odmerek, ga mora vzeti takoj, ko se spomni. Vendar
hkrati ne sme vzeti dvojnega odmerka. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, vse vrste akutne metabolične acidoze, diabetična predkoma, huda ledvična odpoved
(GFR < 30 ml/min), akutna stanja, ki bi lahko spremenila delovanje ledvic (dehidracija, huda okužba, šok); bolezni, ki lahko povzročijo tkivno hipoksijo (predvsem akutne bolezni ali poslabšanje kroničnih bolezni) (npr.
dekompenzirano srčno popuščanje, odpoved dihal, nedavni miokardni infarkt, šok), jetrna okvara, akutna zastrupitev z alkoholom in alkoholizem. Tega zdravila se med dojenjem ne sme uporabljati. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Na možnost diabetične ketoacidoze (DKA) je treba pomisliti, če se pojavijo nespecifični simptomi, kot so slabost, bruhanje, anoreksija, bolečine v trebuhu, prekomerna žeja, oteženo
dihanje, zmedenost, neobičajna utrujenost ali zaspanost. Ob pojavu teh simptomov je potrebno nemudoma preveriti, ali gre za ketoacidozo, ne glede na raven glukoze v krvi. Pri bolnikih s sumom ali diagnozo DKA
je treba nemudoma prekiniti zdravljenje z empagliflozinom. Zdravljenje je treba prekiniti pri bolnikih, sprejetih v bolnišnico zaradi večjega kirurškega posega ali akutne resne bolezni. Pri teh bolnikih se priporoča
spremljanje ketonov (bolj priporočljivo je meriti v krvi kot urinu). Zdravljenje je mogoče znova uvesti, ko so vrednosti ketonov normalne in se bolnikovo stanje stabilizira. Pred uvedbo empagliflozina je treba oceniti
dejavnike v bolnikovi anamnezi, ki bi lahko povečali nagnjenost h ketoacidozi. Laktacidoza, zelo redek a resen presnovni zaplet, se najpogosteje pojavi ob akutnem poslabšanju delovanja ledvic, ob kardiorespiratorni bolezni ali sepsi. Pri akutnem poslabšanju delovanja ledvic se začne metformin kopičiti, kar poveča tveganje za laktacidozo. V primeru dehidracije (huda driska ali bruhanje, zvišana telesna temperatura ali zmanjšan vnos tekočine) je treba jemanje metformina začasno prekiniti. Zdravila, ki lahko akutno okvarijo delovanje ledvic (kot so antihipertenzivi, diuretiki in nesteroidna protivnetna zdravila), je treba pri bolnikih, ki se
zdravijo z metforminom, uvesti previdno. Drugi dejavniki tveganja za laktacidozo so pretirano uživanje alkohola, jetrna insuficienca, neustrezno nadzorovana sladkorna bolezen, ketoza, dolgotrajno postenje in vsa
stanja, povezana s hipoksijo, ter sočasna uporaba zdravil, ki lahko povzročijo laktacidozo. Za laktacidozo so značilni acidozna dispneja, bolečina v trebuhu, mišični krči, astenija in hipotermija, ki ji sledi koma. Ob
sumu na simptome mora bolnik prenehati z jemanjem metformina in takoj poiskati zdravniško pomoč. Uporaba jodiranih kontrastnih sredstev: metformin je treba pred slikanjem ali v času slikanja ukiniti in se ga sme
ponovno uvesti najmanj 48 ur pozneje, če je bilo delovanje ledvic ponovno ovrednoteno in ocenjeno kot stabilno. Delovanje ledvic: GFR je treba oceniti pred uvedbo zdravljenja, nato pa v rednih presledkih. Synjardy
je kontraindiciran pri bolnikih z GFR< 30 ml/min in ga je treba začasno ukiniti, če se pojavijo stanja, ki spremenijo delovanje ledvic. Delovanje srca: pri bolnikih s srčnim popuščanjem obstaja večje tveganje za hipoksijo in ledvično okvaro. Pri bolnikih s stabilnim kroničnim srčnim popuščanjem se Synjardy lahko uporablja ob rednem spremljanju delovanja srca in ledvic. Pri bolnikih z akutnim in nestabilnim srčnim popuščanjem je Synjardy kontraindiciran, ker vsebuje metformin. V kliničnih preskušanjih z empagliflozinom so poročali o primerih poškodb jeter. Vzročnega razmerja med empagliflozom in poškodbami jeter niso ugotovili.
Uporabo metformina je treba v času kirurškega posega pod splošno, spinalno ali epiduralno anestezijo prekiniti. Zdravljenje se sme ponovno uvesti najmanj 48 ur po kirurškem posegu ali začetku peroralnega prehranjevanja, če je bilo delovanje ledvic ponovno ovrednoteno in ocenjeno kot stabilno. Tveganje za zmanjšanje volumna: potrebna je previdnost pri bolnikih, pri katerih lahko znižanje krvnega tlaka, ki ga povzroči
empagliflozin, predstavlja tveganje (bolniki z znano boleznijo srca in ožilja, bolniki s hipotenzijo v anamnezi, ki se zdravijo z antihipertenzivi; ali bolniki, stari 75 let ali več). V primeru stanj, ki lahko povzročijo izgubo
tekočine, se pri bolnikih, ki dobivajo Synjardy, priporoča skrbno spremljanje stanja volumna in elektrolitov. Presoditi je treba o začasni prekinitvi zdravljenja z Synjardy do ponovne vzpostavitve tekočinskega ravnovesja.
V obdobju trženja so pri bolnikih, zdravljenih z empagliflozinom, poročali o primerih zapletenih okužb sečil, vključno s pielonefritisom in urosepso. Zato je pri bolnikih z zapleteno okužbo sečil treba razmisliti o začasni prekinitvi zdravljenja. Po začetku trženja so poročali o primerih nekrotizirajočega fasciitisa presredka (znan tudi kot Fournierova gangrena) pri bolnikih in bolnicah, ki so jemali zaviralce SGLT2. To je redek, vendar
resen zaplet, ki je lahko življenjsko nevaren ter zahteva nujen kirurški poseg in zdravljenje z antibiotiki. Bolnikom s simptomi, ki vključujejo bolečino, občutljivost, eritem ali otekanje v genitalnem predelu ali predelu
presredka, skupaj s povišano telesno temperaturo in slabim počutjem, je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč. Pred nekrotizirajočim fasciitisom se lahko pojavi urogenitalna infekcija ali perinealni absces.
Če obstaja sum na Fournierovo gangreno, je treba Synjardy ukiniti in uvesti takojšnje zdravljenje (vključno z antibiotiki in kirurško odstranitvijo prizadetega tkiva). Opazili so povečano število primerov amputacij na
spodnjih okončinah (ni znano, ali gre za učinek, ki je značilen za celo skupino zdravil). Kot pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo je pomembno, da jih podučimo o rutinski preventivni negi stopal. Pri zdravljenju z
empagliflozinom so opazili zvišanje hematokrita. Starejši: pri bolnikih, starih 75 let in več, obstaja povečano tveganje za zmanjšanje volumna. Uvedba zdravljenja pri bolnikih, starih 85 let in več, se ne priporoča.
Srčno popuščanje: poročali so o znižanju srčno-žilne umrljivosti pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Rezultati testov glukoze v urinu pri bolnikih, ki jemljejo Synjardy, bodo pozitivni (zaradi mehanizma delovanja).
Spremljanje urejenosti glikemije s preiskavo 1,5-AG ni priporočljivo, saj pri bolnikih, ki jemljejo zaviralce SGLT2, z merjenjem vrednosti 1,5-AG ni mogoče zanesljivo oceniti urejenosti glikemije. Pri teh bolnikih se
priporoča uporabo drugih metod za spremljanje urejenosti glikemije. Interakcije: empagliflozin: diuretiki (tiazid in diuretiki Henlejeve zanke), insulin in sekretagogi insulina (sulfonilsečnine), znani induktorji encimov
UGT. Empagliflozin je substrat humanih prenašalcev privzema OAT3, OATP1B1 in OATP1B3, substrat P-gp in BCRP. Empagliflozin ne zavira, deaktivira ali inducira izooblik CYP450. Empagliflozin ne zavira UGT1A1,
UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 ali UGT2B7. Metformin: alkohol, organski kationski prenašalci (zaviralci OCT1 in OCT2, induktorji OCT1), jodirana kontrastna sredstva, nesteroidna protivnetna zdravila, vključno s COX II,
zaviralci ACE, antagonisti receptorjev angiotenzina II in diuretiki, zlasti diuretiki Henlejeve zanke, glukokortikoidi (pri sistemski in lokalni uporabi), agonisti beta2 in diuretiki, insulin in sekretagogi insulina (sulfonilsečnine). Neželeni učinki: zelo pogosti: hipoglikemija (pri uporabi s sulfonilsečnino ali insulinom), prebavni simptomi. Pogosti: vaginalna kandidoza, vulvovaginitis, balanitis in druge okužbe spolovil, okužbe sečil, žeja,
motnje okušanja, pruritus (generaliziran), izpuščaj, pogostejše uriniranje, zvišana raven lipidov v serumu. Občasni: zmanjšanje volumna, urtikarija, disurija, zvišana raven kreatinina v krvi/zmanjšana hitrost glomerulne filtracije, zvišan hematokrit. Redki: diabetična ketoacidoza. Zelo redki: laktacidoza, pomanjkanje vitamina B12, nenormalni izvidi testov jetrnih funkcij, hepatitis, eritem. Neznana pogostnost; nekrotizirajoči fasciitis
presredka (Fournierova gangrena), angioedem. Način in režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemčija.Za
podrobnejše informacije glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila 06/2020.
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Jardiance®, 06/2020. 2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in
type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128.. 3. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Synjardy®, 06/2020. 4. ZZZS: Spremembe liste zdravil, 12.02.2020

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.

Boehringer Ingelheim RCV,
Podružnica Ljubljana,
Šlandrova 4b, 1231 Ljubljana - Črnuče

Samo za strokovno javnost
PC-SL-100288
Datum priprave informacije: september 2020

PressureWire™ X
Guidewire

DIAGNOSE THE ENTIRE CORONARY VASCULATURE
for individualized patient management and improved quality of life

DIAGNOSING CORONARY MICROVASCULAR DYSFUNCTION WITH
THE PRESSUREWIRE™ X GUIDEWIRE
Go Beyond the Angiogram
Angiography doesn’t tell you the full story. Diagnose both epicardial and microvascular disease with the PressureWire™ X
Guidewire.1,2
• About 60% of all elective patients undergoing angiography
suffer from ischemia and no obstructive coronary artery
disease (INOCA).3,4
• Half of this patient population might have microvascular
angina (MVA) due to coronary microvascular dysfunction
(CMD).4
• With the PressureWire™ X Guidewire, you can diagnose this
group of patients by measuring the index of microvascular
resistance (IMR) and coronary flow reserve (CFR).

Improving Quality of Life for CMD Patients
The CorMicA trial provides a hypothesis-generating diagnostic and treatment approach that improved quality of life for
patients with INOCA at 1 year following invasive coronary angiography.2,5
SAQ summary score
Limitation
Stability
Frequency
Satisfaction

• Stratified medical therapy led to sustained angina
improvement and better quality of life.
• Guideline-based medical therapy and changes in
lifestyle are indicated in patients with abnormal
CFR (<2.0) and/or abnormal IMR (≥25).

Quality of life
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1. Tonino, P. A. et al. (2009). Fractional Flow Reserve versus Angiography for Guiding Percutaneous Coronary Intervention. The New England Journal of
Medicine. 2009; 360; 213-224. 2. Ford, T. et al. (2018). Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina: The CorMicA
Trial. Journal of the American College of Cardiology. 2018; 72; 2841-2855. 3. Patel, M. et al. (2010). Low diagnostic yield of elective coronary angiography.
The New England Journal of Medicine. 2010; 363; 498. 4. Maas, A. et al. (2019). Microvascular Angina: Diagnosis, Assessment, and
Treatment. European Medical Journal, Interventional Cardiology. Reprints of EMJ Int Cardiol. 2019 Suppl 1. 2019; 7; 2-17. 5. Berry, C.
and Ford, T. (2019). How to Diagnose and Manage Angina Without Obstructive Coronary Artery Disease: Lessons from the British
Heart Foundation CorMicA Trial. Interv Cardiol. 2019; 14(2); 76–82.

Information contained herein for DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY
Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.
©2020 Abbott. All rights reserved. MAT-2003562 v1.0

Designed to be your complex coronary wire of choice
Runthrough NS Hypercoat is an enhanced hydrophilic guidewire for
tortuous, distal lesions and tight stenotic complex lesions.
LOW-WEIGHT FLEXIBLE TIP ENGINEERED FOR EASY PROLAPSE
A low tip weight and a highly flexible tip enables easy prolapse in the
distal anatomy, which may add to its safety when used in complex PCI.
Proprietary enhanced M-coat provides superior wire trackability to
reach tortuous distal lesions–comparable to plastic-jacketed wires.
This feature enables a single Runthrough wire to be used for multiple
vessels, potentially reducing a facility's wire usage, saving both time
and money.

Combination of key features to optimize its use in complex bifurcation anatomy

Open cell, 2-link design eases side branch access – essential for effective bifurcation stenting
Uniform scaffolding enables optimal coverage of bifurcation anatomy

NO
VO
filmsko obložene
tablete

rosuvastatin in ezetimib

10 mg/10 mg
20 mg/10 mg
40 mg/10 mg

Obvladajte holesterol

Sestava Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg, 20 mg ali 40 mg rosuvastatina in 10 mg ezetimiba. Terapevtske indikacije Zdravilo je indicirano kot nadomestno zdravljenje, kot dodatek ob dieti in drugih oblikah
nefarmakološkega zdravljenja, pri odraslih bolnikih s primarno hiperholesterolemijo (heterozigotno družinsko ali nedružinsko) ali homozigotno družinsko hiperholesterolemijo, katerih stanje je ustrezno nadzorovano
s sočasnim jemanjem dveh zdravil s posameznima učinkovinama v enakih odmerkih, kot ju vsebuje zdravilo s fiksno kombinacijo odmerkov rosuvastatina in ezetimiba. Odmerjanje in način uporabe Odmerjanje Priporočeni
odmerek je ena tableta na dan. Odmerek mora ustrezati odmerkoma posameznih učinkovin te kombinacije v času prehoda. Priporočeni začetni odmerek rosuvastatina pri bolnikih, starejših od 70 let, je 5 mg*. Bolnikom
z blago ledvično ali jetrno okvaro odmerka ni treba prilagoditi. Priporočeni začetni odmerek rosuvastatina pri bolnikih z zmerno ledvično okvaro je 5 mg. Zdravljenje z zdravilom Sorvitimb ni priporočljivo pri bolnikih
z zmerno ali hudo jetrno okvaro. Način uporabe Bolniki lahko zdravilo jemljejo ob kateri koli uri, s hrano ali brez nje. Pri sočasnem jemanju z adsorbenti žolčnih kislin je treba zdravilo Sorvitimb vzeti vsaj 2 uri pred jemanjem
ali najmanj 4 ure po jemanju teh zdravil. Kontraindikacije Preobčutljivost za učinkovini ali katero koli pomožno snov v zdravilu. Aktivna jetrna bolezen, tudi pri nepojasnjenih vztrajnih povečanih vrednostih transaminaz
v serumu in pri vsakem povečanju vrednosti transaminaz v serumu nad trikratno zgornjo mejo normalnih vrednosti. Huda ledvična okvara. Miopatija. Zdravljenje s ciklosporinom. Nosečnost in dojenje. Ženske v rodni dobi,
ki ne uporabljajo zanesljive kontracepcije. Zdravljenje z odmerkom 40 mg/10 mg je kontraindicirano pri bolnikih s predisponirajočimi dejavniki za miopatijo oz. rabdomiolizo (zmerna ledvična okvara, hipotiroidizem, dedna
mišična obolenja v družinski anamnezi, toksični učinki na mišice pri uporabi drugih zaviralcev reduktaze HMG-CoA ali fibratov v anamnezi, zloraba alkohola, stanja, pri katerih se lahko poveča koncentracija zdravila v plazmi,
bolniki azijskega rodu, sočasno jemanje fibratov). Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Pri bolnikih, ki se zdravijo z velikimi odmerki rosuvastatina, se lahko pojavi proteinurija. O učinkih na skeletne mišice so poročali
pri bolnikih, ki so se zdravili z različnimi odmerki rosuvastatina. Posebna previdnost je potrebna pri bolnikih s predisponirajočimi dejavniki za miopatijo oz. rabdomiolizo. Če na osnovi mišičnih simptomov obstaja sum, da
gre za miopatijo, ali če se miopatija potrdi z vrednostjo kreatin fosfokinaze nad desetkratno zgornjo mejo normalnih vrednosti, je treba zdravljenje takoj ukiniti. Zelo redko so poročali o imunsko posredovani nekrotizirajoči
miopatiji med zdravljenjem ali po zdravljenju s statini. Sorvitimb je treba previdno uporabljati pri bolnikih, ki pijejo velike količine alkohola ali imajo v anamnezi jetrno bolezen. Nekateri dokazi kažejo, da statini kot skupina
zdravil povečajo koncentracijo glukoze v krvi in pri nekaterih bolnikih z velikim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni v prihodnosti povzročijo tako stopnjo hiperglikemije, da je pri njih potrebno enako formalno zdravljenje
kot pri sladkorni bolezni. Zdravilo vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, odsotnostjo encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze in galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Medsebojno delovanje
z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Kombinacije, ki so kontraindicirane Pri sočasnem jemanju rosuvastatina in ciklosporina je bila vrednost AUC rosuvastatina povprečno sedemkrat večja kot pri zdravih
prostovoljcih. Kombinacije, ki niso priporočljive Gemfibrozil, fenofibrat, drugi fibrati in odmerki niacina, ki znižajo raven lipidov (v odmerkih po 1 g na dan ali več), pri sočasnem jemanju s statini povečajo verjetnost za
miopatijo. Pri bolnikih, ki sočasno jemljejo fenofibrat in ezetimib, se je treba zavedati možnega tveganja za žolčne kamne in bolezni žolčnika. Rosuvastatin je substrat določenih transportnih beljakovin. Sočasno jemanje
zdravil, ki zavirajo katero od teh transportnih beljakovin, lahko povzroči povečanje plazemskih koncentracij rosuvastatina in s tem poveča tveganje za miopatijo. Pri sočasnem jemanju proteaznih zaviralcev ali regorafeniba
se lahko zelo poveča izpostavljenost rosuvastatinu. Pri sočasnem jemanju fusidne kisline in statinov se lahko poveča tveganje za miopatije, vključno z rabdomiolizo. Druge interakcije Pri bolnikih, ki jemljejo antagoniste
vitamina K, se priporoča spremljanje INR (mednarodno umerjeno razmerje protrombinskega časa). Možne so interakcije z eritromicinom in peroralnimi kontraceptivi. Plodnost, nosečnost in dojenje Jemanje zdravila med
nosečnostjo in dojenjem je kontraindicirano. Neželeni učinki Pogosto se lahko pojavijo glavobol, omotica, zaprtje, slabost, bolečine v trebuhu, driska, napenjanje, bolečine v mišicah, astenija, sladkorna bolezen (ob prisotnosti
dejavnikov tveganja) in povečane vrednosti jetrnih encimov. Ostali se pojavljajo občasno, redko ali zelo redko. 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 30 filmsko obloženih tablet po 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg rosuvastatina in ezetimiba. Datum zadnje revizije besedila 12. 2. 2020.

* Filmsko obložene tablete Sorvitimb® 5 mg/10 mg v Sloveniji niso na voljo.
Pred predpisovanjem zdravila preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Objavljen je na www.krka.si.
Literatura
Povzetek glavnih značilnosti zdravila Sorvitimb

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija, www.krka.si

9/2020, Slovenija, 100301-2020, MK/KS.

Nova kombinirana tableta rosuvastatina in ezetimiba za še
učinkovitejše doseganje ciljnih vrednosti holesterola LDL.
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i. v. železo v
velikem odmerku
Pomanjkanje železa ob kroničnem srčnem
popuščanju lahko pomembno vpliva na
življenje vašega bolnika.1–4
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

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.
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. Pomožna snov z znanim učinkom: En ml raztopine vsebuje do 5,5 mg
(0,24 mmol) natrija, glejte poglavje 4.4 SmPC. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.
SmPC. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Iroprem je indicirano za zdravljenje pomanjkanja železa, kadar
so peroralni pripravki železa neučinkoviti, peroralnih pripravkov železa ni mogoče uporabiti, obstaja klinična
potreba po hitrem vnosu železa. 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. Bolnika je treba opazovati vsaj 30 minut po vsakem dajanju 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).
Tabela 1: Določanje potrebe po železu
Hb

Bolnikova telesna masa

g/l

pod 35 kg

35 kg do < 70 kg

70 kg in več

< 100

500 mg

1.500 mg

2.000 mg

100 do < 140

500 mg

1.000 mg

1.500 mg

≥ 140

500 mg

500 mg

500 mg

Pomanjkanje železa je treba potrditi z laboratorijskimi testi.
2. korak: izračun in dajanje največjega individualnega odmerka (odmerkov) železa: Ustrezni odmerek (odmerki) zdravila Iroprem se uporabi(jo) 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) ali 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: 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 200 mg železa
ni dovoljeno preseči. Pediatrična populacija: 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. 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
zdravila Iroprem

Enakovredni
odmerek železa

Čas aplikacije/najkrajši čas
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

www.lek.si | SI2008287898, informacija pripravljena: avgust 2020 – SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST

Intravenska infuzija: V tem primeru mora biti zdravilo razredčeno. Največji posamični odmerek je 20 mg
železa/kg telesne teže, vendar ne sme preseči 1.000 mg železa. Zdravilo Iroprem smemo razredčiti le
s sterilno 0,9-odstotno (m/v) raztopino NaCl, kot je prikazano v tabeli 3 do najnižje koncentracije
2 mg železa/ml.
Tabela 3: Shema razredčevanja zdravila Iroprem za intravensko infuzijo
Potrebna količina
zdravila Iroprem

Enakovredni
odmerek železa

Največja količina
sterilne 0,9 % m/V
raztopine NaCl

Najkrajši čas
dajanja zdravila
Najkrajši čas ni
določen

2 do 4 ml

100 do 200 mg

50 ml

> 4 do 10 ml

> 200 do 500 mg

100 ml

6 minut

> 10 do 20 ml

> 500 do 1.000 mg

250 ml

15 minut

KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov; znane hude preobčutljivosti na druga parenteralna zdravila, ki vsebujejo železo; anemija, ki je ne pripisujemo pomanjkanju železa
in znakih preobremenitve z železom ali motnjah izrabe železa. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Preobčutljivostne reakcije: Parenteralno dana zdravila, ki vsebujejo železo, lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, vključno s hudimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami, ki so
lahko smrtne. Poročali so o preobčutljivostnih reakcijah, ki so napredovale do Kounisovega sindroma.
Hipofosfatemija: Parenteralno dani pripravki železa lahko povzročijo hipofosfatemijo, ki je večinoma
prehodna in brez kliničnih simptomov. Okvara jeter ali ledvic: Pri bolnikih z motenim delovanjem jeter
smemo dati parenteralno železo le po skrbni oceni razmerja med tveganjem in koristjo. Skrbno moramo spremljati status železa, da se izognemo preobremenitvi z železom. Infekcija: Parenteralno železo
moramo previdno uporabljati v primeru akutnih ali kroničnih infekcij, astme, ekcemov ali atopičnih alergij.
Ekstravazacija: Pri dajanju zdravila Iroprem moramo biti previdni, da se izognemo paravenskemu izlivu
zdravila Iroprem. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ:
Peroralnega zdravljenja z železom, če je potrebno, ni dovoljeno začeti prej kot vsaj 5 dni po zadnjem
dajanju zdravila Iroprem. NEŽELENI UČINKI: Pogosti neželeni učinki so: hipofosfatemija, glavobol, omotica, zardevanje, hipertenzija, slabost, reakcije na mestu injiciranja/infundiranja. Drugi manj pogosti
neželeni učinki so navedeni v SmPC. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: ZZ – 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 Z
ZDRAVILOM: Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense
Cedex, Francija. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 16. 7. 2020.

Pred predpisovanjem in izdajanjem zdravila, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih
značilnosti zdravila (SmPC), ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.
Viri:
1. Klip IT, et al. Am Heart J. 2013; 165(4): 575–82 e3.
2. Cohen-Solal A, et al. Archives of Cardiovascular Diseases. 2014; 107(10): 563–71.
3. Okonko DO, et al. J Am Coll Cardiol. 2011; 58: 1241–51.
4. Comin-Colet J, et al. Eur J Heart Fail. 2013; 15: 1164–72.

Intravascular Lithotripsy System
for Cardiovascular Calcium

Unique Mechanism of Action
to Disrupt Calcium

IVL Generator

• Portable and rechargeable
• No external connections
• Quick & easy setup with no settings

IVL Connector Cable

1

The IVL catheter is delivered across a
calcified lesion over an 0.014” wire and
the integrated balloon is expanded to
4atm to facilitate efficient energy transfer

3

The waves create a localized field effect
that travels through soft vascular tissue,
selectively cracking intimal and medial
calcium within the vessel wall

• Simple magnetic connections
• Push-button activated

IVL Catheter

• Standard interventional technique
• RX and OTW systems
• 0.014" guidewire of your choice

2

4

An electrical discharge from the
emitters vaporizes the fluid within the
balloon, creating a rapidly expanding
& collapsing bubble that generates
sonic pressure waves

After calcium modification, the integrated
balloon may subsequently be used to
dilate the lesion at low pressure in order
to maximize luminal gain

Minimize Trauma.
Optimize Outcomes.
Simplify Procedures.

MINIMIZE
TRAUMA

OPTIMIZE
OUTCOMES

SIMPLIFY

PROCEDURES

Minimize trauma to soft tissue by safely selecting
and fracturing intimal and medial calcium
Optimize outcomes while reducing complications
and cost escalation
Simple and intuitive system that makes complex
calcified procedures more predictable

MINIMIZE TRAUMA | OPTIMIZE OUTCOMES | SIMPLIFY PROCEDURES

Learn more at ShockwaveIVL.com

Prior to use, please reference the Instructions for Use for more information on indications,
contraindications, warnings, precautions, and adverse events. www.shockwavemedical.com
© 2019 Shockwave Medical, Inc. All Rights Reserved. IVL Overview | SPL 62444 Rev. A

Your Sound Calcium Strategy.

Innovation
in heart
prevention!
9 Artificial intelligence
9 Scientific approach
9 Pioneering diagnosis
9 Easy to use
9 Non invasive
9 98% sensitivity

cardis.io

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. Bolniki, pri katerih se izvaja kardioverzija: zdravljenje lahko
uvedemo ali nadaljujemo pri bolnikih z NVAF, ki bi lahko potrebovali kardioverzijo. Pri bolnikih, predhodno nezdravljenih z
antikoagulanti, je treba pred kardioverzijo razmisliti o izključitvi strdka v levem atriju z uporabo pristopa na podlagi slikovne
diagnostike (npr. TEE ali CT), skladno z uveljavljenimi medicinskimi smernicami. Bolnikom, ki se bodo začeli zdraviti z
apiksabanom, je treba za zagotovitev ustrezne antikoagulacije pred kardioverzijo dajati 5 mg dvakrat na dan vsaj 2,5 dneva
(5 enkratnih odmerkov). Če bolnik izpolnjuje merila za zmanjšanje odmerka, je treba režim odmerjanja zmanjšati na 2,5
mg apiksabana, ki ga dajemo dvakrat na dan vsaj 2,5 dneva (5 enkratnih odmerkov). Če je kardioverzija potrebna, preden
je mogoče dati 5 odmerkov apiksabana, je treba uporabiti 10 mg polnilni odmerek, čemur sledi 5 mg dvakrat na dan (5 mg
polnilni odmerek, čemur sledi 2,5 mg na dan pri bolnikih z izpolnjenimi merili za zmanjšanje odmerka). Polnilni odmerek
je treba dati vsaj 2 uri pred kardioverzijo. Pri vseh bolnikih, pri katerih se izvaja kardioverzija, je treba pred kardioverzijo
potrditi, da je bolnik jemal apiksaban, kot so mu ga predpisali. Bolniki z NVAF in akutnim koronarnim sindromom in/ali
perkutanim koronarnim posegom: izkušnje z zdravljenjem so omejene. 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 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, kadar
se nefrakcionirani heparin daje v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega
katetra, ali kadar se nefrakcionirani heparin daje med katetrsko ablacijo za atrijsko fibrilacijo). 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. Na voljo je učinkovina, ki deluje reverzibilno na zaviralno delovanje apiksabana na faktor Xa. 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. Bolniki z antifosfolipidnim sindromom: Uporaba peroralnih
antikoagulantov z neposrednim delovanjem, vključno z apiksabanom, pri bolnikih z anamnezo tromboze in diagnozo
antifosfolipidnega sindroma ni priporočljiva. Zlasti pri trojno pozitivnih bolnikih je zdravljenje v primerjavi z zdravljenjem z
AVK lahko povezano s povečano pogostnostjo ponavljajočih se trombotičnih dogodkov. 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, odsotnostjo encima
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, selektivni zaviralci privzema serotonina (SSRI)/zaviralci privzema serotonina in noradrenalina (SNRI) in NSAID:
pri sočasni uporabi z SSRI/SNRI, NSAID, acetilsalicilno kislino in/ali zaviralci P2Y12 je potrebna previdnost, saj ta zdravila
običajno povečajo tveganje za krvavitve. Zaviralci agregacije trombocitov ali trombolitične učinkovine povečajo tveganje za
krvavitve, zato sočasna uporaba teh zdravil z zdravilom Eliquis ni priporočljiva. 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 anemija, očesne krvavitve (vključno s krvavitvami v očesni veznici),
krvavitve, hematomi, hipotenzija (vključno s hipotenzijo med posegi), epistaksa, navzea, krvavitve v prebavilih, krvavitve v
rektumu, krvavitve iz dlesni, povečanje vrednosti gama-glutamiltransferaze, hematurija in kontuzije; pri VTEt pa anemija,
trombocitopenija, krvavitve, hematomi, epistaksa, navzea, krvavitve v prebavilih, krvavitve v ustih, krvavitve v rektumu,
krvavitve iz dlesni, povečanje vrednosti gama-glutamiltransferaze in alanin-aminotransferaze, kožni izpuščaj, hematurija,
nenormalne vaginalne krvavitve, urogenitalne krvavitve 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: Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja
za promet: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Irska.
Datum zadnje revizije besedila: 03.08.2020.
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
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“Samo za strokovno javnost”

Dodatna INDIKACIJA

PO SRCNO-ŽILNEM DOGODKU: DODATNA
ZAŠCITA BOLNIKA Z ZDRAVILOM PRALUENT®
Raziskava ODYSSEY OUTCOMES: kot dodatek k zdravljenju z največjimi
prenosljivimi odmerki potentnih statinov, PRALUENT® značilno zmanjša
tveganje za pojav pomembnega neželenega srčno-žilnega dogodka (MACE).
Ugotovljeno je tudi zmanjšanje umrljivosti zaradi vseh vzrokov.1,2*

MACE†

(primarni sestavljeni izid)

Celotna
populacija
(N=18.924)

Število bolnikov z
izhodiščno vrednostjo
h-LDL ≥ 2,6 mmol/L
(N=5.629) ‡

15

Smrtnost zaradi
vseh vzrokov
(sekundarni izid)

15

%

%*

RRR

HR 0,85 (95% CI 0,78; 0,93)
P = 0,0003

24%
RRR

HR 0,76 (95% CI 0,65; 0.87)
P vrednost za interakcijo: P = 0,09

RRR

HR 0,85 (95% CI 0,73; 0,98)

P = 0,0261, nominalna statistična značilnost

29%
RRR

(naknadna analiza)
HR 0,71 (95% CI 0,56; 0,90)

PRALUENT® pomembno zmanjša srcno-žilne dogodke in je
povezan z zmanjšanjem smrti iz vseh vzrokov.*§
* nominalna statistična značilnost po hierarhičnem testiranju (HR 0,85, 95% CI 0,73; 0,98).
† Pomemben neželeni srčno-žilni dogodek (MACE-plus), ki je obsegal smrt zaradi koronarne bolezni (KB), miokardni infarkt (MI) brez smrtnega izida, ishemično
možgansko kap s smrtnim izidom ali brez njega, ali nestabilno angino pektoris, ki je zahtevala sprejem v bolnišnico
‡
Naknadna analiza vnaprej določene podskupine bolnikov z izhodišnim h-LDL ≥ 2,6 mmol/l (N=5.629).
§
Zdravilo Praluent je bilo preiskušano v primerjavi s placebom, kot dodatek k zdravljenju z največjimi prenosljivimi odmerki potentnih statinov v obeh skupinah.
CI = interval zaupanja; HR = razmerje ogroženosti; PCSK9 = proproteinska konvertaza subtilizin/keksin tipa 9; RRR = relativno zmanjšanje tveganja
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA:
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila.
Ime zdravila in sestava: Praluent 75 mg, 150 mg in 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku in Praluent 75 mg in 150 mg 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. En napolnjeni injekcijski peresnik za enkratno uporabo vsebuje 300 mg alirokumaba v 2 ml raztopine. Alirokumab je humano monoklonsko protitelo IgG1, pridobljeno s tehnologijo rekombinantne DNA v celicah jajčnika kitajskega hrčka.
Terapevtske indikacije: Primarna hiperholesterolemija in mešana dislipidemija: 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 (h-LDL) 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. Izražena aterosklerotična srčno-žilna bolezen: Zdravilo
Praluent je indicirano pri odraslih bolnikih z izraženo aterosklerotično srčno-žilno boleznijo za zmanjšanje srčno-žilnega tveganja z znižanjem h-LDL, in sicer kot dodatek aktivnemu obvladovanju drugih dejavnikov tveganja: v kombinaciji z največjim toleriranim odmerkom statina, z drugimi zdravili za
zniževanje lipidov ali brez njih, ali samo ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje lipidov pri bolnikih, ki ne prenesejo statinov, ali pri katerih so statini kontraindicirani. Odmerjanje in način uporabe: Odmerjanje: Pred uvedbo alirokumaba je treba izključiti sekundarne vzroke hiperlipidemije ali
mešane dislipidemije. Običajni začetni odmerek alirokumaba je 75 mg subkutano enkrat na 2 tedna. Pri bolnikih, ki potrebujejo večje znižanje h-LDL (> 60 %), je zdravljenje mogoče začeti s 150 mg subkutano enkrat na 2 tedna ali s 300 mg subkutano enkrat na 4 tedne (mesečno). Odmerek
alirokumaba je mogoče prilagoditi posamezniku glede na njegove značilnosti, npr. izhodiščno koncentracijo h-LDL, 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 h-LDL, 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: Alirokumab je treba injicirati subkutano v stegno, trebuh ali nadlaket. Vsak napolnjen injekcijski peresnik ali vsaka napolnjena injekcijska brizga je samo za enkratno uporabo. Pri uporabi odmerka 300 mg je treba dati bodisi eno 300 mg injekcijo ali dve 150 mg injekciji zaporedoma na dve
različni mesti. Mesto injiciranja je priporočljivo ob vsakem injiciranju krožno menjati. Alirokumaba se ne sme injicirati v predele aktivne kožne bolezni ali poškodbe. Alirokumaba se na istem injekcijskem mestu ne sme uporabiti skupaj z drugimi zdravili za injiciranje. Bolnik si lahko alirokumab injicira
sam, ali mu ga injicira negovalec, potem ko oseba od zdravstvenega delavca dobi navodila o pravilnem načinu subkutanega injiciranja. Previdnostni ukrepi potrebni pred ravnanjem z zdravilom ali dajanjem zdravila: Pred uporabo je treba raztopino pustiti, da se ogreje na sobno temperaturo in ga
uporabiti, čim se ogreje. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Sledljivost: Z namenom izboljšanja sledljivosti bioloških zdravil je treba jasno zabeležiti ime in številko serije uporabljenega zdravila. 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. V obdobju po prihodu zdravila na trg so poročali o angioedemu. Če se pojavijo znaki ali
simptomi resne alergijske reakcije, je treba zdravljenje z alirokumabom končati in uvesti ustrezno simptomatsko zdravljenje. Okvara ledvic: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je treba alirokumab uporabljati previdno. Okvara jeter: Pri bolnikih s hudo okvaro jeter je treba alirokumab 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 h-LDL 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 alirokumaba 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: 19.08.2020.

SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST.
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten 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
MAT-SI-2000110 (09/20)

Z ljubeznijo do ljudi in medicine
Družba Servier je predana razvoju inovativnih zdravil za
bolezni, ki predstavljajo velik javnozdravstveni in družbeni problem.
Družba Servier, ki je organizirana kot fundacija, raziskavam in
razvoju namenja pomemben delež prometa (25 % letno).
Eno izmed glavnih področji raziskav so srčno-žilne bolezni:
• arterijska hipertenzija (različne kombinacije zdravilnih
učinkovin: perindopril, indapamid, amlodipin),
• srčno popuščanje (ivabradin),
• ishemična bolezen srca (ivabradin, trimetazidin).

Servier Pharma d. o. o.
Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, tel: 01 563 48 11, www.servier.si
Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije: oktober 2020 SRVC12021OG

Terme Šmarješke Toplice

CENTER ZA ZDRAVLJENJE
IN REHABILITACIJO BOLEZNI
SRCA IN OŽILJA

• Ishemična bolezen srca
• Stanja po operacijah na srcu in žilju
• Stanja po perkutanih posegih na srcu in žilju
Diagnostika bolezni srca in žilja
• Ambulantna kardiološka rehabilitacija
Terme Šmarješke Toplice
booking@terme-krka.eu | 08 20 50 300
www.terme-krka.si

Industrijska cesta 5 – 5000 Nova Gorica – www.bormiamed.com
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