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PREDGOVOR
Univerzalna definicija opredeli srčno popuščanje kot klinični sindrom s trenutnimi ali predhodnimi
simptomi in/ali znaki, ki jih povzroča strukturna in/ali funkcionalna srčna nenormalnost in je podkrepljena s povišanimi vrednostmi natriuretičnega peptida (NP) ali objektivnimi dokazi kardiogene
pljučne ali sistemske kongestije z diagnostičnimi preiskavami. Veliko je novosti pri zdravljenju srčnega
popuščanja zlasti glede zdravil: sakubitrila/valsartana, zaviralcev SGLT2, antagonistov mineralokortikoidnih receptorjev, železove karboksimaltoze, topnih aktivatorjev gvanilat ciklaze in aktivatorjev
srčnega miozina.
Koronarna bolezen je pomemben vzrok srčnega popuščanja, predstavili bomo nove možnosti zdravljenja
in preprečevanja aterosklerotične bolezni srca. Predstavljeno bo novo in prvo zdravilo iz skupine zdravil,
ki uporabljajo tehnologijo sintetične majhne moteče RNA (siRNA). Inclisiran je nova, sintetična, majhna
moteča dvoverižna RNA (siRNA) molekula, ki zavira znotrajcelično sintezo PCSK9 v hepatocitih, kar
vodi do zmanjšanja koncentracij PCSK9 in koncentracij LDL holesterola v plazmi.
Število bolnikov z boleznijo srčnih zaklopk se bo v naslednjem desetletju povečalo. Zdravljenje bolezni
srca – predvsem bolezni srčnih zaklopk – bo predstavljalo eno glavnih področij za izboljšanje pričakovane življenjske dobe in kakovosti življenja pri starajoči se populaciji. Področje perkutane zamenjave in
popravila zaklopk se je hitro razvijalo v zadnjem desetletju, perkutano zdravljenje zaklopk srca je eno
najhitreje razvijajočih se področij kardiologije. Perkutani posegi pri boleznih srčnih zaklopk so alternativa kirurškim operacijam, ki omogočajo posege pri bolnikih z velikim tveganjem ob znatno zmanjšani
obolevnosti in umrljivosti po opravljenem posegu. Perkutano zdravljenje je možnost za bolnike, ki niso
kandidati za kirurško zdravljenje. Raziskave, ki so uporabile ocene kirurškega tveganja za določanje izbora bolnikov, so dokazale, da je perkutana vstavitev umetne aortne zaklopke (TAVI) boljša od zdravljenja
z zdravili pri bolnikih z izjemno velikim tveganjem in ni slabša od kirurške vstavitve umetne zaklopke
(SAVR) pri bolnikih z velikim tveganjem in bolnikom s srednje velikim tveganjem v obdobju 5 let po
posegu. Rezultati novejših raziskav PARTNER 3 in Evolut Low Risk kažejo, da TAVI ni slabši od SAVR
pri izbranih bolnikih z nizkim tveganjem v 2-letnem obdobju po posegu.
Antitrombotično zdravljenje bolnikov pri in po možganski kapi, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, pri
bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami, pri bolnikih z globoko vensko trombozo, pri bolnikih s pridruženo koronarno boleznijo in pri bolnikih s Covid - 19 boleznijo in po njej, zahteva pogosto odgovore
na zapletena vprašanja in težke odločitve. Predstavljene so nove smernice in odgovori na vprašanja, ki
nam jih prinaša vsakodnevno klinično delo.
Vabilo, program srečanja in zborniki so dosegljivi 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, Astra Zeneca, Bayer, Berlin - Chemie, Boehringer - Ingelheim, Bormiamed, Cardiomedical, EwoPharma, Kefo, Krka, Krka Terme, Lek, Mark Medical, Medica, Medtronic, Mylan - Viatris,
Novartis, Orion Pharma, Pfizer, Pro-Gem, Swixx Biopharma, Sava Turizem in Servier se zahvaljujemo
za podporo pri izvedbi strokovnega srečanja.

Novo mesto, 26.03.2022		

		

Matjaž Bunc in Iztok Gradecki
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ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA Z ZMANJŠANIM
IZTISNIM DELEŽEM Z VSADNIMI ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI:
S KATERIMI IN KDAJ?
Igor Zupan

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

Izvleček
Vsadne elektronske naprave za elektrostimulacijo srca so revolucionarno spremenile zdravljenje v kardiologiji in imajo svoje mesto tako v nacionalnih kot mednarodnih smernicah na področju zdravljenja
bradikardij, tahi-aritmij in kroničnega srčnega popuščanja zaradi sistolične disfunkcije levega prekata.
Srčni spodbujevalniki so povezani z izboljšanjem kakovosti življenja pri bolnikih s sindromom bolnega
sinusnega vozla ter zmanjšanjem obolevnosti in umrljivosti pri bolnikih z atrio-ventrikularnim blokom.
Pri bolnikih s simptomatskim srčnim popuščanjem, iztisnim deležem levega prekata < 35 % in trajanjem kompleksa QRS > 130 ms, resinhronizacijska elektrostimulacija srca (CRT) zmanjša umrljivost
in obolevnost ter izboljša kakovost življenja. V določenih skupinah kardioverter defibrilator (ICD) lahko zmanjša umrljivost pri tistih z nevarnimi prekatnimi tahiaritmijami. V avgustu 2021 so izšle nove
smernice evropskega kardiološkega združenja (ESC) in evropskega združenja za motnje srčnega ritma
(EHRA). V prispevku povzemamo ključne novosti in spremembe v diagnostiki in zdravljenju tovrstne
patologije.

Srčno popuščanje in spodbujevalniki
Kljub dokazanemu zmanjšanju umrljivosti in koristim glede kvalitete življenja, implantacija srčnega
spodbujevalnika z dolgotrajnim spodbujanjem v apeksu desnega prekata lahko pri nekaterih posameznikih škoduje funkciji levega prekata. Stimulacija iz apeksa desnega prekata je že vrsto let standardna in uveljavljena praksa, vendar je sedaj jasno, da je omenjeni način stimulacije potrebno omejiti, kjer
je to le mogoče.

Stimulacija iz desnega prekata zaradi bradikardije
Stimulacija iz desnega prekata zaradi bradikardije je lahko potencialni substrat za nastanek disfunkcije
levega prekata. Opazovalne kohortne študije, ki so primerjale preddvorno in prekatno stimulacijo, so
potrdile povezavo z večjo incidenco srčnega popuščanja in atrijske fibrilacije. Neorganizirana aktivacija
prekatov kot posledica stimulacije iz desnega srca povzroča škodljive strukturne, hemodinamične in
nevro-hormonske spremembe, ki so povezane s pojavom neželenih kliničnih izidov. V odgovor so proizvajalci srčnih spodbujevalnikov razvili algoritme, namenjene zmanjšanju nepotrebne stimulacije. Pri
bolnikih, pri katerih je prekatna stimulacija vendarle neizogibna, so bolj primerna alternativna mesta
za spodbujanje septuma desnega prekata, iztočnega trakta desnega prekata, Hisovega snopa ali levega
kraka prevodnega sistema srca.
Zanimivo pa je, da metaanaliza 754 bolnikov (Shimony et al.) iz 14 randomiziranih študij, kjer so primerjali apikalno spodbujanje iz desnega prekata z neapikalnim, ni pokazala razlik v nobenem merilu
kakovosti življenja, funkcionalnih testih (prehojena razdalja in najvišja poraba kisika) in tudi ne v sto-
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pnjah obolevnosti ali umrljivosti. Koristen učinek glede funkcije levega prekata je bil le pri bolnikih z
okvarjenim delovanjem levega prekata (LVEF ≤ 45 %). V odsotnosti klinične koristi je zato potrebno pretehtati, za kateri način stimulacije se odločimo, saj sta pri septalni stimulaciji in neposredni stimulaciji
Hisovega snopa stabilnost elektrode in možnost ustreznega zaznavanja manj zanesljivi v primerjavi z
apikalnim srčnim spodbujanjem iz desnega prekata.
*Bolezen sinusnega vozla in DDD stimulacija
Pri bolnikih z disfunkcijo sinusnega vozla in srčnim spodbujevalnikom tipa DDD se priporoča zmanjšanje
nepotrebne ventrikularne stimulacije s pomočjo ustreznega programiranja.
*Stimulacija prevodnega sistema srca
Spodbujanje prevodnega sistema srca (ki vključuje Hisov snop in spodbujanje področja levega snopa) bo
verjetno v prihodnosti igralo vse večjo vlogo, vendar je potrebno počakati na rezultate randomiziranih
raziskav glede varnosti in učinkovitosti.
*Prirojeni AV blok
Vsi bolniki s prirojenim srčnim blokom ne potrebujejo elektrostimulacije, še posebej, če so asimptomatski. Profilaktična stimulacija je indicirana pri asimptomatskih bolnikih s katerim koli od naslednjih
dejavnikov tveganja: 1) povprečni dnevni srčni utrip < 50 utripov na minuto, 2) prekinitve > 3 - kratna
dolžina ciklusa ventrikularnega ubežnega ritma, 3) idioventrikularni ritem s širokimi kompleksi QRS,
4) podaljšan interval QT ali 5) kompleksna prekatna ektopija. Klinični simptomi, kot so sinkopa, pre
- sinkopa, srčno popuščanje ali kronotropna insuficienca, so indikacije za implantacijo srčnega spodbujevalnika.

Spodbujanje srca pri kroničnem srčnem popuščanju
Skoraj 50 % bolnikov s srčnim popuščanjem in sistolično disfunkcijo levega prekata ima motnje prevajanja, kot je na primer levokračni blok (LBBB). Disinhrono krčenje, ki nastane kot posledica, ustvari znatno povečanje dela miokarda. Učinek je še posebej pomemben v prisotnosti sistolične disfunkcije levega
prekata, kjer disinhronija poslabša situacijo, kar vodi do zvečanja obolevnosti in umrljivosti. Vse to je
privedlo do koncepta resinhronizacijske stimulacije (CRT), kjer lahko s pomočjo stimulacije izboljšamo
zakasnitev prevodnosti ter zmanjšamo disinhrono krčenje levega prekata.
Prelomne študije Cazeaua, Auricchia in Kassa so pokazale ugodne učinke večtočkovne stimulacije, kar
je vodilo v kasnejšo resinhronizacijsko stimulacijo srca. Čeprav takšno zdravljenje zmanjšuje obolevnost
in umrljivost zaradi srčnega popuščanja, je okoli 35 % implantiranih bolnikov neodzivnih na terapijo. V
izogib zapletom in stroškom zdravljenja skušamo z bolj natančno selekcijo bolnikov vnaprej predvideti
odziv na zdravljenje.
*Resinhronizacijska stimulacija (CRT)
CRT se priporoča simptomatskim bolnikom s srčnim popuščanjem (HF) v sinusnem ritmu z iztisno
frakcijo LV (LVEF) ≤ 35 %, trajanjem kompleksa QRS ≥ 150 ms in levokračnim blokom (LBBB). CRT
je možen pri simptomatskih bolnikih s srčnim popuščanjem v sinusnem ritmu z LVEF ≤ 35 %, trajanjem kompleksa QRS 130 - 149 ms in morfologijo LKB. CRT je prav tako možen pri bolnikih s srčnim
popuščanjem v sinusnem ritmu z LVEF ≤ 35 % in trajanjem kompleksa QRS ≥ 150 ms in morfologijo
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QRS, ki ni LKB. CRT je možen pri bolnikih s srčnim popuščanjem in LVEF ≤ 35 % v razredih III ali IV po
NYHA, če so v atrijski fibrilaciji (AF) in imajo trajanje kompleksa QRS ≥ 130 ms, če je prisotna zanesljiva
biventrikularna stimulacija. V primeru nepopolne biventrikularne stimulacije (< 90 – 95 %) je potrebna
ablacija AV vozla.

CRT pri bolnikih z že obstoječo stimulacijo iz desnega prekata
Pri bolnikih s stalnimi srčnimi spodbujevalniki v desnem prekatu obstaja povečano tveganje za disfunkcijo levega prekata in srčno popuščanje, ki naj bi bila posledica dolgotrajne disinhronije, inducirane z
apikalnim srčnim spodbujanjem desnega prekata. Na mednarodni ravni predstavljajo »nadgradnje« srčnih spodbujevalnikov med 23 % in 28 % vseh implantacij CRT, kljub temu, da je bil ta pristop testiran le
pri majhnih, večinoma nerandomiziranih raziskavah. Vsi udeleženci teh študij so imeli konvencionalne
indikacije za spodbujanje ob bradikardiji (večinoma AV blok), simptome srčnega popuščanja (razred II –
IV po NYHA) in LVEF < 50 %. V primerjavi s klasično stimulacijo so imeli bolniki po nadgradnji manj
hospitalizacij, izboljšalo se je delovanje levega prekata in simptomatika. Kljub pomanjkanju dokončnih
podatkov iz velikih randomiziranih kontrolnih preizkušanj, se kopičijo dokazi, da imajo bolniki z visokim odstotkom stimulacije iz desnega prekata, znižano sistolno funkcijo levega prekata, simptomi
srčnega popuščanja, korist od nadgradnje v CRT.

Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD)
Kljub znatnemu zmanjšanju umrljivosti, bolezni srca in ožilja ostajajo glavni razlog za približno 17 milijonov smrti na svetu, od tega je približno 25 % nenadnih srčnih smrti. Terapija z ICD pri bolnikih s
sistemsko disfunkcijo levega prekata (LVEF < 35 %) v primarni preventivi velja za učinkovito terapijo preprečevanja nenadne srčne smrti in je prisotna v vseh smernicah. Vendar pa se tudi na področju
terapije z ICD porajajo novi izzivi in upravičenost implantacije. Sodobna farmakološka in resinhronizacijska terapija znatno zmanjšata incidenco nenadne smrti, medtem ko je tudi vse bolj jasno, da pri
bolnikih s težjim potekom srčnega popuščanja in sočasnimi boleznimi, aritmija tvori veliko manjši delež
celotne umrljivosti v primerjavi z incidenco smrti zaradi poslabšanja srčnega popuščanja. Enak vzorec
je pri bolnikih s hudimi simptomi srčnega popuščanja (NYHA IV), odpornim na standardno zdravljenje
in neprimernim za napredovalo terapijo, saj je smrtnost pri teh bolnikih večinoma posledica srčnega
popuščanja. Končno je zdravljenje z ICD malo verjetno, da bo prineslo kakršno koli korist pri tistih s
pomembnimi sočasnimi boleznimi in prognozo preživetja manj kot 1 leto. Prav tako je polemika, ali pri
bolnikih z izboljšanjem LVEF na > 35 %, ki niso nikoli prejeli šoka defibrilatorja, zamenjati ICD, potem
ko se je originalni generator izpraznil. Nedavni podatki kažejo na večjo korist implantacije ICD pri tistih
z ishemično etiologijo, ne pa v enaki meri pri tistih z neishemično etiologijo, zaradi večjega tveganja za
aritmijo pri tistih z ishemično boleznijo srca.

Srčno resinhronizacijsko zdravljenje (CRT) za popoln srčni blok
SSrčno popuščanje ali asimptomatsko sistolično disfunkcijo levega prekata opazimo pri do 40 % bolnikov s trajnim srčnim spodbujanjem, in se nanaša na odstotek stimulacije iz desnega prekata in srčno-žilne komorbidnosti. Ali bi morali tisti, ki bodo izpostavljeni visokim odstotkom stimulacije iz desnega
prekata, že v samem začetku prejeti CRT, ni znano. V raziskavi BLOCK-HF so randomizirali bolnike z
LVEF ≤ 50 % in domnevo o velikem volumnu stimulacije iz desnega prekata na skupino s CRT napravami
(n = 349) in skupino s klasično RV stimulacijo (n = 342). Primarni cilj je bila celokupna umrljivost zaradi
vseh vzrokov, poslabšanje srčnega popuščanja, ki je zahtevalo parenteralni diuretik ali povečanje inde-
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ksa končnega sistoličnega volumna levega prekata > 15 % od izhodišča. Primarni cilj je bil manj pogost
(53 %) pri biventrikularni stimulaciji kot v skupini z RV stimulacijo (64 %). Podobni izidi so bili v raziskavi BIOPACE. Ali je CRT zdravljenje izbire za popoln srčni blok zaenkrat ni povsem jasno dokazano.

Zaključek
Napredek zdravljenja je bistveno izboljšal rezultate pri srčnem popuščanju in implantabilne naprave
so pri tem odigrale ključno vlogo. Trdni dokazi kažejo, da dopolnjujejo farmakološko zdravljenje in prispevajo k zmanjšanju umrljivosti pri kroničnem srčnem popuščanju. CRT je uveljavljeno in potentno
zdravljenje za bolnike s simptomatskim srčnim popuščanjem in širokimi kompleksi QRS. Delo na tem
področju bi moralo temeljiti na izboljšanju že uspešne terapije s prilagajanjem delovanja glede na posameznika. ICD so tudi uspešna terapija za nekatere, vendar ne vse bolnike s srčnim popuščanjem. Delo na
tem področju bi se moralo osredotočiti na ugotavljanje, kdo ima veliko tveganje za nenadno srčno smrt
in zato največjo korist od ICD. Implantacija katere koli srčne naprave ostaja invaziven in potencialno zapleten postopek z visokimi stroški in občutnim tveganjem bolnika. Treba je narediti vse, da zagotovimo
največjo korist posameznikom in celoti.

*smernice ESC 2021 za srčno spodbujanje in resinhronizacijsko zdravljenje

Slika 1. Implantabilne naprave pri srčnem popuščanju – ključni terapevtski cilji
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KAJ BI MORAL VSAK ZDRAVNIK VEDETI O SRČNEM
POPUŠČANJU Z OHRANJENIM IZTISNIM DELEŽEM
LEVEGA PREKATA?
David Bele

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

POVZETEK
O srčnem popuščanju z ohranjenim iztisnim deležem (HFpEF) govorimo pri bolnikih, ki imajo simptome
ali znake srčnega popuščanja, iztisni delež levega prekata >50 % in dokazano strukturno ali funkcijsko
nepravilnost srca, ki vodi v diastolično disfunkcijo in povišan polnilni tlak levega prekata. Simptomi
srčnega popuščanja so podobni ne glede na iztisni delež levega prekata. Bolniki s HFpEF so pogosteje
starejši, ženskega spola in imajo več komorbidnosti. Različni fenotipi HFpEF imajo različne patofiziološke mehanizme in zahtevajo različno zdravljenje. Diagnostika HFpEF je težavna, predlagani so različni
kazalniki in diagnostični algoritmi (npr. HFA PEFF), ki nam pomagajo priti do diagnoze. Do nedavnega
nismo imeli zdravil, ki bi dokazano zmanjšala umrljivost bolnikov s HFpEF. V zadnjem letu se je zgodil
preboj z dokazom učinkovitosti empagliflozina za zmanjševanje kardiovaskularne umrljivosti in hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja. Ključno pri zdravljenju HFpEF je zdravljenje osnovne bolezni, ki je
privedla do razvoja srčnega popuščanja.

UVOD
Srčno popuščanje je klinični sindrom, ki ga zaznamujejo značilni simptomi (zadihanost, otekanje nog,
hitra utrudljivost) in znaki (povišan jugularni tlak, poki nad pljuči, periferni edemi). Do njega pride
zaradi strukturne ali funkcijske nepravilnosti srca, ki vodi v povišan polnilni tlak ali zmanjšan minutni
volumen srca v mirovanju ali obremenitvi.
Srčno popuščanje običajno delimo v več fenotipov glede na meritev iztisnega deleža levega prekata
(LVEF). Raziskave o zdravljenju srčnega popuščanja z zdravili ali mehansko podporo so namreč bolnike vključevale na podlagi LVEF. Večina raziskav je tako za definicijo srčnega popuščanja z ohranjenim
iztisnim deležem (HFpEF – ang. Heart Failure with Preserved Ejection Fraction) uporabila LVEF > 50 %.
Temu sledijo tudi aktualne smernice Evropskega združenja za kardiologijo. (1) Skupina za slikovne preiskave pri Evropskem združenju za kardiologijo (EACVI) sicer definira normalen iztisni delež za moške
nad 52 % in za ženske nad 54 %.
Namen prispevka je predstaviti pomembna dejstva o diagnostiki in zdravljenju HFpEF.
1. Kaj sploh je srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem?
O srčnem popuščanju z ohranjenim iztisnim deležem govorimo pri bolnikih, ki izpolnjujejo naslednje
kriterije:
- imajo značilne simptome in/ali znake srčnega popuščanja,
- imajo iztisni delež levega prekata 50 % ali več,
- imajo dokazano strukturno ali funkcijsko nepravilnost srca, ki vodi v diastolično disfunkcijo in povišan
polnilni tlak in/ali povišane natriuretične peptide.
Pri tem velja poudariti, da so znaki srčnega popuščanja v zgodnji fazi bolezni in optimalno zdravljenih
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bolnikih lahko odsotni. (1) Kongestija in hemodinamska odstopanja v sklopu srčnega popuščanja lahko
včasih postanejo očitni šele ob obremenitvi, kar še posebej velja za bolnike s HFpEF. (2)
Pri bolnikih, ki imajo v začetku znižan LVEF (pod 40 %), ki se kasneje popravi in je višji od 50 %, govorimo o srčnem popuščanju z izboljšanim iztisnim deležem in ne o HFpEF. Te bolnike namreč zdravimo
enako kot tiste z znižanim LVEF.
Posebno pozornost moramo nameniti bolnikom z zelo visokim iztisnim deležem levega prekata (nad 65
– 70 %), saj je lahko tako visok iztisni delež posledica zmanjšanja diastoličnega volumna levega prekata.
Pri teh bolnikih je nujno iskanje osnovne patologije, kot sta amiloidoza srca ali hipertrofična kardiomiopatija. (1)
2. Klinična slika HFpEF
Simptomi in znaki srčnega popuščanja so podobni ne glede na iztisni delež levega prekata. Tipični simptomi vključujejo dispnejo, hitro utrudljivost in otekanje nog. Simptomi in znaki so navedeni v tabeli 1.
3. Značilnosti bolnikov s HFpEF
Za razliko od srčnega popuščanja z znižanim iztisnim deležem, so bolniki s HFpEF pogosteje starejši,
ženskega spola, prekomerno težki. Pogosteje imajo arterijsko hipertezijo, sladkorno bolezen, motnje
dihanja v spanju, anemijo, pomanjkanje železa. V skupini bolnikov s HFpEF se pogosteje pojavljajo atrijska fibrilacija, kronična ledvična bolezen in druge ne-kardiovaskularne bolezni (bolezni ščitnice, motnje
dihanja v spanju itd.). (1, 3)
Osnovni mehanizmi, ki prizadenejo miokard pri HFpEF, so hipertrofija miocitov, sistolična in diastolična disfunkcija, intersticijska fibroza, vnetje, povečan oksidativni stres in endotelijska disfunkcija. Kardiovaskularni patofiziološki procesi vključujejo povečan sistemski žilni upor, togost arterij, zmanjšano
longitudinalno krčenje levega prekata, okvarjeno zgodnjo diastolično relaksacijo, zmanjšano podajnost
levega prekata, okvarjeno funkcijo desnega prekata in kronotropno insuficienco.
Pacienti imajo pogosto zmanjšano rezervo za povečanje utripnega volumna, srčne frekvence in s tem
minutnega volumna. Običajno imajo povišan polnilni tlak v mirovanju ali ob obremenitvi in lahko razvijejo retenco tekočine. Zmanjšana zmogljivost je povezana s kronotropno insuficienco, visokim zagozditvenim tlakom, zmanjšano arterijo-vensko razliko za kisik (ki kaže na nezadostno perfuzijo skeletnih
mišic), zmanjšanim povečanjem utripnega volumna in pljučno hipertenzijo. (3)
Možnih vzrokov za razvoj HFpEF je več. Patofiziologija različnih oblik HFpEF se razlikuje in različne oblike HFpEF zahtevajo različno zdravljenje. Zato je pri HFpEF ob postavitvi diagnoze ključnega pomena
tudi iskanje vzroka za razvoj srčnega popuščanja.
Poslabšanje srčnega popuščanja pogosto sprožijo obremenitev s tekočino ali natrijem, aritmije (npr.
atrijska fibrilacija s tahikardnim odgovorom prekatov), neurejena arterijska hipertenzija, ishemija miokarda, anemija, okužbe itd.
Posebej velja opozoriti na amiloidozo srca. Nanjo pomislimo pri bolnikih z nizko normalnim krvnim
tlakom in anamnezo arterijske hipertenzije, intoleranci na blokatorje beta ali inhibitorje angiotenzinske
konvertaze, obojestranskem sindromu karpalnega kanala. Značilna je nizka voltaža QRS v EKG in ultrazvočne najdbe, kot so zadebeljen medprekatni pretin, posteriorna stena levega prekata ali prosta stena
desnega prekata, povečana preddvora, perikardni izliv in zadebelitve zaklopk.
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4. Diagnostični algoritem HFpEF
Diagnostika HFpEF ostaja težavna. Predlagani so bili številni diagnostični kriteriji, ki se močno razlikujejo po občutljivosti in specifičnosti.

Izključiti moramo bolezni, ki lahko posnemajo HFpEF: bolezni pljuč, anemija, debelost, dekondicioniranje.
Smernice ESC iz leta 2021 pri vseh bolnikih s sumom na srčno popuščanje priporočajo opraviti naslednje
preiskave:
- EKG: lahko razkrije aritmije (npr. atrijsko fibrilacijo), zobce Q, znake hipertrofije levega prekata, razširjen kompleks QRS. Vse te najdbe pomenijo večjo verjetnost srčnega popuščanja.
- Določitev natriuretičnih peptidov (BNP, NT-proBNP): nizke vrednosti pomenijo majhno verjetnost,
da gre pri bolniku za srčno popuščanje.
- Laboratorijske preiskave (sečnina, kreatinin, elektroliti, hemogram, hepatogram, ščitnična funkcija)
pomagajo ločiti srčno popuščanje od drugih stanj, pomagajo pri oceni prognoze in uvajanju terapije.
- UZ srca je ključna preiskava za oceno srčne funkcije. Poleg ocene iztisnega deleža levega prekata služi
tudi za oceno velikosti srčnih votlin, diastolične funkcije levega prekata, regionalnih motenj krčenja,
oceno tlakov v pljučni cirkulaciji in kompetence srčnih zaklopk.
- RTG prsnih organov služi pri diferencialni diagnozi dispneje, pokaže pa lahko tudi znake srčnega
popuščanja (povečana srčna senca, znaki kongestije pljuč).
Za diagnostiko HFpEF smernice ESC priporočajo poenostavljen pragmatičen pristop, ki poudarja pomen ultrazvočnih meritev - velikosti levega atrija, velikost E vala preko mitralne zaklopke, hitrost vala
S na tkivnem doplerju, razmerje E/E' – saj so to ključne spremenljivke, ki pomenijo večjo kardiovaskularno smrtnost. Za diagnozo HFpEF morajo biti prisotni simptomi in znaki srčnega popuščanja, LVEF
mora biti vsaj 50 % ali več, prisotne morajo biti strukturne ali funkcijske nepravilnosti, ki so skladne
s prisotnostjo diastolične disfunkcije oz. povišanega polnilnega tlaka levega prekata (v to kategorijo
spada tudi povišan proBNP).
Kadar smo v dvomih glede diagnoze, si pomagamo z dodatnimi preiskavami, kot so kardiopulmonalno
obremenitveno testiranje in invazivne hemodinamske preiskave. Invazivno zmerjen zagozditveni tlak
(PCWP) nad 15 mmHg v mirovanju ali nad 25 mmHg ob obremenitvi oz. končni diastolni tlak nad
16 mmHg v mirovanju so običajno dovolj za postavitev diagnoze HFpEF. Ker invazivne preiskave niso
vedno dostopne in predstavljajo določeno tveganje, smernice poudarjajo pomen neinvazivno izmerjenih
kazalcev zvišanega polnilnega tlaka – več kot jih je prisotnih, večja je verjetnost diagnoze HFpEF. (1)
Nekoliko bolj zapleten je diagnostični postopek, ki ga predlaga Heart Failure Association (HFA), prikazan
je na sliki 1. Ta diagnostični pristop se začne z oceno predtestne verjetnosti na podlagi anamneze in
osnovnih preiskav (t.i. korak P). Ta je namenjena prepoznavi pacientov s potencialno diagnozo HFpEF
in izključevanju drugih specifičnih vzrokov za bolnikove težave. Pacienti z verjetnim HFpEF so tako
tisti s tipičnimi demografskimi značilnostmi (starejši, ženske, itd.), ohranjenim LVEF na UZ srca, povišanimi natriuretičnimi peptidi ali atrijsko fibrilacijo. Sledi korak E, ki vključuje natančno ultrazvočno
oceno (uporabljamo kombinacijo različnih meritev) in določitev natriuretičnih peptidov, če to ni bilo
storjeno že prej. Pomagamo si s točkovnikom HFA PEFF, ki vključuje funkcijske in morfološke najdbe ter
vrednosti biomarkerjev, prikazuje ga slika 2. Vsak od kriterijev prispeva 2 točki (če je pozitiven eden ali
več od major kriterijev) ali 1 točko, če je prisoten eden ali več od minor (in nobeden od major) kriterijev.
Največje možno število točk je tako 6. Če bolnik zbere 5 točk ali več, je diagnoza HFpEF postavljena. Bolniki, ki zberejo 2 - 4 točke, potrebujejo dodatne preiskave (korak F1). Korak F1 vključuje obremenitvene
preiskave (npr. obremenitveni UZ srca). Zadnji korak (F2) pa je namenjen iskanju specifične etiologije
HFpEF po postavitvi diagnoze. (3)
5. Zdravljenje HFpEF
Hipervolemijo zdravimo z diuretiki, običajno uporabljamo diuretike zanke.
Do nedavnega nismo imeli zdravil, ki bi prepričljivo zmanjšala umrljivost bolnikov s HFpEF, smo pa vi-
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deli napredek pri posameznih specifičnih fenotipih bolnikov. Nobena od večjih randomiziranih raziskav
ni dosegla svojih primarnih ciljev, med te spadajo PEP-CHF (perindopril), CHARM-Preserved (kandesartan), I-PRESERVE (irbesartan), TOPCAT (spironolakton), DIG-Preserved (digoksin), PARAGON-HF
(sakubitril/valsartan). Kandesartan in spironolakton sta zmanjšala število hospitalizacij zaradi srčnega
popuščanja, sakubitril/valsartan pa je pokazal trend zmanjšanja hospitalizacij. Nebivolol je v študiji
SENIORS sicer pomembno zmanjšal skupno umrljivost in hospitalizacije zaradi kardiovaskularnih
dogodkov, vendar je bilo v študijo vključenih le okrog 15 % bolnikov z LVEF nad 50 %. (1)
Čeprav nimamo dokazov o učinkovitosti pri HFpEF, pa ima precejšen delež bolnikov s HFpEF arterijsko
hipertenzijo ali koronarno bolezen in so že zaradi tega zdravljeni z inhibitorji ACE, sartani, blokatorji
beta in antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev.
Ravno ob izidu aktualnih smernic ESC za zdravljenje srčnega popuščanja so bili objavljeni rezultati raziskave EMPEROR-PRESERVED, ki je dokazala, da zdravljenje z empagliflozinom pomembno zmanša
srčno-žilno umrljivost in prvo hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja. (4)
Poleg farmakološkega zdravljenja so potrebni tudi nefarmakološki ukrepi: priporoča se zmanjšanje telesne teže pri pretežkih bolnikih in redna fizična aktivnost. Nujno je prepoznavanje dejavnikov tveganja
in etiologije HFpEF ter pridruženih bolezni in njihovo zdravljenje (arterijska hipertenzija, koronarna
bolezen, amiloidoza).

ZAKLJUČEK
HFpEF ni zgolj ena diagnoza, temveč tako poimenujemo spekter različnih fenotipov bolezni, ki se kažejo
s simptomi in znaki srčnega popuščanja. Diagnostika HFpEF je težavna, pri njej si pomagamo z različnimi diagnostičnimi kriteriji. Pomembno je izključevanje drugih bolezni, ki se lahko kažejo na podoben
način. Po postavitvi diagnoze je ključnega pomena opredelitev etiologije HFpEF, saj v določenih primerih bolezen lahko učinkovito zdravimo. Na splošno za zdravljenje HFpEF nimamo veliko dokazano
učinkovitih načinov zdravljenja, preboj se je zgodil v zadnjem letu z dokazom učinkovitosti empagliflozina. Ravno zato, ker smo ob razvitem HFpEF omejeni s terapevtskimi možnostmi, je ključno zgodnje
prepoznavanje in zdravljenje bolezni, ki bi sicer vodile v razvoj srčnega popuščanja.
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Simptomi

Znaki

Tipični

Boolj specifični

Zadihanost

Povišan jugularni tlak

Ortopneja

Hepatojugularni refluks

Zmanjšana telesna zmogljivost

Tretji srčni ton

Utrujenost, daljši čas okrevanja po aktivnosti

Lateralno premaknjen iktus

Otekanje nog
Atipični

Manj specifični

Nočni kašelj

Pridobivanje teže (> 2 kg/teden)

Piskanje

Izguba teže (pri napredovalem HF)

Občutek napihnjenosti

Kaheksija

Zmedenost

Srčni šumi

Depresija

Periferni edemi

Palpitacije

Krepitacije nad pljuči

Omotica

Plevralni izliv

Sinkopa

Tahikardija
Nereden pulz
Tahipneja
Cheyne-Stokesovo dihanje
Hepatomegalija
Ascites
Hladne ekstremitete
Oligurija

Tabela 1: Simptomi in znaki srčnega popuščanja
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Slika 1: Diagnostični algoritem HFpEF (vir: 3)
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Slika 2: Točkovnik HFA-PEFF (vir: 3)

ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA Z OHRANJENIM
IZTISNIM DELEŽEM: KLINIČNE ZNAČILNOSTI IN USMERJENO
ZDRAVLJENJE NA FENOTIP BOLNIKA
Iztok Gradecki

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

Sindrom srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem (HFpEF) je posledica medsebojnega delovanja genetske predispozicije, dejavnikov življenjskega sloga, staranja in velikega bremena povezanih
komorbidnosti, pri čemer vsaka bolezen prispeva k različnim nepopolno razumljenim patofiziološkim
procesom. Razumevanje patofizioloških procesov zaplete dodatno dejstvo, da so pridružene bolezni v
svojem poteku in patofiziološki procesi prisotni v različni stopnji pri posameznih bolnikih.
Zdravljenje z različnimi zdravili in ustrezne spremembe življenjskega sloga olajšajo in izboljšajo zdravstveno stanje bolnikov s HpEF. Zdravljenje je mogoče prilagoditi prepoznavnim skupinam bolnikov
glede na njihove pridružene bolezni in klinična stanja, te skupine imenujemo klinični fenotipi HFpEF.
Razlikujejo se glede na prisotnost prevladujočih simptomov in/ali prevladujočih komorbidnih bolezenskih stanj. Klinični fenotipi HFpEF pa se razvijejo iz skupin bolnikov, ki jih prepoznamo zaradi skupnih
lastnosti in kliničnih značilnosti.
Ključni koncept zdravljenja HFpEF je, da je motnja zelo heterogena in se lahko manifestacije srčnega popuščanja od bolnika do bolnika izrazito razlikujejo tudi znotraj specifične populacije bolnikov s HFpEF.
Najpogostejši predisponirajoči fenotipi za nastanek HFpEF so :
1. prekomerna telesna teža, debelost, metabolični sindrom, sladkorna bolezen tipa 2
2. arterijska hipertenzija
3. kronična ledvična bolezen
4. aterosklerotična koronarna bolezen
Predisponirajoči fenotipi se lahko sčasoma razvijejo v sindrom HFpEF in se največkrat izrazijo v enega
od kliničnih fenotipov HFpEF, najbolj pogosti so:
1. HFpEF s pljučno kongestijo
2. HFpEF z aterosklerotično koronarno boleznijo
3. HFpEF s kronotropno inkompetenco
4. HFpEF z atrijsko fibrilacijo
5. HFpEF z boleznijo srčnih zaklopk
6. HFpEF ob velikem minutnem volumnu srca
7. HFpEF z oslabelostjo skeletnih mišic
8. HFpEF s popuščanjem desnega prekata
9. HFpEF ob hudi hipertrofiji levega prekata
10. HFpEF pri bolnikih s sindromom obstruktivne dispneje v spanju

Zdravljenje HFpEF
Pri bolnikih s HFpEF so cilji zdravljenja zmanjšati simptome srčnega popuščanja, izboljšati funkcionalno
stanje in zmanjšati tveganje za zdravljenje v bolnišnici ali smrt bolnika. Prepričljivih dokazov, da farmakološko zdravljenje, dieta ali drugi posegi bistveno zmanjšajo tveganje umrljivosti pri bolnikih s HfpEF, ni.
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Bolniki s HFpEF in ugotovljeno preobremenitvijo z volumnom tekočine potrebujejo diuretično terapijo
pred začetkom zdravljenja z drugimi zdravili. Vrsta in odmerek diuretikov Henleyeve zanke sta odvisna
od velikosti volumske preobremenitve.

Zdravila prvega izbora
Pri bolnikih s simptomi HFpEF in povišanim BNP, ki imajo simptome od II. do III. razreda New York
Heart Association (NYHA) in povišan natriuretični peptid tipa B (BNP; tj. BNP > 100 pg/dL ali N- terminalni pro-BNP [NT-proBNP] > 300 pg/dL), začnemo zdravljenje z zaviralcem od natrijevih ionov odvisnega glukoznega soprenašalca-2 (SGLT2) in antagonistom mineralokortikoidnih receptorjev (MRA).
Običajno najprej začnemo z zaviralcem SGLT2 in nato dva tedna pozneje dodamo MRA, če bolnik dobro
prenaša začetno terapijo s SGLT2. MRA uvedemo tudi, če simptomi HF izzvenijo in/ali se BNP zmanjša
kot odziv na začetno zdravljenje z diuretikom in kasneje s SGLT2.
Pri bolnikih, pri katerih bi uvedba zaviralca SGLT2 ali MRA onemogočila dosedanje zdravljenje, začnemo zdravljenje, specifično za HFpEF, le, če je korist zdravljenja, specifičnega za HFpEF, večja od koristi
zdravljenja, ki bi ga nadomestili. To je potrebno pogosto upoštevati pri bolnikih s sladkorno boleznijo
(uvedba SGLT2) in/ali kronično ledvično boleznijo (uvedba MRA).
Zdravljenje z zaviralcem SGLT2 se ne priporoča pri bolnikih z naslednjimi značilnostmi:
1. pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
2. pri sladkorni bolezni tipa 2 s predhodno diabetično ketoacidozo (DKA) ali stanja, ki lahko privede
do DKA (vključno z insuficienco trebušne slinavke, odvisnostjo od drog ali alkohola, dolgotrajnim
postom)
3. pri pomanjkanju volumna tekočine ali simptomatski hipotenziji
4. Ocenjena hitrost glomerularne filtracije (eGFR) < 20 ml/min/1,73 m2, končna stopnja ledvične bolezni ali hitro upadajoče delovanje ledvic
5. pri anamnestičnem podatku o zapletenih okužbah sečil ali genitourinarnih okužbah
6. pri prisotnosti dejavnikov tveganja za amputacijo stopala (vključno s tistimi z nevropatijo, deformacijo stopala, žilnimi boleznimi in/ali anamnezo predhodne razjede stopala).
Pri bolnikih s HFpEF odmerjamo MRA previdno:
1. za začetek zdravljenja z MRA mora biti serumski kalij ≤ 4,7 mEq/L in eGFR ≥ 30 ml/min/ 1,73 m2.
2. za povečanje odmerka MRA mora biti serumski kalij ≤ 4,7 mEq/L
3. pri tabletah spironolaktona je začetni odmerek 12,5 mg enkrat na dan, ki ga vsaka dva tedna titriramo
do največjega odmerka, ki ga bolnik prenaša. Ciljni odmerek je 25 do 50 mg, če ni hiperkalemije, ki
omejuje odmerek, poslabšanja ledvične funkcije ali hipotenzije
4. za eplerenon je začetni odmerek 25 mg enkrat na dan, ki se titrira v štirih tednih na 50 mg, če se
prenaša
5. pri dajanju MRA je odmerek običajno omejen s hiperkaliemijo, medtem ko je učinek na sistolični
krvni tlak blag (npr. povprečno znižanje za 3 mmHg pri TOPCAT)
6. izogibati se je treba dejavnikom, ki lahko povzročijo hiperkaliemijo, zlasti če je raven kalija v serumu
>4,5 mEq/L ob kontroli med zdravljenjem z MRA
7. če je raven kalija v serumu > 5,0 mEq/L (na nehemoliziranem vzorcu), je treba odmerek MRA zmanjšati (ali prekiniti, če bolnik jemlje začetni odmerek). Izbira zmanjšanja odmerka ali prekinitve je
odvisna od okoliščin, ki povzročajo hiperkalemijo, ki vključujejo odmerek MRA (če je odmerek visok,
je lahko zmanjšanje odmerka razumno), domnevni vzrok povišane ravni kalija (MRA ali drug vzrok)
in možnosti natančnega spremljanja nadaljnjih vrednosti kalija. Če je bila sočasna uporaba MRA in
zaviralca ACE (ali ARB) verjeten vzrok za hiperkalemijo, izbira za prekinitev MRA ali zaviralca ACE
temelji na indikaciji za zaviralec ACE.
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Zdravila drugega izbora
Klinične raziskave, ki so preverila učinek zdravil: sakubitril-valsartan, ARB, zaviralci ACE, anatgonisti
kalcijevih kanalov v populaciji bolnikov HFpEF, niso pokazala klinično pomembne koristi in ta zdravila
se ne uporabljajo rutinsko pri bolnikih s HFpEF, razen v naslednjih okoliščinah:
1. pri bolnikih s HFpEF, ki imajo slabo nadzorovano hipertenzijo in vztrajajoče simptome srčnega popuščanja kljub optimalnemu odmerku zaviralca SGLT2 in MRA, dodamo sakubitril-valsartan
2. pri bolnikih s komorbidno sladkorno boleznijo in kronično ledvično boleznijo se lahko kot zdravljenje prve izbire uporabljajo zaviralci ACE ali ARB
3. pri zdravljenju bolnikov s HFpEF ne uporabljamo rutinsko načinov zdravljenja, ki temeljijo na posegih ali vsadnih napravah (npr. interatrialni shunt, daljinski monitor tlaka pljučne arterije).
Bolezni, ki se izrazijo kot predisponirajoči fenotipi za HFpEF in klinični fenotipi HFpEF, zdravimo v
skladu z veljavnimi smernicami za posamezno bolezen. Uporabimo tisto zdravilo ali način zdravljenja,
ki je za določenega bolnika glede na njegov klinični fenotip HFpEF najbolj primeren (Tabela 1).
Arterijska
hipertenzija

• Razmislite o zaviralcu ACE/ARB, tiazidnem diuretiku in zaviralcu beta z
vazodilatacijskim učinkom (npr. karvedilolu, če ni prisotna kronotropna
inkompetenca) kot zdravilih prve izbire
• Tiazidni in tiazidom podobni diuretiki (npr. klortalidon, indapamid) imajo
ugoden učinek pri HFpEF
• Upoštevati in obravnavati sekundarne vzroke hipertenzije pri bolnikih, pri
katerih težko obvladujemo krvni tlak
• Večino bolnikov je mogoče zdraviti s kombinacijo vazodilatatornega
zaviralca beta, zaviralca ACE/ARB,tiazidnim diuretikom, diuretikom
Henleyeve zanke, spironolaktonom, dihidropiridinskimi zaviralci kalcijevih
kanalčkov.
• ne priporočamo zdravljenja s klonidinom, minoksidilom, atenololom, saj
so ta zdravila bodisi neučinkovita bodisi imajo številne neželene stranske
učinke

Aterosklerotična
bolezen koronarnih
arterij

• Zaviralci beta receptorjev in zaviralci ACE/ARB, ki se uporabljajo pri
zdravljenju koronarne bolezni, v kliničnih raziskavah HFpEF niso pokazala
jasne koristi glede umrljivosti; ta zdravila niso bila posebej testirana
v kliničnem fenotipu HFpEF in koronarno boleznijo; zato še vedno
priporočamo zdravljenje s temi zdravili pri bolnikih s HFpEF in koronarno
boleznijo
• Jasne koristi koronarne revaskularizacije pri HFpEF niso dokazane
(podatki so omejeni). Revaskularizacija je lahko v pomoč pri izključitvi
diagnoze HFpEF, kadar obstaja diagnostična dilema (HFpEF vs. koronarna
bolezen) glede vzrokov za znake in simptome pri posameznem bolniku
• Aspirin in statini pri vseh bolnikih, razen če niso kontraindicirani za
primarno ali sekundarno prevenco ateroskleroze

Atrijska fibrilacija

• Poizkus vzpostavitve normalnega sinusnega ritma pri vseh bolnikih (to
lahko vključuje kardioverzijo, perkutano ablacijo ali kirurško operacijo MAZE, kot je indicirano glede na simptome pri atrijski fibrilaciji)
• Strategija nadzora srčne frekvence z zaviralci betareceptorjev ali
nedihidropridinskimi zaviralci kalcijevih kanalčkov (diltiazem ali
verapamil) je običajno prednostna izbira zaradi možnih stranskih učinkov
antiaritmikov, s katerimi lahko dosežemo vzdrževanje sinusnega ritma
• Zdravila in posege za vzdrževanje sinusnega ritma uporabimo pri bolnikih,
pri katerih pride do poslabšanja SP zaradi izgube atrijskega prispevka k
polnitvi prekata
• Antikoagulacijsko zdravljenje z varfarinom ali novimi peroralnimi
antikoagulanti (NOAK) je potrebno, razen v primeru, če ni
kontraindicirano
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Debelost

• Prehransko svetovanje za vse bolnike
• Napotitev v program obvladovanja debelosti (bariatrična kirurgija pri
izbranih bolnikih z morbidno debelostjo)

Kronična ledvična
bolezen

• Pri bolnikih s popuščanjem desnega srca se lahko razvije ledvična
venska kongestija, zlasti če je sistemski krvni tlak nizek; ti bolniki
imajo »prerenalno« ledvično odpoved, vendar potrebujejo za izboljšanje
ledvičnega krvnega pretoka diuretično zdravljenje
• Bolniki s simptomi HFpEF, ki imajo »normalno« ledvično delovanje z
»normalnim« serumskim kreatininom (tj. < 100 μmol/L) imajo pogosto
lažno nizek kreatinin zaradi hemodilucije; pri teh bolnikih poiščite znake
volumske preobremenitve; zvišan kreatinin po diurezi je lahko znak
hemokoncentracije

Sindrom
obstruktivne
dispneje v spanju

• Predisponirajoči fenotipi za HFpEF (tj. debelost) se pogosto prekrivajo
s sindromom obstruktivne dispneje v spanju (OSAS); tako HFpEF in
OSAS pogosto obstajata sočasno. OSAS lahko povzroči LVH in diastolično
disfunkcijo, pa tudi pljučno hipertenzijo in popuščanje desnega srca, kar
lahko poslabša HFpEF.
• HFpEF je lahko povezan z orofaringealnim in laringealnim edemom, ki
lahko povzroči OSAS; bolniki s hudo HFpEF imajo lahko tudi centralno
spalno apnejo
• Razmislite o testiranju s polisomnografijo čez noč po zdravljenju z
diuretikom in doseženi normovolemiji pri vseh bolnikih in vsi bolniki z
dokazanim OSAS bi morali biti zdravljeni zaradi OSAS
• Sočasno sodelovanje v procesu zdravljenja s specialistom za OSAS je
ključno za bolnike s HFpEF, ki imajo
(1) intoleranco za CPAP;
(2) mešano obliko apneje; ali
(3) perzistentne znake spalne apneje kljub zdravljenju s CPAP

Kronična bolezen
pljuč

• blaga kronična pljučna bolezen lahko povzroči znatno hipoksemijo,
dispnejo in intoleranco za vadbo pri bolniku s HFpEF

Tabela 1 - zaviralci ACE/ARB, zaviralci angiotenzinske konvertaze in angitenzinskih receptorjev, CPAP-dihanje z aparatom ki vzdržuje neprekinjen stalni pozitivni tlak dihalnih pot

Praktični napotki za zdravljenje srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem
1. Diuretiki v najnižjem učinkovitem odmerku za znake in simptome preobremenitve z volumnom
tekočin, da dosežemo normovolemično stanje bolnika
2. Uvedba zdravljenja z zdravilom SGLT2, ki mu sledi uvedba zdravljenja z MRA, v kolikor je le ta možna, okvirno čez 14 ni po uvedbi SGLT2
3. Dieta z zmernim omejevanjem uživanja soli
4. Vsak bolnik bi moral imeti domačo tehtnico, se vsak dan tehtati in dobiti navodila za korake glede
na spremembe telesne teže
5. Celovito obvladovanje bolezni, vključno z izobraževanjem, natančnim spremljanjem, zlasti za nedavno hospitalizirane bolnike
6. Nadzor krvnega tlaka, sladkorne bolezni in drugih spremljajočih bolezni
7. Izogibajte se jatrogeni preobremenitvi s tekočino
8. Obnova in vzdrževanje sinusnega ritma, nadzor srčnega utripa pri bolnikih s trajno AF
9. Preiskave za odkritje in zdravljenje simptomatične miokardne ishemije
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10. Ocena spanja pri bolnikih s SP s sumom na motnje dihanja v spanju ali pri prekomerni dnevni
zaspanosti
11. Redna zmerna telesna aktivnost

Okrajšave: AF - atrijska fibrilacija; SP - srčno popuščanje, SGLT2 - zaviralec od natrijevih ionov odvisnega glukoznega
soprenašalca-2, MRA - mineralokortikosteroidni antagonisti
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RESTRIKTIVNE KARDIOMIOPATIJE IN AMILOIDOZA SRCA
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UVOD
Restriktivne kardiomiopatije so heterogena skupina bolezni, za katere je značilen normalno velik levi
prekat z oslabljeno diastolično funkcijo. Razlikujejo se glede na patogenezo, klinično sliko, diagnostična merila, zdravljenje ter prognozo. Poznamo številne genetske vzroke restriktivnih kardiomiopatij, v
klinični praksi pa se najpogosteje srečujemo s srčno amiloidozo, nekoliko redkeje s srčno sarkoidozo in
srčno hemokromatozo. Najpogostejši obliki srčne amiloidoze sta amiloidoza lahkih verig (AL) in transtiretinska amiloidoza. Zaradi nedavnega napredka v diagnostiki in zdravljenju se bom v nadaljevanju
prispevka posvetil predvsem slednji. Pokazalo se je namreč, da je starostna oblika transtiretinske amiloidoze srca pogostejša, kot je veljalo še do nedavnega, zgodnje prepoznavanje in zdravljenje pa sta ključna
za izboljšanje preživetja teh bolnikov.

Transtiretinska amiloidoza srca in srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem
Amiloidoze so skupina bolezni, ki so posledica kopičenja amiloida v različnih organih in tkivih. Poznamo več kot 20 beljakovin, ki lahko vodijo v nastanek in kopičenje amiloida. Pri transtiretinski amiloidozi je ta beljakovina transtiretin, ki je sicer v telesu normalno prisotna in je odgovorna za transport
tiroksina in vitamina A. Sestavljena je iz štirih enakih enot, združenih v tetramer. Poznamo več kot 120
mutacij, ki vodijo v nestabilnost tramerne oblike, kar vodi v kopičenje monomerov v obliki amiloida v
različnih organih in tkivih. V tem primeru govorimo o dedni obliki transtiretinske amiloidoze, ki spada
med redke bolezni. V Sloveniji poznamo le nekaj sporadičnih primerov. V tej obliki se navadno bolezen kaže predvsem s prizadetostjo živčevja, takrat govorimo o transtiretinski amiloidni polinevropatiji,
kasneje v poteku pa se pojavijo tudi težave s strani srca, analogno takrat govorimo o transtiretinski
amilodni kardiomiopatiji.
Precej pogostejša od dedne pa je starostna oblika transtiretinske amiloidoze. V tem primeru nestabilnost transtiretina ni posledica mutacije, vzrok sicer ni povsem jasen, najverjetneje pa je povezana s staranjem. Ta oblika bolezni se kaže praktično izključno s prizadetostjo srca in karpalnih vezi s sindromom
karpalnega kanala. V preteklosti smo pešanje srčne mišice v obliki srčnega popuščanja z ohranjenim
iztisnim deležem pripisovali kombinaciji različnih dejavnikov, sedaj pa vemo, da je pri precejšnjem deležu teh bolnikov vzrok za srčno popuščanje ravno starostna transtiretinska amiloidna kardiomiopatija.
Nalaganje amiloida v srčni mišici povroči zadebelitev sten in moteno podajnost levega prekata. Pojavi se
torej srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem. Bolniki navajajo upad zmogljivosti, kratko sapo
in otekanje. Ker starostna oblika transtiretinske amiloidoze povzroča odlaganje amiloida tudi v karpalni vezi, je lahko prvi znak bolezni sindrom zožitve karpalnega kanala. Slednji se lahko pokaže pet do deset let pred znaki srčnega popuščanja. Z napredovanjem bolezni pa se amiloid odlaga tudi v prevodnem
sistemu srca in zaklopkah, kar se kaže z motnjami prevajanja vse do popolnega atrio-ventrikularnega
bloka, atrijske fibrilacije ter motenj v delovanju zaklopk v smislu zožitve in puščanja. V primeru dedne
oblike transtiretinske amiloidoze pa so prvi bolezenski znaki običajno znaki prizadetosti živčevja v obliki periferne polinevropatije in prizadetosti avtonomnega živčevja. Ti znaki se pojavijo nekje v četrti
dekadi življenja, nekaj let kasneje pa jim sledijo znaki prizadetosti srca.
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Diagnostični algoritem pri sumu na transtiretinsko amiloidozo srca
V sklopu diagnostike se ob kliničnem sumu na srčno popuščanje opravi ultrazvočna priskava srca, ki pokaže zadebeljene stene vseh srčnih votlin z vodilno disatolično disfunkcijo levega prekata, sistolična funkcija pa je v začetni fazi običajno ohranjena. Pogosto je pridružen perikardialni izliv, ki pa je običajen tudi
pri drugih oblikah amiloidoze. Za amiloidozo srca je značilna ohranjena deformacija apikalnih segmentov
pri UZ točkovnem sledenju krčljivosti levega prekata. UZ preiskavi običajno sledi magnetnoresonančna
preiskava srca, s katero izključimo ostale možne vzroke zadebeljenih sten levega prekata, kot so druge
infiltrativne bolezni srca in hipertrofična kardiomiopatija. Vedno je potrebno v prvi vrsti izključiti amiloidozo lahkih verig, saj je njen potek bistveno manj ugoden s slabšo prognozo v primerjavi s transtiretinsko
amiloidozo, na voljo pa je uspešno zdravljenje s kemoterapijo in presaditvjo krvotvornih matičnih celic. Z
določitvijo proteinograma, prostih lahkih verig kapa in lambda, monoklonskih zobcev v serumu in urinu
ter elektroforezo proteinov bomo z veliko verjetnostjo lahko izključili oz. potrdili amiloidozo lahkih verig.
Kot preiskava izbora za potrditev diagnoze transtiretinske amiloidoze pa se je uveljavila scintigrafija skeleta. Raziskave so namreč pokazale, da ima kopičenje radiofarmaka v srčni mišici zelo visoko občutljivost in
specifičnost za to bolezen. Do uveljavitve scintigrafije skeleta se je za postavitev diagnoze uporabljala histološka in imunohistokemijska analiza biopsije podkožnega maščevja, žleze slinavke ali rektalne sluznice.
Vendar pa ima ta metoda zelo slabo občutljivost s precejšnjim deležem lažno negativnih rezultatov. Večjo
občutljivost ima biopsija srčne mišice, vendar pa je ta metoda invazivna z možnostjo nevarnih zapletov,
zato se uporablja le v redkih primerih, ko navkljub ostalim diagnostičnim metodam, ki jih imamo na voljo,
ostaja dvom.
Pri bolnikih, pri katerih potrdimo transtiretinsko amiloidozo, opravimo genetsko testiranje. V kolikor gre
namreč za mutacijo kot vzrok bolezni, obstaja velika verjetnost, da je v družini prizadet še kdo. V kolikor
se bolezen pojavi pozno, po sedemdesetem letu starosti, pa je verjetneje, da gre za starostno obliko bolezni
in se po dogovoru z bolnikom in svojci pogosto za genetsko testiranje ne odločimo. Glede na dostopne podatke je verjetnost, da bi pri njih šlo za mutacijo, zelo majhna. Pri vodilni nevrološki simptomatiki pa je za
dokončno potrditev in razmejitev od ostalih nevroloških bolezni s podobno klinično sliko vedno potrebno
opraviti genetsko testiranje, saj nam šele rezultat tega da končni odgovor.

Ambulanta za infiltrativne bolezni in amiloidozo srca
Na endemskih področij, kot so Portugalska, Švedska in Japonska, je dedna oblika transtiretinske amiloidoze, predvsem polinevropatije, najpogostejša in se pojavlja v družinah. V Sloveniji je bolnikov z dedno
obliko transtiretinske amiloidoze malo, trenutno se zdravijo štirje bolniki z vodečo polinevropatijo in en
bolnik z vodečo kardiomiopatijo. Bolnikov s starostno obliko transtiretinske amiloidne kardiomiopatije
pa je več, trenutno v Ambulanti za infiltrativne bolezni in amiloidozo srca, ki je del Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca v UKC Ljubljana, spremljamo prek 50 bolnikov s to boleznijo.
Pogostnost bolezni s starostjo narašča, po ocenah naj bi bilo prizadetih do 20 % starejših od 70 let in do
33 % starejših od 80 let.
Naša želja je, da bi se, kot je po svetu običajno za redke bolezni, vsi bolniki vodili na enem mestu, v omenjeni Ambulanti za infiltrativne bolezni in amiloidozo srca. Takšen pristop omogoča pospešeno diagnostiko, odkrivanje bolezni in zgodnje zdravljenje. Študije so namreč pokazale, da je za uspešno zaustavitev
oziroma upočasnitev bolezni potreben čimprejšnji pričetek zdravljenja. To velja tako za nevrološke kot
kardiološke bolnike in tako za dedno kot starostno obliko bolezni. Cilj je, da bi kardiolške bolnike odkrili
v stadiju I in II po NYHA klasifikaciji srčnega popuščanja. Tem lahko z zdravljenjem najbolj pomagamo,
pomembno upočasnimo in celo zaustavimo napredovanje bolezni ter izboljšamo preživetje.

Zdravljenje transtiretinske amiloidoze
Bolnikom je na voljo zdravilo tafamidis, ki je stabilizator tetramerne oblike transtiretina in preprečuje
njegov razpad ter tvorbo in odlaganje amiloida v organih in tkivih. Zdravilo je v Sloveniji registrirano za
zdravljenje transtiretinske amioloidne polinevropatije in transtiretinske amioloidne kardiomiopatije,
tako dedne kot starostne oblike. Tafamidis pomembno izboljša preživetje bolnikov, zmanjša pogostnost
hospitalizacij ter upočasni napredovanje bolezni, kar se odraža v počasnejšem upadu kvalitete življenja
in zmogljivosti. Zdravilo je na voljo v obliki tablet in nima resnejših neželenih učinkov.
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POVZETEK
Desnostransko srčno popuščanje nastane kot posledica različnih srčnih bolezni. Najpogostejši vzroki
so primarne kardiomiopatije, ki prizadenejo desni prekat, ishemija in infarkt desnega prekata, volumska obremenitev zaradi bolezni zaklopk ali prirojenih srčnih napak, tlačna obremenitev zaradi pljučne
hipertenzije različnih vzrokov. Ne glede na etiologijo je desnostransko srčno popuščanje povezano s
povečano obolevnostjo in umrljivostjo in je eden najpomembnejših napovednih dejavnikov preživetja.
Akutno desnostransko srčno popuščanje je povezano s hemodinamsko nestabilnostjo in je glavni vzrok
smrti pri bolnikih z obsežno pljučno embolijo, miokardnim infarktom desnega prekata in pri šokovnem
stanju po srčnih operacijah. Napredujoče kronično desnostransko srčno popuščanje se kaže z upadom
telesne zmogljivosti, znaki nizkega utripnega volumna in progresivno okvaro tarčnih organov, ki nastane zaradi hipoperfuzije in kronične kongestije, kaheksijo in sistemskim vnetnim odgovorom.
Mehanizmi popuščanja desnega srca so slabo raziskani, prav tako je malo znanstvenih dokazov za učinkovitost ustaljenih metod zdravljenja akutnega in kroničnega srčnega popuščanja pri odpovedi desnega
prekata. Največji napredek pri zdravljenju je v zadnjih letih na področju zdravljenja pljučne hipertenzije
in prirojenih srčnih bolezni. Preprečevanje nastanka in razvoj novih metod zdravljenja popuščanja desnega srca pa ostaja pomemben terapevtski cilj pri bolnikih s srčnim popuščanjem.

UVOD
Popuščanje desnega srca lahko nastane kot posledica različnih bolezni srca; pojavi se pri popuščanju
levega srca, ishemični bolezni srca, pljučni hipertenziji, prirojenih srčnih napakah, boleznih srčnih zaklopk, po srčnih operacijah, po vstavitvi mehanske podpore za levi prekat (LVAD) in boleznih perikarda.
Akutno desnostransko srčno popuščanje je povezano s hemodinamsko nestabilnostjo in je glavni vzrok
smrti pri bolnikih z obsežno pljučno embolijo, miokardnim infarktom desnega prekata in pri šokovnem
stanju po srčnih operacijah. Akutna desnostranska srčna odpoved nastane zaradi nenadne tlačne obremenitve ali zmanjšane krčljivosti desnega prekata (1). Kronično desnostransko srčno popuščanje najpogosteje nastane zaradi pljučne hipertenzije različne etiologije, najpogosteje pri odpovedi levega prekata,
kronične okvare miokarda desnega prekata ali kronične volumske obremenitve desnega prekata (1). Ne
glede na etiologijo nastanka srčnega popuščanja je popuščanje desnega srca eden najpomembnejših napovednih dejavnikov preživetja pri različnih srčnih in žilnih boleznih, in pomembno vpliva na telesno
zmogljivost bolnikov in kvaliteto življenja.

Patofiziološki mehanizmi pri popuščanjua desnega srca
Normalno sistolično funkcijo desnega prekata določajo sistemski venski priliv, tlak v pljučni arteriji
(''afterload''), krčljivost proste stene desnega prekata in prekatnega pretina. Polnitev desnega prekata je
odvisna od številnih dejavnikov: polnjenosti venskega rezervoarja, velikosti, kompliance in relaksacije
srčnih votlin, lastnosti preddvorov, srčnega ritma in perikardialne konstrikcije. V fizioloških pogojih
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povišanje ''preloada'' izboljša krčenje miokarda po Frank – Starlingovem mehanizmu. Ob prekomerni
polnitvi pa pride do vtiskanja levega prekata, zaradi medprekatne soodvisnosti do posledične sistolične
in diastolične disfunkcije obeh prekatov (4). Najpomembnejši anatomski substrat soodvisnosti je skupni
prekatni pretin in kontinuiteta povrhnje mišične plasti, ki ob krčenju levega prekata povzroči vlek proste
stene proti prekatnemu pretinu (5). Pretok v koronarnih arterijah za desni prekat je običajno prisoten
tako v sistoli kot tudi diastoli, za razliko od pretežno diastoličnega pretoka v koronarnih arterijah levega
prekata (4). Procesi, ki povišajo končni diastolični tlak v desnem prekatu, pomembno znižajo perfuzijski
tlak v koronarnih arterijah in povzročijo subendokardialno ishemijo desnega prekata (4, 6). Na sistolično funkcijo pomembno vplivajo tudi srčni ritem, sinhronost krčenja prekatov (4).
Akutno desnostransko srčno popuščanje nastane bodisi zaradi nenadnega porasta ''afterloada'' (obsežna
pljučna embolija, hipoksemija, acidoza), ali zaradi motene kontraktilnosti desnega prekata. V normalnih
razmerah desni prekat iztiska kri proti nizkem uporu v visoko podajne pljučne arterije in je bolje prilagojen na spremembe volumna kot spremembe tlaka v pljučni cirkulaciji (4, 6). Že majhen porast tlaka v
pljučni cirkulaciji pomembno zniža utripni volumen desnega prekata (6), zato akutne spremembe ''afterloada'' močno vpivajo na hemodinamiko. Nenadno znižanje utripnega volumna desnega prekata lahko nastane zaradi neposredne poškodbe kardiomiocitov (ishemija, miokarditis, kardiomiopatski proces,
ki prizadane desni prekat). V obeh primerih pride do posledične dilatacije in do vtiskanja levega prekata,
kar povzroči dodatno disfunkcijo obeh prekatov (5). Eksperimentalni modeli študij na živalih so pokazali, da 20 – 40 % sistoličnega tlaka in iztisnega volumna desnega prekata nastane zaradi krčenja levega
prekata (7). Ob dilataciji desnega prekata se lahko pojavi tudi funkcionalna trikuspidalna regurgitacija,
ki povzroči volumsko obremenitev in poslabša delovanje desnega prekata.
Kronično popuščanje desnega srca lahko nastane različnih boleznih srca, lahko pa tudi kot posledica bolezni drugih organskih sistemov. Najpogosteje nastane zaradi postopnega povečanja tlačne obremenitve
desnega prekata pri pljučni hipertenziji (največkrat pri popuščanju levega srca), pa tudi zaradi motene
kontraktilnosti zaradi neposredne okvare miokarda desnega prekata ali zaradi volumske obremenitve
desnega prekata. Patofiziološki in celični mehanizmi preoblikovanja desnega prekata so najbolj raziskani pri kronični tlačni obremenitvi, pri kateri v začetni fazi bolezni pride do kompenzatorne hipertrofije
kardiomiocitov desnega prekata (8). V miokardu nastanejo tudi bioenergetske spremembe: poveča se
število in oblika mitohondrijev, zmanjša se ekspresija genov za alfa miozin in poveča ekspresija genov za
beta miozin, povečan je tudi odgovor na beta adrenergično stimulacijo, spremenjen je imunski odgovor.
Spremembe v miokardu desnega srca so podobne razmeram v fetalnem obdobju (8, 9). V tem obdobju
je bolezen desnega prekata klinično tiha. V obdobju adaptacije se podaljša faza izovolumetrične kontrakcije in relaksacije, poviša se končni diastolični tlak in končni diastolični volumen desnega prekata,
sčasoma preide v neugodnega preoblikovanja miokarda, ki vodi v sistolične disfunkcije desnega prekata
(8). Takrat se običajno pojavijo prvi simptomi in znaki desnostranskega srčnega popuščanja. Vzroki in
mehanizmi prehoda iz adaptivnega obdobja v procese neugodnega preoblikovanja niso dobro raziskani,
raziskave kažejo, da nanje vplivajo tako genetski, epigenetski dejavniki ter dejavniki okolja. Na celični ravni so spremembe vidne tako na kardiomiocitih kot v zunajceličnem prostoru. Vidna so področja nekroze zaradi apoptoze kardiomiocitov, kardiomiociti so spremenjeni, nekatere celice so atrofične,
druge kažejo znake hipertrofije, imajo nenormalno število in obliko mitohondrijev (9, 10). Motena je
homeostaza kolagena, vidno je kopičenje ekstracelularnega matriksa v obliki perivaskularne in intersticijske fibroze (9, 10).

Klinične manifestacije desnostranskega srčnega popuščanja
Akutno desnostransko srčno popuščanje se kaže z nenadnim povečanjem desnega prekata, znižanim
utripnim volumnom in povišanim sistemskim venskim tlakom. Bolniki so izrazito hemodinamsko nestabilni, hipotenzivni in z znaki hipoperfuzije (diaforeza, cianoza, dispneja, tahiakrdija, bradikardija)
(1).
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Kronično desnostransko srčno popuščanje se kaže z: 1) zadrževanjem tekočine v telesu, ki povzroča
otekanje, ascites, anasarko, 2) znaki nizkega minutnega volumna, ki vodijo utrujenost, zmanjšano telesno zmogljivost, 3) nadprekatnimi in prekatnimi motnjami ritma (1). Popuščanje desnega srca vodi tudi
v okvaro tarčnih organov, ki nastane zaradi slabe perfuzije organov ob nizkem minutnem volumnu,
kot tudi sistemske venske kongestije (1). Pri napredovalem popuščanju se zaradi zvišanega centralnega
venskega tlaka lahko razvijejo kardio-renalni sindrom s posledičnim progresivnim slabšanjem ledvične
funkcije, kronična jetrna kongestija lahko vodi v nastanek jetrne ciroze (kardio-hepatičnega sindroma)
(1). Zaradi kongestije in hipoperfuzije je moteno tudi delovanje prebavil, kar vodi v inapetenco, slabšo
absorpcijo hranil in zdravil, kar vodi v kaheksijo (1). Pogostejše so tudi sistemske okužbe zaradi translokacije bakterij iz prebavil (1).

Zdravljenje desnostranskega srčnega popuščanja
V zadnjih dveh desetletjih je na področju zdravljenja srčnega popuščanja prišlo do velikega napredka
predvsem pri zdravljenju levostranskega srčnega popuščanja, med tem ko ostajajo terapije desnostranske odpovedi omejene. Pri akutni odpovedi desnega prekata ali akutnemu poslabšanju kroničnega popuščanja je glavno vodilo hemodinamsko stanje bolnika, ki se med zdravljenjem lahko hitro spreminja,
čemur morajo slediti tudi odločitve glede najustreznejšega zdravljenja, zato je pri tej skupini bolnikov
potreben intenziven nadzor vitalnih funkcij. Farmakološko zdravljenje desnostranskega srčnega popuščanja temelji predvsem na vzdrževanju volemije, izboljšanju kontraktilnosti in zmanjšanju ''afterloada'' (1). Potrebno je zdraviti tudi vse dejavnike, ki lahko poslabšajo popuščanje desnega prekata (anemija,
acidoza, hipoksemija). V izbranih primerih, predvsem pri akutni odpovedi desnega prekata ali akutnem
poslabšanju kroničnega srčnega popuščanja, pridejo v poštev tudi različne oblike začasne ali trajne mehanske podpore kot premostitev do izboljšanja oz. presaditve srca, ki še vedno ostaja zlati standard
zdravljenja kroničnega srčnega popuščanja (1).
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Aortna stenoza je najpogostejša primarna valvulopatija, ki zahteva kirurško ali transkatetrsko interventno zdravljenje v Evropi (1) in Severni Ameriki. Prevalenca aortne stenoze rapidno narašča kot posledica
staranja populacije (2).
Osrednjo vlogo pri opredelitvi stopnje in hemodinamskega pomena aortne stenoze imajo slikovne tehnike, v prvi vrsti ultrazvok srca, v primeru nejasnosti pa tudi obremenitveno testiranje in CT preiskava
za določitev stopnje kalciniranosti aortne zaklopke (3). Diagnostični algoritem obravnave bolnika z ultrazvočno postavljenim sumom na aortno stenozo je prikazan na Sliki 1. Glede na izmerjene ultrazvočne parametre ločimo 4 glavne kategorije aortne stenoze:
1. Aortna stenoza z visokim gradientom (ang. »high gradient aortic stenosis«)
2. Aortna stenoza z nizkim pretokom, nizkim gradientom in znižanim iztisnim deležem levega ventrikla (ang. »low-flow, low-gradient aortic stenosis with reduced ejection fraction«)
3. Aortna stenoza z nizkim pretokom, nizkim gradientom in ohranjenim iztisnim deležem levega ventrikla (ang. »low-flow, low-gradient aortic stenosis with preserved ejection fraction«)
4. Aortna stenoza z normalnim pretokom, nizkim gradientom in ohranjenim iztisnim deležem levega
ventrikla (ang. »normal-flow, low-gradient aortic stenosis with preserved ejection fraction«) (4)
Kot pomožne diagnostične in prognostične parametre pri oceni aortne stenoze smernice Evropskega
kardiološkega združenja iz leta 2021 navajajo še doppler velocity index (DVI), global longitudinal strain
(GLS), natriuretične peptide, obremenitveno testiranje, CT oceno kalciniranosti aortne zaklopke, magnetno resonanco srca za določitev stopnje fibroze srčne mišice, difosfonatno scintigrafijo za izključitev
amiloidoze ter koronarno angiografijo za oceno stanja epikardialnih arterij s sočasno levo ventrikulografijo izključno pri simptomatskem bolniku s hudo aortno stenozo in z rezultati neinvazivnih preiskav,
ki ne omogočajo dokončne diagnoze (5).
Algoritem obravnave bolnikov s potrjeno hudo aortno stenozo je prikazan na Sliki 2. Uporaba TAVI
(ang. »transfemoral aortic valve implantation«) in SAVR (ang. »surgical aortic valve replacement«) sta
komplementarni, kar je v zadnjem desetletju omogočilo strm porast števila opravljenih posegov na aortni zaklopki. Randomizirane klinične preiskave konsistentno kažejo, da prinaša TAVI boljše rezultate
kot medikamentozno zdravljenje pri bolnikih z zelo visokim operativnim tveganjem in je v obdobju 5 let
po posegu neinferioren SAVR pri bolnikih z visokim ali zmernim operativnim tveganjem (6). V raziskavah PARTNER 3 in Evolut Low Risk Trials je bila potrjena neinferiornost TAVI v primerjavi s SAVR v 2
letih po posegu tudi v skupini bolnikov z nizkim operativnim tveganjem (7).
Delež žilnih zapletov, implantacij srčnih vzpodbujevalnikov in paravalvularnih regurgitacij je konsistentno višji v skupini bolnikov s hudo aortno stenozo zdravljenih s TAVI, medtem ko je v skupini zdravljeni s SAVR več hudih krvavitev, akutnih ledvičnih odpovedi in novonastalih atrijskih fibrilacij (8). Večina bolnikov po TAVI hitro okreva, bivanje v bolnišnici je kratko, vrnitev k rednim dnevnim aktivnostim
pa hitra. Kljub navedenim prednostim je razširjenost uporabe TAVI po svetu zelo različna predvsem
zaradi visokih cen materialov in različne ekonomske moči zdravstvenih sistemov (9).
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Odločitev med obema terapevtskima opcijama sprejme Heart Team glede na starost in pričakovano
življenjsko dobo bolnika, anatomske in proceduralne značilnosti, komorbidnosti, krhkost bolnika, relativno tveganje same procedure SAVR ali TAVI pri konkretnem bolniku, pričakovan dolgoročni rezultat, možnost transfemoralnega pristopa za TAVI ter izkušnje in rezultate centra, v katerem bo poseg
opravljen. Zelo pomembno vlogo pri odločitvi med obema terapevtskima opcijama ima tudi trajnost
umetne zaklopke, slednja je pomembna zlasti pri bolnikih mlajših od 75 let in bolnikih z nizkim operativnim tveganjem, pri katerih ima SAVR prednost pred TAVI. Pri bolnikih starejših od 75 let, neoperabilnih bolnikih in pri bolnikih z visokim operativnim tveganjem ima trajnost zaklopke manjši pomen, v
teh skupinah ima TAVI prednost pred SAVR, še posebej, če je možen transfemoralni pristop. O celotnem
postopku Heart Team obvešča bolnika in svojce v sklopu procesa pridobitve informirane privolitve.
V objavljenih smernicah obstajajo v zvezi z obravnavo bolnikov s hudo aortno stenozo še številna področja, ki narekujejo nadaljnje raziskovalno delo. Razdelimo jih lahko v 3 osnovna področja (10):
1. PODROČJA GOTOVOSTI (konsistentni podatki v smernicah)
a. definicija hude aortne stenoze
b. izbor diagnostičnih metod
c. indikacije in kontraindikacije za intervenco
d. izbor intervence
e. pogostnost kontrolnih pregledov pri asimptomatski hudi aortni stenozi
f. odsotnost specifičnega zdravila, ki bi ustavilo ali upočasnilo progres aortne stenoze
2. PODROČJA NEGOTOVOSTI (manj konsistentni podatki v smernicah, različni pristopi)
a. TAVI proti SAVR – prag za starost in proceduralno tveganje
b. slikovni markerji in biomarkerji
c. prediktorji pojava simptomov ali rapidnega progresa asimptomatske aortne stenoze
d. pogostnost kontrolnih pregledov za blago in zmerno aortno stenozo
3. PODROČJA S POMANJKLJIVIMI DOKAZI
a. populacijski presejalni testi
b. komplementarna vloga kardialne kateterizacije
c. zmerna aortna stenoza in HFrEF
d. mini SAVR proti TAVI
e. netransfemoralni pristopi k TAVI
f. vloga multimodalnih slikovnih markerjev popuščanja levega ventrikla
g. preventiva nenadne srčne smrti
h. modeli za oceno tveganja pri TAVI
i. TAVI pri bikuspidni aortni zaklopki
j. embolična protekcija med TAVI
Specifične situacije pri bolnikih s hudo aortno stenozo zajemajo še pridruženo koronarno bolezen zdravljeno s perkutano intervenco ali kirurško revaskularizacijo miokarda, ženski spol ter spremljajočo
primarno ali sekundarno mitralno regurgitacijo.
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Slika 1. Diagnostični algoritem obravnave bolnika z ultrazvočno postavljenim sumom na aortno stenozo
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PERKUTANO ZDRAVLJENJE MITRALNE IN TRIKUSPIDALNE
REGURGITACIJE
Matjaž Bunc

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

IZVLEČEK
Mitralna regurgitacija (MR) je definirana kot sistolični retrogradni pretok krvi iz levega prekata v levi
preddvor. Nad 75. letom ima zmerno ali hudo MR 10 % ljudi. Metoda izbora zdravljenja hude MR je
kirurško zdravljenje, najpogosteje valvuloplastika. Medikamentozno zdravljeni bolniki imajo slabo preživetje. Pri bolnikih z visokim operativnim tveganjem se uveljavlja perkutano zdravljenje z mitralnimi sponkami (sistem MitraClip, MClip). V zadnjem času se zaradi klinične potrebe vse bolj uveljavlja
tudi zdravljenje s postavitvijo perkutane mitralne zaklopke. Največ kliničnih izkušenj je s perkutanim
zdravljenjem s postavitvijo mitralne sponke. Kandidati za perkutano zdravljenje so bolniki s hudo,
simptomatično MR in bolniki, ki imajo hudi MR pridružene znake okvarjenega delovanja levega prekata. Zdravimo lahko tako bolnike z degenerativno kot bolnike s funkcionalno MR. Cilj metode je zmanjšanje regurgitacijskega ustja s postavitvijo sponke, ki spne robova lističev mitralne zaklopke na mestu
regurgitacije. Možni zapleti so povezani s srčno kateterizacijo in tran-septalno punkcijo. V primerjavi z
nezdravljenimi bolniki se stopnja regurgitacije zmanjša za 2 stopnji ali več, v izbrani populaciji bolnikov
pa je dokazano poleg simptomatskega izboljšanja tudi izboljšanje preživetja.Trikuspidalna regurgitacija
(TR) je pogosta valvularna hiba, ki se je v preteklosti obravnavala kot nepomembna srčna okvara. Navadno je bila zdravljena v primeru hkratnega posega na drugih srčnih zaklopkah. Samostojna operacija
pa predstavlja visok riziko za operativno smrt in se ji zdravniki izogibamo. Puščanje trikuspidalne zaklopke ima zapleteno patofiziološko osnovo. V zadnjem času se po ugledu zdravljenja puščanja mitralne
zaklopke uveljavlja tudi perkutano zdravljenje trikuspidalne zaklopke. Podatki registrov so spodbudni
in kažejo na izboljšanje preživetja že v prvem letu po perkutanem zdravljenju.
Izsledki študij in kliničnih registrov bodo v bodočnosti opredelili optimalni izbor načina zdravljenja
puščanja mitralne in trikuspidalne zaklopke.
Ključne besede: mitralna regurgitacija, trikuspidalna regurgitacija, perkutano zdravljenje, MClip, TriClip, perkutane zaklopke

Zdravljenje puščanja mitralne zaklopke
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Mitralna regurgitacija (MR) je definirana kot sistolični retrogradni tok krvi iz levega prekata v levi
preddvor. Je najpogostejša bolezen zaklopk v zahodnem svetu in druga najpogostejša, ki potrebuje kirurško zdravljenje. Njena pojavnost narašča s starostjo, nad 75. letom starosti ima zmerno ali hudo MR
skoraj 10 % ljudi. Posledice nezdravljene hude MR so povečanje levih srčnih votlin, popuščanje levega
prekata, pljučna hipertenzija, atrijska fibrilacija, možganska kap in nenadna srčna smrt. Metoda izbora zdravljenja hude MR je kirurško zdravljenje. Med operacijskim posegom lahko mitralno zaklopko
popravimo (valvuloplastika) ali zamenjamo. Popravi zaklopke dajemo prednost, ker je za bolnika manj
tvegana, ne zahteva trajnega antikoagulacijskega zdravljenja, bolj ohrani funkcijo levega prekata in je
povezana z boljšim preživetjem. Pri mnogih bolnikih je zaradi visoke starosti, pridruženih bolezni in
napredovale disfunkcije levega prekata kirurško zdravljenje zelo tvegano. Zaradi velikega operativnega
tveganja kar 30 – 50 % bolnikov s hudo MR ni operiranih. Posebna skupina so bolniki s hudo funkcionalno MR. Pri teh bolnikih je operativno tveganje na račun močno oslabljene funkcije levega prekata
zelo veliko, kirurško zdravljenje pa tudi ne prinaša dolgoročno dobrih rezultatov. Dolgo je bila edina

alternativa kirurškemu posegu medikamentno zdravljenje, ki pa je predvsem paliativno in usmerjeno
v obvladovanje simptomov srčnega popuščanja. Bolniki, ki bi potrebovali operacijo in jih zdravimo medikamentno, imajo slabo prognozo. Enoletno preživetje teh bolnikov je 80 %, petletno pa le 50 %. Tudi
kvaliteta življenja je slaba, saj že v prvem letu potrebuje bolnišnično zdravljenje zaradi srčnega popuščanja 40 %, v petih letih pa 90 % bolnikov. Od leta 2008 je v Evropi na voljo perkutano zdravljenje MR z
mitralnimi sponkami oz. »klipi« (MitraClip). V zadnjih letih se uveljavlja predvsem pri bolnikih s funkcionalno MR, ki je najpogosteje posledica napredovale ishemične bolezni srca. V zadnjem času se ponujajo
tudi nove indikacije kot je zdravljenje vlečenja sprednjega lističa mitralne zaklopke (SAM) pri bolnikih s
hipetrofično kardiomiopatijo ter zdravljenje akutne MR ob miokardnem infarktu.
V osnovi lahko razdelimo načine perkutanega zdravljenja puščanja mitralne zaklopke na več
kategorij:
1. Poprava: spenjanje lističev mitralne zaklopke (MClip, Pascal), anuloplastika mitralnega obroča
(Cardioband), poprava hord (Neochord)
2. Zamenjava mitralne zaklopke s postavitvijo nove zaklopke (Slika 1.)

Slika 1. Številne perkutane zaklopke za zdravljenje puščanja mitralne zaklopke, mitra clip Abbott),
Pascal (Edwards).

Izbor bolnikov, primernih za perkutano zdravljenje
Načeloma prihaja perkutano zdravljenje MR v poštev pri bolnikih, ki niso kandidati za kirurško zdravljenje. Izbor bolnikov je omejen z anatomskimi zahtevami posameznih terapevtskih načinov. Za uspešno
zdravljenje morajo biti izpolnjeni določeni anatomski kriteriji, ki so še najbolje opredeljeni pri mitralnih
sponkah. Pri postavitvah kompletnih zaklopk pa se še išče optimalne rešitve za varno in učinkovito
zdravljenje. Številne tehnične rešitve so v fazi kliničnih raziskav in stalnih izboljšav.
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Indikacije za perkutano popravo MR z MClip (ESC priporočila 2022)
Pomembno sekundarno puščanje mitralne zaklopke
Iztisni delež levega prekata med 20 – 50 %
Končni diastolni premer levega prekata manj kot 70 mm
Anatomija primarna za postavitev mitralne sponke
Povišan NT-PRO-BNP in vsaj ena hospitalizacija zaradi srčnega popuščanja v zadnjem letu.

Izidi nekaterih raziskav z MClipi
Največjo zbirko podatkov o uporabi mitralnih sponk v vsakdanji klinični praksi so analizirali raziskovalci, ki so sodelovali v evropski, nerandomizirani, multicentrični študiji ACCESS-EU. Zajeli so podatke
o zdravljenju 567 bolnikov. Srednja starost bolnikov je bila 74 let, skoraj polovica jih je bila starejša od
75 let. Ker je zajela bolnike iz vsakdanje prakse, so bili bolj simptomatični (85 % v 3. in 4. funkcijskem
razredu po NYHA klasifikaciji), več kot polovica jih je imela iztisni delež levega prekata pod 40 %. Po merilih, ki so veljala v študijah EVEREST, bi bilo 80 % teh bolnikov iz raziskave izključenih. 77 % bolnikov
je imelo funkcionalno MR. Poseg je bil uspešen v 99,6 %, v 53 % se je MR zmanjšala za 2 stopnji ali več.
30-dnevna umrljivost je znašala 3,4 %. Eno leto je preživelo 82 % bolnikov. Po enem letu je bilo 71 %
bolnikov v 1. in 2. funkcijskem razredu, reoperiranih je bilo 6,3 % bolnikov.V raziskavi EVEREST II High
Risk Study so primerjali preživetje bolnikov, ki so bili zdravljeni z mitralnimi sponkami s preživetjem
nezdravljenih bolnikov. V prvih 30 dneh je bila smrtnost pri zdravljenih bolnikih 7,7 %, pri nezdravljenih pa 8,3 %. Enoletno preživetje zdravljenih bolnikov je bilo 76 %, nezdravljenih bolnikov pa 55,3 %.
Pri zdravljenih bolnikih so zaznali pomembno funkcijsko izboljšanje. Medtem ko je bilo pred posegom
89 % bolnikov uvrščenih v 3. in 4. funkcijski razred, jih je po posegu 74 % sodilo v 1. in 2. funkcijski
razred. Število hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja se je v prvem letu znižalo za 45 %. Zadnji pomembni randomizirani študiji, ki sta obravnavali sekundarne MR sta COAPT in MITRA-HF. Obe študiji
sta primerjali učinek MClip v primerjavi z optimalno medikamentozno terapijo. Študija MITRA-HF ni
pokazala pomembne koristi zdravljenja z MClip v primerjavi z medikamentozno terapijo pri opazovanem dogodku celokupne smrtnosti in hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja. V nasprotju s tem pa je
študija COAPT pokazala zmanjšanje hospitalizacij kot tudi smrtnosti zdravljenih z MClipom. Študijski
populaciji nista bili popolnoma primerljivi, podatki pa kažejo na to, da je smiselno zdravljenje MR v zgodnji fazi razvoja srčnega popuščanja, učinki zdravljenja pa so bistveno manjši v napredovali fazi bolezni.

Zdravljenje puščanja trikuspidalne zaklopke
Puščanje trikuspidalne zaklopke je kompleksen klinični problem. Posledice puščanja zaklopke so periferna kongestija s posledično moteno funkcijo jeter, črevesja, zatekanja nog in pričakovanimi zapleti.
Motena je sintetska in detoksifikacijska funkcija jeter, zaradi kongestije črevesja je motena resorbcija
hranil, obstaja nevarnost vdora bakterij in toksinov v krvni obtok zaradi motene fiziologije črevesne
obrambne bariere. Kongestija nog poleg oteklin predstavlja fokus za vnetja na koži z vsemi nevarnimi
posledicami, tudi sepse. Moteno delovanje trikuspidalne zaklopke vpliva na črpalno funkcijo srca po več
mehanizmih: medsebojni vpliv srčnih votlin ob mehanskih učinkih dilatacij votlin, zmanjšan je minutni volumen srca. Posledično se zmanjša prekrvavitev tkiv, tudi ledvic, kar lahko dolgoročno povzroči
odpovedovanje ledvične funkcije. Puščanje trikuspidalne zaklopke povzroči kompleksne patofiziološke
posledice. Brez omejitve vpliva puščanja trikuspidalne zaklopke se zdravje bolnika progresivno slabša
in vodi v prezgodnjo smrt.
Puščanje trikuspidalne zaklopke ima številne znane patofiziološke mehanizme, ki se pogosto med seboj
prepletajo. Trenutno se z obdelavo podatkov registrov opredeljuje populacija bolnikov, ki bo imela od
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zdravljenja največ koristi. Podatki kažejo na to, da je najprimernejša populacija bolnikov s srčnim popuščanjem in trikuspidalno regurgitacijo, s povečano votlino desnega prekata, uporom v pljučih manj
kot 3 woodove enote.
Zaradi pestrosti patofizioloških mehanizmov, ki povzročajo puščanje trikuspidalne zaklopke se razvijajo številne perkutane metode zdravljenja. Tehnično se rešitve podobne rešitvam za zdravljenje MR.
Metoda, ki dobiva zamah, je zdravljenje TR s Triclipom. Izdelani so okvirni kriteriji za izbor bolnikov
ter tudi načinov zdravljenja, bodisi s TriClip ali pa drugimi pripomočki (Slika 2). Znanje in izkušnje na
tem področju se naglo pridobivajo ter vsakodnevno vplivajo na klinično delo. Kaže se, da vsi bolniki niso
primerni za zdravljenje z istim pripomočkom.
Indikacije za perkutano popravo TR z perkutanimi metodam (ESC priporočila 2022)
Bolniki s simptomatsko, pomembno, sekundarno trikuspidalno regurgitacijo.
Bolniki so zavrnjeni za kardio-kirurško zdravljenje.
Bolnik se z zdravljenjem strinja.
Izključitveni kriteriji:
Bolniki s hudo pljučno hipertenzijo (nad 65 mmHg), močno oslabljeno funkcijo desnega prekata,
pričakovano življensko dobo manj kot 1 leto.

Slika 2. Nekateri pripomočki za zdravljenje puščanja trikuspidalne zaklopke.
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Izid registra zdravljenja puščanja trikuspidalne zaklopke
V kohorti registra TriValve se je zmanjšanje TR z različnimi pripomočki pokazalo kot zelo učinkovito,
saj se je že v prvem letu zmanjšala umrljivost bolnikov iz 25.8 % v skupini zdravljeni z zdravili na 13.1 %
v skupini zdravljeni s pripomočki za zmanjšanje puščanja trikuspidalne zaklopke. Učinek je bil najbolj
izrazit v skupini bolnikov s srednjo stopnjo popuščanja srca in TR, učinek zdravljenja s pripomočki pri
napredovalem popuščanju desnega prekata ali pa ohranjenem iztisnem deležu desnega prekata je bil
zanemarljiv v primerjavi z medikamentozno terapijo.

ZAKLJUČEK
Perkutano zdravljenje z vstavitvijo sponk na zaklopke ali pa postavitvijo drugih pripomočkov za
zdravljenje puščanja mitralne in trikuspidalne zaklopke je varno. Zelo pomemben je izbor primernih
bolnikov za zdravljenje na podlagi mehanizma puščanja zaklopke in anatomskih razmer. Perkutani posegi na mitralni in trikuspidalni zaklopki ne predstavljajo alternative kirurškemu zdravljenju, temveč
izhod v sili za bolnike, ki zaradi starosti in pridruženih bolezni niso primerni za operativni poseg. Obseg
zdravljenja bolnikov se zaradi kliničnih potreb naglo povečuje. Posledično se pridobivajo prepotrebni
podatki o učinkovitosti, kar vpliva na priporočila za zdravljenje.
V UKC Ljubljana naglo sledimo trendom zdravljenja. Poleg MClipov, ki so del rutinskega zdravljenja, uvajamo v letu 2022 v klinično delo tudi zdravljenje s TriClipi, perkutanimi mitralnimi in
trikuspidalnimi zaklopkami.
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NOVE CILJNE VREDNOSTI HOLESTEROLA: ALI JE
POMEMBNO KAKO ZNIŽAMO NIVO MAŠČOB V KRVI IN
KAKO UČINKOVITO DO CILJA?
Borut Jug

Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Ciljne vrednosti opredelimo s tisto vrednostjo dejavnika tveganja, pri kateri – glede na celokupni nabor
obstoječih dokazov – dosežemo najugodnejše razmerje med koristmi (obvladovanjem srčno-žilne ogroženosti) in tveganji (neželeni učinki) zdravljenja. Celokupni nabor dokazov vključuje vse intervencijske
in opazovalne raziskave, ki kažejo na povezanost med posameznim dejavnikom tveganja in zapleti, na
primer med koncentracijo LDL-holesterola v krvi in pojavnostjo aterosklerotične žilne bolezni.
Koncentracija LDL-holesterola v krvi in tveganje za aterosklerotično žilno tveganje sta sorazmerna.
To dokazujejo številne raziskave na živalskih modelih, opazovalne kohortne raziskave pri ljudeh ter
intervencijske raziskave, ki so pokazale, da z zniževanjem koncentracije LDL-holesterola zmanjšamo
tveganje za žilne zaplete ateroskleroze. Evropsko združenje za kardiologijo je na podlagi vseh obstoječih
dokazov o LDL-holesterolu zavzelo celo stališče, da pri LDL-holesterolu lahko že govorimo o vzročnem
dejavniku, ne le o dejavniku tveganja (1, 2). Zniževanje LDL-holesterola za 1 mmol/L zmanjša aterosklerotično žilno tveganje za približno 25 % (3).
Relativne koristi zniževanja koncentracije LDL-holesterola so univerzalne, absolutne koristi pa so vezane na izhodiščno tveganje posameznika. Ciljne vrednosti so zato pogojene z izhodiščno oceno tveganja,
ki ga opredelimo s kategorijami (4, 5):
- zelo veliko tveganje (tj. aterosklerotična žilna bolezen; sladkorna bolezen z aterosklerotično žilno
okvaro ali resno okvaro tarčnega organa; huda kronična ledvična bolezen IV. ali višje stopnje; zelo
veliko tveganje po starostno standardizirani oceni s točkovniki, npr. SCORE2);
- veliko tveganje (tj. sladkorna bolezen s pridruženimi dejavniki, a brez aterosklerotične žilne okvare oziroma resne okvare tarčnega organa; zmerna kronična ledvična bolezen; huda ali družinska hiperholesterolemija; veliko tveganje po starostno standardizirani oceni s točkovniki, npr. SCORE2 in
SCORE2-OP);
- zmerno tveganje (obvladana in razmeroma kratkotrajna sladkorna bolezen brez pridruženih dejavnikov tveganja ali okvare tarčnega organa; zmerno tveganje po starostno standardizirani oceni s točkovniki, npr. SCORE2 in SCORE2-OP).
Način zniževanja LDL-holesterola sam po sebi ni pomemben; vsak ukrep, ki zveča število LDL-receptorjev (angl. upregulation) in s trem očistek LDL-holesterola iz krvi, zmanjša pojavnost aterosklerotičnih
dogodkov. Sem prištevamo dieto, tankočrevesni obvod, vezalce žolčnih kislin, fibrate, statine, ezetimib,
zaviranje PCSK9 (3). Imamo pa v praksi jasno dodelan stopenjski pristop k obvladovanju srčno-žilnega tveganja, in sicer na podlagi števila in čvrstosti raziskav za posamezno intervencijo ter časovnico
uvedbe njene v klinično prakso (vsako naslednje zdravilo se je preizkusilo kot dodatek predhodnim
ukrepom): dieta - statini - ezetimib - zaviranje PCSK9 (4–6).
Do pred dobrim desetletjem smo sicer največ dokazov imeli za statinsko zdravljenje: 27 randomiziranih
raziskav pri 174.000 vključenih bolnikih je nesporno dokazalo, da statini učinkovito in varno zmanjšajo aterosklerotično žilno tveganje (7). Ameriške smernice so zato prehodno celo priporočale, naj bo
zdravljenje s statini – ne pa zniževanje LDL-holesterola – cilj obvladovanja srčno-žilnega tveganja (6).
To je spodbudilo znanstveno in strokovno razpravo ter sistematične preglede o povezavi med LDL-
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holesterolom in aterosklerotičnim žilnim tveganjem, vendar so novejše nestatinske oblike zniževanja
koncentracije LDL-holesterol dokazale, da primarni smoter – zmanjšanje srčno-žilnega tveganja – dosežemo ne glede na način zniževanja LDL-holesterola (3–5). Se pa posamezni načini zniževanja koncentracije LDL-holesterola med seboj razlikujejo: statini znižajo koncentracijo LDL-holesterola za 30–40 %
(močnejši statini, tj. atorvastatin 40–80 mg oziroma rosuvastatin 20–40 mg, za okoli 50 %), ezetimib
za dodatnih 20–25 %, zaviralci PCSK9 (monoklonska protitelesa alirokumab in evolokumab oziroma
drobna interferenčna RNA inklisiran) za do 60 %.
Ciljne vrednosti določamo s soglasjem, ki vključuje vsaj štiri vidike: i) koristi in tveganja za bolnika; ii)
zmožnost zdravljenja, da realno doseže zadane cilje; iii) namembnost; iv) predvidene posledice.
Z vidika koristi je primarni smoter ciljnih vrednosti skrb za bolnikovo zdravje – s ciljnimi vrednostmi
zagotavljamo, da so koristi zdravljenja večje od morebitnih neželenih učinkov, in sicer na podlagi vseh
razpoložljivih dokazov iz opazovalnih in intervencijskih raziskav. Nabor razpoložljivih dokazov z gotovostjo kaže, da pri bolnikih z aterosklerotično žilno boleznijo zdravljenje s statini, ezetimibom in/ali
monoklonskimi protitelesi proti PCSK9 zmanjša tveganje za vnovične aterosklerotične dogodke (sekundarna preventiva), in sicer sorazmerno z znižanjem koncentracije LDL-holesterola (1-6). Znižanje koncentracije LDL-holesterola pod 1,4 mmol/L je povezano z boljšo prognozo kot manj intenzivno zniževanje.
Še več: nabor razpoložljivih dokazov (vključno z genskimi opazovalnimi raziskavami, ki se poslužujejo
mendelske ‘randomizacije’, ter intervencijskimi raziskavami zdravil za zniževanje koncentracije LDL-holesterola) kaže, da najverjetneje ni vrednosti LDL-holesterola, ki bi bila koristna za zdravje (1, 2).
Z vidika zmožnosti zdravljenja morajo biti ciljne vrednosti dosegljive – to se je pokazalo predvsem
pri uvedbi močnejših statinov v klinično prakso; takrat so smernice ob novih učinkovitejših statinih
razmeroma hitro priporočala vse nižje ciljne vrednosti LDL-holesterola. Z vidika namembnosti ciljne
vrednosti na ravni posameznika služijo za oceno uspešnosti zdravljenja, na ravni populacije pa omogočajo preverjanje kakovosti zdravstvene oskrbe. Z vidika predvidenih posledic upoštevamo vse vložke,
ki so potrebni za doseganje ciljnih vrednosti – finančne, a tudi kadrovske, saj doseganje ciljnih vrednosti
zahteva dolgotrajni proces s pogostimi kontrolami in prilagajanjem terapevtskega dogovora.
Smernice Evropskega združenja za kardiologijo (ESC) za obvladovanje dislipidemij (5) so pri priporočilu
ciljnih vrednosti sledile predvsem vidiku koristi. Raziskave s statini, ezetimibom in zaviralci PCSK9
so dokazale, da pri zniževanju LDL-holesterola velja načelo: čim nižje, čim prej, čim dlje — tem bolje.
Smernice ESC za preprečevanje srčno-žilnih bolezni (6) so pri zastavljanju ciljnih vrednosti upoštevale
tudi ostale vidike: zmožnost, namembnost in predvidene posledice. Osnovni smoter je sicer enak: čim
bolj znižati koncentracijo LDL-holesterola v krvi, pristop pa se nekoliko razlikuje in povzema koristi
(večje pri bolj ogroženih posameznikih, manjše pri starejših posameznikih z več sočasnimi boleznimi),
pa tudi druge okoliščine in nenazadnje bolnikove želje (personaliziran pristop). Poglavitne skupine posameznikov, ki potrebujejo preventivo bolezni srca in žilja, razdelijo na i) navidezno zdrave, ii) bolnike
z aterosklerotično žilno boleznijo, iii) bolnike s sladkorno boleznijo in iv) bolnike s hudo (družinsko)
hiperholesterolemijo. Pri navidezno zdravih posameznikih, glede na ocenjeno tveganje po točkovniku
SOCRE2 ali SCORE2-OP priporočajo, da LDL-holesterol spustimo pod 2,6 mmol/L oziroma pod 1,8
mmol/L, če je možno. Pri bolnikih z aterosklerotično žilno boleznijo oziroma pri sladkorni bolezni z
resno okvaro tarčnega organa priporočajo, da LDL-holesterol znižamo za vsaj 50 % oziroma pod 1,8
mmol/L, če okoliščine — na primer sočasne bolezni in bolnikove želje — dopuščajo, pa pod 1,4 mmol/L.
Omejitve za predpisovanje zaviralcev PCSK9 (monoklonskih protiteles ali drobne interferenčne RNA)
upoštevajo tudi vidik predvidenih posledic. Znižanje LDL-holesterola za 1 mmol/L je povezano s 25odstotnim relativnim zmanjšanjem tveganja za aterosklerotične žilne dogodke; absolutno zmanjšanje
tveganja pa je odvisno od izhodiščne ogroženosti, ki je seveda večja pri višji koncentraciji LDL-holesterola. Prag za uvedbo napredovalih možnosti zdravljenja je zato zaenkrat postavljen višje od ciljnih vrednosti za LDL-holesterol po posameznih skupinah bolnikov, tj. >3,6 mmol/L v sekundarni preventivi
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(2,6 mmol/L pri pridruženih dejavnikih) oziroma >4,5 mmol/L v primarni preventivi (tj. pri družinski
hiperholesterolemiji).
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IZVLEČEK
Vzrok za angino pektoris je nesorazmerje med dobavo in porabo kisika v srčni mišici, pri čemer je srčna
frekvenca najpomembnejši dejavnik porabe, motena dobava pa je največkrat posledica žilne in endotelijske okvare zaradi ateroskleroze ter drugih bolezni in dejavnikov tveganja. Koronarna revaskularizacija (perkutana ali kirurška), ki v primeru akutnega koronarnega sidroma predstavlja metodo izbora,
je v okviru kroničnega koronarnega sindroma potrebna le, če z zdravili ne uspemo odpraviti angine
pektoris. Upočasnitev srčne frekevence v mirovanju in ob naporu ter urejanje krvnega tlaka do ciljnih
vrednosti sta pomembna načina preprečevanja napadov angine pektoris – v ta namen imamo na razpolago več skupin zdravil, ki se lahko tudi uspešno kombinirajo. Organski nitratni preparati sodijo med
klasične vazodilatatorje za izboljšanje koronarnega pretoka in zmanjšanje predobremenitve, poleg tega
razširijo kolaterale. Ranolazin blokira patološko odprte natrijeve kanalčke ter deluje protiishemično in
protiaritmično, presnovno zdravilo trimetazidin pa s preusmeritvijo presnove izboljša izkoristek kisika
v srčnomišični celici in s tem izkoristek srca. Ivabradin zmanjša porabo kisika in izboljša koronarni
pretok. Večina bolnikov potrebuje kombinirano protiishemično zdravljenje: kombiniranje hemodinamičnih in metaboličnih zdravil je videti bolj učinkovito od toge uporabe zgolj hemodinamičnih zdravil,
ki imajo v smernicah včasih prednost zgolj zato, ker so starejša. Vsi bolniki z ishemično boleznijo srca
potrebujejo tudi zdravljenje z zdravili za uravnavanje krvnega tlaka, zniževanje krvnih maščob in po
potrebi uravnavanje krvnega sladkorja do ciljnih vrednosti. Zavedamo se, da optimum pri zdravljenju ne
obstaja – to je le ideal, ki ni za vsakogar enak, ga ne poznamo in ga težko dosežemo. Optimizacija pa je
skrb, da ob slehernem stiku z bolnikom preverimo, ali smo uporabili vse potrebne strategije zdravljenja,
ali so cilji doseženi, ali smo uporabili najustreznejša, najučinkovitejša in najvarnejša zdravila in ali smo
se izognili t.i. terapevtski inerciji, ki je zavajajoče lep izraz za stvari, ki se ne bi smele dogajati.

Pomen ishemične bolezni srca in ocena stanja
Najpomembnejši vzrok zbolevanja in umiranja v svetu in pri nas so bolezni srca in žilja, med katerimi koronarna bolezen nosi največji delež žalostnega bremena. Koronarna bolezen se lahko pokaže z
nenadno srčno smrtjo, miokardnim infarktom ali angino pektoris – slednja, imenovana tudi kronični
koronarni sindrom, je prva pojavna oblika pri približno polovici bolnikov. Ko razmišljamo o optimizaciji
zdravljenja, imamo ves čas pred očmi tudi razpoložljive prepoznavne metode, katerih izbiro skušamo
optimizirati tako, da nam učinkovito in varno omogočijo prepoznavo stanja slehernega bolnika. Za postavitev diagnoze poleg anamneze, ki je najpomembnejša, uporabljamo še preiskavne metode za prikaz
koronarnih arterij (koronarna angiografija, CT angiografija, magnetnoresonančna angiografija, znotrajžilni ultrazvok, metode FFR in iFR) in za prikaz strukture ali funkcije miokarda (ergometrija, mirovna
in obremenitvena ehokardiografija, CT srca, magnetna resonanca s kontrastnimi sredstvi, PET-CT, elektrofiziološke metode, metode za ugotavljanje mikrovaskularne koronarne disfunkcije in druge).
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Zakaj zdravimo koronarno srčno bolezen
Pri obravnavi bolnika s koronarno srčno boleznijo imamo tri glavne cilje:
• zmanjšati umrljivost oz. podaljšati življenje, kar pomeni izboljšanje napovedi izhoda bolezni,
• izboljšati kakovost življenja oziroma odpraviti simptome,
• preprečiti zaplete oziroma zmanjšati pogostnost srčno-žilnih in možgansko-žilnih dogodkov (miokardni infarkt, srčno-žilna smrt, možganska kap, nenandna srčna smrt, hospitalizacija, potreba po
revaskularizaciji in drugi).

Vzroki za ishemijo srčne mišice
Ishemija oziroma pomanjkanje kisika v srčni mišici lahko nastane zaradi več srčno-žilnih razlogov:
• motena prekrvavitev zaradi zožitev koronarnih arterij (zaradi aterosklerotičnih plakov, krčev žilne
stene ali strdkov),
• motena prekrvavitev zaradi endotelne disfunkcije drobnih žil,
• povečana poraba kisika (ob naporu, porastu krvnega tlaka, psihičnem vznemirjenju, aritmiji, prehranjevanju),
Obstaja pa tudi več nekardialnih vzrokov za pomanjkanje kisika v srčni mišici.

Strategije zdravljenja koronarne srčne bolezni
Na voljo imamo tri pristope oziroma tri strategije zdravljenja:
• prilagoditve življenjskega sloga (zdrava prehrana, opustitev kajenja, redna telesna vadba, znižanje
telesne mase, izogibanje stresu in druge),
• zdravljenje z zdravili in
• revaskularizacija miokarda (perkutana ali kirurška).
Zdravila za zdravljenje koronarne srčne bolezni delujejo v dveh smereh:
• nekatera upočasnjujejo napredovanje ateroskleroze (vzročno ali etiološko zdravljenje) in preprečujejo njene zaplete (npr. trombozo, sistolična ali diastolično odpovedovanje levega prekata, srčno popuščanje). Gre za antihipertenzive, hipolipemična zdravila, simpatikolitike, zaviralce sistema RAAS,
protitrombocitna zdravila,...).
• druga omilijo simptome bolezni (angino pektoris, dušenje, otekanje).
Pri zdravljenju angine pektoris z zdravili uporabljamo več skupin zdravil:
• hemodinamična zdravila, ki izboljšujejo prekrvavitev srčne mišice oziroma izboljšujejo razmerje med
dobavo in porabo kisika v srčni mišici (zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, selektivni zaviralec
kanalčkov If ivabradin, nitrati, nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov),
• zdravila, ki delujejo na kanalčke v membrani srčnomišične celice (npr. ranolazin, ki deluje na pozne
natrijeve kanalčke, in nikorandil, ki sodi med odpiralce kalijevih kanalčkov)
• metabolična (presnovna) zdravila, ki ob razpoložljivi dobavi kisika izboljšajo ekonomičnost presnovnih poti v celicah srčne mišice (npr. trimetazidin).

Revaskularizacija miokarda ni edina niti najboljša rešitev
Revaskularizacija miokarda (perkutana s stentiranjem, omejevalnikom koronarnega pretoka ali drugimi metodami na eni strani ali kirurška z arterijskimi ali venskimim obvodi na drugi strani) pri kro-
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ničnem koronarnem sindromu ne reši vseh težav in je smiselna le v določenih okoliščinah, sicer pa
uporabljamo druge strategije zdravljenja, dokler je to mogoče.

Zmanjševanje ishemije srčne mišice z zdravili
Protiishemična zdravila zmanjšujejo ishemijo oziroma pomanjkanje kisika v srčni mišici. Tu večinoma
ni v ospredju zmanjševanje umrljivosti, temveč omilitev simptomatike, čeprav postaja vse bolj očitno, da
je tudi pogostnost stenokardij povezana s slabšo napovedjo izida bolezni. Zdravila lahko ugodno vplivajo na razmerje med dobavo in porabo kisika: nekatera izboljšujejo dobavo, druga zmanjšujejo porabo
kisika, tretja učinkujejo na oba načina, četrta povečujejo lokalno nastajanje vazodilatatorja dušikovega
oksida (NO) v srcu.
Dobava kisika srčni mišici je okrnjena zaradi aterosklerotičnih zožitev ali krčev večjih (epikardnih) koronarnih arterij, katere lahko morfološko prikažemo s koronarografijo, računalniško-tomografsko angiografijo ali magnetnoresonančno angiografijo, lahko pa zaradi okvare endotelijske funkcije, pomanjkanja
NO in nezmožnosti vazodilatacije v koronarni mikrocirkulaciji, katero je tudi moč dokazati s sodobnimi
metodami. Poraba kisika v srčni mišici pa je odvisna od srčnega dela – najpomembnejši dejavnik je srčna
frekvenca, pomembna sta tudi predobremenitev in poobremenitev.
Z zdravili skušamo bodisi izboljšati dobavo kisika ali zmanjšati njegovo porabo bodisi vplivati na membranske kanalčke ali na celično presnovo – vse z namenom, da bi se tako izognili simptomom (bolečina
v prsih, težka sapa). Za izboljšanje dobave uporabljamo hemodinamična zdravila: nitratne preparate in
druge vazodilatatorje, ki širijo koronarne arterije, za zmanjšanje porabe kisika pa bradikardizirajoča
zdravila, ki na različne načine upočasnjujejo srčno frekvenco (zaviralci receptorjev beta, ivabradin, nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov) in protihipertenzijska zdravila za zmanjšanje poobremenitve. Nitrati širijo tudi kapacitivno vensko žilje pred srcem, kar zmanjša predobremenitev srca (angl.
preload), in sistemske arterije, kar zmanjša poobremenitev (angl. afterload). Oboje prispeva k razbremenitvi srca, zmanjšanju srčnega dela in manjši porabi kisika. Pomembno je, da organski nitratni preparati za razliko od drugih vazodilatatorjev širijo tudi kolateralne povezave med različno preskrbljenimi
povirji v srcu, kar zmanjša tveganje za sindrom kradeža, ki ga lahko povzročijo drugi vazodilatatorji, ki
širijo le arteriole in arterije.
Za upočasnjevanje srčne frekvence so se desetletja predpisovali pretežno zaviralci adrenergičnih receptorjev beta in manj nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov. Tako prvih kot drugih
določeni bolniki ne prenašajo in imajo tako težave kljub terapiji. Selektivni zaviralec kanalčkov f v sinusnem vozlu ivabradin predstavlja pomemben način dodatnega ali samostojnega zniževanja srčne frekvence tako v mirovanju kot ob naporu in se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z drugimi
bradikardizirajočimi oziroma protiishemičnimi zdravili, kar ima za posledico zmanjšanje pojavnosti
napadov angine pektoris, preprečevanje miokardnega infarkta, izboljšane tolerance za napor, zmanjšanje simptomov bolezni in izboljšanje kakovosti življenja.
Nitratni preparati, ki so protiishemična zdravila z najdaljšo tradicijo, izboljšajo kakovost bolnikovega življenja z zmanjšanjem pogostnosti napadov angine pektoris in s povečanjem tolerance za napore.
Z uporabo sublingvalnega in transdermalnega dajanja zdravil se pri nitratih izognemo učinku prvega
prehoda skozi jetra in s tem velikim odmerkom, ki so sicer potrebni pri oralnih oblikah. Uporaba dolgodelujočih transdermalnih obližev omogoča boljšo kontrolo simptomatike, bolj dejavno vlogo oziroma
sodelovanje bolnika in manjše odmerke zdravil kot pri peroralnih oblikah. Moškim, ki zaradi erektilne
disfunkcije potrebujejo zaviralce fosfodiesteraze-5, namesto nitratov brez oklevanja predpišemo druga
zdravila, najpogosteje trimetazidin ali ranolazin.
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Trimetazidin v srčnomišični celici izboljša energetski izkoristek kisika in s tem izkoristek srca. Za potrebe srca, ki vsak dan napravi približno 100.000 utripov, je vsak dan potrebnih kar 35 kg energetsko
bogatih molekul ATP. Trimetazidin v mitohondrijih srčnomišičnih celic preusmeri presnovo iz oksidacije prostih maščobnih kislin, ki je energetsko potratna, v smer bolj učinkovite in gospodarne oksidacije
piruvata, kar izboljša proizvodnjo ATP oziroma energije ob obstoječi dobavi kisika za okoli 30 %. S tem
izboljša sistolično funkcijo levega prekata, podaljša čas do nastopa ishemije, izboljša telesno zmogljivost
ter pomembno zmanjša število anginoznih napadov in porabo kratkodelujočih nitratnih vazodilatatorjev. Zdravilo deluje učinkovito antianginozno torej tudi v pogojih, ko ne moremo izboljšati dobave
kisika v določene predele srčne mišice. Glede na učinkovitost in dostopnost (predpisujejo ga lahko tudi
specialisti družinske in splošne medicine) se trimetazidin uvršča med temeljna zdravila za zdravljenje
angine pektoris.
Ranolazin prinaša dodaten mehanizem delovanja: je selektivni zaviralec poznih natrijevih tokov v fazi
2 akcijskega potenciala srčno-mišične celice in preprečuje škodljivo kopičenje natrijevih ionov v celici in s
tem posledično še bolj škodljivo kopičenje kalcijevih ionov v celici. Ishemija okvari natrijeve kanalčke, ki
so posledično predolgo odprti, zato se pozni tokovi natrija v celico povečajo, zaradi česar naraste koncentracija kalcija v celici. Ranolazin z blokado teh tokov zmanjša diastolično napetost in togost srčne mišice
(izboljša diastolično relaksacijo), izboljša krčljivost, izboljša pretok v mikrocirkulaciji miokarda, poveča
tvorbo in zmanjša porabo energetsko bogatih molekul ATP ter zmanjša možnost nastanka nevarnih
aritmij. Bolniki imajo tako manj napadov angine pektoris, potrebujejo manj intervencij s kratkodelujočimi protianginoznimi zdravili, telesno so bolj zmogljivi, poveča se ritmična stabilnost. Protianginozni
učinek ranolazina pri stabilni koronarni bolezni se je jasno pokazal v raziskavah MARISA, CARISA in
ERICA, zato se uporablja kot dodatek k standardni protianginozni terapiji, če bolnik kljub njej ostane
simptomatičen. Pri bolnikih z obremenitveno angino pektoris po akutnem koronarnem sindromu je
ranolazin v raziskavi MERLIN v primerjavi s placebom zmanjšal poslabšanje angine pektoris in izboljšal
toleranco za napor. Ranolazin zmanjša rigidnost in izboljša prekrvavite miokarda, ne da bi vplival na
srčno frekvenco ali krvni tlak. Gre torej za protianginozno zdravilo, ki ne sodi niti med hemodinamična
niti med presnovna zdravila, saj vpliva na kanalčke v membrani srčnomišične celice.
Ivabradin je selektivni in specifični zaviralec kanalčkov f (odgovornih za tok If ) v sinusnem vozlu
in zmanjšuje srčno frekvenco z upočasnjevanjem spontane diastolične depolarizacije. Z upočasnitvijo
srčne frekvence zmanjša porabo kisika v srcu, pomembno pa je, da za razliko od zaviralcev receptorjev
beta bolj podaljša diastolo kot sistolo, kar je pomembno za prekrvavitev srčne mišice, saj le-ta poteka
predvsem v diastoli. Učinek je tako dvojen: zmanjšana poraba in izboljšana dobava kisika. Ivabradin
nima negativnega inotropnega učinka kot zaviralci receptorjev beta, zato ohranja kontraktilnost srčne
mišice, izboljšuje diastolično polnitev ter ohranja vazodilatacijo drobnih in velikih koronarnih arterij. Ne vpliva na krčljivost in prevodnost v srcu in ne znižuje krvnega tlaka. Samostojno zdravljenje z
ivabradinom ali v kombinaciji z drugimi protiishemičnimi zdravili zmanjša pojavnost napadov angine pektoris in dvigne prag pojava bolečine oziroma podaljša čas do nastanka ishemičnih sprememb v
obremenitvenem EKG zapisu ter je edino antianginozno zdravilo, ki pri stabilnih koronarnih bolnikih
dokazano zmanjšuje pojavnost MI in potrebo po revaskularizaciji. Pri bolnikih po miokardnem infarktu
in s srčnim popuščanjem, kjer zaviralci adrenergičnih receptorjev beta dokazano znižujejo smrtnost, se
lahko odločamo za kombinacijo zaviralca beta in ivabradina.
Izmed zdravil, ki odpirajo kalijeve kanalčke, na našem tržišču ni registriranih preparatov (nikorandil). Med ta zdravila sodi tudi adenozin, ki je uporaben zgolj v akutnih primerih (npr. pojava slow-reflow
in no-reflow po stentiranju) in pri diagnostičnih preiskavah (FFR).
Pomemben je tudi izbor zdravil za zdravljenje hipertenzije pri sočasni ishemični bolezni srca. Skladno s sodobnimi smernicami za zdravljenje arterijske hipertenzije izbiramo pri bolnikih s sočasno arterijsko hipertenzijo in koronarno boleznijo taka protihipertenzijska zdravila, ki razbremenjujejo srce z
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zmanjševanjem predobremenitve in/ali poobremenitve srca in z zmanjševanjem porabe kisika (inotropno, kronotropno in luzitropno delovanje). Izbiramo torej zdravila, ki ugodno delujejo na obe bolezni.
Gre za dvojni sinergizem: izberemo več zdravil, ki delujejo na eno večfaktorsko bolezen, in smo istočano
pri posameznem zdravilu pozorni, ali deluje ugodno na obe bolezni. Zniževanje krvnega tlaka ima pomemben protiishemičen učinek, saj zmanjšuje poobremenitev, ki sicer povečuje porabo kisika v srčni
mišici. Pogosto je potrebno in priporočeno zdravljenje s kombinacijami več antihipertenzivov, saj z enim
zdravilom uredimo krvni tlak le pri približno 20 % odraslih bolnikov.

Kaj naj torej pomeni optimizacija pri zdravljenju ishemične bolezni srca?
Odgovornost zdravnikov pri zdravljenju ishemične bolezni srca je velika. Cilji zdravljenja koronarne
srčne bolezni so trije: da bolniki ne bi umrli (izboljšanje napovedi izida bolezni), da bi živeli kakovostno (npr. brez stenokardij in dušenja) in da jih ne bi doleteli težko predvidljivi srčno-žilni dogodki (srčni infarkt, možganska kap, nenadna srčna smrt, potreba po revaskularizaciji in podobno). Strategije
zdravljenja so tri: prilagoditev življenjskega sloga, zdravljenje z zdravili in revaskularizacija miokarda.
Praviloma kombiniramo vse tri strategije. Nekatere zdravila delujejo na osnovno bolezen (aterosklerozo) in izboljšujejo preživetje, druga delujejo simptomatično in izboljšujejo kakovost življenja, le redka pa
imajo tako ene kot druge ugodne učinke. Pri zdravljenju angine pektoris je pomembno preprečevanje
prsnih bolečin. Anginozna bolečina je zelo subjektivna, omejujoča in neredko povezana tudi z nastankom anksiozno depresivne motnje, zato zahteva individualno obravnavo, če želimo z antianginoznim
(protiishemičnim) zdravljenjem, ki je v osnovi simptomatično, bolniku izboljšati kakovost življenja in
prognozo. V vsakem trenutku obravnave bolnika z ishemično boleznijo srca se moramo odgovorno
vprašati, ali smo smotrno uporabili vse razpoložljive strategije in metode zdravljenja s ciljem doseganja
najboljših rezultatov, čemur pravimo optimizacija zdravljenja. Optimalno stanje namreč po definiciji ne
obstaja, saj ni za vsakogar enako in gre bolj za meglen cilj na obzorju želja, optimizacija pa je proces, ki
ga lahko in moramo nenehno izvajati, da bi se približevali najboljšim mogočim izidom za vse paciente,
katerih zdravje in življenje nam je bilo zaupano.
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ZDRAVLJENJE BOLNIKOV PO MIOKARDNEM INFARKTU:
KDAJ IN KATERE PREISKAVE SO POTREBNE?
Miha Čerček
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Koronarna ateroskleroza je kronična počasi napredujoča bolezen, ki se lahko zaplete z rupturo aterosklerotičnega plaka in trombozo koronarne arterije. Najbolj ogroženi za pojav aterotrombotičnega dogodka
so bolniki, ki so v preteklosti že utrpeli miokardni infarkt. Zato je pri obravnavi teh bolnikov potrebna dodatna skrb v primerjavi z ostalimi bolniki s kroničnim koronarnim sindromom. V prispevku je
prikazana priporočena pogostnost kontrolnih pregledov in preiskave, ki so potrebne. Prikaz velja za
bolnike z nezapletenim potekom miokardnega infarkta in brez pridruženih bolezni, ki bi lahko vplivale
na delovanje srca.
V prvem letu po miokardnem infarktu so bolniki najbolj ogroženi za ponovni dogodek. V tem času
je tudi največ sprememb farmakološkega zdravljenja, zato priporočajo vsaj dva kontrolna pregleda v
prvem letu. Pri nas večina bolnikov opravi vsaj en pregled v okviru programa poinfarktne rehabilitacije
in en pregled pri izbranem kardiologu. Pri teh pregledih je potrebno narediti oceno tveganja za ponovni
ishemični dogodek in za krvavitev. Še posebej je to pomembno pred iztekom prvega leta po miokardnem
infarktu, ko se odločamo o podaljšanju antiagregacijskega zdravljenja.
Pri vseh pregledih opravimo EKG v mirovanju. V okviru programa poinfarktne rehabilitacije bolniki
opravijo tudi UZ srca in obremenitveno testiranje. Tudi v primeru, da bolnik ni vključen v program rehabilitacije, je smiselno opraviti UZ srca približno tri mesece po miokardnem infarktu. V času od odpusta
iz bolnišnice lahko pride do izboljšanja (prehodna hibernacija miokarda/”myocardial stunning”, vpliv
zdravil) ali do poslabšanja (pridružena okvara zaklopk, aritmije, itd.) delovanja srca. Obremenitveno
testiranje je namenjeno oceni telesne zmogljivosti in opredelitvi morebitne rezidualne ishemije. Tako
UZ srca kot obremenitveno testiranje služita tudi kot referenca za morebitne kasnejše preiskave.
Po prvem letu so praviloma kontrole manj pogoste. Priporočene so enkrat letno.
Ob kontroli preverimo bolnikovo adherenco do zdravljenja in ocenimo tveganja. Vedno opravimo EKG v
mirovanju. Laboratorijske preiskave krvi (hemogram, lipidogram, ledvična funkcija, NTpro BNP) so priporočene vsaki dve leti. Kontrolni UZ srca in obremenitveno testiranje sta priporočena na tri do pet let.
CTA slikanja koronarnih arterij ne uporabljamo za sledenje bolnikov po miokardnem infarktu, saj je pozitivna napovedna vrednost preiskave nizka. Tudi koronarografije rutinsko ne opravljamo, indicirnana
pa je pri bolnikih s pozitivnim izvidom neinvazivnega testiranja in pri bolnikih s tipičnimi simptomi.
Ob pojavu tipične angine pektoris z nizkim pragom pri teh visoko ogroženih bolnikih praviloma pristopimo neposredno k invazivnim diagnostičnim posegom brez predhodnih neinvazivnih preiskav.
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NEOBSTRUKTIVNA ATEROSKLEROTIČNA KORONARNA
BOLEZEN (MINOCA IN INOCA): PRI KATERIH BOLNIKIH
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UVOD
Več kot polovica bolnikov s sumom na ishemijo miokarda na koronarografiji nima pomembne koronarne bolezni. Pri akutnem koronarnem sindromu je takšnih bolnikov 5 – 25 %. Pri pomembnem deležu
takšnih bolnikov je razlog mikrovaskularna disfunkcija ali spazem koronarnih arterij. Z invazivnim testiranjem mikrovaskularne funkcije in provokacijskim testiranjem lahko postavimo ustrezno diagnozo
in bolnike zdravimo s ciljano terapijo.
Invazivne metode
1. Invazivna ocena mikrovaskularne funkcije
Preko koronarnega katetra v koronarno arterije uvedemo žico za oceno pretoka v koronarni arteriji (termodilucijska ali dopplerska metoda). Po meritvi pretoka v bazalnih pogojih intravensko apliciramo od
endotela neodvisni vazodilatator (adenozin, ergovinin) in ponovimo meritev pretoka ob maksimalni
vazodilataciji ter določimo vrednost rezerve koronarnega pretoka (CFR) in mikrovaskularne rezistence.
2. Invazivno provokacijsko testiranje
Preko koronarnega katetra apliciramo intrakoronarno inkrementne bolusne injekcije acetilholina, istočasno beležimo 12-kanalni EKG. V primeru, da pride do pomembnega spazma koronarne arterije (> 90
%), v EKG beležimo ishemične spremembe in reproduciramo simptome angine pectoris, potrdimo koronarno vazospastično angino pectoris. Če so prisotni vsi pogoji razen pomembnega spazma koronarne
arterije, pa gre za mikrovaskularno vazospastično angino pectoris.
Kronična ishemična bolezen srca brez obstruktivne koronarne bolezni – INOCA
50 – 70 % bolnikov z anamnezo angine pectoris in sumom na ishemično bolezen srca na koronarografiji
nima obstruktivnih lezij koronarnih arterij. Kljub temu so bolnikove težave lahko posledica ishemije
miokarda zaradi mikrovaskularne disfunkcije ali spazma koronarnih arterij (1).
V primeru mikrovaskularne disfunkcije je lahko mehanizem strukturna mikrovaskularna remodelacija
ali funkcijske motnje s spazmom na nivoju mikrocirkulacije, kar povzroči ishemijo miokarda s simptomi angine pectoris kljub odsotni obstruktivni koronarni bolezni, lahko pa je prisotna tudi sočasna
koronarna bolezen. Strukturne spremembe obsegajo arteriolarno remodelacijo z zadebelitvijo žilne stene, zmanjšano gostoto kapilarne mreže ali kombinacijo obeh. V tem primeru gre praviloma za difuzno
ishemijo miokarda, ki ne sledi koronarnemu povirju. Funkcionalna disfunkcija je posledica endotelne
disfunkcije, kjer prevladajo vazokonstriktorni dejavniki z okrnjeno fiziološko vazodilatacijo, ki se lahko
kaže z znaki nezadostne vazodilatacije mikrocirkulacije ob povečani metabolni potrebi miokarda ali
celo z mikrocirkularnim vazospazmom.
Pri vazospastični angini pectoris je največkrat razlog hiperaktivnost gladkomišičnih celic v žilni steni
koronarnih arterij, ki povzroči neustrezno vazokonstrikcijo, lahko je prisotna tudi endotelna disfunkcija. Pri bolnikih z znano koronarno boleznijo in klasičnimi dejavniki tveganja za aterosklerozo, kjer
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prevladujejo moški, največkrat najdemo fokalni koronarni spazem. Alternativa je difuzni spazem koronarnih arterij, kjer pa prevladuje ženski spol, klasični dejavniki tveganja pa velikokrat niso prisotni.
Pri obravnavi bolnika sledimo smernicam za kronični koronarni sindrom. Pri bolnikih s sindromom
INOCA so lahko prisotni klasični dejavniki tveganja za koronarno bolezen, kot je nezdrav življenjski
slog, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija ali sladkorna bolezen. Najpogostejša komorbidnost sta arterijska hipertenzija in hiperlipidemija, prav tako je dokazana povezava s kajenjem (2, 3).
Na diagnozo sindroma INOCA posumimo pri bolniku s simptomi obremenitvene ali vazospastične
angine pectoris, potrjenimi znaki ishemije miokarda med obremenitvijo z neinvazivnim testiranjem
(cikloergometrija, SPECT, obremenitveni UZ ali MR srca, redko PET CT) in odsotnimi znaki pomembne
koronarne bolezni (CTA koronarnih arterij, koronarografija). Pri vazospastični angini pectoris zadošča
že ustrezna anamneza (1, 3).
Tabela 1 – diagnostični kriteriji INOCA
Diagnostični kriteriji INOCA
Simptomi ishemije miokarda (angina pectoris ali ekvivalent angine)
Objektivni znaki ishemije miokarda (cikloergometrija, SPECT, obremenitveni MR ali UZ srca...)
Odsotnost obstruktivne koronarne bolezni (koronarografija, CTA koronatnih arterij)
Invazivno dokazana mikrovaskularna disfunkcija ali vazospazem koronarnih arterij

Če bolnik izpolnjuje diagnostične kriterije, se lahko odločimo za elektivno invazivno diagnostiko s testiranjem mikrovaskularne funkcije in provokacijskim testiranjem na vazospastično angino pectoris.
Preiskava omogoča istočasno hemodinamsko oceno zožitev koronarnih arterij. Na podlagi testiranja
lahko določimo ustrezno diagnozo oz. izključimo kardialni vzrok prsne bolečine. Pri sindromu INOCA
ločimo na podlagi testiranja 3 endotipe – epikardna vazospastična angina pectoris, mirkovaskularna
angina ali kombinacija obeh (1).
Slika 1 – algoritem invazivnega testiranja

European Heart Journal (2020) 41, 3504-3520
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Z ustrezno diagnozo in ciljanim zdravljenjem lahko bolnikom pomembno izboljšamo kvaliteto življenja.
Študija CORMICA, kjer so bolnike s sumom na sindrom INOCA randominizirali 1:1 (randominizirana
intervenčna sham control študija), so s ciljnim zdravljenjem dokazali zmanjšanje simptomov angine
pectoris (Seattle angina vprašalnik) in izboljšano kvaliteto življenja (EQ-5D vprašalnik) v primerjavi s
kontrolno skupino (5).
Slika 2 - primer invazivnega testiranja z dokazano mikrovaskularno disfunkcijo. Vidno je povišan indeks mikrovaskularne rezistence (IMR 44) ob mejno znižani vrednosti rezerve koronarnega pretoka
(CFR 2,3).

Miokardni infarkt brez obstruktivne koronarne bolezni – MINOCA
Bolniki z MINOCA predstavljajo zelo heterogeno skupino in predstavljajo 5 – 25 % bolnikov z akutnim
miokardnim infarktom. Za diagnozo moramo upoštevati 4. univerzalno definicijo miokardnega infarkta.
Tabela 2 – Četrta univerzalna definicija miokardnega infarkta
Povišana vrednost troponina nad 99. percentilom
Simptomi ishemije miokarda
Novonastale ishemične EKG spremembe
Pojav Q zobcev v EKG
Slikovno potrjena novonastala regionalna motnja krčljivosti ali izguba viabilnega miokarda
Znaki koronarnega tromba na koronarografiji ali obdukciji

Diagnozo MINOCA postavimo pri bolniku z akutnim miokardnim infarktom, kjer ne najdemo znakov
obstruktivne koronarne bolezni (< 50 % zožitve) ali ne najdemo drugega razloga za ugotovljene spremembe npr. miokardna okvara ob sepsi, pljučni trombemboliji ipd. Mehanizem pri MINOCA je ishemija
miokarda, pri sekundarnih vzrokih za povišano vrednost troponina pa gre za neujemanje med dostavo
in potrebo po kisiku, npr. miokardni infarkt tipa 2.
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Na začetku obravnave je MINOCA delovna diagnoza, kjer na koronarografiji ne najdemo pomembnih
zožitev. Ključnega pomena pri diagnostiki predstavljejo slikovne metode (MR srca, UZ srca) v kombinaciji s klinično sliko, s katerimi izključimo najpogostejše bolezni s podobno prezentacijo, npr. Takotsubo
kardiomiopatijo in miokarditis (4).
Mehanizmi MINOCA so:
1. Aterosklerotična bolezen koronarnih arterij – ruptura, erozija plaka ali distalna trombembolizacija
2. Koronarni trombembolizem zaradi tromboze na mestu nestabilnega plaka ali sistemski trombembolizem (atrijska fibrilacija, kavitarni tromb, paradoksna embolija, endokarditis...)
3. Spontana disekcija koronarne arterije
4. Vazospazem, ki povzroči prolongirano ishemijo miokarda s porastom troponina
5. Mikrovaskularna disfunkcija
Invazivna diagnostika MINOCA
Invazivna diagnostika ne pokaže znakov obstruktivnih zožitev, velikokrat je koronarogram povsem v
mejah normale. Že klasična koronarografija nam lahko da odgovor na vprašanje, ko vidimo jasne znake
nestabilnega plaka, koronarne disekcije ali distalne trombembolične zapore koronarne arterije. V primeru nejasnih sprememb nam lahko natančen odgovor poda intravaskularna slikovna preiskava (intravaskularni UZ – IVUS ali optična koherenčna tomografija – OCT), kjer si natančno prikažemo žilno
steno in je metoda izbora za dokaz rupture in erozije aterosklerotičnega plaka ali koronarne disekcije
tudi v primerih, ko je koronarogram normalen ali so prisotni znaki neobstruktivne ateroskleroze.
V primeru normalnega koronarograma in intravaskularne slikovne diagnostike, če je bila le-ta opravljena, sta lahko razlog za MINOCA mikrovaskularna disfunkcija ali spazem koronarne arterije. Gre za
ekvivalent akutnega koronarnega sindroma pri INOCA.
Tako kot pri sindromu INOCA imamo možnost invazivne ocene mikrovaskularne funkcije in predvsem
provokacijskega testiranja za vazospazem na nivoju koronarne arterije ali mikrocirkulacije. Pri bolnikih,
kjer so bili drugi vzroki MINOCA izključeni, in je bilo zaradi suma na vazospazme opravljeno invazivno
provokacijsko testiranje, so potrdili vazospazem pri približno 46 % bolnikov (65 % na nivoju koronarnih
arterij in 35 % na mikrovaskularnem nivoju) (6).
Slika 3 – Primer provokacijskega testiranje z vazospazmom (MINOCA)
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ZAKLJUČEK
Sindroma INOCA in MINOCA predstavljata pomemben delež bolnikov v kardiološki praksi, tako na ambulantnem kot hospitalnem nivoju. Sindroma vključujeta etiološko zelo heterogeno skupino bolnikov.
Z možnostjo invazivne diagnostike lahko pomembnemu deležu bolnikov postavimo pravilno diagnozo
in ciljano zdravljenje glede na etiologijo bolezni, s čimer pri sindromu INOCA pomembno izboljšamo
kvaliteto življenja in omilimo simptome ter pri sindromu MINOCA preprečujemo ponovne dogodke (5).
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POVZETEK
Srčno žilni dogodki so še vedno eden izmed vodilnih vzrokov za umrljivost (takoj za rakom na drugem
mestu), med njimi tudi možganska kap. Možganska kap ni le pogost vzrok umrljivosti, ampak je še bolj
pomemben vodilni vzrok invalidnosti. V Sloveniji utrpi možgansko kap približno 4000 bolnikov na leto,
na Dolenjskem (podatki iz SBNM) se ta številka giblje okoli 300 bolnikov letno Nove možnosti zdravljenja (intravenska tromboliza in mehanska revaskularizacija) so prinesle velike spremembe in izboljšanje
zdravljenja teh bolnikov (1). Pomembnih je več členov v verigi, da je to zdravljenje uspešno in se začne
že pri laikih pri prepoznavi ustreznih simptomov, pravočasen klic, delo prehospitalne enote, obravnava v urgentnem centru, kjer je potrebno sodelovanje nevrologa, radiologa, intenzivista in pogosto tudi
vaskularnega nevrologa v terciarnem centru. V kolikor so vsi členi verige močni, bi lahko bila večina
bolnikov z možgansko kapjo kandidatov za trombolitično ali mehansko zdravljenje (1).

SUMMARY
Cardiovascular diseases are still one of the most important cause of morbidity and mortality, like stroke. Stroke is the most important cause of disability. In Slovenia we have 4000 stroke patients per year.
New aproaches for treat acute stroke are very importat while reversibile damage is only few hours after
stroke. We can offer i.v.trombolytic treatment with rtPa and mechanical revascularisation for selected
patients. With new recomendations (ESO 2021) we have more patients which are eglible for such treatments (1).
Key words: stroke, trombolysis, mechanical trombendarterectomy

UVOD
Bolnik z akutno možgansko kapjo je bolnik, ki ga najpogosteje srečamo nevrologi v naših urgentnih
nevroloških ambulantah. V zadnjih 15 letih se je obravnava teh bolnikov močno spremenila, saj imamo na voljo terapijo za revaskularizacijo prizadetega področja. Leta 2021 se je sestalo 9 strokovnjakov,
vaskularnih nevrologov, ki so podali svoje mnenje glede varnosti in učinkovitosti zdravljenja bolnikov
z intravensko trombolizo ali mehansko revaskularizacijo pri bolj rizičnih skupinah. Pomembnejše novosti bom predstavila v tokratnem prispevku.

Ključne novosti zdravljenja bolnikov z akutno ishemično možgansko kapjo
Ena izmed ključnih novosti zdravljenja z intravensko trombolizo je bil predlog podaljšanja časovnega
okna za izvedbo trombolize. Časovno okno je podaljšano na 9 ur od začetka nastanka simptomov akutne ishemične možganske kapi, ampak le v primeru, ko imamo na voljo multimodalno slikovno diagnostiko (CT glave, CT angiografijo in CT perfuzijo) ali MR difuzijsko slikanje. Kandidati za trombolizo so
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lahko tisti bolniki, ki nimajo še demarkirane ishemične možgnske kapi, imajo pa vidno penumbro, ki jo
je vredno reševati. Vsekakor imajo največ možnosti za uspešno trombolizo bolniki, ki so prejeli intravensko trombolizo zgodaj po nastanku simptomov (t.j. v prvih 3 urah), vendar je občasno čas nastanka
simptomov nejasen (npr. bolnik je sam doma in pripeljan afazičen, nastanek simptomov med spanjem
ipd.). Boljši izhod z manjšo invalidnostjo je opisan pri bolnikih, ki so prejeli trombolitično zdravljenje,
kot pri tistih, ki ga niso prejeli (1).
Kot druga novost je uporaba tenekteplaze za bolnike, ki so kandidati za mehansko revaskularizacijo.
Priporočen odmerek je 0.25 mg/kg (1).
Poudarek je bil tudi na možnosti zdravljenja bolnikov z intravensko trombolizo, v kolikor so bolniki
na oralnih antikoagulantnih zdravilih (2, 3). V primeru, da so na antagonistih vitamina K, je potrebno
spremljati PČ/INR, in v kolikor je ta vrednost pod 1,7, se zdravljenje s trombolizo priporoča, ob višjih
vrednosti pa ne zaradi povečanega tveganja za krvavitev. V primeru jemanja novejših oralnih antikoagulantnih zdravil je pomembno dobiti natančno anamnezo, kdaj je bolnik vzel zadnji odmerek zdravila.
V kolikor je bil vzet zadnji odmerek zdravila pred več kot 48 urami, je izvedba zdravljenja z intravensko
trombolizo varna. V kolikor tega podatka nimamo, lahko izmerimo specifične koagulacijske teste za
posamezno zdravilo (dabigatran, apiksaban, rivaroksaban). V kolikor je možno, uporabimo antidot (zaenkrat je priporočeno dajanje pred trombolizo le idarucizumaba ostalih pa ne, npr adnexenat alfa) (1).

Ključne novosti zdravljenja bolnikov s prehodnim ishemičnim napadom (TIA)
Bolniki z znaki prehodne ishemične atake (ko simptomi akutne nevrološke simptomatike izzvenijo prej
kot v 24 urah) morajo biti obravnavani v urgentni nevrološki ambulanti. Tudi pri njih naj bi se čimprej
(v roku 24 ur) opravilo multimodalno slikanje (CT glave, CTA, CT perfuzija ali MR / MR difuzija), ki loči
posnemovalce kapi in poskusi determinirati vzrok. V kolikor je ugotovljena aterosklerotična bolezen z
več kot 50 % stenozo karotidne arterije, je potrebno vsaj 3 tedensko zdravljenje z dvojno antiagregacijsko
začito (acetilsalicilna in klopidogrel ali pa tikagrelor) in udarnim odmerkom (1).

ZAKLJUČEK
Možganska kap je še vedno najpogostejši vzrok obravnave v urgentni nevrološki ambulanti. Z novejšimi
smernicami imamo možnost še več bolnikom nuditi revaskularizacijsko zdravljenje (intravenska tromboliza ali mehanska revaskularizacija).

Literatura
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DILEME IN OMEJITVE PRI IZBIRI ZDRAVLJENJA BOLNIKOV
Z ATRIJSKO FIBRILACIJO, GLOBOKO VENSKO TROMBOZO IN
UMETNIMI SRČNIMI ZAKLOPKAMI Z ANTIKOAGULACIJSKIMI
ZDRAVILI
Gregor Tratar

UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni
Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Indikacije za antikoagulacijsko zdravljenje (AKZ) so številne in prirast bolnikov, ki takšno zdravljenje
potrebujejo, je vse večji zlasti na račun bolnikov z atrijsko fibrilacijo (AF). Pojav neposrednih oralnih
antikoagulantov (NOAK) je obetal poenostavitev zdravljenja pri številnih bolnikih, pa vendar se v vsakdanji praksi soočamo s številnimi dilemami in omejitvami.

Dileme, povezane z indikacijo za AKZ
Bolniki z atrijsko fibrilacijo
AKZ potrebuje večina bolnikov z AF. Varno ga lahko opustimo le pri tistih bolnikih, ki nimajo spremljajočih bolezni in stanj, ki bi povečevala tveganje za trombembolične zaplete. Zaradi njihove učinkovitosti
in varnosti praviloma posežemo po enem od NOAK, če pa so prisotni zadržki za NOAK, pa predpišemo
varfarin s ciljnim INR med 2 in 3. Zdravljenje je praviloma dolgotrajno. Parenteralnih antikoagulacijskih
zdravil, npr. nizkomolekularnih heparinov (NMH) ne predpisujemo za primarno preventivo pri bolnikih z AF. Po njih izjemoma posežemo le prehodno pri bolnikih z velikim tveganjem za trombembolijo,
kadar smo primorani prehodno prekiniti zdravljenje z varfarinom.
Bolniki z vensko trombozo in/ali pljučno embolijo (VTE)
AKZ predpišemo vsem bolnikom z akutno VTE. Absolutne kontraindikacije za AKZ pri teh bolnikih so
redke in praviloma prehodne in le v tem primeru zdravljenje odložimo in razmislimo o vstavitvi filtra v
spodnjo votlo veno, ki pa ga je potrebno odstraniti, ko je možna uvedba antikoagulacijskega zdravljenja.
Ob akutni VTE posežemo po zdravilih s hitrim antikoagulacijskim učinkom. Ob postavitvi diagnoze
lahko posežemo po nizkomolekularnih heparinih, apiksabanu ali rivaroksabanu. Nadaljevalno zdravljenje je možno tudi z dabigatranom in edoksabanom, vendar šele po vsaj petih dnevih parenteralnega
antikoagulacijskega zdravljenja. Za nadaljevalno in dolgotrajno zdravljenje uporabljamo praviloma le
peroralna zdravila, preferenčno NOAK, v primeru zadržkov pa varfarin. Ob uvedbi varfarina je potrebno
nadaljevati tudi z NMH, dokler ni INR stabilen v terapevtskem območju med 2 in 3. Zdravljenje traja
praviloma vsaj tri do šest mesecev, nato pa je potrebna presoja o podaljšanju zdravljenja pri izbranih
bolnikih.
Bolniki z umetnimi srčnimi zaklopkami
Bolnikom z mehanskimi srčnimi zaklopkami predpišemo varfarin. Ciljni INR je odvisen od položaja
zaklopke in morebitnih dodatnih dejavnikov tveganja za trombembolične zaplete, praviloma pa pri mehanskih zaklopkah na aortni in pulmonalni poziciji zadošča INR 2 - 3, na mitralni ali trikuspidalni
poziciji pa 2,5 - 3,5. NOAK pri teh bolnikih niso ustrezni in jih ne uporabljamo. Prav tako za primarno
preventivo ne uporabljamo NMH, po njih pa posežemo prehodno, kadar smo primorani začasno prekiniti zdravljenje z varfarinom. Zdravljenje je dolgotrajno.
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Pri bioloških srčnih zaklopkah večinoma zadošča le prehodno zdravljenje z varfarinom, ki ga ukinemo
po treh mesecih in nadaljujemo z antiagregacijskim zdravilom, če bolnik nima druge indikacije za AKZ.
Pri nekaterih bioloških zaklopkah na aortni poziciji (brezšivne, brez ogrodja) AKZ ni potrebno, saj zadošča le antiagregacijsko zdravljenje. Tudi po posegu TAVI antikoagulacijsko zdravljenje ni potrebno.

Omejitve pri izbiri AKZ
Nizkomolekularni heparini
NMH uporabljamo le za zdravljenje akutnih trombemboličnih stanj (npr. akutna VTE, akutni miokardni infarkt, akutna arterijska zapora…). Zdravljenje praviloma traja nekaj dni do uvedbe peroralnega
zdravljenja. Podaljšano zdravljenje z NMH lahko uporabimo le pri bolnikih z VTE, ki je nastopila ob
rakavi bolezni. Pri odmerjanju je potrebno biti pozoren na ledvično delovanje in pri bolnikih z ocenjeno
glomerulno filtracijo (oGF) manj kot 60 ml/min je potrebno odmerke skrbno prilagoditi glede na njihov
učinek (merjenje aktivnosti anti-Xa). Za dolgotrajno zdravljenje pri vseh indikacijah uporabljamo le peroralna zdravila.
Neposredni oralni antikoagulanti
Apiksaban, dabigatran, edoksaban ali rivaroksaban lahko predpišemo vsem bolnikom z AF, ki potrebujejo AKZ in nimajo zadržkov za NOAK. Praviloma uporabljamo polne registrirane odmerke. Pri bolnikih
s povečanim tveganjem za krvavitve, med drugim tudi v primeru zmerno oslabljenega ledvičnega delovanja (oGF < 50 ml/min), pa lahko posežemo tudi po znižanih odmerkih. Pri tem pa moramo upoštevati,
da so kriteriji za uporabo nižjega odmerka drugačni pri vsakem od navedenih zdravil.
Apiksaban in rivaroksaban lahko uporabimo za začetno in nadaljevalno zdravljenje bolnikov z VTE,
med tem ko dabigatran in edoksaban lahko pri teh bolnikih uvedemo šele po vsaj 5 dneh parenteralnega
AKZ. Pozorni moramo biti na pravilno odmerjanje zdravil, saj so odmerki apiksabana in rivaroksabana
v začetnem obdobju večji kot npr. pri bolnikih z AF. Pri apiksabanu, dabigatranu in rivaroksabanu znižani odmerki niso bili preizkušeni za zdravljenje VTE.
NOAK so kontraindicirani pri napredovali ledvični okvari (oGF < 30 ml/min)
Varfarin
Pri večini indikacij so varfarin danes nadomestili NOAK. Še vedno pa po njem posežemo tako pri bolnikih z AF kot z VTE, kadar uporaba NOAK ni možna. Še vedno pa je edino zdravilo, ki je primerno za
zdravljenje bolnikov z mehanskimi srčnimi zaklopkami.

Dileme pri napotitvi bolnikov v antikoagulacijske ambulante
Vsi bolniki, ki prejemajo AKZ, morajo biti spremljani v antikoagulacijskih ambulantah. Bolniki z varfarinom potrebujejo pogoste kontrole INR in prilagoditve zdravljenja. Bolniki z NOAK potrebujejo bistveno manj kontrol, še vedno pa so antikoagulacijske ambulante nepogrešljive pri pripravah bolnikov na
posege in pri razreševanju zapletov antikoagulacijskega zdravljenja. Pogosto pa se pojavljajo dileme, kam
in s kakšno stopnjo nujnosti napotiti bolnike za uvedbo AKZ.
Uvedba AKZ je nujna le v primeru dokazanega akutnega trombemboličnega dogodka. V tem primeru
zdravljenje uvedejo urgentne službe ali hospitalni oddelki, kjer je bolnik akutno obravnavan. Po zaključeni akutni obravnavi ga je potrebno usmeriti v antikoagulacijsko ambulanto na sekundarnem nivoju s
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stopnjo nujnosti »hitro«. Antikoagulacijske ambulante ne izvajajo nujnih pregledov.
Zelo hitri pregledi so rezervirani za bolnike s potrjeno VTE in sočasno rakavo boleznijo, če še nimajo
uvedenega ustreznega AKZ.
Vse ostale bolnike je potrebno za uvedbo AKZ usmeriti v ambulante na sekundarnem nivoju s stopnjo
nujnosti »hitro« ali »redno«. Ambulante na primarnem nivoju pa vodijo bolnike, ki potrebujejo trajno
AKZ.

ZAKLJUČEK
Kljub temu, da so NOAK pomembno poenostavili obravnavo večine bolnikov, ki potrebujejo AKZ, je še
vedno potrebno upoštevati, da ta zdravila niso primerna za vse bolnike. Še naprej je smiselno vodenje
teh bolnikov v antikoagulacijskih ambulantah, saj tako zagotavljamo izbiro pravega zdravila v pravem
odmerku za pravega bolnika in pravo indikacijo.

Literatura
1. Mavri A, ed. Antikoagulacijsko zdravljenje. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in
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ANTITROMBOTIČNO ZDRAVLJENJE IN PREVENTIVA
TROMBEMBOLIČNIH ZAPLETOV PRI BOLNIKIH Z BOLEZNIJO
COVID-19
Sabina Jakše Hren

Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Patogeneza povečane koagulabilnosti pri bolnikih, okuženih s SARS-CoV2, je kompleksna in predmet
številnih raziskav. Z vidika Virchowove triade je tudi protrombogenost pri COVID-19 kombinacija posledic lezije endotelija, staze in hiperkoagulabilnosti. Poškodba endotelija je posledica tako direktnega
citotoksičnega učinka virusa SARS-CoV2 na endotelne celice kot vpliva vnetja, hiperproteinemije in
hiperviskoznosti. V literaturi se v povezavi s COVID-19 pojavlja tudi izraz tromboinflamacija. Poleg povečanega tveganja za globoko vensko trombozo (tudi splanhničnega povirja, cerebralnih venskih sinusov, ipd.), pljučno trombembolijo in situ trombozo, arterijske ishemične dogodke (ishemična možganska
kap, akutna ishemija uda) so prisotni tudi znaki mikrovaskularne tromboze, ki pa običajno nima vseh
značilnosti diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK) (1).
Pri bolnikih s hudim potekom COVID-19 v laboratorijskih izvidih običajno najdemo zvečano koncentracijo fibrinogena, zvečano koncentracijo d-dimerja, neredko tudi blago do zmerno znižano število trombocitov, pri nekaterih bolnikih pa tudi blago podaljšanje protrombinskega časa/aktiviranega tromboplastinskega časa. Vrednosti antitrombina so običajno normalne (2).
Glede na visoko incidenco venske trombembolije (VTE) pri hospitaliziranih bolnikih s COVID-19
smernice pri vseh bolnikih priporočajo uporabo preventivnih odmerkov nizkomolekularnih heparinov
(NMH), razen pri tistih s kontraindikacijami ali indikacijo za terapevtsko antikoagulacijsko zdravljenje.
Pri bolnikih, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje, so smernice sprva priporočale t.i. visoko preventivne odmerke NMH (50 % terapevtskega odmerka NMH na 12 ur). Raziskave niso nedvoumno potrdile
prednosti tega pristopa, zato smo od začetka leta 2021 za bolnike v enotah intenzivne terapije uporabljali revidirana priporočila KOŽB UKC Ljubljana (3).

Telesna teža (kg)

oGF > 30 ml/min
dalteparin (Fragmin)

oGF 15 – 30 ml/min
dalteparin (Fragmin)

min oGF < 15 ml/min
nefrakcionirani heparin

40 – 55

5.000 E/24h

2.500 E/24h

5.000 E/12h sc

56 – 68

5.000 E/24h

5.000 E/24h

5.000 E/8h sc

69 – 90

7.500 E/24h

5.000 E/24h

5.000 E/8h sc

91 – 110

10.000 E/24h ali
5.000 E/12h

5.000 E/24h

5.000 E/8h sc

111 – 120

10.000 E/24h ali
5.000 E/12h

7.500 E/24h

5.000 E/8h sc

>120

7.500 E + 5.000E
dnevno

7.500 E/24h

5.000 E/8h sc

Tabela 1: Tromboprofilaksa pri bolnikih s COVID-19 v enotah intenzivne terapije (3)
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Pri bolnikih, ki od prej prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje, v primeru hospitalizacije zaradi simptomatičnega poteka COVID-19 priporočajo začasno prevedbo na terapevtske odmerke heparina; odmerek
je potrebno prilagoditi ledvični funkciji, telesni masi, upoštevati je potrebno število trombocitov, vrednosti koagulacijskih testov ter druge značilnosti bolnika (3).
Smernice priporočajo diagnostične preiskave ob kliničnem sumu na trombotični dogodek – npr. kompresijski UZ ob sumu na globoko vensko trombozo ali CTA pljučnih arterij v primeru nenadnega kliničnega poslabšanja/suma na pljučno embolijo, medtem ko rutinske presejalne preiskave niso pokazale
prepričljive klinične koristi (4).
Še aktualne smernice evropskega združenja za kardiologijo o zdravljenju pljučne trombembolije so izšle
avgusta 2019, ko svet virusa SARS-CoV2 še ni poznal. Klasični dejavniki tveganja za nastanek VTE - ki
so pri hospitaliziranih bolnikih s COVID-19 zelo pogosti - so akutna respiracijska insuficienca, več kot
3-dnevna vezanost na posteljo, simptomatično srčno popuščanje/atrijska fibrilacija, arterijska hipertenzija, debelost, sladkorna bolezen, starost, rakave bolezni, varikozni sindrom, povrhnji tromboflebitis, centralni venski pristopi. Hospitalizacija z vezanostjo na posteljo vsaj 3 dni zaradi akutne bolezni
ali akutnega poslabšanja kronične bolezni (kot sprožilni dejavnik za aktualno VTE) je po smernicah
ESC 2019 uvrščena med šibke dejavnike tveganja za ponovitev VTE (< 3 % tveganje za ponovitev/leto),
vezanost na posteljo vsaj 3 dni v domačem okolju zaradi akutne bolezni pa med zmerne dejavnike za
ponovitev (3 – 8 % na leto) (5).
V primeru potrjenih akutnih trombemboličnih dogodkov bolnike s COVID-19 v bolnišnicah zdravimo
s terapevtskimi odmerki NMH glede na telesno težo, ki naj bodo v primeru kronične stabilne ledvične
bolezni z oGF 30 - 60 mL/min zmanjšani na 75 %. V primeru zapletov je možna kontrola antiXa 4h po
aplikaciji NMH (na 12h), ciljna vrednost antiXa je 0,5 - 1,0 IU/mL. Pri bolnikih z akutno ledvično odpovedjo ali oGF < 30 mL/min uporabimo nefrakcionirani heparin. Pričnemo z intravenskim bolusom 5000
E heparina, ki mu sledi infuzija v odmerku 18 E/kgTT/h (v začetku max. 1500 E/h) in ciljna vrednost
aPTČ 70 - 100 sekund. V nekaterih ustanovah je na voljo preiskava antiXa za standardni heparin, ki jo je
mogoče uporabiti npr. v primeru prisotnosti lupusnih antikoagulantov ali rezistence na heparin. Ciljno
območje antiXa, umerjenega za heparin, je 0,3 - 0,7 IU/mL) (3).
Izbira antikoagulanta in trajanje zdravljenja za bolnika z VTE, ki je okreval po COVID-19, je podobna kot pri bolnikih z VTE, sproženo z akutno boleznijo, upoštevajoč ostale bolnikove značilnosti (komorbidnosti, ostali dejavniki tveganja za ponovitev). Številni bolniki imajo med hospitalizacijo zaradi
COVID-19 hepatopatijo, ki pa po odpustu pri velikem deležu bolnikov izzveni. Predvideno trajanje antikoagulacijskega zdravljenja je vsaj 3 mesece z možnostjo podaljšanja. Če ni kontraindikacij, ob odpustu
posegamo po neposrednih oralnih antikoagulantih (NOAK) v odmerkih za zdravljenje VTE. (2,4 - 5)
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DVA RAZLOGA, DA IMAM

RAD LEQVIO

®

Zmanjšajmo breme aterosklerotične bolezni srca in žilja z novo smerjo nadzora nad h-LDL.1, 2, 3
Reference:
1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Leqvio 284 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi; datum zadnje revizije besedila: avgust 2021.
2. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur. Heart J. 41, 111–188 (2020).
3. Ray KK, et al. ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16):1507-1519.

Pri apliciranju zdravila v vaši ambulanti boste zagotovo vedeli,
da so bolniki prejeli odmerek za nadaljnjih 6 mesecev.

*Začetnemu odmerku zdravila LEQVIO sledi ponovni odmerek čez 3 mesece in nato odmerek vsakih 6 mesecev.
Referenca: Povzetek glavnih značilnosti zdravila Leqvio 284 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi; datum zadnje revizije besedila: avgust 2021

*Začetnemu odmerku zdravila LEQVIO sledi ponovni odmerek čez 3 mesece in nato odmerek vsakih 6 mesecev.1
†Holesterol LDL (h-LDL) je ostal znižan skozi celotno obdobje 6-mesečnega intervala odmerjanja.1
.

Za bolnika s srčnim popuščanjem*...

je čas ključnega pomena.
Pravočasno zdravljenje z
zdravilom ENTRESTO prav tako.
®

Naj bo zdravilo ENTRESTO vaša prva izbira
pri bolniku s srčnim popuščanjem*,
namesto zaviralcev ACE/ARB, saj
v večji meri izboljša preživetje,
zmanjša število hospitalizacij
in izboljša kakovost življenja.1-4
®

TEMELJNA TERAPIJA srčnega popuščanja

*Odrasel bolnik s simptomatskim kroničnim srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem levega prekata.
ACE=angiotenzinska konvertaza (angl.: angiotensin converting enzyme); ARB=zaviralec angiotenzinskih receptorjev (angl.: angiotensin receptor blocker)

Datum priprave materiala: december 2020.
SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST. SI-2020-ENT-141

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. Lomljenje ali drobljenje tablet ni priporočeno. 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. Ker pri sočasni uporabi z zaviralcem ACE obstaja tveganje za angioedem, se ga ne sme
uvesti prej kot po preteku 36 ur od prekinitve zdravljenja z zaviralcem ACE. Pri starejših bolnikih je
treba odmerek prilagoditi njihovi ledvični funkciji. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic 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. Psihiatrične motnje: Z uporabo sakubitril/valsartana povezujejo psihiatrične
dogodke, kot so halucinacije, paranoja in motnje spanja v okviru psihotičnih dogodkov. Če pri bolniku
pride do takih dogodkov, je treba razmisliti o prekinitvi zdravljenja s sakubitril/valsartanom.
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 zaradi možnosti reverzibilnega zvišanja
koncentracije litija v serumu in povečanju njegovega toksičnega delovanja (v primeru uporabe te
kombinacije je priporočeno skrbno spremljanje koncentracije litija v serumu). Če bolnik uporablja tudi
diuretik, 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. Redki: halucinacije (vključno s slušnimi in vidnimi
halucinacijami), motnje spanja. Zelo redki: paranoja. 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: maj 2021.
Literatura:
1. Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, et al. Clinical practice update on heart failure 2019:
pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting
report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail.
2019;21(10):1169-1186. 2. Claggett B, Packer M, McMurray JJV, et al; for the PARADIGM-HF
Investigators. Estimating the long-term treatment benefits of sacubitril–valsartan. N Engl J Med.
2015;373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, Claggett BL, McMurray JJV, et al. Health-related quality
of life outcomes in PARADIGM-HF. Circ Heart Fail. 2017;10(8):e003430. 4. 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 maj 2021.
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TEMELJNA TERAPIJA srčnega popuščanja

FORXIGA

ZAŠČITI
ŽIVLJENJE
Pri odraslih s:
SB2
HFrEF (z ali brez SB2)
KLB (z ali brez SB2)

FORXIGA je PRVI in EDINI SGLT2i z odobrenimi indikacijami
za zdravljenje 3 bolezni1-4
Slovarček:

HFrEF: kronično srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim deležem; KLB: kronična ledvična bolezen; SB2: sladkorna bolezen tipa 2; SGLT2i: zaviralec natrij glukoznega soprenašalca 2.
Reference:
1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Forxiga, november 2021. 2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Invokana. 3. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Jardiance. 4. Povzetek glavnih
značilnosti zdravila Steglatro.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Forxiga 5 mg filmsko obložene tablete
Forxiga 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 in otrocih starih 10 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. Zdravilo Forxiga je indicirano
pri odraslih za zdravljenje simptomatskega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem. Zdravilo Forxiga je indicirano pri odraslih za zdravljenje kronične ledvične bolezni.
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.
Srčno popuščanje: Priporočeni odmerek je 10 mg dapagliflozina enkrat na dan. Kronična ledvična bolezen: Priporočeni odmerek je 10 mg dapagliflozina enkrat na dan. Pediatrična populacija:
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 pri otrocih, starih 10 let in več, prilagoditev odmerka ni potrebna. Za otroke mlajše od 10 let podatkov ni na voljo. Varnost in učinkovitost dapagliflozina za
zdravljenje srčnega popuščanja ali za zdravljenje kronične ledvične bolezni pri otrocih, starih < 18 let še nista bili dokazani. 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: Prilagoditev odmerka glede na delovanje ledvic ni potrebna. Zaradi omejenih izkušenj zdravljenja z dapagliflozinom ni priporočljivo uvesti pri bolnikih z GFR < 25 ml/min. Pri
bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in hitrostjo glomerulne filtracije (GFR-glomerular filtration rate) < 45 ml/min se učinkovitost dapagliflozina pri zniževanju glukoze zmanjša, pri bolnikih s hudo
ledvično okvaro pa verjetno ni učinkovit. Če torej GFR pade pod 45 ml/min in je potreben nadaljnji nadzor glikemije, je treba pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 razmisliti o dodatnem
zdravljenju za zniževanje glukoze. 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: Če se pojavijo
nespecifični simptomi, npr. navzea, bruhanje, anoreksija, bolečine v trebuhu, prekomerna žeja, težko dihanje, zmedenost, neobičajna utrujenost ali zaspanost, je treba upoštevati možnost, da gre
za diabetično ketoacidozo. Če se pojavijo ti simptomi, je treba takoj preveriti, ali gre za ketoacidozo, in sicer ne glede na koncentracijo glukoze v krvi. V primeru suma na DKA ali diagnosticirane
DKA je treba zdravljenje z dapagliflozinom takoj prenehati. Zdravljenje je treba prekiniti pri bolnikih, sprejetih v bolnišnico zaradi večjega kirurškega posega ali akutne resne bolezni. Pri teh
bolnikih se priporoča spremljanje ketonov. Ravni ketonov je bolj priporočljivo meriti v krvi kot urinu. Zdravljenje z dapagliflozinom je mogoče znova uvesti, ko so vrednosti ketonov normalne in se
bolnikovo stanje stabilizira. Pred uvedbo dapagliflozina je treba v bolnikovi anamnezi oceniti dejavnike, ki bi lahko povečevali nagnjenost h ketoacidozi. Med bolniki, ki imajo lahko večje tveganje
za DKA, so bolniki z majhno funkcijsko rezervo celic beta (npr. bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 z nizkim C-peptidom ali latentno avtoimunsko sladkorno boleznijo odraslih (LADA latent
autoimmune diabetes in adults) ali bolniki po prebolelem pankreatitisu), bolniki z boleznimi, ki zmanjšajo uživanje hrane ali povzročijo hudo dehidracijo, bolniki po zmanjšanju odmerka insulina
in bolniki, ki imajo povečano potrebo po insulinu zaradi akutnih internističnih bolezni, operacije ali zlorabe alkohola. Zaviralce SGLT2 je treba pri teh bolnikih previdno uporabljati. 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. V študijah z
dapagliflozinom pri sladkorni bolezni tipa 1 so o DKA poročali s pogostnostjo »pogosto«. Dapagliflozina se ne sme uporabljati za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1. Amputacije na
spodnjih okončinah: V dolgoročnih kliničnih študijah pri sladkorni bolezni z zaviralci 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. Pomembno je, da bolnike s sladkorno boleznijo podučimo o rutinski preventivni negi stopal. 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 z dapagliflozinom v razredu IV po NYHA je malo. Kronična ledvična bolezen: Izkušenj z uporabo dapagliflozina za zdravljenje kronične ledvične bolezni pri bolnikih brez sladkorne
bolezni, ki nimajo albuminurije, ni. Bolniki z albuminurijo bodo morda imeli več koristi od zdravljenja z dapagliflozinom. 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. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Dapagliflozin lahko prispeva k diuretičnemu učinku
tiazidnih diuretikov ter diuretikov zanke in lahko poveča tveganje za pojav dehidracije ter hipotenzije. V kombinaciji z dapagliflozinom bo morda potreben manjši odmerek insulina ali zdravila, ki
spodbuja izločanje insulina, da bi zmanjšali tveganje za pojav hipoglikemije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 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, omotica, bolečine v hrbtu, disurija,
poliurija, dislipidemija, povečan hematokrit in zmanjšan ledvični očistek kreatinina med uvodnim zdravljenjem. Režim predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na
recept. Datum zadnje revizije besedila: 15.11.2021 (SI-1894) 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.

Datum priprave informacije: februar 2022

Samo za strokovno javnost.
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HITRO ZNIŽANJE K+. DOLGOTRAJEN NADZOR K+.

SEDAJ V VAŠIH ROKAH.
Zdravilo Lokelma že v eni uri zniža nivo serumskega K+
in nudi dolgotrajen nadzor nad vrednostjo K+ do 1 leta.1,2

Zdravilo Lokelma je indicirano za zdravljenje hiperkaliemije pri odraslih bolnikih.1

prašek za peroralno suspenzijo
Natrijev cirkonijev ciklosilikat

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.
Lokelma 5 g prašek za peroralno suspenzijo
Lokelma 10 g prašek za peroralno suspenzijo
Sestava: Ena 5 g vrečiča vsebuje 5 g natrijevega cirkonijevega ciklosilikata in približno 400 mg natrija, ena 10 g vrečica vsebuje 10 g natrijevega cirkonijevega ciklosilikata in približno 800 mg natrija.
Farmacevtska oblika: bel do siv prašek za peroralno suspenzijo. Indikacije: Zdravilo Lokelma je indicirano za zdravljenje hiperkaliemije pri odraslih bolnikih. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli,
vključno s starejšimi: V obdobju korekcije je priporočeni začetni odmerek zdravila Lokelma 10 g trikrat na dan peroralno kot suspenzija v vodi. Praviloma je normokaliemija dosežena v 24 do 48 urah.
Če je bolnik tudi po 48 urah zdravljenja še vedno hiperkaliemičen, je treba enako shemo nadaljevati dodatnih 24 ur. Če normokaliemija ni dosežena niti po 72 urah zdravljenja, je treba razmisliti o
drugih načinih zdravljenja. Ko je normokaliemija dosežena, je priporočeni začetni vzdrževalni odmerek 5 g enkrat na dan, ki ga je nato mogoče prilagoditi navzgor do 10 g enkrat na dan ali navzdol do
5 g vsak drugi dan, kot je potrebno za ohranitev normalne koncentracije kalija. Za vzdrževalno zdravljenje se ne sme uporabljati več kot 10 g zdravila enkrat na dan. Če se pojavi huda hipokaliemija, je
treba uporabo zdravila Lokelma prekiniti in bolnika ponovno oceniti. Bolniki na kronični hemodializi: Bolniki na dializi morajo dobiti zdravilo Lokelma le tiste dni, ko nimajo dialize. Priporočeni začetni
odmerek je 5 g enkrat na dan. Za doseganje normokaliemije (4,0-5,0 mmol/l) je odmerek mogoče tedensko povečevati ali zmanjševati na podlagi koncentracije kalija v serumu pred dializo po dolgem
meddializnem obdobju. Odmerek je mogoče prilagajati v enotedenskih presledkih v korakih po 5 g do 15 g na dan na dneve, ko bolnik nima dialize. Izpuščeni odmerek: Bolnikom je treba naročiti, naj
v primeru izpuščenega odmerka vzamejo naslednji običajni odmerek ob običajnem času. Način uporabe: za peroralno uporabo. Suspenzijo lahko bolnik popije s hrano ali brez nje. Kontraindikacije:
Preobčutljivost na učinkovino. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Koncentracija kalija v serumu: Koncentracijo kalija v serumu je treba kontrolirati, če je to klinično indicirano, med drugim po
spremembi zdravil, ki vplivajo na koncentracijo kalija v serumu (npr. zaviralci sistema renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) in diuretiki) in po titriranju odmerka zdravila Lokelma. Hipokaliemija: Za
preprečitev zmerne do hude hipokaliemije je lahko potrebna prilagoditev odmerka, kot je opisano pri odmerjanju za vzdrževanje. Pri bolnikih s hudo hipokaliemijo je treba uporabo zdravila Lokelma
prekiniti in bolnika ponovno oceniti. Podaljšanje intervala QT: Med obdobjem korekcije hiperkaliemije se lahko pojavi podaljšanje intervala QT. Tveganje za medsebojno delovanje z rentgenskimi
žarki: Natrijev cirkonijev ciklosilikat je lahko neprepusten za rentgenske žarke. Če mora bolnik opraviti rentgensko slikanje trebuha, mora radiolog upoštevati to dejstvo. Predrtje črevesa: Med uporabo
zdravila Lokelma niso poročali o primerih predrtja črevesa. Ker pa je bilo predrtje črevesa opisano pri polimerih, ki delujejo v prebavilih, je treba posebno pozornost nameniti znakom in simptomom,
povezanim s predrtjem črevesa. Vsebnost natrija: To zdravilo vsebuje približno 400 mg natrija na 5-gramski odmerek; kar je enako 20 % največjega dnevnega vnosa natrija za odrasle osebe, ki ga
priporoča SZO in znaša 2 g. Je zdravilo z visoko vsebnostjo natrija. To je treba še posebno upoštevati pri bolnikih, ki so na dieti z majhnim vnosom soli. Omejitve kliničnih podatkov: Izkušenj pri
bolnikih s koncentracijo kalija v serumu nad 6,5 mmol/l je malo. Dolgotrajna izpostavljenost: Klinična preskušanja z zdravilom Lokelma niso obsegala izpostavljenosti, daljše od enega leta. Nosečnost: Zaradi previdnosti se je uporabi zdravila Lokelma med nosečnostjo bolje izogibati. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Natrijev cirkonijev ciklosilikat je mogoče sočasno, brez časovnega
zamika uporabiti skupaj s peroralnimi zdravili, katerih biološka uporabnost ni odvisna od pH. Primeri zdravil, ki jih je treba uporabiti ali 2 uri pred ali po uporabi natrijevega cirkonijevega ciklosilikata,
da bi preprečili možna medsebojna delovanja zaradi povečanja želodčnega pH, so azolski antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol in posakonazol), zdravila proti HIV (atazanavir, nelfinavir, indinavir,
ritonavir, sakvinavir, raltegravir, ledipasvir in rilpivirin) in zaviralci tirozin kinaze (erlotinib, dasatinib in nilotinib). Neželeni učinki: Najpogosteje poročani neželeni učinki so bili hipokaliemija (4,1 %)
in z edemi povezani dogodki (5,7 %). Priprava peroralne suspenzije: Celotno vsebino vrečke izpraznite v kozarec s približno 45 ml vode in dobro premešajte. Tekočino brez okusa je treba popiti,
ko je še motna. Prašek se ne bo raztopil. Če se prašek usede, je treba tekočino ponovno premešati in zaužiti. Po potrebi sperite kozarec z več vode, da zagotovite zaužitje celotne vsebine. Režim
predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje revizije besedila: 21.01.2021 (SI-1497) 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.

Literatura:
1. Povzetek značilnosti zdravila Lokelma, januar 2021.
2. Kosiborod M. et al. JAMA. 2014;312(21):2223-2233.
Samo za strokovno javnost.
Datum priprave informacije: oktober 2021.
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Atrazeneca UK Limited, podružnica v Sloveniji,
Verovškova 55, 1000 Ljubljana

ZANAŠA SE NA VAS

saj mu pomagate pri zaščiti pred ponovnim SŽ dogodkom, ki mu
lahko spremeni življenje 1,2

Zdravilo Repatha® zmanjšuje tveganje za srčno-žilna obolenja s hitrim* in trajnim zniževanjem holesterola LDL za sekundarno preventivo pri
vaših bolnikih z zelo visokim tveganjem, kot so bolniki po nedavnem MI, ki prejemajo najvišje tolerirane odmerke statina in ezetimiba.1-5
*55 do 75% znižanje holesterola LDL že po enem tednu.2 LDL – lipoprotein nizke gostote; MI – miokardni infarkt. SŽ - srčno-žilni 1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. Circulation. 2018;138:756-66.
2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Repatha® (evolokumab), Amgen. 3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2
Randomized Clinical Trial. JAMA. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet.
2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88.
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Repatha® 140 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku (evolokumab)
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem si preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
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 ter pri pediatričnih bolnikih, starih 10 let ali več, s heterozigotno družinsko
hiperholesterolemijo, 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 pediatričnih bolnikih, starih 10 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 (vključno
s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo) pri odraslih in pediatričnih bolnikih (starih 10 let ali več): 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. Starejši bolniki (stari ≥ 65 let): Odmerka ni treba prilagoditi. Bolniki z okvaro ledvic: 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 pediatričnih bolnikih s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo (HeDH) ali homozigotno družinsko hiperholesterolemijo
(HoDH), ki so mlajši od 10 let, ali pri pediatričnih bolnikih z drugimi vrstami hiperlipidemije nista dokazani. 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 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 (razred C po Child-Pugh lestvici)
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 v bistvu pomeni ‘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, glavobol, navzea, bolečina v hrbtu, artralgija, mialgija, 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, 4817 ZK Breda, Nizozemska. Dodatna pojasnila lahko dobite v lokalni
pisarni: Amgen zdravila d.o.o., Ameriška ulica 2, SI-1000 Ljubljana. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: November 2021. DATUM PRIPRAVE INFORMACIJE: Februar
2022. Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Amgen zdravila d.o.o.
Ameriška ulica 2, Ljubljana, Slovenija
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visokoodmerno i.v. železo III. generacije

Popravek železa v ENEM obisku1,2

Zdravilo Monofer se lahko odmerja v odmerkih do
20 mg/kg telesne mase, kar omogoča pri številnih
bolnikih pokritje celotne potrebe po železu v enem obisku.

Priročnost in stroškovna učinkovitost2-4

Možnost samo enkratnega odmerka i.v. železa je bolj
primerna za bolnike in zdravstveno osebje ter prispeva
k zmanjšanju stroškov.

Dober varnostni profil5-8

Nizka pojavnost resnih ali hudih preobčutljivostnih
reakcij in zelo nizko tveganje hudih hipofosfatemij.
Varnost potrjena pri več kot 6800 bolnikih v več kot
20 kliničnih študijah.

Monofer 100 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje
Reference: 1. Monofer® SPC. 2. Kalra PA & Bhandari S. Int J Nephrol Renovasc Dis 2016;9:53-64. 3. Pollock RF & Muduma G. Expert Opin Drug Deliv 2017;14:1439–1446. 4. Pollock RF & Muduma G. Clinicoecon Outcomes Res 2017;9:475–483. 5. Bhandari S et al.Nephrol DialTransplant 2020; doi:
10.1093/ndt/gfaa011 [Epub ahead of print]. 6. Auerbach M et al. Am J Hematol 2019;94:1007–1014. 7. Wolf M et al. JAMA 2020;323:432–443. 8. Pollock RF & Biggar P. Exp Rev Hematol 2020;13:187–195.

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. INN: kompleks železa(III) in derizomaltoze
(znan tudi kot železov (III) izomaltozid 1000). Sestava: 1 ml raztopine za injiciranje/infundiranje vsebuje 100 mg železa v obliki kompleksa železa(III) in derizomaltoze. 1/2/5/10 ml viala/ampula vsebuje 100/200/500/1000 mg železa v obliki kompleksa železa(III) in derizomaltoze.
Terapevtske indikacije: Zdravilo Monofer je indicirano za zdravljenje pomanjkanja železa pri naslednjih indikacijah: kjer zdravila z železom za peroralno uporabo niso učinkovita ali jih ne moremo uporabiti in pri klinični potrebi, ko je treba hitro dodati železo. Diagnoza se
postavlja na podlagi laboratorijskih testiranj. Odmerjanje in način uporabe: Skrbno spremljajte bolnike glede pojava znakov in simptomov preobčutljivostnih reakcij med in po uporabi zdravila Monofer. Zdravilo Monofer se sme dajati le če je takoj na voljo osebje, usposobljeno
za ocenjevanje in zdravljenje anafilaktičnih reakcij, v okolju, kjer so zagotovljeni popolni prostori za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava neželenih učinkov je treba bolnika opazovati vsaj 30 minut po posameznem dajanju zdravila Monofer. Vsako intravensko dajanje železa je
povezano s tveganjem prebčutljivostne reakcije. Posledično je treba za zmanjšanje tveganja ohraniti kar najmanjše možno število posameznih intravenskih odmerkov železa. Odmerjanje: Odmerjanje zdravila Monofer je postopno: [1] določitev individualne potrebe po železu in [2]
izračun in dajanje odmerkov železa. Korake je mogoče ponoviti po [3] oceni zalog železa v telesu. Korak 1: Določitev potrebe po železu: Potrebo po železu lahko določimo z uporabo spodnje poenostavljene preglednice (i) ali Ganzonijeve formule (ii). Potreba po železu je izražena
v elementarnem železu. i. Poenostavljena preglednica:
Hb
(g/dl)
≥10

≥6,2

Hb (mmol/l) Bolniki s telesno maso
<50 kg
500 mg

Bolniki s telesno maso 50
kg do <70 kg
1000 mg

Bolniki s telesno maso
≥70 kg
1500 mg

<10

<6,2

1500 mg

2000 mg

500 mg

ii. Ganzonijeva formula: potrebna količina (masa) železa [mg železa] = telesna masa (A) [kg] x (želena koncentracija Hb(D) – dejanska koncentracija Hb) (B) [g/dl] x 2,4 + masa železa za zaloge železa (C) [mg železa]. (A) Priporočljivo je uporabiti bolnikovo idealno telesno maso pri bolnikih
s prekomerno telesno maso ali maso pred nosečnostjo pri nosečnicah. Pri ostalih bolnikih se uporabi bolnikova dejanska telesna masa. Idealno telesno maso lahko izračunamo na številne načine, npr. z izračunom mase pri ITM 25, tj. idealna telesna masa = 25 * (višina v m) 2. (B)
Za pretvorbo Hb [mM] v Hb [g/dl] pomnožite Hb [mM] s faktorjem 1,61145. (C) Pri osebi s telesno maso nad 35 kg so zaloge železa 500 mg ali več. 500 mg zaloge železa predstavljajo spodnjo dovoljeno mejo pri nižjih ženskah. Nekatere smernice predlagajo uporabo 10 mg - 15
mg železa/kg telesne mase. (D) Privzeta želena koncentracija Hb znaša 15 g/dl po Ganzonijevi formuli. V posebnih primerih, kot pri nosečnosti, je treba pretehtati uporabo nižje želene koncentracije hemoglobina. iii. Stalna potreba po železu: Bolnik prejme stalni odmerek 1000 mg,
nato ponovno ocenimo bolnikove potrebe po železu v skladu z “Korak 3: Ocena zalog železa. Pri bolnikih s telesno maso pod 50 kg za izračun potreb po železu uporabite Poenostavljeno preglednico ali Ganzonijevo formulo. Korak 2: Izračun in uporaba največjega posameznega
odmerka železa: Na podlagi zgoraj določene potrebe po železu je treba uporabiti ustrezen odmerek zdravila Monofer, upoštevaje naslednje: Tedenski odmerek ne sme preseči 20 mg železa/kg telesne mase. Enkratni odmerek infuzije zdravila Monofer ne sme preseči 20 mg železa/
kg telesne mase. Odmerek enkratne bolusne intravenske injekcije zdravila Monofer ne sme preseči 500 mg železa. Korak 3: Ocena zalog železa v telesu: Ponovno oceno, ki vključuje preiskavo krvi, izvede zdravnik na podlagi stanja posameznega bolnika. Da bi ocenili učinek
intravenskega zdravljenja z železom, koncentracijo Hb ponovno ocenimo ne prej kot po 4 tednih po prejemu zadnjega odmerka zdravila Monofer, saj tako zagotovimo dovolj časa za eritropoezo in porabo železa. Če bolnik še vedno potrebuje dodajanje železa, je treba ponovno
izračunati potrebe po železu. Otroci in mladostniki: Zdravilo Monofer ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, zaradi nezadostnih podatkov o varnosti in učinkovitosti zdravila. Način uporabe: Zdravilo Monofer se daje intravensko, z injekcijo ali infuzijo.
Zdravilo Monofer se ne sme dajati istočasno z zdravili z železom za peroralno uporabo, ker se absorpcija železa, ki se daje peroralno lahko zmanjša. Bolusna intravenska injekcija: Zdravilo Monofer se lahko daje kot bolusno intravensko injekcijo, v odmerku do 500 mg največ trikrat
tedensko, s hitrostjo odmerjanja do največ 250 mg železa/minuto. Lahko se daje nerazredčeno ali razredčeno v največ 20 ml 9 mg/ml (0,9 %) sterilne raztopine natrijevega klorida. Hitrosti odmerjanja pri bolusni intravenski injekciji:
Količina zdravila Monofer Enakovredni odmerek
Hitrost odmerjanja /
Frekvenca odmerjanja
železa
Minimalni čas odmerjanja
≤5 ml
≤500 mg
250 mg železa / minuto
1 – 3-krat tedensko
Intravenska infuzija: Potrebna količina železa se lahko da v enkratnem odmerku infuzije zdravila Monofer, do največ 20 mg železa/kg telesne mase, ali se daje kot tedenski odmerki raztopine za infundiranje, dokler ni aplicirana celotna potrebna količina železa v telesu. Če potrebna
količina železa presega 20 mg železa/kg telesne mase, je treba celotni odmerek razdeliti na dve odmerjanji z zamikom vsaj enega tedna. Kadar je le mogoče, je priporočljivo dajanje 20 mg železa/kg telesne mase pri prvem odmerku. Odvisno od klinične presoje se lahko z drugim
odmerkom počaka do kontrolnih laboratorijskih testov. Hitrosti odmerjanja pri intravenski infuziji:
Odmerek železa
Minimalni čas odmerjanja
≤1000 mg
Več kot 15 minut
>1000 mg
30 minut ali več
Zdravilo Monofer se daje nerazredčeno ali razredčeno v 0,9 % sterilni raztopini natrijevega klorida. Zdravila Monofer zaradi stabilnosti ne smemo redčiti na koncentracije pod 1 mg železa/ml (volumen raztopine kompleksa železa(III) in derizomaltoze ni vključen) in nikoli redčiti
v več kot 500 ml. Injiciranje v dializni aparat: Zdravilo Monofer se lahko daje med hemodializo neposredno v venski kateter dializnega aparata z enakimi postopki kot pri bolusni intravenski injekciji. Povzetek neželenih učinkov: med uporabo zdravil z železom za parenteralno
uporabo lahko pride do hudih akutnih preobčutljivostnih reakcij (z nenadnim pojavom oteženega dihanja in/ali kardiovaskularnega kolapsa (poročajo tudi o smrtnih primerih), navadno v prvih nekaj minutah injiciranja. Pojavijo se lahko tudi urtikarija in srbečica, Fishbanova
reakcija (zardevanjem obraza, akutnimi bolečinami v prsnem košu in/ali v hrbtu ter stiskanjem, občasno z dispnejo). Pri uporabi zdravil z železom za parenteralno uporabo se lahko v nosečnosti pojavi bradikardija ploda. Pogosti neželeni učinki: navzea, izpuščaj, reakcije na mestu
injiciranja. Občasni: preobčutljivost, vključno s hudimi reakcijami, glavobol, parestezija, sprememba okusa, zamegljen vid, izguba zavesti, omotica, utrujenost, tahikardija, hipotenzija, hipertenzija, bolečine v prsnem košu, dispneja, bronhospazem, bolečine v trebuhu, bruhanje,
dispepsija, zaprtje, driska, pruritus, koprivnica, zardevanje, potenje, dermatitis, hipofosfatemija, bolečine v hrbtu, mialgija, artralgija, mišični krči, pireksija, mrzlica/tresenje, okužba, lokalna flebitična reakcija, luščenje kože, zvišane vrednosti jetrnih encimov. Redki: anafilaktoidne/
anafilaktične reakcije, disfonija, konvulzije, tremor, spremenjeno duševno stanje, aritmija, angioedem, slabo počutje, influenci podobna bolezen (lahko nastopi po nekaj urah ali nekaj dneh). Posebna opozorila/previdnostni ukrepi: Parenteralno dana zdravila, ki vsebujejo
železo lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, vključno s hudimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami z možnim smrtnim izidom. O preobčutljivnostnih reakcijah so poročali tudi po uporabi kompleksov železa za paranteralno uporabo, pri katerih pri predhodni uporabi ni
bilo reakcij. Tveganje je večje pri bolnikih z znanimi alergijami, vključno z alergijami na zdravila, pri bolnikih s hudo astmo, ekcemom ali drugo atopično alergijo. Tveganje je povečano tudi pri bolnikih z imunskimi ali vnetnimi stanji. Zdravilo se lahko uporablja le, če je takoj na voljo
osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava neželenih učinkov, je treba vsakega bolnika opazovati vsaj 30 minut po vsakem injiciranju zdravila. Če se
med injiciranjem pojavijo preobčutljivostne reakcije ali znaki intolerance, je treba zdravljenje takoj ustaviti. Pri bolnikih z akutnim ali kroničnim vnetjem je treba železo za parenteralno uporabo dajati previdno. Pri bolnikih z dolgotrajno bakteriemijo zdravila ne smemo uporabljati.
Pri prehitrem intravenoznem injiciranju se lahko pojavi hipotenzija. Pri bolnikih s kompenzirano motnjo delovanja jeter se lahko daje železo parenteralno le po skrbno opravljeni oceni koristi in tveganja. Pri injiciranju zdravila Monofer je treba ravnati previdno, da se ne izlije v
okolico vene. Kontraindikacije in interakcije: preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov; znana huda preobčutljivost na druga parenteralna zdravila, ki vsebujejo železo; anemija, ki ni posledica pomanjkanja železa; prevelika količina železa v telesu ali motnje pri
izkoriščanju železa v telesu; dekompenzirana bolezen jeter. Pri večjih odmerkih železa za parenteralno uporabo (5 ml ali več) so poročali, da se pojavi rjava barva seruma iz vzorca krvi, ki so ga odvzeli 4 ure po dajanju. Železo za parenteralno uporabo lahko povzroči navidezno
povečane vrednosti bilirubina v serumu in navidezno zmanjšane vrednosti kalcija v serumu. Nosečnost: zdravila Monofer med nosečnostjo ne smete uporabljati, če ni nujno potrebno. Zdravljenje z zdravilom Monofer je treba omejiti na drugo in tretje trimesečje nosečnosti. Imetnik
dovoljenja za promet: Pharmacosmos A/S , Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek, Danska. Način in režim predpisovanja ter izdaje zdravila: ZZ Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. V Sloveniji zastopa: Ewopharma d.o.o. Cesta 24. junija
23, SI-1231 Ljubljana – Črnuče. Za več informacij o tem, kako podjetje Ewopharma obdeluje osebne podatke, obiščite spletno stran https://www.ewopharma.si/politika-zasebnosti/
Samo za strokovno javnost.
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T: +386 (0) 590 848 40 | info@ewopharma.si
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V SL OVE NIJI EDINO DOS TOPNO
A NTIKOAGUL ACIJSKO ZDRAVILO

S SP EC IFIČ N O P RO TI U ČI 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® 09/2020. 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® 01/2022.

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).
3. Zdravljenje venskih trombemboličnih dogodkov (VTE) in preprečevanje ponovitve VTE pri pediatričnih bolnikih od rojstva do manj kot 18. leta starosti (VTE). Odmerjanje in način uporabe: Kapsule
Pradaxa se lahko uporabljajo pri odraslih in pediatričnih bolnikih, starih 8 let ali starejših, ki lahko pogoltnejo celo kapsulo. Obložena zrnca Pradaxa se lahko uporabljajo pri otrocih, mlajših od 12 let,
takoj ko je otrok zmožen pogoltniti mehko hrano. Prašek in vehikel za peroralno raztopino Pradaxa se lahko uporabljata le pri otrocih, starih manj kot 1 leto. Pri menjavanju oblike zdravila bo morda treba
spremeniti predpisani odmerek. Odmerek, naveden v ustrezni preglednici za odmerjanje za določeno obliko zdravila, je treba predpisati glede na telesno maso in starost otroka. Odrasla populacija:
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. Pediatrična populacija: Pradaxa
ni namenjena za uporabo pri pediatrični populaciji za indikacijo preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF. VTE: Zdravljenje VTE je pri pediatričnih bolnikih treba uvesti
po zdravljenju s parenteralnim antikoagulantom, ki je trajalo najmanj 5 dni. Za preprečevanje ponovitve VTE je treba zdravljenje uvesti po predhodnem zdravljenju. Kapsule Pradaxa je treba jemati
2×/dan (zjutraj in zvečer), vsak dan približno ob istem času. Odmerni interval mora biti čim bližje 12 uram. Priporočeni odmerek temelji na telesni masi in starosti bolnika po preglednici odmerjanja,
ki se nahaja v SPC-ju. Za kombinacije telesne mase in starosti, ki niso navedene v preglednici odmerjanja, ni mogoče podati priporočil o odmerjanju. Ocena ledvičnega delovanja: Pred uvedbo zdravljenja
je treba s Schwartzevo formulo oceniti eGFR (metodo, uporabljeno za oceno kreatinina, je treba preveriti pri lokalnem laboratoriju). Zdravljenje pediatričnih bolnikov z eGFR < 50 ml/min/1,73 m2
z dabigatran eteksilatom je kontraindicirano. Bolnike z eGFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2 je treba zdraviti z odmerkom v skladu s preglednico (glejte SPC). V nekaterih kliničnih razmerah, ko obstaja sum, da
bi se lahko ledvično delovanje zmanjšalo ali poslabšalo (na primer pri hipovolemiji, dehidraciji, v primeru sočasne uporabe nekaterih zdravil itd.), je med zdravljenjem treba ocenjevati ledvično delovanje.
Trajanje uporabe: trajanje zdravljenja je treba po presoji med koristjo in tveganjem individualno prilagoditi. Izpuščeni odmerek, prenehanje jemanje, zamenjava Pradaxa s parenteralnim antikoagulantom
in obratno, zamenjava antagonistov vitamina K s Pradaxo: velja enako kot za odrasle. Zamenjava Pradaxe z antagonisti vitamina K: pri bolnikih je treba zdravljenje z antagonisti vitamina K začeti 3 dni
pred ukinitvijo Pradaxe. 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. 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, huda ledvična okvara (CrCl < 30 ml/min) pri odraslih bolnikih, eGFR < 50 ml/min/1,73 m2 pri
pediatričnih bolnikih, 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, rivaroksaban, 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:
Pradaxo je treba previdno uporabljati pri stanjih s povečanim tveganjem krvavitve ali sočasni uporabi zdravil, ki vplivajo na hemostazo z zaviranjem agregacije trombocitov. Za ukrepanje pri življenjsko
nevarnih ali nenadzorovanih krvavitvah, ko je treba antikoagulacijski učinek dabigatrana hitro izničiti, je za odrasle bolnike na voljo specifična protiučinkovina idarucizumab. Učinkovitost in varnost
idarucizumaba pri pediatričnih bolnikih nista bili dokazani. Dabigatran se lahko odstrani s hemodializo. Pri odraslih bolnikih so druge možnosti sveža polna kri ali sveža zamrznjena plazma, koncentriranje
koagulacijskih faktorjev, rekombinantni faktor VIIa ali trombocitni koncentrati. Dejavniki tveganja krvavitve: starejši bolniki (≥ 75 let, zmerna ledvična okvara pri odraslih bolnikih, močni zaviralci
P-gp, sočasno jemanje blagih do zmernih zaviralcev P-gp, majhna telesna masa pri odraslih bolnikih, 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. Posebna previdnost je potrebna tudi pri slednjem: 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, bolniki z aktivnim rakom (GVT/PE, pediatrični bolniki z VTE) in nekateri zelo specifični pediatrični bolniki (npr. bolnikih z boleznijo tankega
črevesa, pri kateri je lahko prizadeta absorpcija). 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). Študije so izvedli le pri odraslih. 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 in hemoroidov, razjeda v prebavilih, vključno z ezofagealno razjedo;
gastroezofagitis, gastroezofagealna refluksna bolezen, bruhanje, disfagija, nenormalno jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečanje ALA in AST. Redki: znižana raven
hematokrita, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, povečanje jetrnih encimov, hiperbilirubinemija, hemartroza, krvavitev na mestu vboda in vstavitve katetra, krvavitev pri poškodbi in 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
in jetrnih encimov; hemartroza, krvavitev pri poškodbi. Redki: trombocitopenija, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, znotrajlobanjska krvavitev, disfagija, krvavitev na mestu vboda, vstavitve
katetra in incizije. Neznana pogostnost: znižana raven hemoglobina, znižana raven hematokrita, nevtropenija, agranulocitoza, bronhospazem, hiperbilirubinemija, alopecija. VTE: Pogosti: anemija,
trombocitopenija, izpuščaj, urtikarija, hematom, epistaksa, driska, dispepsija, navzea, gastroezofagealna refluksna bolezen, bruhanje, povečanje jetrnih encimov, alopecija. Občasni: znižana raven
hemoglobina in hematokrita, nevtropenija, preobčutljivost za zdravilo, pruritus, znotrajlobanjska krvavitev, hemoptiza, krvavitev iz prebavil, trebušna bolečina, krvavitev iz zadnjika, gastroezofagitis,
disfagija, povečanje ALA in AST, hiperbilirubinemija, kožna krvavitev, urogenitalna krvavitev, tudi hematurija; krvavitev pri poškodbi. Neznana pogostnost: agranulocitoza, anafilaktična reakcija,
angioedem, bronhospazem, krvavitev, krvavitev iz hemoroidov, razjeda v prebavilih, vključno z ezofagealno razjedo; nenormalno jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja,
hemartroza, krvavitev na mestu vboda, vstavitve katetra in incizije. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim
izdaje: Rp. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 01/2022.
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: 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 bila dosežena ustrezna hemostaza. Po dajanju Praxbinda 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. Varnost in učinkovitost Praxbinda pri otrocih, starih do 18 let nista bili dokazani.
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. Z namenom izboljšanja sledljivosti bioloških zdravil je treba jasno
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. Trombembolični 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 enako 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 09/2020.
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, Ljubljana – Črnuče

Samo za strokovno javnost
PC-SL-100758
Datum priprave informacije: januar 2022

ZDRAVITE SRČNO POPUŠČANJE
KOT ŠE NIKOLI DOSLEJ
JARDIANCE je prvo in edino zdravilo,
ki klinično dokazano znižuje tveganje
za SŽ umrljivost ali hospitalizacijo
zaradi SP pri HFrEF in HFpEF1–3

Od 28. 2. 2020 brez omejitev predpisovanja
s strani ZZZS*
* ZZZS Spremembe liste zdravil 12. 2. 2020.
SŽ, srčno-žilna; SP, srčno popuščanje; HFpEF, srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem; HFrEF, srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim deležem;
1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Jardiance® marec, 2022.
2. Packer M, Anker S, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020; 383 (15):
1413–1424. (Rezultati preskušanja EMPEROR-Reduced in dodatna priloga k publikaciji).
3. Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. EMPEROR-Preserved Trial Investigators. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021; 385 (16): 1451–1461.
(Rezultati preskušanja EMPEROR-Preserved in dodatna priloga k publikaciji).
SKRAJŠAN POVZETEK 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.
Terapevtske indikacije: Sladkorna bolezen tipa 2: 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. Srčno popuščanje: za zdravljenje odraslih bolnikov s simptomatskim kroničnim srčnim popuščanjem.
Odmerjanje in način uporabe: Sladkorna bolezen tipa 2: 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. Srčno popuščanje: Priporočeni odmerek je 10 mg empagliflozina enkrat na dan. Vse indikacije: Če se empagliflozin uporablja v kombinaciji s sulfonilsečnino ali insulinom,
bo morda potrebno zmanjšati odmerka sulfonilsečnine ali insulina, da bi zmanjšali tveganje hipoglikemije. Če bolnik odmerek izpusti, ga mora vzeti takoj, ko se spomni, vendar v istem dnevu ne sme vzeti dvojnega
odmerka. Tablete se lahko jemljejo s hrano ali brez nje; pogoltnejo se cele z vodo. Ledvična okvara: Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 je glikemična učinkovitost empagliflozina odvisna od delovanja ledvic. Za
zmanjšanje srčno žilnega tveganja je pri bolnikih z eGFR pod 60 ml/min/1,73 m2 poleg standardnega zdravljenja treba uporabiti odmerek 10 mg empagliflozina enkrat na dan. Ker je pri bolnikih z zmerno ledvično okvaro
učinkovitost empagliflozina pri zniževanju glikemije zmanjšana, medtem ko je pri bolnikih s hudo ledvično okvaro najverjetneje odsotna, je treba v primeru potrebe po dodatnem glikemičnem nadzoru razmisliti o dodatku
drugih antihiperglikemičnih učinkovin. Za zdravljenje srčnega popuščanja pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 ali brez nje se lahko uvede empagliflozin v odmerku po 10 mg ali nadaljuje zdravljenje z njim do eGFR
20 ml/min/1,73 m2 ali CrCl 20 ml/min. Empagliflozina se ne sme uporabljati pri bolnikih z ledvično boleznijo v končni fazi ali pri bolnikih na dializi. Ni dovolj podatkov, ki bi podpirali uporabo pri teh bolnikih. Jetrna okvara:
Prilagoditev odmerka pri bolnikih z jetrno okvaro ni potrebna. Izpostavljenost empagliflozinu je pri bolnikih s hudo jetrno okvaro povečana. Starejši: Prilagoditev odmerka glede na starost ni potrebna. Pri bolnikih, starih
75 let in več, je treba upoštevati večje tveganje za zmanjšanje volumna. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost empagliflozina pri otrocih in mladostnikih še nista bili dokazani. 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 s sladkorno
boleznijo, ki so bili zdravljeni z zaviralci SGLT2, vključno z empagliflozinom so poročali o redkih primerih 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 ketoacidoze 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. Pri bolnikih, pri katerih se je v preteklosti med zdravljenjem z zaviralcem SGLT2 pojavila
diabetična ketoacidoza, ponovna uvedba zaviralca SGLT2 ni priporočljiva, razen če je ugotovljen in odpravljen kakšen drug nedvomen sprožilni dejavnik. Zdravila Jardiance se ne sme uporabljati za zdravljenje bolnikov
s sladkorno boleznijo tipa 1. Podatki iz programa kliničnih preskušanj pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 so pokazali povečano število primerov ketoacidoze, ki se je pri bolnikih, zdravljenih z 10 mg in 25 mg
empagliflozina kot dodatka k insulinu, pojavljala pogosto v primerjavi s placebom. Za natančnejša navodila glede ketoacidoze glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Za indikacijo sladkorne bolezni tipa 2 je dnevni
odmerek empagliflozina pri bolnikih z eGFR pod 60 ml/min/1,73 m2 ali CrCl < 60 ml/min omejen na 10 mg. Uporabe empagliflozina se ne priporoča pri bolnikih, pri katerih eGFR pade pod 30 ml/min/1,73 m2 ali CrCl
pod 30 ml/min. Za indikacijo srčnega popuščanja se uporabe zdravila Jardiance ne priporoča pri bolnikih z eGFR < 20 ml/min/1,73 m2. 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. 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. 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. 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. Poročali so o primerih nekrotizirajočega
fasciitisa presredka (znan tudi kot Fournierova gangrena) pri bolnikih in bolnicah s sladkorno boleznijo, 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. 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. 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. Pri zdravljenju z empagliflozinom so opazili zvišanje hematokrita.
Na voljo so izkušnje z uporabo empagliflozina za zdravljenje sladkorne bolezni pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo (eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2) tako z albuminurijo kot brez nje. Bolniki z albuminurijo imajo lahko
več koristi od zdravljenja z empagliflozinom. Bolnikov z infiltrativno boleznijo ali s kardiomiopatijo takotsubo niso posebej preučevali. Učinkovitost pri teh bolnikih zato ni bila dokazana. 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. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, odsotnostjo encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo
jemati tega zdravila. 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. Ena tableta vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’. Interakcije: diuretiki (tiazid in diuretiki Henlejeve zanke), insulin
in sekretagogi insulina, probenecid, induktorji encimov UGT, gemfibrozil, prenašalci OATP1B1/1B3, rifampicin, verapamil, digoksin in litij. Neželeni učinki: zelo pogosti: hipoglikemija (pri uporabi s sulfonilsečnino
ali insulinom), zmanjšanje volumna. Pogosti: vaginalna kandidoza, vulvovaginitis, balanitis in druge okužbe spolovil, okužbe sečil (vključno s pielonefritisom in urosepso), žeja, zaprtje, pruritus (generaliziran), izpuščaj,
pogostejše uriniranje, zvišana raven lipidov. Občasni: diabetična ketoacidoza, urtikarija, angioedem, disurija, zvišana raven kreatinina v krvi/zmanjšana hitrost glomerulne filtracije, zvišan hematokrit. Redki: nekrotizirajoči
fasciitis presredka (Fournierova gangrena). Zelo redki: tubulointersticijski nefritis. Način in režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim
am Rhein, Nemčija. Za podrobnejše informacije glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila 03/2022.
V kolikor imate medicinsko vprašanje v povezavi z zdravilom podjetja Boehringer Ingelheim, Podružnica Ljubljana, Vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 01/5864-000 ali pošljete vaše vprašanje na
elektronski naslov: medinfo@boehringer-ingelheim.com.
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Z enostavnejšo titracijo do

povrnitve življenjske zmogljivosti
Byol 1,25 mg, Byol 2,5 mg, Byol 5 mg, Byol 10 mg filmsko obložene tablete
SESTAVA: 1,25 mg: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 1,25 mg bisoprololijevega fumarata. Pomožna snov
z znanim učinkom: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 1,2 mg laktoze (v obliki monohidrata). 2,5 mg: Ena
filmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg bisoprololijevega fumarata. Pomožna snov z znanim učinkom: Ena filmsko
obložena tableta vsebuje 1,2 mg laktoze (v obliki monohidrata). 5 mg: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg
bisoprololijevega fumarata. Pomožna snov z znanim učinkom: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 1,2 mg laktoze
(v obliki monohidrata). 10 mg: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg bisoprololijevega fumarata. Pomožna
snov z znanim učinkom: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 2,4 mg laktoze (v obliki monohidrata). Za celoten
seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1 SmPC. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: 1,25 mg in 2,5 mg: Zdravljenje
stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšano sistolično funkcijo levega prekata kot dodatek zaviralcem
ACE, diuretikom in po potrebi glikozidom digitalisa (za podrobnejše informacije glejte poglavje 5.1 SmPC). 5 mg in
10 mg: Hipertenzija. Angina pektoris. Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšano sistolično
funkcijo levega prekata kot dodatek zaviralcem ACE, diuretikom in po potrebi glikozidom digitalisa (za podrobnejše
informacije glejte poglavje 5.1 SmPC). ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: 1,25 mg in 2,5 mg: Odmerjanje:
Stabilno kronično srčno popuščanje: Standardni način zdravljenja stabilnega kroničnega srčnega popuščanja obsega zaviralec ACE (ali zaviralec angiotenzinskih receptorjev v primeru intolerance za zaviralce ACE), blokator receptorjev beta, diuretik in, kadar je to potrebno, glikozid digitalisa. Ob uvajanju zdravljenja z bisoprololom
mora biti bolnik stabilen (brez akutnega popuščanja). Priporočljivo je, da ima lečeči zdravnik izkušnje z zdravljenjem
kroničnega srčnega popuščanja. Faza titracije: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z bisoprololom je treba začeti s fazo titracije. Zdravljenje z bisoprololom je treba začeti s postopnim povečevanjem najnižjega
odmerka v naslednjih časovnih presledkih: 1,25 mg enkrat na dan en teden; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga
povečamo na 2,5 mg enkrat na dan za še nadaljnji teden dni; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na
3,75 mg enkrat na dan za še nadaljnji teden dni; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na 5 mg enkrat
na dan za nadaljnje 4 tedne; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na 7,5 mg enkrat na dan za še nadaljnje 4 tedne, če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na 10 mg enkrat na dan za vzdrževalno zdravljenje.
Najvišji priporočeni dnevni odmerek je 10 mg enkrat na dan. Med obdobjem titracije ter po njem lahko pride do
prehodnega poslabšanja srčnega popuščanja, hipotenzije ali bradikardije. Med obdobjem titracije je potrebno
skrbno spremljanje vitalnih funkcij (srčni utrip, krvni tlak) in simptomov poslabšanja srčnega popuščanja. Simptomi
se lahko pojavijo že prvi dan zdravljenja. Prilagajanje zdravljenja: Če bolnik najvišjega priporočenega odmerka ne
prenaša dobro, je treba razmisliti o postopnem zniževanju odmerka. V primeru prehodnega poslabšanja srčnega
popuščanja, hipotenzije ali bradikardije, je potrebno razmisliti o prilagajanju odmerka zdravil, ki jih bolnik jemlje
sočasno. Razmisliti je treba tudi o začasnem znižanju odmerka bisoprolola ali prekinitvi zdravljenja z njim. Ko postane bolnikovo stanje spet stabilno, je treba razmisliti o ponovni uvedbi terapije z bisoprololom in/ali povečevanju
odmerka tega zdravila. Trajanje zdravljenja: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z bisoprololom je običajno dolgotrajno. Zdravljenja z bisoprololom se ne sme prekiniti nenadno, saj lahko nenadna prekinitev
povzroči prehodno poslabšanje bolezni. Zlasti pri bolnikih z ishemično srčno boleznijo zdravljenja ne smemo
prekiniti nenadoma. Priporočljivo je postopno zmanjševanje dnevnega odmerka. Ledvična ali jetrna okvara: Zaradi pomanjkanja podatkov o farmakokinetiki bisoprolola pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem in okvaro jetrne
ali ledvične funkcije je treba postopno povečevanje odmerka pri teh bolnikih izvajati še posebej previdno. Starejši:
Odmerka ni potrebno prilagajati. Pediatrična populacija: Zaradi pomanjkanja izkušenj z uporabo bisoprolola pri
otrocih in mladostnikih uporaba zdravila pri otrocih ni priporočljiva. Način uporabe: Za peroralno uporabo. Tablete
zdravila Byol se jemlje zjutraj in se jih lahko zaužije skupaj s hrano. Pogoltniti jih je treba cele z nekaj tekočine in se
jih ne sme žvečiti. 5 mg in 10 mg.Odmerjanje: Hipertenzija/Angina pektoris: Odrasli: Odmerek prilagajamo individualno, predvsem glede na srčni utrip in terapevtski odziv bolnika. Priporočeni začetni odmerek je 5 mg na dan.
Običajen odmerek je 10 mg enkrat na dan, najvišji priporočeni odmerek pa 20 mg na dan. Starejši: Priporočljivo je
začeti z najnižjim možnim odmerkom. Ledvična ali jetrna okvara: Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro delovanja
jeter ali ledvic prilagajanje odmerka običajno ni potrebno. Pri bolnikih s hudo okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina < 20 ml/min) in bolnikih s hudo okvaro delovanja jeter naj dnevni odmerek ne preseže 10 mg. Izkušnje z
uporabo bisoprolola pri bolnikih, ki se zdravijo z dializo, so omejene, vendar ni dokazov, da bi bilo pri tej skupini
bolnikov potrebno spremeniti režim odmerjanja. Prekinitev zdravljenja: Zdravljenja ne smemo prekiniti nenadoma
(glejte poglavje 4.4 SmPC). Odmerek je potrebno zniževati postopoma tako, da ga vsak teden zmanjšamo za
polovico. Stabilno kronično srčno popuščanje: Standardni način zdravljenja stabilnega kroničnega srčnega
popuščanja obsega zaviralec ACE (ali zaviralec angiotenzinskih receptorjev v primeru intolerance za zaviralce ACE),
blokator receptorjev beta, diuretik in, kadar je to potrebno, glikozid digitalisa. Ob uvajanju zdravljenja z bisoprololom
mora biti bolnik stabilen (brez akutnega popuščanja). Priporočljivo je, da ima lečeči zdravnik izkušnje z zdravljenjem
kroničnega srčnega popuščanja. Faza titracije: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z bisoprololom je treba začeti s fazo titracije. Zdravljenje z bisoprololom je treba začeti s postopnim povečevanjem najnižjega
odmerka v naslednjih časovnih presledkih: 1,25 mg enkrat na dan en teden; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga
povečamo na 2,5 mg enkrat na dan za še nadaljnji teden dni; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na
3,75 mg enkrat na dan za še nadaljnji teden dni; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na 5 mg enkrat

na dan za nadaljnje 4 tedne; če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na 7,5 mg enkrat na dan za še nadaljnje 4 tedne, če bolnik odmerek dobro prenaša, ga povečamo na 10 mg enkrat na dan za vzdrževalno zdravljenje.
Najvišji priporočeni dnevni odmerek je 10 mg enkrat na dan. Med obdobjem titracije ter po njem lahko pride do
prehodnega poslabšanja srčnega popuščanja, hipotenzije ali bradikardije. Med obdobjem titracije je potrebno skrbno spremljanje vitalnih funkcij (srčni utrip, krvni tlak) in simptomov poslabšanja srčnega popuščanja. Simptomi se
lahko pojavijo že prvi dan zdravljenja. Prilagajanje zdravljenja: Če bolnik najvišjega priporočenega odmerka ne
prenaša dobro, je treba razmisliti o postopnem zniževanju odmerka. V primeru prehodnega poslabšanja srčnega
popuščanja, hipotenzije ali bradikardije, je potrebno razmisliti o prilagajanju odmerka zdravil, ki jih bolnik jemlje
sočasno. Razmisliti je treba tudi o začasnem znižanju odmerka bisoprolola ali prekinitvi zdravljenja z njim. Ko postane bolnikovo stanje spet stabilno, je treba razmisliti o ponovni uvedbi terapije z bisoprololom in/ali povečevanju
odmerka tega zdravila. Trajanje zdravljenja: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z bisoprololom
je običajno dolgotrajno. Zdravljenja z bisoprololom se ne sme prekiniti nenadno, saj lahko nenadna prekinitev
povzroči prehodno poslabšanje bolezni. Zlasti pri bolnikih z ishemično srčno boleznijo zdravljenja ne smemo prekiniti nenadoma. Priporočljivo je postopno zmanjševanje dnevnega odmerka. Ledvična ali jetrna okvara: Zaradi pomanjkanja podatkov o farmakokinetiki bisoprolola pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem in okvaro jetrne ali
ledvične funkcije je treba postopno povečevanje odmerka pri teh bolnikih izvajati še posebej previdno. Vse indikacije: Starejši: Odmerka ni potrebno prilagajati. Pediatrična populacija: Zaradi pomanjkanja izkušenj z uporabo
bisoprolola pri otrocih in mladostnikih uporaba zdravila pri otrocih ni priporočljiva. Način uporabe: Za peroralno
uporabo. Tablete zdravila Byol se jemlje zjutraj in se jih lahko zaužije skupaj s hrano. Pogoltniti jih je treba cele z
nekaj tekočine in se jih ne sme žvečiti. KONTRAINDIKACIJE: Bisoprolol je kontraindiciran pri bolnikih s/z: akutnim
srčnim popuščanjem ali poslabšanjem srčnega popuščanja, ki zahteva intravensko inotropno zdravljenje; kardiogenim šokom; atrioventrikularnim blokom druge ali tretje stopnje; sindromom bolnega sinusa; sinoatrialnim blokom;
simptomatsko bradikardijo; simptomatsko hipotenzijo; hudo obliko bronhialne astme ali hudo obliko kronične
obstruktivne pljučne bolezni; hudo obliko periferne arterijske okluzivne bolezni ali Raynaudovega sindroma;
nezdravljenim feokromocitomom; metabolno acidozo; preobčutljivostjo za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1 SmPC. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z bisoprololom je treba začeti s fazo titracije. Pri bolnikih z ishemično srčno
boleznijo zdravljenja ne smemo prekiniti nenadoma. Uvajanje in prenehanje zdravljenja pri stabilnem kroničnem
srčnem popuščanju mora biti skrbno nadzorovano. Bisoprolol moramo uporabljati previdno pri: bronhospazmu
(bronhialni astmi, obstruktivnih boleznih dihalnih poti); sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti krvnega sladkorja; simptomi hipoglikemije (npr. tahikardija, palpitacije ali znojenje); strogem postu; sočasnem desenzibilizacijskem
zdravljenju; atrioventrikularnem bloku prve stopnje; Prinzmetalovi angini pektoris; periferni arterijski okluzivni bolezni; splošni anesteziji. Bolnikom s psoriazo ali s psoriazo v anamnezi lahko dajemo antagoniste adrenergičnih receptorjev beta (npr. bisoprolol) samo, če pred tem dobro pretehtamo koristi in tveganja. Bolniki s feokromocitomom
lahko jemljejo bisoprolol šele po predhodni uporabi zaviralcev receptorjev alfa. Zdravljenje z bisoprololom lahko
prikrije simptome tirotoksikoze. Zdravilo Byol vsebuje laktozo in natrij: Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, odsotnostjo encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na filmsko obloženo tableto, kar v bistvu pomeni brez natrija. MEDSEBOJNO
DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Kombinacije, ki niso priporočljive: Kalcijevi
antagonisti verapamilskega in v manjši meri diltiazemskega tipa, antiaritmična zdravila razreda I (npr. kinidin, dizopiramid; lidokain, fenitoin; flekainid, propafenon), antihipertenzivi s centralnim mehanizmom delovanja kot na primer
klonidin in drugi (npr. metildopa, moksonodin, rilmenidin). Kombinacije, pri katerih je potrebna previdnost:
Kalcijevi antagonisti dihidropiridinskega tipa, na primer felodipin in amlodipin, antiaritmična zdravila razreda III
(npr. amiodaron), topikalni beta-blokatorji (npr. očesne kapljice za zdravljenje glavkoma), parasimpatomimetiki,
inzulin in peroralni antidiabetiki, anestetiki, digitalisovi glikozidi, nesteroidna protivnetna zdravila, β-simpatikomimetiki
(npr. izoprenalin, dobutamin), simpatikomimetiki, ki aktivirajo tako adrenergične receptorje β- kot α-receptorje (npr.
noradrenalin, adrenalin), sočasna uporaba z antihipertenzivi ter drugimi zdravili, ki vplivajo na zniževanje krvnega
tlaka (npr. tricikličnimi antidepresivi, barbiturati, fenotiazini). Kombinacije, o katerih je potrebno razmisliti: Meflokin, zaviralci monoaminooksidaze (razen zaviralcev MAO-B), rifampicin, derivati ergotamina. NEŽELENI UČINKI:
Zelo pogosti: bradikardija pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem; Pogosti: omotičnost, glavobol, poslabšanje
srčnega popuščanja pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem, občutek hladnih in otrplih okončin, hipotenzija
(še posebej pri bolnikih s srčnim popuščanjem), gastrointestinalne težave kot so slabost, bruhanje, driska, zaprtje,
astenija, utrujenost, šibkost (bolniki s kroničnim srčnim popuščanjem). Drugi manj pogosti neželeni učinki so navedeni v SmPC. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Rp: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. OPREMA: Škatla s 30 tabletami.
IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET: Lek farmacevtska družba d.d.,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 28. 8. 2019
Pred predpisovanjem ali izdajanjem zdravila, prosimo, preberite
celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC), ki je na voljo
na www.lek.si/vademekum.

Lek, farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija | www.lek.si
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DOGODKI,

KI ŠTEJEJO
Z ZAŠČITO, KI JO OMOGOČATE
SVOJIM BOLNIKOM

Več kot 100 milijonov bolnikov
zdravljenih z zdravilom Xarelto®1

.

Reference:
1. IQVIA MIDAS, Database Quarterly Sales Q4 2021.
Xarelto ® (rivaroksaban): Povzetek glavnih značilnosti zdravila (26.8.2021).

Samo za strokovno javnost.
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Vzdržujte stabilnost bolnikov,
ko to najbolj potrebujejo.
Vericigvat dokazano zmanjšuje tveganje za primarni
opazovani dogodek sestavljen iz hospitalizacije zaradi
srčnega popuščanja ali srčno-žilne smrti1

INDIKACIJA:
Zdravilo Verquvo® je indicirano za zdravljenje simptomatskega kroničnega
srčnega popuščanja pri odraslih bolnikih z zmanjšanim iztisnim deležem
levega prekata, ki so stabilni po nedavni dekompenzaciji srčnega
popuščanja, zaradi katere je bilo potrebno i.v. zdravljenje.2
Verquvo 2,5 / 5 / 10 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 / 5 / 10 mg vericigvata. Pomožne snovi: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, hipromeloza
2910, laktoza monohidrat, magnezijev stearat, natrijev lavrilsulfat,
smukec, titanov dioksid (E 171), rdeči železov oksid (E 172) (samo
zdravilo Verquvo 5 mg), rumeni železov oksid (E 172) (samo zdravilo Verquvo 10 mg). TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Verquvo
je indicirano za zdravljenje simptomatskega kroničnega srčnega
popuščanja pri odraslih bolnikih z zmanjšanim iztisnim deležem
levega prekata, ki so stabilni po nedavni dekompenzaciji srčnega
popuščanja, zaradi katere je bilo potrebno i.v. zdravljenje. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Vericigvat se daje v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje srčnega popuščanja. Priporočeni začetni
odmerek je 2,5 mg vericigvata enkrat na dan. Odmerek je treba
podvojiti približno vsaka 2 tedna, da se doseže ciljni vzdrževalni
odmerek 10 mg enkrat na dan, če bolnik odmerek dobro prenaša.
Zdravilo Verquvo je za peroralno uporabo; treba ga je jemati s hrano. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali
katerokoli pomožno snov; sočasna uporaba drugih spodbujevalcev
topne gvanilat-ciklaze, kot je riocigvat. POSEBNA OPOZORILA IN
PREVIDNOSTNI UKREPI: Vericigvat lahko povzroči simptomatsko
hipotenzijo. Bolniki s sistoličnim s krvnim tlakom manj kot 100
mmHg ali s simptomatsko hipotenzijo ob uvedbi zdravljenja niso bili
vključeni v klinične študije. Tveganje za simptomatsko hipotenzijo

obstaja predvsem pri bolnikih s hipovolemijo, hudo obstrukcijo iztoka levega prekata, hipotenzijo v mirovanju, avtonomno disfunkcijo,
anamnezo hipotenzije in tistih, ki se sočasno zdravijo z antihipertenzivi ali organskimi nitrati. Če bolniki zdravilo slabo prenašajo
(simptomatska hipotenzija ali sistolični krvni tlak manj kot 90
mmHg), se priporoča začasno zmanjšanje odmerka vericigvata ali
prekinitev zdravljenja z njim. Sočasne uporabe vericigvata in zaviralcev PDE5, kot je sildenafil, pri bolnikih s srčnim popuščanjem niso
proučevali, zato se zaradi možnega povečanega tveganja za simptomatsko hipotenzijo sočasne uporabe ne priporoča. Bolnikov z oGF <
15 ml/min/1,73 m2 ob uvedbi zdravljenja, bolnikov, ki so na dializi
in bolnikov s hudo okvaro jeter niso proučevali, zato se zdravljenja z
vericigvatom pri teh bolnikih ne priporoča. To zdravilo vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI: Zelo pogosti: hipotenzija. Pogosti: anemija,
omotica, glavobol, navzea, dispepsija, bruhanje, gastro-ezofagealna
refluksna bolezen. Način izdajanja zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer AG,
51368 Leverkusen, Nemčija. Za nadaljnje informacije o zdravilu
Verquvo, se lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000
Ljubljana / mi.slovenia@bayer.com Verzija: EU/1 (07/2021)
MA-M_VER-SI-0024-1 08/2021

▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Prosimo, da o

domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom
Verquvo® poročate Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek
spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP
(http://www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanjeo-nezelenih-ucinkih-zdravil/). Poročate lahko tudi podjetju Bayer d.o.o.
preko e-pošte pv.slovenia@bayer.com ali telefona 01 58 14 476.

Referenci: 1. Armstrong PE, Pieske B, Anstrom KJ, et al. VICTORIA Study Group; Vericiguat in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J
Med. 2020;382(20):1883-1893. 2. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210716152073/anx_152073_sl.pdf

Samo za strokovno javnost.
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SMRTNO NEVARNA BOLEZEN,
KI LAHKO OSTANE NEODKRITA1, 2
SKRITI ZNAKI, KI SO VSEM NA OČEH
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PP-RDP-EEP-0036
Datum priprave: marec 2021
Samo za strokovno javnost

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.
Starejši bolniki: prilagajanje odmerka ni potrebno. NVAF - prilagajanje odmerka ni potrebno, razen če so izpolnjena
merila za zmanjšanje odmerka. 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 ga je treba 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 apiksabanom 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: apiksaban ni priporočljiv kot alternativa
nefrakcioniranemu heparinu. Bolniki z aktivnim rakom: obstaja lahko veliko tveganje za venske trombembolične
dogodke in krvavitve. Kadar razmišljate o uporabi apiksabana za zdravljenje GVT ali PE pri bolnikih z rakom, je treba
skrbno oceniti koristi v primerjavi s tveganji. 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 apiksabana 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 apiksabanom ni priporočljiva. Aktivno oglje: dajanje aktivnega oglja zmanjšuje izpostavljenost
apiksabanu. Plodnost, nosečnost in dojenje: iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi apiksabana
bolje izogibati. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/neuvedbo zdravljenja z apiksabanom,
pri čemer je treba pretehtati koristi dojenja za otroka in koristi zdravljenja za mater. 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 apiksabana
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: 15.04.2021.
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
Literatura:
1. Granger CB in sod.: Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:981-992.
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Datum priprave: oktober 2021
“Samo za strokovno javnost”

RAZVIT PO MERI
STAREJŠIH1,2,#
• Pomembno zmanjšanje tveganja za velike krvavitve
• Dosledno preprečevanje možganske kapi / SEE
• Dosledna varnost in učinkovitost ne glede na pridružene bolezni
1,3,*

2,3*

SI-ROT-01-2022_v01_ad

1,*,†

*v prim. z varfarinom;
# Raziskava ENGAGE AF-TIMI 48 je vključila bolnike starosti 21 let ali več (srednja starost 72 let; interkvartilni razpon 64–78 let;
starost ≥ 75 let za varfarin: N=2820/7036=40,1%, za visoke odmerke (60 mg/30 mg): N=2848/7035=40,5%).1
†CHADS2 rezultat ≥2, vključno z bolniki z: starost ≥75 let, kong. srčno popuščanje, hipertenzija, sladk. bolezen, možg. kap ali TIA.
Zdravilo Roteas® sodi v skupino NOAK in se jemlje enkrat dnevno za indikacijo preprečevanja možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo
(NVAF - Non-Valvular Atrial Fibrillation) z enim ali več dejavniki tveganja, kot so kongestivno popuščanje srca, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna možganska kap
ali prehodna možganska ishemija (TIA - Transient Ischaemic Attack).4
Zdravilo Roteas® je indicirano za zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih.4

Samo za strokovno javnost.
Datum priprave informacije januar 2022.
SEE, sistemski embolični dogodek.
NOAK, peroralni antikoagulant, ki ni antagonist vitamina K.

Reference: 1. Giuliano RP et al. N Engl J Med 2013; 369(22):2093–2104; and supplementary appendix. 2. Kato ET et al. J Am Heart Assoc 2016; 5(5). pii: e003432. 3. Ruff CT et al. Lancet 2015; 385(9984):2288–95. 4. Roteas®. Povzetek glavnih znač. zdravila, datum rev. 12/2021.
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Roteas 15 mg, filmsko obložene tablete, Roteas 30 mg filmsko obložene tablete, Roteas 60 mg
filmsko obložene tablete
Ena 15 mg ali 30 mg ali 60 mg filmsko obložena tableta vsebuje 15 mg ali 30 mg ali 60 mg
edoksabana (v obliki tozilata). Roteas je indicirano za preprečevanje možganske kapi in sistemske
embolije pri odraslih bolnikih z NVAF z enim ali več dejavniki tveganja, kot so kongestivno
popuščanje srca, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna možganska kap ali
TIA. Roteas je indiciran za zdravljenje GVT in PE ter za preprečevanje ponovne GVT in PE pri
odraslih (za hemodinamično nestabilne bolnike s PE). Preprečevanje možganske kapi in sistemske
embolije: Priporočeni odmerek je 60 mg 1x na dan. Zdravljenje bolnikov z NVAF z edoksabanom je
treba nadaljevati dolgo časa. Zdravljenje GVT, PE ter preprečevanje ponovne GVT in PE (VTE):
Priporočeni odmerek je 60 mg 1x na dan po začetni vsaj 5-dnevni uporabi parenteralnega
antikoagulanta. Edoksaban in začetnega parenteralnega antikoagulanta ne smete dajati sočasno.
Trajanje terapije za zdravljenje VTE in preprečevanje ponovne VTE se določi individualno po skrbni
oceni koristi zdravljenja glede na tveganje za krvavitve. Kratkotrajna terapija (vsaj 3 mesece) naj
temelji na prehodnih dejavnikih tveganja (nedavna operacija, poškodba, imobilizacija), dolgotrajna
terapija pa naj temelji na trajnih dejavnikih tveganja ali idiopatski GVT ali PE. Za NVAF in VTE je
priporočeni odmerek 30 mg 1x na dan pri bolnikih z enim ali več od naslednjih kliničnih dejavnikov:
zmerna/huda okvara ledvic, majhna telesna masa ≤ 60 kg, sočasna uporaba inh. P-gp kot so
ciklosporin, dronedaron, eritromicin ali ketokonazol. Če bolnik pozabi vzeti odmerek edoksabana,
naj ga nemudoma vzame, naslednjega dne naj nadaljuje z jemanjem 1x na dan, kot priporočeno.
Bolnik naj ne vzame dvakratnega predpisanega odmerka istega dne, da nadomesti pozabljeni
odmerek. Zamenjava edoksabana z drugim zdravilom in obratno: Pri bolnikih z NVAF in VTE je
pomembna neprekinjena antikoagulantna terapija. Možne so situacije, ko je upravičena
sprememba antikoagulantne terapije. Priporočila: zamenjava VKA z edoksabanom: ukinite VKA in
začnite z edoksabanom, ko bo INR ≤ 2,5. Zamenjava drugega peroralnega antikoagulanta, razen
VKA (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban) z edoksabanom: ukinite dabigatran, rivaroksaban ali
apiksaban in začnite z edoksabanom ob času naslednjega odmerka peroralnega antikoagulanta.
Parenteralni antikoagulanti in edoksaban se ne smejo uporabljati sočasno. Subkutani
antikoagulant: ukinite subkutani antikoagulant in začnite dajati edoksaban ob času naslednjega
načrtovanega odmerka subkutanega antikoagulanta; IV nefrakcionirani heparin (UFH): ukinite
infuzijo in 4 h pozneje začnite dajati edoksaban. Starejši: Zmanjšanje odmerka ni potrebno. Okvara
ledvic: Pred začetkom zdravljenja z edoksabanom je treba pri vseh bolnikih oceniti delovanje
ledvic prek izračuna CrCl, da izločite bolnike z boleznijo ledvic v končnem stadiju in da se uporabi
pravilen odmerek edoksabana. Delovanje ledvic je treba oceniti tudi, če se med zdravljenjem
pojavi sum na spremembo v delovanju ledvic. Cockcroft-Gaultova metoda je priporočena pri
ocenjevanju CrCl bolnikov pred zdravljenjem z edoksabanom in med njim. Bolniki z blago okvaro
ledvic: priporočeni odmerek 60 mg 1x/dan, zmerna/huda okvaro ledvic: 30 mg 1x/dan, bolniki z
boleznijo ledvic v končnem stadiju ali so na dializi, uporabe edoksabana ne priporočajo. Bolniki z
visokim CrCl: sme uporabljati le po skrbni individualni presoji tveganja za trombembolijo in
krvavitev. Okvara jeter: uporaba je kontraindicirana pri bolnikih z boleznijo jeter, ki imajo hkrati
motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve. Bolniki s hudo okvaro jeter:
edoksaban se ne priporoča. Bolniki z blago do zmerno okvaro jeter: priporočeni odmerek 60 mg 1x
na dan. Potrebna je previdnost uporabe. Bolnike z zvišanimi jetrnimi encimi ali celotnim
bilirubinom ≥ 1,5 x ULN so izključili iz kliničnih študij, zato pri njih potrebna previdnost. Pred
uvajanjem edoksabana je treba opraviti testiranje funkcije jeter. Telesna masa ≤ 60 kg: priporočeni
odmerek 30 mg 1x/dan. Spol: Zmanjšanje odmerka ni potrebno. Sočasna uporaba zdravila Roteas z
inhibitorji P-g: ciklosporin, dronedaron, eritromicin, ketokonazol, priporočeni odmerek 30 mg
Roteas 1x/dan. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost edoksabana pri otrocih in
mladostnikih, mlajših od 18 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo. Bolniki, pri katerih se izvaja
kardioverzija: Pri bolnikih, ki potrebujejo kardioverzijo, je mogoče uvesti Roteas ali nadaljevati z
njim. Pri bolnikih, pri katerih se izvaja kardioverzija, vodena s TEE, ki niso bili predhodno zdravljeni
z antikoagulanti, je treba zdravljenje z Roteas začeti vsaj 2 uri pred kardioverzijo, da se zagotovi

zadostna antikoagulacija. Kardioverzijo je treba izvesti največ 12 ur po odmerku Roteas na dan
posega. Za vse bolnike, pri katerih se izvaja kardioverzija: Pred kardioverzijo potrebno prepričati,
da je bolnik vzel Roteas kot predpisano. Pri bolnikih, pri katerih se izvaja kardioverzija, se je treba
pri odločitvah glede uvedbe in trajanja zdravljenja ravnati po uveljavljenih smernicah za
zdravljenje z antikoagulanti. Peroralna uporaba. Lahko se jemlje skupaj s hrano ali brez. Če bolnik
ne more pogoltniti celih tablet, je tablete Roteas mogoče zdrobiti in zmešati z vodo/jabolčno
čežano ter jih takoj peroralno zaužiti. Tablete Roteas je mogoče tudi zdrobiti in suspendirati v
majhni količini vode ter jih takoj aplicirati prek gastrične sonde. Zdrobljene tablete Roteas so v vodi
ali jabolčni čežani stabilne do 4 ure. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli
pomožno snov. Klinično pomembna aktivna krvavitev; bolezen jeter, ki je povezana z motnjami
strjevanja krvi in s klinično pomembnim tveganjem za krvavitve. Poškodbe ali stanja, ki
predstavljajo pomembno tveganje za velike krvavitve: aktivno, nedavno razjedo v prebavilih,
prisotno maligno neoplazmo z visokim tveganjem za krvavitve, nedavno poškodbo možganov ali
hrbtenice, nedavni kirurški poseg na možganih, hrbtenici ali očeh, nedavno intrakranialno
krvavitev, varice požiralnika ali sum nanje, arteriovenske nepravilnosti, žilne anevrizme ali velike
intraspinalne ali intracerebralne žilne nepravilnosti. Neobvladana težka hipertenzija. Sočasno
zdravljenje s katerim koli drugim antikoagulantom, razen v posebnih primerih zamenjave
peroralnega antikoagulacijskega zdravljenja ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v
odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega
katetra. Nosečnost in dojenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Roteas 15 mg ni
indiciran za monoterapijo, saj bi lahko prišlo do zmanjšane učinkovitosti. Indiciran je le v postopku
prehoda z edoksabana 30 mg na VKA, v kombinaciji z ustreznim odmerkom VKA. Edoksaban
zvečuje tveganje krvavitve in lahko povzroči resno krvavitev, ki je lahko smrtna. Priporočljivo je, da
se edoksaban, uporablja previdno pri bolnikih z zvečanim tveganjem za krvavitve. Zdravljenje z
edoksabanom je treba prekiniti, če se pojavijo hude krvavitve. Poleg ustreznega kliničnega
nadzora je za odkrivanje prikritih krvavitev lahko koristno laboratorijsko določanje vrednosti
hemoglobina/hematokrita, če je potrebno. Pri številnih podskupinah bolnikov obstaja zvečano
tveganje za krvavitve zato je treba po uvedbi zdravljenja skrbno spremljati znake in simptome
zapletov s krvavitvami in anemije. Vsako nerazloženo zmanjšanje hemoglobina ali znižanje KT
mora sprožiti iskanje mesta krvavitve. Antikoagulantnega delovanja edoksabana ni mogoče
zanesljivo spremljati s standardnimi laboratorijskimi testi. Specifične učinkovine, ki bi
nevtralizirala antikoagulantni učinek edoksabana, ni na voljo. Hemodializa ne prispeva pomembno
k očistku edoksabana. Starejši: Pri sočasnem dajanju edoksabana in ASA moramo biti previdni
zaradi možnega večjega tveganja krvavitve. Okvara ledvic: Pri bolnikih z boleznijo ledvic v
končnem stadiju ali na dializi zdravila Roteas ne priporočajo. Delovanje ledvic pri NVAF: Edoksaban
se pri bolnikih z NVAF in visokim CrCl sme uporabljati le po skrbni individualni presoji tveganja za
trombembolijo in krvavitev. CrCl je treba pri vseh bolnikih spremljati na začetku zdravljenja, nato
pa skladno s kliničnimi indikacijami. Okvara jeter: Pri bolnikih s hudo okvaro jeter uporaba
edoksabana ni priporočljiva. Pri bolnikih z blago/zmerno okvaro jeter je treba edoksaban
uporabljati previdno. Pred uvajanjem edoksabana je treba opraviti testiranje funkcije jeter. Pri
bolnikih, ki se zdravijo z edoksabanom dalj od 1 leta, je priporočljivo spremljanje funkcije jeter v
rednih presledkih. Ukinitev zaradi operacije in drugih posegov: Če morate antikoagulacijo
prekiniti, da se zmanjša nevarnost krvavitve pri kirurških ali drugih postopkih, edoksaban ukinite,
takoj ko je to mogoče, po možnosti pa vsaj 24 ur pred postopkom. Pri odločanju, ali naj se poseg
odloži na čas, ko bo minilo 24 ur od zadnjega odmerka edoksabana, je treba pretehtati zvečanje
tveganja za krvavitve in nujnost posega. Po kirurških ali drugih postopkih je treba edoksaban
ponovno uvesti takoj, ko se vzpostavi zadostna hemostaza, pri čemer upoštevajte, da je čas do
nastopa antikoagulantnega terapevtskega učinka edoksabana 1 – 2h. Če bolnik med kirurškim
posegom/po njem ne more jemati peroralnih zdravil, pride v poštev uporaba parenteralnega
antikoagulanta, nato prehod na edoksaban 1x na dan. Interakcije z drugimi zdravili, ki vplivajo na
hemostazo: Sočasna uporaba lahko zveča nevarnost krvavitve. Ta zdravila vključujejo ASA, inh.
trombocitov P2Y12, druge antitrombotike, fibrinolitično terapijo, SSRI, SNRI in kronične NSAID.
Uporaba edoksabana pri bolnikih z umetno srčno zaklopko in zmerno do težko mitralna stenozo ni

priporočljiva. Hemodinamično nestabilni bolniki s PE, bolniki, ki potrebujejo trombolizo/pljučno
embolektomijo: Edoksaban ni priporočen. Bolniki z aktivnim rakom: Učinkovitosti in varnosti
edoksabana v zdravljenju in/ali preprečevanju VTE pri bolnikih z aktivnim rakom niso ugotovili.
Bolniki z antifosfolipidnim sindromom: Uporaba ni priporočljiva. Zlasti pri trojno pozitivnih bolnikih
je zdravljenje s peroralnimi antikoagulanti z neposrednim delovanjem v primerjavi z zdravljenjem
z antagonisti vitamina K lahko povezano s povečano pogostnostjo ponavljajočih se trombotičnih
dogodkov. Pri zdravljenju z edoksabanom ni potrebno rutinsko spremljanje laboratorijskih
koagulacijskih parametrov. Pri prevelikem odmerjanju in nujnem kirurškem posegu, lahko ocena
s kalibriranim kvantitativnim testom zaviranja faktorja Xa pomaga pri klinični odločitvi. Interakcije
z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Edoksaban se absorbira pretežno v zgornjem GI traktu.
Zato zdravila ali bolezenska stanja, ki pospešujejo praznjenje želodca in motiliteto črevesa, lahko
zmanjšajo raztapljanje in absorpcijo edoksabana. Inhibitorji P-gp: Pri sočasni uporabi edoksabana
s ciklosporinom, dronedaronom, eritromicinom, ketokonazolom je potrebno zmanjšanje odmerka
na 30 mg 1x/dan. Pri sočasni uporabi edoksabana s kinidinom, verapamilom, amiodaronom
zmanjšanje odmerka na podlagi kliničnih podatkov ni potrebno. Spodbujevalci P-gp: previdna
uporaba. Antikoagulanti: sočasna uporaba edoksabana z drugimi antikoagulanti je
kontraindicirana zaradi zvečane nevarnosti krvavitve. ASA: sočasna uporaba odmerkov ASA,
večjih od 100 mg, je dovoljena samo pod medicinskih nadzorom. Edoksaban se lahko uporablja
sočasno z ASA v odmerkih ≤ 100 mg/dan. Zaviralci agregacije trombocitov: Izkušenj je zelo malo.
Kronične uporabe NSAID z edoksabanom ne priporočajo. SSRI/SNRI: zaradi njihovega poročanega
učinka na trombocite nevarnost krvavitve lahko zvečana. Plodnost, nosečnost in dojenje: Ženske
v rodni dobi med zdravljenjem z edoksabanom ne smejo zanositi. Varnost in učinkovitost
edoksabana pri nosečnicah nista bili dokazani. Zaradi možnega vpliva na sposobnost
razmnoževanja, tveganja za krvavitve in dokazov, da edoksaban prehaja skozi placento, je
uporaba zdravila Roteas med nosečnostjo kontraindicirana. Uporaba zdravila Roteas je med
dojenjem kontraindicirana. Odločiti se je treba, ali prenehati z dojenjem ali prekiniti zdravljenje.
Posebnih študij o vplivu edoksabana na plodnost pri ljudeh niso opravili. V študiji na samcih in
samicah podgan niso opazili vpliva na plodnost. Edoksaban nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv
na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Pogosti neželeni učinki so anemija, omotica,
glavobol, epistaksa, bolečine v trebuhu, krvavitve v spodnjih in zgornjih prebavilih, krvavitev v
usta/žrelo, navzea, zvišan bilirubin v krvi, zvišana gama-glutamil transferaza, kožna krvavitev v
mehkem tkivu, izpuščaj, pruritus, makroskopska hematurija/uretralna krvavitev, vaginalna
krvavitev, abnormalni testi delovanja jeter. Ostali neželeni učinki so navedeni v celotnem SmPC.
Preveliko odmerjanje lahko povzroči krvavitev. Specifičnega antidota, ki bi izničil FD učinke
edoksabana, ni na voljo. V primeru prevelikega odmerka edoksabana pride v poštev čimprejšnja
uporaba aktivnega oglja za zmanjšanje absorpcije. Seznam pomožnih snovi: glejte celoten SmPC.
Imetnik dovoljenja za promet: Berlin-Chemie AG, Nemčija. Način in režim izdaje: Predpisovanje
in izdaja zdravila je le na recept. Datum zadnje revizije besedila: 12/2021 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
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• Učinkovit nadzor krvnega tlaka pri bolnikih
s povišanim krvnim tlakom (1)
• Zmanjšanje umrljivosti ali hospitalizacije
zaradi srčno-žilnih zapletov* pri starejših
bolnikih s srčnim popuščanjem (2,3,4)
• 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

Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije april 2021

ENKRAT NA DAN
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Nebivolol

** 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; 16:1009-1015.
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 22.03.2021.
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 betaadrenergičnim 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. Plodnost: Vpliv nebivolola na plodnost človeka ni znana. Jemanje drugih zdravil: Antiaritmiki I. skupine, antagonisti kalcijevih kanalčkov, ki
niso dihidropiridinskega tipa (kot sta verapamil in diltiazem), 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: 22.03.2021. 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

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 Primarna hiperholesterolemija ali homozigotna
družinska hiperholesterolemija 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. Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov
Zdravilo je indicirano kot nadomestno zdravljenje pri odraslih bolnikih, katerih stanje je ustrezno nadzorovano s sočasnim jemanjem rosuvastatina in ezetimiba v enakih odmerkih,
kot ju vsebuje zdravilo s fiksno kombinacijo odmerkov, vendar v obliki ločenih zdravil, ter za zmanjšanje tveganja za srčno-žilne dogodke pri bolnikih s koronarno boleznijo srca (coronary heart disease, CHD) in anamnezo akutnega koronarnega sindroma (acute coronary syndrome, ACS). 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 katerikoli 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 katerokoli pomožno snov v zdravilu. Aktivna jetrna bolezen, tudi pri nepojasnjenih vztrajno povečanih vrednostih transaminaz v serumu in pri vsakem povečanju
vrednosti transaminaz v serumu nad trikratno zgornjo mejo normalnih vrednosti. Huda ledvična okvara. Miopatija. Zdravljenje bolnikov, ki sočasno jemljejo kombinacijo sofosbuvir,
velpatasvir in voksilaprevir. 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. Med uporabo rosuvastatina so poročali o hudih kožnih neželenih učinkih, vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom (SJS) in
reakcijo na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (sindrom DRESS), ki so lahko življenjsko nevarni ali smrtni. 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. Tikagrelor lahko poslabša izločanje rosuvastatina skozi
ledvice, s čimer poveča tveganje za kopičenje rosuvastatina. 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 19. 1. 2022.
* Filmsko obložene tablete Sorvitimb® 5 mg/10 mg v Sloveniji niso na voljo.
Samo za strokovno javnost. Celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila je objavljen 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

3/2022, Slovenija, 247901-2022, BP/MB.

Kombinirana tableta rosuvastatina in ezetimiba za še
učinkovitejše doseganje ciljnih vrednosti holesterola LDL.
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Orsiro Mission DES
®

Even better deliverability for
the outstanding Orsiro DES1

The next level of deliverability1
Ultrathin struts2
Outstanding patient outcomes3

1. In comparison to Xience Sierra, Resolute Onyx and Synergy for bench tests on pushability, trackability and crossability,
BIOTRONIK data on file; 2. As characterized with respect to strut thickness in Bangalore et al. Meta-analysis; 3. Based on
investigator’s interpretation of BIOFLOW-V primary endpoint result.
Disclaimer: Clinical data conducted with Orsiro, Orsiro Mission’s predecessor device can be used to illustrate Orsiro Mission
clinical data.

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

MACE-plus†

Smrtnost zaradi
vseh vzrokov

HR 0,85 (95% IZ 0,78; 0,93)
p = 0,0003

HR 0,85 (95% IZ 0,73; 0,98)
p = 0,0261, nominalna statistična značilnost

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

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

(primarni sestavljeni izid)

Celotna
populacija
(N=18.924)1
Število bolnikov z
izhodiščno vrednostjo
h-LDL ≥ 2,6 mmol/l
(N=5.629)2‡

(sekundarni izid)

Zdravilo PRALUENT® pomembno zmanjša srčno-žilne dogodke
in je povezano z zmanjšanjem smrti zaradi vseh vzrokov.*§
* Nominalna statistična značilnost po hierarhičnem testiranju (HR 0,85, 95% IZ 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 izhodiščnim 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.
IZ = interval zaupanja; HR = razmerje ogroženosti; RRR = relativno zmanjšanje tveganja; h-LDL = holesterol v lipoproteinih majhne gostote
Reference: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Praluent, december 2021. 2. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. N Engl J Med 2018; 379:2097-2107 doi:10.1056/NEJMoa1801174

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRALUENT (alirokumab).
Pred predpisovanjem zdravila, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti 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. Pediatrična populacija: Priporočil za odmerjanje ni mogoče dati. Alirokumab ni raziskan pri pediatričnih bolnikih, mlajših od 8 let. 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).
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na Javna
agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Tel: +386 (0)8 2000 500, Faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: hfarmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F – 75008 Pariz, Francija. Način in režim izdaje zdravila: Rp. Datum priprave informacij: 02/2022.

SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST.
Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika:
Swixx Biopharma d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana - Črnuče
T: +386 1 23 55 100, E: slovenia.info@swixxbiopharma.com
PM-SI-2022-2-416, 02/2022

COR ONAR Y

GO BEYOND
THE ANGIOGRAM

Abbott’s PressureWire™ X Guidewire and
Coroventis''s‡ CoroFlow‡ Cardiovascular System
can diagnose both epicardial disease and Coronary
Microvascular Dysfunction (CMD) in the cath lab.

CAUTION: this product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when
available) or at vascular.eifu.abbott or at Medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse
Events. This material is intended for use by healthcare professionals only.
Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY.
Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott.
Please check the regulatory status of the device before distribution in areas where CE marking is not the regulation in force. Information provided for Health Care
Professionals only. Not to be distributed or shown to the public. While every effort is made that no inaccurate or misleading data, opinions or statements appear in this
recorded presentation, Abbott wishes to make it clear that material contained represents a summary of independent evaluations and opinions of the physicians.
Therefore, Abbott accepts no responsibility for the consequences of any inaccurate or misleading data or statements. Neither do they endorse the content or the use of
any drug or device in a way that lies outside its current licensed application in any territory.
Abbott Vascular International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium
Tel: 32.2.714.14.11
™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies
‡ Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner
www.cardiovascular.abbott
© 2021 Abbott. All rights reserved. MAT-2109286 v.1.0

IMPROVING
OUTCOMES.
IMPROVING
L I V E S . §1

HeartMate 3™
Left Ventricular Assist Device

§ HeartMate 3™ LVAD demonstrated superiority in event-free survival (primary endpoint) in the MOMENTUM 3 trial compared to HeartMate II™ LVAD.
1. Mehra MR, Uriel N, Naka Y, et al. A Fully Magnetically Levitated Left Ventricular Assist Device - Final Report. The New England journal of medicine.
2019;380:1618-1627. doi:10.1056/NEJMoa1900486.
Abbott. The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, +32 2 774 68 11.
Cardiovascular.abbott
Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing
of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.
™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies. © 2020 Abbott. All Rights Reserved.
MAT-2008431 v1.0 | Information contained herein intended for OUS audiences only.

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).
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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: marec 2022 SRVC22122OG

DVA RAZLOGA, DA IMAM

RAD LEQVIO

®

Zmanjšajmo breme aterosklerotične bolezni srca in žilja z novo smerjo nadzora nad h-LDL.1, 2, 3
Reference:
1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Leqvio 284 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi; datum zadnje revizije besedila: avgust 2021.
2. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur. Heart J. 41, 111–188 (2020).
3. Ray KK, et al. ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16):1507-1519.

Pri apliciranju zdravila v vaši ambulanti boste zagotovo vedeli,
da so bolniki prejeli odmerek za nadaljnjih 6 mesecev.

*Začetnemu odmerku zdravila LEQVIO sledi ponovni odmerek čez 3 mesece in nato odmerek vsakih 6 mesecev.
Referenca: Povzetek glavnih značilnosti zdravila Leqvio 284 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi; datum zadnje revizije besedila: avgust 2021

*Začetnemu odmerku zdravila LEQVIO sledi ponovni odmerek čez 3 mesece in nato odmerek vsakih 6 mesecev.1
†Holesterol LDL (h-LDL) je ostal znižan skozi celotno obdobje 6-mesečnega intervala odmerjanja.1
.
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