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PREDGOVOR
Zadnja tri desetletja se je zdravljenje bolnikov z akutnim koronarnim sindromom izjemno izboljšalo. Najprej se je uveljavilo zdravljenje s trombolitičnimi zdravili in pozneje s
perkutanimi posegi v koronarno žilje, kar je skupaj z odkritjem novih učinkovitih antiagregacijskih zdravil omogočilo bistveno zmanjšanje umrljivosti teh bolnikov. Svetla stran
tega uspeha je daljše preživetje bolnikov, temna pa še več bolnikov z oslabljeno funkcijo
levega prekata. Ti bolniki v nadaljnjem poteku bolezni lahko doživijo remodelacijo levega
prekata, ki vodi v kronično srčno popuščanje. Število teh bolnikov se veča še zaradi staranja
prebivalstva in pridruženih bolezni, kot je sladkorna bolezen, ki pomembno prispeva k
nastanku aterosklerotične bolezni koronarnih arterij in pozneje srčnega popuščanja. Med
bolniki s kroničnim srčnim popuščanjem je največ bolnikov s kronično koronarno boleznijo oziroma ishemično kardiomiopatijo. Uspeh zdravljenja kronične koronarne bolezni ni
tak kot pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom. Zdravljenje teh bolnikov zahteva
sodelovanje vseh medicinskih strok, saj lahko bistveno izboljšanje bolnikovih težav in njegove prognoze pomenijo kirurška revaskularizacija miokarda, zdravljenje s perkutanimi
posegi na srcu, implantacija resinhronizacijskih spodbujevalcev, presaditev matičnih celic v
miokard, zdravljenje z zdravili, podpornimi mehanskimi sistemi levemu prekatu in s transplantacijo srca.
V zborniku so prispevki, ki razložijo diagnostično obravnavo in zdravljenje bolnikov z
ishemično kardiomiopatijo.
Člani organizacijskega odbora smo prepričani, da mora biti obravnava kronične koronarne
bolezni na posvetu klinično usmerjena. Interaktivni prikaz primerov omogoča, da zdravniki lažje osvojijo nova spoznanja in pridobijo znanje za vsakodnevno delo s temi bolniki.
Cilj posveta, prispevati k izboljšanju in poenotenju obravnave bolnikov v skladu z načeli
dobre klinične prakse v Sloveniji, bomo s skupnimi napori udeležencev in predavateljev
potrdili z uspešnim zdravljenjem teh bolnikov.
V imenu organizacijskega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov
in sodelovanje na posvetu, za skrbno opravljeno delo pa recenzentoma Bojanu Vrtovcu in
Mitji Lainščaku.
Za vsestransko pomoč pri izvedbi posveta sva hvaležna farmacevtskima podjetjema
Novartis in Krka. Podjetjem Servier, Astra Zeneca, Pfizer, Sanofi Aventis in Abbott pa hvala
za finančno podporo.

Iztok Gradecki
Matjaž Bunc

V Novem mestu, 16. aprila 2009
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DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA ISHEMIČNE KARDIOMIOPATIJE
V AMBULANTI DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA
Mitja Lainščak
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo,
Golnik 36, 4204 Golnik

Koronarna bolezen in ishemična kardiomiopatija sta pomemben del vsakdanje klinične
prakse v ambulanti družinskega zdravnika. Čeprav sta ugotovitev bolezni in usmerjeno
zdravljenje izven njegove domene, je njegova vloga pri prepoznavanju bolnikov, oceni
tveganja za srčno-žilno umrljivost in pravočasni napotitvi ter vodenju stabilnih bolnikov z
znano diagnozo neprecenljiva (1, 2).
Glede na anamnezo, telesni pregled, osnovne laboratorijske preiskave in elektrokardiogram se moramo odločiti o nadaljnji obravnavi bolnika. V vsakdanji praksi lahko za oceno
simptomov angine pektoris uporabimo lestvico kanadskega srčno-žilnega združenja, ki
ima štiri stopnje (Tabela 1). Pri tem so nam v pomoč razni načini ocene tveganja, ki so večinoma dosegljivi tudi na spletu. Zadnje čase se v klinični praksi vedno bolj uveljavlja sistem
SCORE (3), ki ima tudi nacionalne različice za posamezne države. Bolniki, katerih tveganje
za usoden srčno-žilni zaplet je 5 odstotkov ali več, potrebujejo usmerjeno nefarmakološko
in farmakološko obravnavo ter nadaljnjo diagnostiko.

Tabela 1: Lestvica kanadskega srčno-žilnega združenja za oceno angine pektoris
Simptomi
Prva stopnja

Običajna aktivnost ne povzroča angine pektoris.

Druga stopnja

Blaga omejitev običajnih dejavnosti

Tretja stopnja

Pomembna omejitev običajnih dejavnosti

Četrta stopnja

Nezmožnost opravljanja kakršne koli telesne dejavnosti brez pojava
simptomov oziroma angina pektoris v mirovanju

Tako kot pravočasna napotitev na koronarografijo je pomembna tudi ocena obsega bolezni in prizadetosti drugih organskih sistemov. Z razširjenostjo bolezni se poveča bolnikovo
tveganje za zaplete in umrljivost ter spremeni način diagnostične obravnave in zdravljenja.
Družinski zdravnik lahko med drugim oceni metabolične spremembe, ledvično funkcijo,
prizadetost perifernega žilja in morebitno prisotnost obolenj, ki bi bila kontraindikacija
za invazivno diagnostiko in zdravljenje. Metabolični sindrom (Tabela 2) je predstopnja
sladkorne bolezni in je povezan tudi z lipidnim statusom, krvnim tlakom in količino trebušnega maščevja (4).
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Tabela 2: Metabolični sindrom
a
NCEP/ATP III [3]

b
IDF [4]

ženske

≥ 88 cm

≥ 80 cm

moški

≥ 102 cm

≥ 94 cm

≥ 1,7 mmol/l

≥ 1,7 mmol/l

ali specifično zdravljenje

ali specifično zdravljenje

Holesterol HDL

< 1,3 mmol/l

< 1,3 mmol/l

ženske

< 1,0 mmol/l

< 1,0 mmol/l

moški

ali specifično zdravljenje

ali specifično zdravljenje

≥ 130 in/ali ≥ 85 mm Hg

≥ 130 in/ali ≥ 85 mm Hg

ali specifično zdravljenje

ali specifično zdravljenje

Obseg pasu

Trigliceridi

Krvni tlak

Raven glukoze v krvi

≥ 5,6 mmol/l

≥ 5,6 mmol/l

ali sladkorna bolezen

ali sladkorna bolezen

a

Katera koli kombinacija treh ali več kriterijev

b

Kriterij obsega pasu je obvezen, nato še vsaj dva kriterija od preostalih štirih.

Motnje v metabolizmu glukoze so prisotne pri več kot 50 odstotkih bolnikov s koronarno
boleznijo, vendar pogosto ostanejo spregledane (5). Pomembne so tudi zaradi odločitve
o izbiri žilne opornice med srčno katetrizacijo. Ledvična (dis)funkcija pomeni slab prognostični znak in je zaradi možnosti poslabšanja lahko omejitveni dejavnik med perkutanimi
in kirurškimi posegi na koronarnih arterijah ali zaklopkah. Za preprečitev t. i. kontrastne
nefropatije poznamo učinkovite preventivne ukrepe, ki jih priporočamo pri bolnikih z
zmanjšano ledvično funkcijo (6). V Sloveniji uvajamo poenotenje ocene ledvične funkcije
v vseh akreditiranih laboratorijih. Multidisciplinarna delovna skupina je pripravila priporočila za oceno glomerulne filtracije (po skrajšani formuli MDRD), ki bo sestavni del izvida
ob določitvi koncentracije kreatinina (7). Ista delovna skupina je pripravila tudi priporočila
za oceno proteinurije in albuminurije, ki sta prav tako pomembni pri bolnikih s koronarno
boleznijo, predvsem s sočasno sladkorno boleznijo in arterijsko hipertenzijo.
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Zdravljenje bolnika je treba začeti že v ambulanti družinskega zdravnika. Čeprav so nefarmakološki ukrepi pri bolnikih večinoma manj priljubljeni in jih bolniki ne izvajajo v
celoti, so temelj njihove obravnave (8). Mnogo dejavnikov je vsaj deloma pogojenih z
genskimi vplivi in so manj odvisni od nefarmakoloških ukrepov. Med dejavniki tveganja, ki
so popolnoma odvisni od bolnikove volje, je kajenje najpomembnejše, opustitev kajenja
pa bi moral biti eden najpomembnejših ciljev že pri bolnikih z dejavniki tveganja za aterosklerozo. Farmakološko zdravljenje je odvisno od sočasnih obolenj, vendar je bistveno
doseganje ciljnih vrednosti krvnega tlaka, ravni glukoze v krvi, lipidov in načel zdravega
življenjskega sloga. Bolniki s stabilno ishemično kardiomiopatijo se navadno lahko vodijo
v ambulantah zdravnikov družinske medicine. Spremljati je treba bolnikovo klinično stanje in skrbeti za doseganje ciljnih vrednosti v sekundarni preventivi. Občasne kontrole v
specialističnih ambulantah so smiselne zaradi morebitnih dodatnih diagnostičnih in terapevtskih ukrepov, saj se obravnava ateroskleroze in njenih zapletov še vedno hitro razvija
in omogoča nove oblike.
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DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA ISHEMIČNE KARDIOMIOPATIJE
V BOLNIŠNICI
Iztok Gradecki
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

Uvod
Bolniki z ishemično kardiomiopatijo imajo pomembno oslabljeno sistolično funkcijo
levega prekata, iztisni delež levega prekata pa je manj kot 40-odstoten. Oslabljena sistolična funkcija je posledica aterosklerotične koronarne bolezni: prebolelega miokardnega
infarkta z brazgotino miokarda, obsežnega področja hibernirajočega miokarda oziroma
angiografsko potrjene hude koronarne bolezni.
Poznamo dva glavna patogenetska mehanizma nastanka ishemične kardiomiopatije,
ki pomembno opredeljujeta možnosti zdravljenja. Miokardni infarkt povzroči izgubo
miokarda, poleg nastanka brazgotine pa vodi v remodelacijo levega prekata. Če prizadeto
tkivo na področju infarkta ni viabilno, ne bomo dosegli nikakršnega izboljšanja funkcije
miokarda s koronarno revaskularizacijo. Če je prizadeti ishemični miokard viabilen, lahko
dosežemo vsaj delno izboljšanje krčljivosti miokarda oziroma izboljšanje zmanjšane sistolične funkcije levega prekata. Viabilnost miokarda, ki jo dokažemo z različnimi slikovnimi
diagnostičnimi metodami, še ne pomeni hibernirajočega miokarda. Hibernirajoči miokard
je tisti viabilni miokard, ki se mu po revaskularizaciji ali morda zdravljenju z zdravili povrne
krčljivost.
Diagnostična obravnava
Pri bolniku z ishemično kardiomiopatijo moramo pri kliničnem pregledu prepoznati težave, ki so posledica koronarne bolezni, in ugotoviti, ali je prizadeti miokard tako viabilen,
da bi bila okvarjena krčljivost reverzibilna (hibernirajoči miokard). Pri nekaterih bolnikih
bodo napadi angine pektoris glavni klinični izraz ishemične kardiomiopatije, pri drugih
pa bodo izstopali znaki srčnega popuščanja. Nekateri bolniki v svoji bolezni niso imeli
napadov angine pektoris, niso preboleli miokardnega infarkta in imajo klinični sindrom
srčnega popuščanja. Levi prekat je dilatiran, ishemična kardiomiopatija pa je pogosto na
začetku obravnave pri takem bolniku opredeljena kot dilatativna kardiomiopatija. Pregled bolnika nam da veliko kliničnih podatkov o njegovem bolezenskem stanju, za natančno oceno možnosti zdravljenja pa potrebujemo še podatke, ki jih pridobimo s preiskavami. Z ehokardiografsko preiskavo pridobimo podatke o iztisnem deležu levega prekata,
funkciji zaklopk, funkciji desnega prekata, tlakih v pljučni arteriji, diastolični funkciji levega prekata in o tlakih v levem preddvoru. Ehokardiografska ugotovitev in kvantitativna
opredelitev stopnje ishemične mitralne regurgitacije nam omogočata razvrstitev bolnika
glede tveganja za preživetje v nadaljnjem poteku bolezni. Stopnja tveganja za umrljivost
je povezana s stopnjo mitralne regurgitacije. Ishemična mitralna regurgitacija, ki nastane
po prebolelem miokardnem infarktu, prinaša bolnikom večjo umrljivost. Ishemična mitralna regurgitacija je pomemben napovednik razvoja srčnega popuščanja celo pri bolnikih,
ki so imeli v času miokardnega infarkta normalen iztisni delež levega prekata. Sklenemo
lahko, da ishemična mitralna regurgitacija pomeni za bolnika slabo prognozo, zato sta
pomembni njena ugotovitev in opredelitev njene stopnje.
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Obremenitveno testiranje (Slika 1) nam opredeli telesno zmogljivost bolnika (trajanje in
velikost obremenitve, izraženo v različnih enotah, npr. v vatih ali metaboličnih ekvivalentih – MET). Ocenimo lahko hemodinamske spremenljivke in opredelimo velikost napora,
ki izzove klinične simptome, na primer napad angine pektoris ali občutek težjega dihanja.
Standardna metoda, obremenitveno elektrokardiografsko testiranje, ki jo uporabljamo že
desetletja, ocenjuje spremembe segmenta S-T v elektrokardiografskem zapisu med telesno obremenitvijo. Obremenitveno testiranje s slikovnim prikazom svetujemo:
1. pri bolnikih z levokračnim blokom, elektrosistoličnim ritmom ob vstavljenem spodbujevalniku, preekscitacijskim sindromom (Wolf-Parkinson-White) in z drugimi motnjami prevajanja,
2. pri bolnikih, ki imajo denivelacijo segmenta S-T za več kot 1 mm v mirovanju, vključno s tistimi s hipertrofijo levega prekata, ali če jemljejo nekatera zdravila, npr. digitalis,
3. pri bolnikih, ki ne zmorejo dovolj velikega napora, da bi lahko ocenili spremembe v
EKG ob telesni obremenitvi,
4. pri bolnikih, ki so že imeli revaskularizacijo miokarda in sta mesto ter obseg ishemije
miokarda pomembna za opredelitev pomembnosti stenoze koronarne arterije.
Indikacije za obremenitveno testiranje s slikovnim prikazom, pri katerem uporabimo farmakološki agens, so naslednje:
1. pri bolnikih, pri katerih je obremenitev s telesnim naporom kontraindicirana (npr.
bolniki s hudo arterijsko hipertenzijo);
2. pri bolnikih, ki niso zmožni telesnega napora (npr. bolniki s periferno obliterativno
boleznijo okončin),
3. pri bolnikih, pri katerih je rezultat obremenitvenega elektrokardiografskega testiranja dvoumen.

Slika 1: Izbira različnih možnosti obremenitvenega testiranja
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Podatki, ki jih s testiranjem pridobimo, nam pomagajo razvrstiti bolnika glede na stopnjo
tveganja in opredeliti njegovo prognozo (glejte Tabelo 1).

Bolniki z velikim tveganjem (več kot 3-odstotna letna umrljivost)
1. Huda sistolična disfunkcija levega prekata v mirovanju (manj kot 35-odstoten iztisni
delež)
2. Velika vrednost Dukeove enačbe + pri obremenitvenem testiranju na tekoči preprogi
rezultat manjši ali enak –11
3. Huda sistolična disfunkcija levega prekata ob obremenitvi (manj kot 35-odstoten
iztisni delež ob obremenitvi)
4. Z obremenitvijo izzvan velik perfuzijski defekt (še posebno če je sprednjestenski)
5. Z obremenitvijo izzvanih več perfuzijskih defektov zmerne velikosti
6. Velik obstojen perfuzijski defekt miokarda z dilatacijo levega prekata ali zastoj kontrasta (talij 201) v pljučih
7. Z obremenitvijo izzvan perfuzijski defekt miokarda z dilatacijo levega prekata ali
zastoj kontrasta (talij 201) v pljučih
8. Z obremenitveno ehokardiografijo ugotovljene motnje krčljivosti sten miokarda levega prekata (zajemajo več kot dva segmenta), ki se pojavijo ob manjšem odmerku
dobutamina (manjši ali enak 10 mcg/kg/min.) ali ob nižji srčni frekvenci (manjši od 120
utripov/min.)
9. Z obremenitveno ehokardiografijo ugotovljena obsežna ishemija miokarda
Zmerno tveganje (od 1- do 3-odstotna letna umrljivost)
1. Blaga do zmerna sistolična disfunkcija levega prekata v mirovanju (iztisni delež med
35 in 49 odstotki)
2. Srednja vrednost Dukeove enačbe pri obremenitvenem testiranju na tekoči preprogi
(rezultat od –11 do 5)
3. Z obremenitvijo izzvan zmeren perfuzijski defekt miokarda brez dilatacije levega
prekata ali zastoja kontrasta (talij 201) v pljučih
4. Z obremenitveno ehokardiografijo ugotovljene motnje krčljivosti sten miokarda zaradi ishemije miokarda levega prekata (zajema manj segmentov ali le dva segmenta),
ki se pojavi ob velikem odmerku dobutamina
Majhno tveganje (manj kot 1-odstotna letna umrljivost)
1. Majhna vrednost Dukeove enačbe pri obremenitvenem testiranju na tekoči preprogi
(rezultat enak ali večji od 5)
2. Normalen izvid ali majhen perfuzijski defekt miokarda v mirovanju ali pri obremenitvi*
3. Pri obremenitveni ehokardiografiji ne izzovemo motenj krčljivosti miokarda ali pa se
ugotovljene motnje krčljivosti v mirovanju ne spremenijo pri obremenitvi.*
Tabela 1: Razvrstitev bolnikov glede na tveganje za umrljivost
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* Bolniki s temi ugotovitvami verjetno nimajo majhnega tveganja za umrljivost, če imajo
še pridruženo veliko vrednost Dukeove enačbe ali hudo sistolično disfunkcijo v mirovanju
(manj kot 35-odstoten iztisni delež)
+ Vrednost Dukeove enačbe = trajanje obremenitve (min.) – (deviacija segmenta S-T (mm))
– (4x indeks angine #)
# Indeks angine je 0, če se ne pojavi pri testiranju; če se pojavi značilna angina med obremenitvijo, je indeks 1, vrednost 2 pa je, če je angina vzrok prenehanja obremenitve.
Pri bolnikih, ki so kandidati za transplantacijo srca zaradi popuščanja srca, opravimo obremenitveno testiranje z merjenjem dosežene porabe kisika, ki nam bolje ovrednoti njihovo
telesno zmogljivost in pove več o njihovi prognozi. Pri naslednjih ponovitvah preiskave je
rezultat dobro merilo za ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja.
Pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo moramo opraviti koronarno angiografijo, razen
pri tistih, ki imajo pridružene bolezni in je tveganje pri koronarni angiografijo večje od
koristi same preiskave. Preiskave ne izvedemo pri bolnikih, ki to preiskavo in nadaljnje
invazivne posege zavrnejo.
Koronarna angiografija nam prikaže obseg in stopnjo aterosklerotične bolezni koronarnih
arterij. Ocenimo, ali je anatomija koronarnih arterij primerna za revaskularizacijo. To je
pomembno za oceno bolnikovega tveganja za smrt, prihodnje ishemične zaplete, zato je
nepogrešljiva pri izbiri bolnikov za koronarno revaskularizacijo.
Viabilnost miokarda je prospektivna oznaka in ne pomeni funkcionalnega okrevanja miokarda po revaskularizaciji. Hibernirajoči miokard, za katerega je značilna zmanjšana krčljivost v mirovanju zaradi dolgotrajno slabšega koronarnega pretoka, se pogosto uporablja
kot sinonim za viabilen miokard. Hibernirajoči miokard je retrospektivna oznaka, ki temelji
na dokazu funkcionalnega okrevanja miokarda po revaskularizaciji.
Uporabimo lahko različne tehnike in metode preiskav za ugotovitev viabilnosti miokarda:
izotopske perfuzijske scintigrafske preiskave (npr. SPECT – enofotonska izsevna tomografija) z radiofarmakom Tl-201 ali Tc-99m za oceno perfuzije miokarda in oceno okrnjenosti
celičnih membran, pozitronska emisijska tomografija (PET), ki velja za »zlati standard«,
za sočasno oceno perfuzije miokarda in njegove metabolične aktivnosti, obremenitvena
ehokardiografija z majhnim odmerkom dobutamina (DE) za oceno kontraktilne rezerve
prizadetega miokarda, kontrastna ehokardiografija za oceno okrnjenosti mikrovaskularne
mreže miokarda.
Natančnost pri ugotavljanju viabilnosti s perfuzijskimi scintigrafskimi preiskavami miokarda
in z obremenitveno ehokardiografijo z dobutaminom je podobna.
Katero od preiskav bomo izbrali, je odvisno od naših možnosti, izkušenj in znanja zdravnikov, ki opravljajo te preiskave, ter od tega, ali želimo opraviti preiskavo, ki je bolj občutljiva (perfuzijske scintigrafske preiskave) ali specifična (obremenitvena ehokardiografija)
za napoved okrevanja funkcije levega prekata po revaskularizaciji.
Preiskave se med seboj ne izključujejo. Pogosto se izotopske in ehokardiografske preiskave
dopolnjujejo, njihovi rezultati pa nam dajo komplementarne podatke, pomembne za oceno
viabilnosti prizadetega miokarda. Če po teh preiskavah ostanejo odprta vprašanja, lahko
opravimo, če je mogoče, tudi PET (pozitronsko emisijsko tomografijo), zadnje čase pa se
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uveljavljajo še različne tehnike slikanja z magnetno resonanco in gadolinijem.
Pri načrtovanju zdravljenja je pomembno vprašanje, koliko viabilnega miokarda je potrebno, da se po koronarni revaskularizaciji pomembno izboljša sistolična funkcija levega
prekata. Zaenkrat natančnega odgovora še nimamo. Veliko raziskav s tisoči primerov pa je
dokazalo, da pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo in s področjem viabilnega miokarda
levega prekata lahko revaskularizacija miokarda izboljša sistolično funkcijo, zmanjša preoblikovanje levega prekata in električno nestabilnost miokarda, izboljša telesno zmogljivost
in zmanjša simptome srčnega popuščanja ter izboljša preživetje teh bolnikov v primerjavi
s tistimi, ki so zdravljeni z zdravili.

Zaključek
Diagnostična obravnava ishemične kardiomiopatije zahteva:
1. opredelitev koronarne bolezni s podatki, ki jih pridobimo pri kliničnem pregledu, ehokardiografski preiskavi, obremenitvenem testiranju z eno ali več različicami te preiskave
in koronarno angiografijo,
2. opredelitev viabilnosti miokarda s preiskavami s slikovnim prikazom miokarda.
Bolnikom z ishemično kardiomiopatijo, ki imajo več kot 60 odstotkov viabilnega miokarda
levega prekata in pri katerih hibernirajoči miokard obsega od 25 do 30 odstotkov miokarda
levega prekata, priporočamo revaskularizacijo, saj je možnost okrevanja po posegu zelo
velika. Nasprotno pa je pri bolnikih, pri katerih več kot 40 odstotkov miokarda opredelimo
kot brazgotino ali pa ugotovimo metabolično neaktiven miokard, umrljivost po kirurškem
posegu veliko večja in verjetnost okrevanja funkcije levega prekata po revaskularizaciji
mnogo manjša. Podobno velja tudi, če je velikost hibernirajočega miokarda manjša od
20 odstotkov. To pomeni, da mora biti v povirju leve koronarne arterije, v sprednji steni,
pomembna količina viabilnega miokarda.
Dobro opravljena diagnostična obravnava nam omogoča izbiro najboljšega zdravljenja pri
posameznem bolniku z ishemično kardiomiopatijo.
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Povzetek
Glavna vzroka za srčno popuščanje v razvitem svetu sta aterosklerotična koronarna bolezen in arterijska hipertenzija. V klinični praksi se tako vedno pogosteje srečujemo z bolniki
z ishemično kardiomiopatijo. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo takih bolnikov še
več, zato je izredno pomembno, da jih zgodaj prepoznamo in pravilno zdravimo. Bolniki z
napredujočo ishemično kardiomiopatijo največ pridobijo z revaskularizacijskimi posegi na
koronarnih arterijah (perkutanimi, kirurškimi). Pomembno vlogo pri zdravljenju kronične
ishemične bolezni srca pri bolnikih s stabilno reverzibilno ishemijo srčne mišice pa imajo
zdravila, ki lahko lajšajo simptome in/ali preprečujejo napredovanje ishemične bolezni
srca.

Uvod
Izraz ishemična kardiomiopatija so leta 1970 prvič uporabili Burch in sodelavci za disfunkcijo srčne mišice in srčno popuščanje, ki nastaneta zaradi motene oskrbe srčne mišice s krvjo.
Vzrok za nastanek ishemične kardiomiopatije je večinoma aterosklerotična bolezen koronarnih arterij. Uspavana srčna mišica, difuzna fibroza in številni infarkti lahko vsak sam ali
v kombinaciji vodijo v ishemično kardiomiopatijo. Pri večini bolnikov z aterosklerotično
boleznijo koronarnih arterij je anginozna bolečina prvi simptom, ki se lahko sčasoma, ko
bolezen napreduje, omili ali celo izgine, v ospredje pa pridejo znaki srčnega popuščanja.
Nekateri bolniki s kronično boleznijo koronarnih arterij nikoli v življenju nimajo anginoznih
bolečin, razvijejo pa ishemično kardiomiopatijo, ki jo lahko zlahka zamenjamo z dilatativno kardiomiopatijo. Zato moramo pri takih bolnikih opraviti preiskave, ki ishemično
kardiomiopatijo potrdijo ali izključijo. Izredno pomembno je, da prepoznamo bolnike, pri
katerih je del srčne mišice ali vsa srčna mišica uspavana, saj so najučinkovitejše zdravljenje
teh ljudi revaskularizacijski posegi (perkutani ali kirurški), ki ohranijo čim več delujočega
miokarda. Tako je treba pri vsakem bolniku z ishemično kardiomiopatijo oceniti količino
viabilnega miokarda in reverzibilnost ishemičnih področij. Šele ko smo prepričani, da bolnikovega stanja z revaskularizacijskimi posegi ne bi izboljšali, se lahko odločimo samo za
medikamentno zdravljenje.

Sekundarni preventivni ukrepi pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo
Bolniku je treba dobro razložiti bolezen, ki jo ima, in ga vključiti v zdravljenje. Potrebna
sta strog nadzor in zdravljenje zvišanega arterijskega tlaka, sladkorne bolezni in hiperlipidemije. Bolnika je treba spodbuditi k opustitvi kajenja, zmanjšanju ali opustitvi uživanja
alkoholnih pijač, zmanjšanju soljenja hrane (na manj kot 2–3 grame soli na dan), k uživanju
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manj mastne hrane in uporabi olj z več polinenasičenimi maščobnimi kislinami ter k rednemu
jemanju predpisanih zdravil. Ob znakih srčnega popuščanja naj se bolnik redno tehta,
ob morebitnem dvigu telesne teže za več kot 1,5 kg pa naj opozori svojega zdravnika
zaradi prilagoditve diuretičnega zdravljenja. Omejitev vnosa tekočin je priporočljiva le za
bolnike, pri katerih je zadrževanje soli in vode z diuretičnim zdravljenjem težko nadzirati.
Bolnika je treba spodbuditi k redni telesni vadbi, ki je prilagojena njegovemu funkcijskemu
razredu NYHA, ki lahko do 20 odstotkov izboljša kakovost in trajanje življenja. Ker so
bolniki z znaki srčnega popuščanja dovzetnejši za okužbe, jim lahko svetujemo cepljenje
proti gripi in pnevmokoku.

Antiagregacijska zdravila
Metaanaliza 140.000 bolnikov v 300 raziskavah je pokazala koristen učinek preventivnega
odmerka aspirina (od 75 do 162 mg) za bolnike z angino pektoris, po prebolelem infarktu
srčne mišice ali možganski kapi in po obvodni operaciji na srcu (1). Ker je aterosklerotična
bolezen koronarnih arterij glavni vzrok za nastanek ishemiče kardiomiopatije, se antiagregacijsko zdravljenje do konca življenja priporoča tudi za te bolnike. V primeru preobčutljivosti ali slabe tolerance za aspirin le-tega lahko zamenjamo za klopidogrel.

Simptomatsko zdravljenje ishemične kardiomiopatije
1. Nitrati
Delujejo na principu relaksacije gladkega mišičja žilne stene, s čimer povzročijo vazodilatacijo. Močnejši vazodilatatorni učinek imajo na venski kot arterijski sistem. Zmanjšajo priliv
venske krvi v srce in srčno poobremenitev, kar zmanjša napetost v steni srčne mišice in njeno porabo kisika, zato so primerni za zdravljenje angine pektoris in srčnega popuščanja.
Dokazano izboljšajo simptomatiko in zvišajo prag za angino pektoris ter povečajo obremenitveno zmogljivost. Ob souporabi z zaviralci receptorjev beta ali antagonisti kalcijevih
(Ca2+) kanalčkov je njihov učinek še večji (1). Stranski učinki so precej pogosti, a večinoma
nenevarni; pojavljajo se predvsem zardevanje, glavobol in hipotenzija (pri starejših in dehidriranih bolnikih).
2. Vzdrževanje primernega volumna tekočin
Večina kliničnih znakov srčnega popuščanja (ne glede na vzrok srčnega popuščanja) je
posledica zadrževanja natrijevih ionov in vode, ki najprej povzroči povečanje znotrajžilnega volumna, pozneje pa znake kongestije organov (povečanje zunajceličnega volumna
tekočine). Diuretiki so tako pri nekaterih bolnikih z ishemično kardiomiopatijo neizbežni,
saj precej hitro in učinkovito znižajo centralni venski tlak, zmanjšajo pljučno kongestijo in
periferne edeme. Ob rednem jemanju izboljšajo funkcijo srčne mišice, zmanjšajo simptome srčnega popuščanja in izboljšajo telesno zdržljivost. Kljub nekaterim retrospektivnim
analizam kliničnih raziskav, ki so povezovale uporabo diuretikov s slabšim izidom bolezni, se je v metaanalizi izkazalo, da zdravljenje z diuretiki zmanjša umrljivost in slabšanje
srčnega popuščanja (2). Raziskave, ki bi neposredno dokazale ugodne učinke diuretikov
na srčno popuščanje in na preživetje bolnikov, še ni.
Ob kliničnih znakih srčnega popuščanja so diuretiki priporočljivi v kombinaciji z nevrohormonskimi antagonisti, ki preprečujejo napredovanje bolezni, saj se ob znižanju tlaka
renin-angiotenzin-aldosteronski sistem (RAAS) in adrenergični sistem (AS) dodatno aktivirata. Za zdravljenje zmernih do hudih znakov srčnega popuščanja in/ali pri ledvični
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insuficienci so najprimernejši diuretiki zanke, saj od vseh diuretikov najbolj povečajo izločanje natrijevih ionov (Na2+) skozi ledvica (do 25 odstotkov). Pri nas je od diuretikov
zanke najbolj v uporabi furosemid. Ker je njegova oralna biorazpoložljivost le od 40- do
79-odstotna in deluje le približno tri ure, ga je treba dajati vsaj dvakrat dnevno ali pa po
zmanjšanju znakov kongestije preiti na diuretike z dolgotrajnejšim delovanjem.
Pri uporabi diuretikov moramo biti pozorni na motnje v ravnotežju elektrolitov (hipokaliemija, hiponatriemija, hipomagneziemija), metabolne motnje (metabolna alkaloza, hiperglikemija, hiperlipidemija, hiperurikemija), preveliko odmerjanje in s tem na čezmerno
izsušitev ter na poslabšanje ledvične insuficience (azotemija).
3. Ostala zdravila za zdravljenje ishemične bolezni srca
Trimetazidin preusmeri metabolizem srčne mišice od metabolizma maščob k metabolizmu
glukoze, kar zmanjša porabo kisika v srčni mišici in poveča prag pojava anginozne bolečine
pri bolnikih s stabilno angino pektoris (3a). Pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo je
trimetazidin, dodan standardnemu zdravljenju, po 48 mesecih zdravljenja zmanjšal celokupno umrljivost in število hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja (3b).
Ivabradin z zaviralnim delovanjem na specifične kanale, ki so glavni za spontano depolarizacijo sinoatrialnega vozla, upočasni spontano proženje sinoatrialnega vozla ter s tem srčno
frekvenco v mirovanju in ob telesni dejavnosti. Nima negativnega učinka na krčljivost srčne
mišice, podobno kot atenolol pa zviša prag stenokardičnih bolečin (4, 5).

Preprečevanje napredovanja bolezni
Renin-angiotenzin-aldosteronski in adrenergični sistem sta čezmerno aktivirana pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo. Oba sistema imata številne neželene učinke na srčnožilni sistem; poleg zvišanja srčne frekvence in arterijskega tlaka ter povečanja srčne poobremenitve pospešujeta nastanek: 1. hipertrofije srčne mišice, 2. odmiranja srčne mišice
in nastajanje fibroze, 3. oksidativnega stresa in 4. ateroskleroze. Zdravila, ki zavirajo čezmerno spodbujanje renin-angiotenzin-aldosteronskega in adrenergičnega sistema, so tako
ključna za preprečevanje nadaljnjega preoblikovanja levega prekata in lajšanje simptomov srčnega popuščanja ter stabilizacijo.
1. Zaviralci receptorjev beta (BB)
So ena od glavnih pridobitev pri zdravljenju ishemične bolezni srca in srčnega popuščanja
pri simptomatskih in asimptomatskih bolnikih z iztisnim deležem levega prekata, manjšim od 40 odstotkov. Od zavore adrenergičnih receptorjev se je še najbolj izkazala zavora
adrenergičnih receptorjev ß1. Zaviralci receptorjev beta preprečujejo preoblikovanje srčne
mišice, lajšajo simptome srčnega popuščanja, manjšajo pogostnost ponovnih hospitalizacij
in podaljšujejo življenje (1). Srčna frekvenca bolnikov z ishemično boleznijo srca z znaki
srčnega popuščanja ali brez njih naj bi bila čim nižja. Tako je pri nekaterih bolnikih, ki
kljub velikim odmerkom zaviralcev receptorjev beta ne dosegajo ciljnih vrednosti srčne
frekvence, v zdravljenje smiselno dodati ivabradin. Uvajanje zaviralcev receptorjev beta
naj bo počasno, in če se le da, hkratno z majhnimi odmerki zaviralcev angiotenzinske konvertaze. Jemanje zaviralcev receptorjev beta ni priporočeno pri bolnikih z aktivno astmo
ali bronhospazmom, z boleznijo sinusnega vozla ali simptomatskim atrioventrikularnim
blokom.
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2. Zaviralci kalcijevih (Ca2+) kanalčkov (Ca2+ B)
Zaviralci kalcijevih kanalčkov dokazano zvišajo prag anginozne bolečine (izjemi sta felodipin in isradipin) pri bolnikih z ishemično boleznijo srca, vendar je njihova uporaba
omejena na bolnike z normalnim iztisnim deležem levega prekata, saj delujejo negativno
inotropno, kar lahko poslabša simptome in znake srčnega popuščanja. Zato njihove uporabe ne priporočamo pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo (1).
3. Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI)
Zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze se je izkazalo kot učinkovito pri bolnikih
z ishemično boleznijo srca in bolnikih z iztisnim deležem levega prekata, manjšim od 40
odstotkov, tudi če pri njih ni simptomov in znakov srčnega popuščanja (6, 7). Delujejo kot
kompetitivni zaviralci angiotenzinske konvertaze, ki ob vezavi na angiotenzinsko konvertazo zavrejo pretvorbo A I v A II. Ker je katalitsko mesto angiotenzinske konvertaze
enako kinazi II, ki cepi bradikinin, pride ob blokadi angiotenzinske konvertaze tudi do
blokade kinaze II in s tem do kopičenja bradikinina. Zato se poveča sproščanje dušikovega
oksida, prostaciklinov in prostaglandina E2 v žilni steni, kar ima antitrombotični, antiaterogeni in antiproliferativni učinek. Bolniki zaviralce angiotenzinske konvertaze dobro
prenašajo, najpogostejši neželeni učinek pa je suh kašelj. Njihova uporaba je prepovedana
v nosečnosti. Ob preobčutljivosti za zaviralce angiotenzinske konvertaze in zmanjšanem
katabolizmu kinina lahko pride do angioedema, vendar redko. Drugi pogostejši »fiziološki« neželeni učinki zaviralcev angiotenzinske konvertaze pa so hipotenzija, poslabšanje
ledvičnega delovanja in hiperkaliemija, zato je ob uvajanju zdravljenja potreben strožji
nadzor. Pri zdravljenju z zaviralci angiotenzinske konvertaze je treba odmerek zdravil postopno titrirati do priporočenih odmerkov (6, 7).
4. Zaviralci angiotenzinskih receptorjev (ARB)
Tako kot zaviralci angiotenzinske konvertaze so se tudi zaviralci angiotenzinskih receptorjev izkazali za enako učinkovito zdravilo pri bolnikih z ishemično boleznijo srca in pri
bolnikih z manj kot 40-odstotnim iztisnim deležem levega prekata, tudi če nimajo simptomov in znakov srčnega popuščanja (8, 9, 10). Delujejo na angiotenzinske receptorje I
(AT I), jih zavrejo in tako preprečijo nastanek negativnih učinkov A II, ki je glavni efektor
renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema na srce in žilje. Enako kot pri zaviralcih angiotenzinske konvertaze je tudi uporaba zaviralcev angiotenzinskih receptorjev prepovedana
v nosečnosti. Neželenih učinkov je manj (ni suhega kašlja kot pri zaviralcih angiotenzinske
konvertaze), zato jih bolniki bolje prenašajo. Med najpogostejšimi pa so »fiziološki« neželeni učinki, kot so hipotenzija, hiperkaliemija in poslabšanje ledvične funkcije. Zaviralci
angiotenzinskih receptorjev so indicirani pri bolnikih, ki ne prenašajo zaviralcev angiotenzinske konvertaze.
5. Zaviralci mineralokortikoidnih receptorjev (MRB)
Kot izjemno učinkoviti so se izkazali pri zdravljenju srčnega popuščanja pri bolnikih z manj
kot 35-odstotnim iztisnim deležem levega prekata, ki so uvrščeni v funkcijski razred NYHA
III ali IV in že prejemajo zaviralce angiotenzinske konvertaze ali zaviralce angiotenzinskih
receptorjev, zaviralce receptorjev beta in diuretik (11, 12). Zaviralci mineralokortikoidnih
receptorjev z vezavo na mineralokortikoidni receptor (MR) zavre vezavo aldosterona in
s tem aktivacijo mineralokortikoidnega receptorja. Trenutno sta na voljo dva zaviralca
mineralokortikoidnih receptorjev, spironolakton in epleronon. Oba enako učinkovito zavreta mineralokortikoidni receptor, le da epleronon nima antiandrogenih neželenih stranskih učinkov spironolaktona. Pomemben »fiziološki« neželeni stranski učinek zaviralcev
mineralokortikoidnih receptorjev je hiperkaliemija, ki je pogostejša ob večjem odmerku
zdravila, pri kombiniranem zdravljenju z zaviralci angiotenzinske konvertaze ali zaviralci
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angiotenzinskih receptorjev in ledvični insuficienci (GFR manj kot 30 ml/min.). Kombinacija zaviralcev mineralokortikoidnih receptorjev z zaviralci angiotenzinske konvertaze ali
zaviralci angiotenzinskih receptorjev je varna ob rednem preverjanju ravni serumskega
kalija ob uvedbi kombiniranega zdravljenja. Zdravljenje z zaviralci mineralokortikoidnih
receptorjev, predvsem z eplerononom, bolniki dobro prenašajo.
6. Direktni zaviralci renina (DRI)
Aliskiren je prvi registrirani peroralni direktni zaviralec renina. Z vezavo na katalitsko aktivno mesto renina in prorenina preprečuje pretvorbo angiotenzinogena v angiotenzin I.
Tako je renin-angiotenzin-aldosteronski sistem zavrt na samem mestu iniciacije. Za zdaj je
njegova uporaba omejena samo na zdravljenje arterijske hipertenzije, vendar že potekajo
raziskave, na primer AVAND-GARDE (Aliskiren and valsartan versus placebo in lowering
NT-proBNP in patients stabilized following an ACS), ASPIRE (Aliskiren in post-MI patients to
reduce remodeling), ALOFT (Aliskiren observation of heart failure treatment), ki bi lahko
njegovo uporabo umestile tudi v zdravljenje srčnega popuščanja in ishemični bolezni
srca.
7. Kombinirano zdravljenje z zaviralci nevrohormonskega sistema
Kombinacija zaviralcev receptorjev beta, zaviralcev angiotenzinske konvertaze ali zaviralcev
angiotenzinskih receptorjev in zaviralcev mineralokortikoidnih receptorjev je dokazano
uspešna pri zdravljenju srčnega popuščanja in tik po miokardnem infarktu. V prihodnosti
bodo morda v kombinirana zdravljenja vključeni še direktni zaviralci renina.
8. Antilipemiki
Tarčne vrednosti serumskih lipidov za bolnike z znano ishemično boleznijo srca so bile do
zdaj: celokupni holesterol, manjši od 4 mmol/l, in LDL, manjši od 2 mmol/l; trigliceridi naj
ne bi presegali vrednosti 1,7 mmol/l, zaželeno pa je, da so vrednosti HDL nad 1 mmol/l pri
moških in nad 1,2 mmol/l pri ženskah. Ugotovitve raziskav REVERSAL in ASTEROID (13) so
pokazale, da učinkovito zdravljenje z antilipemiki presega le doseganje priporočenih ciljnih vrednosti lipidov v krvi. Izkazalo se je, da je pri vsakem bolniku potrebna individualna
obravnava, saj se optimalni učinek antilipemičnega zdravljenja doseže šele pri znižanju
vrednosti serumskih lipidov pod polovično izhodiščno vrednost za posameznega bolnika.
Z ugotovitvami raziskave JUPITER se je pozornost usmerila še na visokoobčutljivi C-reaktivni protein (hsCRP iz angl. high-sensitivity CRP), ki je pokazatelj sistemskega vnetnega
aterosklerotičnega dogajanja. Visokoobčutljivi CRP omogoča prepoznavo navidezno zdravih, a ogroženih ljudi, ki po obstoječih ocenah tveganja niso visokoogroženi za nastanek
akutnega koronarnega dogodka (14).

Sklep
Ishemično bolezen srca je treba prepoznati zgodaj v njenem razvoju. V indiciranih primerih jo je treba zdraviti z revaskularizacijskimi posegi (perkutanimi ali kirurškimi) in s
tem ohraniti čim več delujočega miokarda. Pomembno vlogo pri zdravljenju bolnikov z
ishemično kardiomiopatijo ne glede na reverzibilnost ishemije miokarda pa imajo tudi
zdravila, ki lajšajo simptome in/ali preprečuje napredovanje ishemične bolezni srca.
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ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE KARDIOMIOPATIJE
Z ANTIAGREGACIJSKIMI IN ANTIKOAGULACIJSKIMI ZDRAVILI
Nina Vene
Klinični oddelek za žilne bolezni, Klinični center v Ljubljani,
Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Uvod
Pri bolnikih z ishemično boleznijo srca je protitrombotično zdravljenje ključno tako pri
akutnih zapletih koronarne bolezni kot pri zdravljenju kronične koronarne bolezni, njenih zapletov in spremljajočih srčno-žilnih obolenj. Pri bolnikih z napredovalim obolenjem,
srčnim popuščanjem, motnjami srčnega ritma in motenim delovanjem srčnih zaklopk se
indikacije za antiagregacijsko in antikoagulacijsko zdravljenje neredko prekrivajo, tako da
otežujejo odločitev o vrsti in jakosti protitrombotičnega zdravljenja.

Antiagregacijsko zdravljenje z aspirinom
Zdravljenje z aspirinom je temeljno protitrombotično zdravljenje bolnikov z različnimi
oblikami koronarne bolezni (akutne in kronične). Najučinkovitejše je pri najbolj ogroženih bolnikih z akutnim koronarnim sindromom. Pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom so
zgodnje raziskave dokazale, da zdravljenje z aspirinom zmanjša število ponovnih srčnih infarktov skoraj za polovico, umrljivost bolnikov pa za četrtino. Pri bolnikih s kronično koronarno boleznijo zdravljenje z aspirinom preprečuje vse oblike srčno-žilnih zapletov, število
ponovnih srčnih infarktov zmanjša za tretjino, drugih srčno-žilnih zapletov (možganske
kapi, smrti zaradi srčno-žilnih zapletov) pa za 10–20 odstotkov. Pri bolnikih po kirurški premostitvi srčne mišice zdravljenje z aspirinom ugodno vpliva na prehodnost presadkov (1).
Zdravljenje z aspirinom je povezano z majhnim, a pomembno zvečanim tveganjem za velike krvavitve. Na leto zakrvavi, večinoma v prebavila, od 0,5 do 1 odstotek bolnikov.
Pri vseh bolnikih s koronarno boleznijo se priporoča dolgotrajno, po navadi do konca
življenja, zdravljenje z aspirinom v odmerku 100 mg dnevno. Majhni odmerki ohranijo
učinkovitost aspirina, hkrati pa so povezani z zmanjšanim tveganjem za krvavitve. Pri redkih bolnikih z alergijo ali drugimi zadržki namesto aspirina za dolgotrajno zdravljenje
predpišemo klopidogrel ali tiklopidin.
Zadnja leta se pri bolnikih, ki kljub ustreznemu protitrombotičnemu zdravljenju doživijo srčno-žilni zaplet, vse pogosteje pojavlja vprašanje neodzivnosti na protitrombotična
zdravila. Žal morebitne neodzivnosti na protitrombocitna zdravila z dostopnimi laboratorijskimi preiskavami ni mogoče zanesljivo ovrednotiti, prav tako pa nimamo zanesljivih
priporočil, kako pri bolniku s sumom na neodzivnost učinkovito preprečiti nadaljnje srčnožilne zaplete.
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Dvotirno antiagregacijsko zdravljenje z aspirinom in klopidogrelom
Kombinacija aspirina s tienopiridinom (klopidogrelom ali tiklopidinom) je učinkovitejše
antitrombocitno zdravljenje, saj je mehanizem delovanja zdravil različen – aspirin zavre
predvsem od tromboksana odvisno, klopidogrel pa od ADP odvisno aktivacijo in agregacijo trombocitov. Učinkovitejša kombinacija pa je povezana z večjim tveganjem za krvavitev
(približno 2 odstotka na leto), zato jo uporabljamo predvsem pri bolj ogroženih bolnikih.
Kombinirano zdravljenje z aspirinom in klopidogrelom je indicirano pri vseh bolnikih (ne
glede na intervencijo), ki so preboleli akutni koronarni sindrom, bodisi infarkt z dvigom
veznice S-T bodisi brez njega. Zdravljenje je najučinkovitejše prvi mesec, priporočljivo pa
je, da se podaljša do 12. meseca po dogodku.
Bolnikom s kronično koronarno boleznijo ali akutnim koronarnim dogodkom ob perkutanem posegu (perkutana dilatacija) navadno (v 90 odstotkih primerov) v razširjeno
koronarno arterijo vstavimo žilno opornico. Eden od najresnejših zapletov po posegu je
tromboza v žilni opornici. Zaplet je redek, vendar povezan z veliko umrljivostjo. Lahko nastopi zgodaj po vstavitvi opornice, pri bolnikih, ki imajo vstavljeno s citostatiki prevlečeno
opornico, pa se lahko pojavi še več mesecev ali celo več let po vstavitvi opornice. Za preprečevanje tromboze v žilni opornici je nadvse pomembno protitrombotično zdravljenje.
Vsi bolniki z vstavljeno navadno kovinsko opornico morajo prejemati kombinirano antiagregacijsko zdravljenje en mesec, tisti s prevlečenimi opornicami pa najmanj 12 mesecev.
Predčasna prekinitev antiagregacijskega zdravljenja neredko povzroči trombozo v žilni
opornici, akutni srčni infarkt in nenadno srčno smrt (1, 2).

Antikoagulacijsko zdravljenje
Za dolgoročno antikoagulacijsko zdravljenje uporabljamo kumarine. Zdravljenje nadzorujemo z meritvami protrombinskega časa, rezultate pa izražamo v mednarodno umerjenem razmerju (INR). Za večino indikacij je ciljno območje INR med 2,0 in 3,0. Na leto
zakrvavi 2–5 odstotkov bolnikov, ki jih zdravimo s kumarini.
Najpogostejši indikaciji za antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z ishemično boleznijo
srca sta atrijska fibrilacija ali prisotnost umetne zaklopke. Pri bolnikih s sočasno atrijsko
fibrilacijo je treba pri odločanju o antikoagulacijskem zdravljenju upoštevati dejavnike
tveganja po točkovniku CHADS2. Poudariti pa moramo, da se sama koronarna bolezen v
raziskavah ni izkazala kot neodvisni napovednik tveganja (3).
Za antikoagulacijsko zdravljenje se odločimo tudi pri bolnikih z obsežnim srčnim infarktom sprednje stene, ob anevrizmi levega prekata in/ali z vidnim strdkom v levem prekatu.
Trajanje antikoagulacijskega zdravljenja ni dorečeno, predpišemo ga za najmanj 3 mesece. Za dolgoročno zdravljenje se odločimo pri vseh bolnikih, ki so utrpeli trombembolični
zaplet (možgansko kap ali sistemsko embolijo). Pomen antikoagulacijskega zdravljenja pri
bolnikih z zelo oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata, srčnim popuščanjem in ohranjenim sinusnim ritmom še vedno ni dorečen. Do zdaj opravljene manjše randomizirane
raziskave prednosti tovrstnega zdravljenja niso potrdile.
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Kombinirano protitrombotično zdravljenje
Kadar prejema bolnik s koronarno boleznijo antikoagulacijsko zdravljenje, se vselej postavlja vprašanje sočasnega antiagregacijskega zdravljenja. Slabo je poznano, da tudi antikoagulacijsko zdravljenje učinkovito preprečuje srčno-žilne zaplete koronarne bolezni. Ker
se ob kombiniranem zdravljenju pomembno zveča tveganje za krvavitve (2–8 odstotkov
letno), se pri manj ogroženih bolnikih, torej tistih s kronično stabilno koronarno boleznijo, kombinaciji izogibamo in svetujemo le antikoagulacijsko zdravljenje (4). V zgodnjem
obdobju po akutnem koronarnem sindromu pri vseh bolnikih z vstavljenimi žilnimi opornicami in pri bolj ogroženih bolnikih pa se večinoma odločamo za kombinacijo antikoagulacijskega zdravljenja in aspirina (1). Pri bolnikih, ki so imeli vstavljeno žilno opornico
in imajo nedvomno indikacijo za antikoagulacijsko zdravljenje, se v zgodnjem obdobju po
vstavitvi opornice ni mogoče izogniti trotirnemu protitrombotičnemu zdravljenju (varfarin, aspirin in klopidogrel). Da bi zmanjšali tveganje za krvavitev (približno 10 odstotkov
letno), moramo trotirno zdravljenje predpisati za najkrajše možno obdobje. Bolniki, ki
imajo vstavljeno navadno kovinsko opornico, prejemajo trotirno protitrombotično zdravljenje 4 tedne, bolnikih s prevlečeno opornico pa morajo tovrstno zdravljenje prejemati
eno leto. Zaenkrat ni znano, katero antiagregacijsko zdravilo (aspirin ali klopidogrel) ima
prednost v dolgoročnem zdravljenju bolnikov z vstavljenimi žilnimi opornicami (1, 2).

Protitrombotično zdravljenje in posegi
Manjše posege opravimo brez prekinitve protitrombotičnega zdravljenja. Tudi pred večjimi posegi se za prekinitev zdravljenja z aspirinom ne odločimo. Izjemoma, če ocenimo, da
je tveganje za krvavitev večje od tveganja za koronarni dogodek, aspirin ukinemo 7–10
dni pred posegom in ga ponovno uvedemo dan po posegu. Zdravljenje s klopidogrelom
prekinemo 5 dni pred večjim posegom in ga ponovno uvedemo dan po posegu. Antikoagulacijsko zdravljenje s kumarini prekinemo 5 dni pred večjim posegom in ga ponovno
uvedemo prvi ali drugi dan po posegu. Nadomestno zdravljenje z nizkomolekularnim ali
nefrakcioniranim heparinom je odvisno od tveganja za trombembolijo. Velikim posegom
se izogibamo prve tri mesece po akutnem koronarnem dogodku (2, 5).
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ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z NAPREDOVALIM SRČNIM
POPUŠČANJEM Z INOTROPNIMI ZDRAVILI
Vojka Gorjup
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za intenzivno interno medicino,
Zaloška cesta 2, Ljubljana

O napredovalem srčnem popuščanju govorimo, ko pri bolniku ugotovimo zelo okrnjeno
sistolično funkcijo levega prekata z razširitvijo votline levega prekata in hude kronične
znake srčnega popuščanja ali sindrom nizkega minutnega volumna srca, ki se kaže z
oslabljeno periferno perfuzijo in oslabljenim delovanjem organov. Najpogostejši vzrok
srčnega popuščanja je ishemična bolezen srca (pri 60–70 odstotkih).
Medikamentno zdravljenje bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem vključuje
diuretike, zaviralce angiotenzinske konvertaze (ACE-zaviralce ali ACEI) in zaviralce
receptorjev beta. Pogosto z osnovnim zdravljenjem ne uspemo doseči izboljšanja
bolnikovega stanja, predvsem pri bolnikih z nizkim sistemskim tlakom, ali pa je odgovor
na zdravljenje z diuretiki in vazodilatatorji neustrezen. Take bolnike lahko zdravimo z
inotropnimi zdravili (1, 2, 3).
Z zdravljenjem z intravenskimi inotropnimi zdravili poskušamo zmanjšati simptome, ki so
posledica slabe periferne prekrvitve in odpovedovanja ciljnih organov pri bolnikih z zelo
oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata in dilatacijsko kardiomiopatijo. Z inotropnimi
zdravili izboljšamo krčljivost srčne mišice in s tem povečamo minutni volumen srca.
Zmanjšata se simpatična stimulacija in periferni žilni upor. Najpogosteje jih uporabljamo
pri zdravljenju bolnikov z nizkim sistemskim tlakom in pri bolnikih, pri katerih stanja
nismo uspeli izboljšati z diuretiki in vazodilatatorji. Seveda kaže potreba po zdravljenju z
inotropnimi zdravili slabo prognozo. Zato je pomembno, da pred odločitvijo o uvajanju teh
zdravil v zdravljenje natančno ocenimo bolnikovo hemodinamsko stanje in se prepričamo,
da je nizek minutni volumen srca resnično vzrok za bolnikove simptome. Prav tako vsaka
meritev nizkega sistemskega tlaka še ne pomeni hipotenzije, ki vodi v odpovedovanje
tarčnih organov, ampak moramo za tako diagnozo ugotoviti tudi klinične znake (hladne
okončine, zmanjšano izločanje seča, spremenjena zavest).
Najpogosteje za zdravljenje hudega srčnega popuščanja uporabljamo agoniste receptorjev
beta (dobutamin), zaviralce fosfodiesteraze (milrinon) in zadnja leta senzibilizatorje
kalcijevih kanalčkov (levosimendan).

Dobutamin
Dobutamin je agonist receptorjev beta in na srce deluje zelo pozitivno inotropno po
adrenergičnih receptorjih alfa 1 in beta 1. Ker deluje z aktivacijo ATP, poveča porabo
kisika v miokardu in zvišuje znotrajcelični kalcij (Slika 1). Njegov kronotropni učinek je
slabši in ga zagotavlja s stimulacijo receptorjev beta 2. Ker deluje na receptorje beta 2 in
alfa 1, nima pomembnejših učinkov na periferno ožilje. Delovati začne po dveh minutah,
največji učinek pa doseže po 10 minutah. Dajemo ga v intravenski infuziji v odmerku od 1
do 20 µg/kg TT/min. Najpomembnejši stranski učinki so sinusna tahikardija, nadprekatne
in prekatne aritmije, tremor in angina pektoris. Ker deluje po receptorjih beta, je njegov
učinek pri zdravljenju bolnikov, ki so zdravljeni z zaviralci receptorjev beta, slabši, zato za
enak učinek potrebujemo večji odmerek zdravila. Zaradi slabše odzivnosti adrenergičnih
receptorjev beta 1 pri dolgotrajnejšem zdravljenju z dobutaminom pride do zmanjšane
učinkovitosti zdravila.
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Zaviralci fosfodiesteraze
Zaviralci fosfodiesteraze (amrinon, milrinon) zavirajo encim fosfodiesterazo III, ki razgrajuje
ciklični adenozinski monofosfat (cAMP). Tudi njihovo delovanje je povezano s povečanim
kopičenjem znotrajceličnega kalcija (Slika 1). Poleg pozitivnega inotropnega učinka
znižujejo tudi sistemsko vaskularno rezistenco. Fosfodiesterazni zaviralci so učinkovitejši
od dobutamina pri zdravljenju bolnikov, ki v kroničnem zdravljenju prejemajo zaviralce
receptorjev beta. Zdravljenje začnemo z 10-minutno infuzijo v odmerku 50 µg/kg
TT, ki jo nadaljujemo s kontinuirano infuzijo 0,375–0,750 µg/kg TT/min. Če ima bolnik
ledvično insuficienco, nizek krvni tlak ali motnje srčnega ritma, je treba odmerek zdravila
prilagoditi.

Slika 1: Mehanizem delovanja inotropov

Levosimendan
Levosimendan je novejše zdravilo iz skupine kalcijevih senzibilizatorjev. Svoj učinek
doseže z dvema mehanizmoma, poveča občutljivost srčnih miofibril za kalcij in odpira
od ATP odvisne kalijeve kanale v gladkih mišicah (Slika 2). Končni učinek delovanja je
izboljšana krčljivost srčne mišice in tudi njena relaksacija, zmanjšani sta predobremenitev
(angl. preload) in sistolična obremenitev (angl. afterload), izboljšan pa je tudi koronarni
pretok. Ker ne deluje po receptorjih beta, je primeren za bolnike, ki jih zdravimo z
zaviralci receptorjev beta. Prav tako je primeren za bolnike z ishemično boleznijo srca, saj
za svoje učinkovanje ne poveča porabe kisika v srčni mišici. Zdravljenje lahko začnemo s
kratko infuzijo zdravila v odmerku 6–10 µg/kg TT v 10 minutah in nadaljujemo z infuzijo
0,05–0,2 µg/kg TT/min. Zdravljenje traja 24 ur. Pomembnih motenj ritma v zdravljenju
z levosimendanom ne opisujejo. Najpomembnejši neželeni stranski učinek zdravila je
hipotenzija.
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Slika 2: Mehanizem delovanja levosimendana

Stranski učinki
Inotropna zdravila (dobutamin, milrinon) povečajo porabo kisika v miokardu, s čimer
lahko poslabšajo ishemijo srčne mišice, predvsem pri bolnikih z ishemično boleznijo srca.
Zaradi povečanega vstopa kalcija v celice povečajo tudi nevarnost motenj srčnega ritma,
tako atrijskih kot ventrikularnih. Pravilna izbira bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje z
inotropi, je ključna (Slika 3). Raziskave so pokazale, da je rutinsko zdravljenje bolnikov z
inotropnimi zdravili lahko tudi škodljivo in poveča smrtnost teh bolnikov (4).

Slika 3: Algoritem zdravljenja bolnikov s srčnim popuščanjem
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NEFARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE PREKATNIH TAHIKARDIJ
Andrej Pernat
Klinični oddelek za kardiologijo, Klinični center Ljubljana,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Prekatna tahikardija je tako po etiologiji kot tudi po mehanizmu precej heterogena skupina tahiaritmij, ki izvirajo iz desnega ali levega prekata. Velikokrat je prekatna tahikardija povezana s hemodinamsko prizadetostjo bolnika oziroma se izrazi kot nenaden srčni
zastoj. Zato si želimo zdravljenje, ki bi čim zanesljiveje preprečilo ponovne napade. Včasih
je zdravljenje temeljilo na antiaritmikih. Žal je bila uspešnost takega zdravljenja omejena
zaradi nepopolne učinkovitosti pri preprečevanju ponovnih napadov prekatne tahikardije, proaritmogenih učinkov in toksičnosti nekaterih antiaritmikov. Zato so se v obravnavi
prekatne tahikardije zadnja desetletja uveljavili nekateri nefarmakološki načini zdravljenja.
Implantirani avtomatski defibrilatorji pravzaprav ne omogočajo zdravljenja prekatne tahikardije, ampak le hitro prekinitev napada. Zato jih večinoma kombiniramo z antiaritmiki.
Druga možnost nefarmakološkega zdravljenja prekatnih tahikardij, ki se zadnja leta z
razvojem tehnologije elektrofizioloških metod vse bolj uveljavlja, pa je katetrska radiofrekvenčna ablacija prekatne tahikardije, s katero tahikardijo odpravimo, če je poseg
uspešen. Gre za razmeroma neinvaziven poseg, saj ga opravimo s perkutanim uvajanjem
elektrod in ablacijskih katetrov, ki jih pripeljemo skozi vene in arterije do srca. Pri tej preiskavi najprej z različnimi elektrofiziološkimi metodami določimo mehanizem nastanka
prekatne tahikardije, nato pa ugotovimo področje miokarda, ki je kritično za vzdrževanje
tahikardije. Nato to področje z radiofrekvenčnim tokom segrejemo, tako da nastane brazgotina.
Katetrska radiofrekvenčna ablacija se je pri nekaterih vrstah prekatnih tahikardij zaradi
izjemne uspešnosti uveljavila kot metoda prve izbire. Seveda uspeh posega ni enak pri
vseh vrstah prekatne tahikardije.
Prekatna tahikardija zaradi kroženja po prevodnem sistemu prekatov (angl. bundle branch reentrant VT) pomeni nenormalno kroženje impulza, ki zajema oba kraka prevodnega
sistema v prekatih. Ta tahikardija se pojavlja tudi pri bolnikih z ishemično, predvsem pa
dilatativno kardiomiopatijo, največkrat ob izrazitejši dilataciji levega prekata (6). Ker tahikardija kroži po anatomsko dobro opredeljenih strukturah, je zdravljenje s katetrsko
radiofrekvenčno ablacijo zelo učinkovito. S posegom po navadi prekinemo desni krak prevodnega sistema. Uspeh je zelo dober, zato je katetrska radiofrekvenčna ablacija metoda
prve izbire pri tem tipu prekatne tahikardije (7).
Obstojna monomorfna prekatna tahikardija pri bolnikih s srčnim obolenjem. Mehanizem
nastanka prekatne tahikardije pri bolnikih s strukturnim srčnim obolenjem je največkrat
nenormalno kroženje impulza (re-entry). Redko, predvsem pri bolnikih z nedavno prebolelim srčnomišičnim infarktom, pa je lahko vzrok za tahikardije tudi proženje impulzov
iz Purkinjevih vlaken v predelu ishemičnega miokarda. Ti impulzi prožijo pogoste monomorfne VES, ki nato sprožajo prekatno tahikardijo ali fibrilacijo. Včasih so VES zelo
pogoste in prožijo zelo pogoste prekatne tahikardije v obliki tako imenovane električne
nevihte. Ablacija tahikardije pri bolnikih z monomorfno prekatno tahikardijo ob ishemični
kardiomiopatiji je zahtevnejša zaradi pogoste prisotnosti več kot samo ene vrste tahi30

kardije, neobstojnosti tahikardije in hemodinamske kompromitacije bolnika ob sprožitvi
tahikardije. Zato je težko opredeliti področja miokarda, ki so kritična za vzdrževanje tahikardije, in določiti najboljše mesto za aplikacijo radiofrekvenčnega toka. Novejše metode
elektroanatomske kartografije, ki omogočajo opredelitev elektrofizioloških značilnosti
miokarda in ugotovitev območij z nenormalnim prevajanjem impulza ali brazgotin, omogočajo uspešnejši poseg tudi pri teh oblikah prekatnih tahikardij. Tako zadnje čase tudi
pri teh zahtevnih posegih dosegajo uspeh pri od 70 do 90 odstotkih bolnikov, čeprav se
pozneje lahko pojavi druga oblika prekatne tahikardije (8, 9). Večinoma katetrska radiofrekvenčna ablacija ni edina metoda zdravljenja, ampak jo kombiniramo z antiaritmičnim
zdravljenjem in najpogosteje tudi z vstavitvijo implantiranega avtomatskega defibrilatorja. Najpogostejša indikacija za poseg so pogoste prožitve implantiranega avtomatskega
defibrilatorja zaradi ponovnih napadov prekatnih tahikardij. V primerjavi z omenjenimi
bolniki je kateterska radiofrekvenčna ablacija pogosto precej uspešna metoda pri bolnikih
z zelo pogostimi napadi prekatne tahikardije ali fibrilacije zaradi proženja VES iz Purkinjevih vlaken prevodnega sistema. Izjemne utripe prožilce lahko ugotovimo in odpravimo z
ablacijo ter tako prekinemo električno nevihto.

Sklep
Katetrska radiofrekvenčna ablacija je komplementarna metoda zdravljenja pri tistih bolnikih, ki imajo kljub antiaritmičnemu zdravljenju številne ponovitve prekatne tahikardije in
zato tudi pogoste sprožitve implantiranega avtomatskega defibrilatorja.
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ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE KARDIOMIOPATIJE S PERKUTANIMI
POSEGI
Matjaž Bunc in Darko Zorman
Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Kronična stabilna angina pektoris je klinični izraz obstruktivne koronarne ateroskleroze
z značilnimi epizodami miokardne ishemije. Ishemične epizode se lahko pojavljajo z značilnimi (prsna bolečina) ali neznačilnimi simptomi (dušenje), pogosto pa so klinično neme
(nema miokardna ishemija). Dobra anamneza je za prepoznavo kronične stabilne angine
pektoris ključna. Pomembna je opredelitev napredovanja bolezni z oceno obremenitvenega praga za pojav bolečin v prsnem košu. Pri oceni tveganja bolnika za razvoj ateroskleroze je treba opredeliti prisotnost ogrožajočih dejavnikov. Za celovito diagnostično opredelitev kronične stabilne angine pektoris je treba dokazati prisotnost miokardne ishemije,
opredeliti ishemični prag in poiskati vzrok. Pomembni diagnostični postopki so:
• snemanje EKG v mirovanju in med obremenitvijo (specifičnost od 77- do 90-odstotna;
občutljivost testa pa od 45- do 68-odstotna),
• RTG pc, CTA koronarnih žil,
• ultrazvočni pregled (UZ) srca in obremenitveni UZ srca (občutljivost stresne ehokardiografije je od 70- do 97-odstotna in specifičnost od 72- do 100-odstotna),
• stresna miokardna scintigrafija (občutljivost stresne miokardne scintigrafije za dokaz ishemične srčne bolezni je od 83- do 94-odstotna in specifičnost od 64- do 96-odstotna),
• Holterjeva monitorizacija (24-urno snemanje dinamike EKG; spastična AP),
• koronarografija.
Koronarografija je preiskava, pri kateri v koronarno ustje uvedemo diagnostični kateter
in v koronarno svetlino vbrizgamo radiografski kontrast. Tako natančno prikažemo anatomijo epikardnih koronarnih arterij in njihovih vej ter odkrijemo obstruktivne lezije, ki
zožujejo žilno svetlino. Preiskavo poljubno dopolnimo s slikanjem votline levega prekata
ter oceno globalne in regionalne sistolične funkcije. Poznavanje bolnikove koronarne anatomije pri kronični stabilni angini pektoris je nepogrešljivo zaradi prognoze in načrtovanja
terapevtskega ukrepanja. Znano je, da ima obstruktivno koronarno aterosklerozo 20–65
odstotkov bolnikov z neznačilnimi prsnimi bolečinami ter približno 90 odstotkov bolnikov
z značilno angino pektoris. Med bolniki s kronično stabilno angino pektoris pa jih ima do
30 odstotkov trižilno obstruktivno aterosklerozo in 10–15 odstotkov pomembno zožitev
debla leve koronarne arterije. Koronarografija je invazivna preiskava, pri kateri so zapleti
sicer redki, vendar ne zanemarljivi (vsi pomembni zapleti v 1,7 odstotka, smrt v 0,11 odstotka, miokardni infarkt v 0,05 odstotka). Pri koronarografiji dobimo podatek o pretočnosti in notranjem lumnu koronarne arterije. Koronarografija ne pove veliko o funkcijskih
lastnostih koronarne arterije, zato so občasno potrebni provokacijski testi z ergonovinom
ali acetilholinom, ki lahko razkrijejo funkcijske motnje koronarnega žilja (vazospastična
angina pektoris, sindrom X).
Za izvedbo koronarografije veljajo naslednje indikacije (priporočila ESC):
• bolniki s kronično stabilno angino pektoris, pri katerih zdravljenje z zdravili ne zadošča
in ki so možni kandidati za revaskularizacijske posege,
• bolniki z nemo ishemijo in zelo pozitivnim obremenitvenim testom (spust spojnice S-T
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več kot 2 mm), enim velikim ali več manjšimi izpadi na miokardnem scintigramu ali s
pomembno disfunkcijo levega prekata,
bolniki z nejasno prsno bolečino, ki je ni mogoče opredeliti z drugimi diagnostičnimi
metodami,
bolniki s kronično stabilno angino pektoris, ki so preživeli nenadno srčno smrt ali pomembne prekatne motnje srčnega ritma,
bolniki s kronično stabilno angino pektoris in srčnim popuščanjem,
bolniki, pri katerih sumimo zožitev debla leve koronarne arterije ali trižilno koronarno
bolezen, ne glede na resnost simptomov,
bolniki po kirurški ali perkutani koronarni revaskularizaciji, pri katerih se ponovno pojavljajo značilne prsne bolečine,
bolniki po akutnem miokardnem infarktu s poinfarktno angino pektoris ali pomembno
ishemijo, ki jo dokažemo z neinvazivnimi diagnostičnimi metodami,
bolniki z aortno stenozo ali hipertrofično kardiomiopatijo, pri katerih je treba razjasniti,
ali je prsna bolečina posledica koronarne bolezni ali osnovne bolezni,
bolniki s posebnimi poklici, ki odgovarjajo za življenja drugih ljudi (piloti, šoferji v javnem transportu), s simptomi, ki bi lahko pomenili ishemično srčno bolezen, ali s pozitivnimi neinvazivnimi testi.

Po izvedeni koronarografiji se glede na oceno:
• koronarnih zožitev,
• funkcije levega prekata,
• biološke starosti bolnika in primernosti za revaskularizacijske posege,
• dolgoročne prognoze koronarne bolezni,
• prisotnosti spremljajočih bolezni,
• bolnikove želje v zvezi z revaskularizacijskimi posegi
• odločimo o nadaljnjem zdravljenju. V mnogih primerih je treba upoštevati tudi rezultate prej naštetih preiskovalnih metod ali pa nekatere preiskave še izvesti (scintigrafija
srca, ultrazvočni pregled srca).
Bolniku lahko kot možnost nadaljnjega zdravljenja predlagamo:
• medikamentno zdravljenje,
• zdravljenje s perkutano revaskularizacijo in medikamentno zdravljenje,
• kirurško revaskularizacijo z venskimi in/ali arterijskimi obvodi in medikamentno zdravljenje.
Za prognozo bolnikov z ishemično srčno boleznijo so odločilni predvsem trije dejavniki:
• stopnja prizadetosti funkcije levega prekata,
• stopnja, mesto in obseg koronarnih zožitev,
• stopnja in obseg ishemije srčne mišice, ocenjen s scintigrafijo srca.
Stopnjo prizadetosti levega prekata ocenjujemo klinično ali rutinsko z RTG pc, ultrazvočnim pregledom srca, scintigrafijo in biokemičnimi preiskavami. Proksimalne zožitve na
sprednji descendentni veji leve koronarne arterije (LAD) imajo slabšo prognozo kot stenoze na cirkumfleksni veji leve koronarne arterije (LCX) in desni koronarni arteriji (RCA);
najslabšo prognozo imajo zožitve debla leve koronarne arterije (LM).
Pri bolnikih z normalno funkcijo levega prekata, blažjo angino pektoris in kritično stenozo
ene koronarne žile je smrtnost v petletnem obdobju 2-odstotna, s stenozo dveh žil 8-odstotna in s stenozo treh žil 11-odstotna. Kritična stenoza debla leve koronarne arterije ima
približno 15-odstotno smrtnost.
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Bolniki z bolečinami v prsnem košu, a normalnimi epikardnimi koronarnimi arterijami in
normalno funkcijo levega prekata imajo izvrstno prognozo, tudi če bolečine spremljajo
elektrokardiografski znaki ishemije.
Zmanjšanje iztisnega deleža levega prekata in angina pektoris po akutnem miokardnem
infarktu z obsežnimi spremembami gibanja prekatne stene ter zelo patološki rezultati
obremenitvenega testa so slabi napovedni znaki.
Pri zdravljenju kronične angine pektoris najprej uvedemo nefarmakološke in farmakološke ukrepe, še posebno pri bolnikih z majhnim tveganjem. Cilji zdravljenja so:
• zmanjšati klinično simptomatiko,
• upočasniti ali zaustaviti napredovanje ateroskleroze,
• izboljšati dolgoročno prognozo bolnika (glejte prispevek Zdravljenje ishemične kardiomiopatije z zdravili).

Perkutana koronarna revaskularizacija
Perkutana koronarna revaskularizacija je standardna nekirurška metoda zdravljenja obstruktivne koronarne ateroskleroze. Pri zdravljenju dosežemo izboljšanje pretoka s fizično razširitvijo zožanega dela koronarne arterije. Pri posegu vodilno žico postavimo skozi
vodilni koronarni kateter v zoženo koronarno arterijo in na mestu zožitve. Po vodilni žici
na mesto zožitve postavimo balonski kateter in ga napihnemo na 2–20 atmosfer. Med
napihovanjem aterosklerotični plak raztrgamo in tako zvečamo žilno svetlino. Po predhodni širitvi žile lahko na mestu širitve postavimo žilno opornico. V nekaterih primerih žilne
opornice ni treba postaviti, v drugih pa žilno opornico postavimo brez predhodne širitve
žile (direktno stentiranje). Dolgoročna usoda dilatiranega mesta je odvisna od bioloških
lastnosti bolnika, tehnične izvedbe širjenja in kakovosti uporabljenega materiala (npr.
stenta). Pri 70 odstotkih stentiranj še vedno uporabljamo žilne opornice brez citostatika
(BMS). Zadnje čase se vse bolj uveljavljajo žilne opornice, prevlečene s citostatiki (DES),
ki zagotavljajo zmanjšanje pogostnosti restenoz prvo leto po stentiranju. V posameznih
svetovnih centrih jih uporabljajo tudi pri do 70 odstotkih stentiranj. Pri nas uporabljamo
DES-stente Taxux, Cypher in Xience. Pogostnost restenoz je odvisna od premera, dolžine
stenta, ustreznosti tehnične izvedbe stentiranja in precej tudi od drugih bolezni bolnika
(npr. sladkorna bolezen, ledvične bolezni). Zaradi zagotavljanja trajnosti uspeha po stentiranju uporabljamo DES-stente predvsem v primeru stentiranj:
• debla leve koronarne arterije,
• ostialnih lezij LAD, LCX, RCA,
• proksimalne LAD,
• razcepišč (npr. LAD/D, LCX/M) koronarnih arterij ter
• pri stentiranju koronarnih žil s premerom manj kot 2,75 mm, še posebno pri bolnikih s
sladkorno boleznijo.
Slabost neprevlečenih žilnih opornic so kratkoročne restenoze, ki se navadno v do 20 odstotkih pojavijo v prvih šestih mesecih po stentiranju. Pri prevlečenih žilnih opornicah je
restenoz prvih šest mesecev znatno manj (5–10 odstotkov), obstaja pa nevarnost poznih
akutnih tromboz v stentih še prva tri leta po stentiranju (0,6 odstotka na leto). Pri bolnikih
brez sladkorne bolezni so dolgoročni uspehi stentiranj z žilnimi opornicami premera več
kot 3,0 mm in dolžine, krajše od 20 mm, z DES in BMS primerljivi. Razvoj žilnih opornic
gre po eni strani v razvoj resorptivnih stentov, prevlečenih s citostatiki, ali pa stentov, ki
bodo citostatik izločali le nekaj tednov po implantaciji. Pri prvem tipu stentov se bo stent
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v celoti resorbiral v nekaj letih, pri drugem tipu pa bosta izkoriščeni pozitivni lastnosti DES
v začetnem obdobju po stentiranju ter BMS v dolgoročnem obdobju.
Perkutana koronarna revaskularizacija je učinkovita metoda. Proceduralni uspeh je pri
bolnikih s kronično stabilno angino pektoris dosežen v 95 odstotkih vseh poskusov (primarni angiografski rezultat). Hudi zapleti so razmeroma redki: smrtnost je pri posegu na
eni sami žili manj kot 0,2-odstotna, na več žilah znotraj istega posega 0,5-odstotna, srčni
infarkt z razvojem zobcev Q v elektrokardiogramu manj kot 1-odstoten, kirurška reševalna
operacija pa je potrebna v manj kot enem odstotku primerov. Glavni problem perkutane
revaskularizacije je ponovno zoževanje zdravljenega segmenta v prvih 6 mesecih: pri balonski dilataciji pride do restenoze v 30–40 odstotkih, pri stentiranju pa v 4–20 odstotkih.
Številne raziskave so primerjale medikamentno in perkutano zdravljenje bolnikov s kronično stabilno angino pektoris. Večinoma so ugotovile, da perkutano zdravljenje izboljša
kakovost življenja, bolj omili anginozne simptome in izboljša obremenitveno zmogljivost.
Ugotovitve raziskave COURAGE so potrdile pomen perkutane revaskularizacije pri bolnikih s stabilno angino pektoris s srednjim in velikim tveganjem. Danes zdravimo s perkutano koronarno revaskularizacijo vse več bolnikov tudi s kronično stabilno angino pektoris.
Veljajo naslednje indikacije za koronarno angioplastiko (priporočila ESC):
• enožilna ali dvožilna obstruktivna koronarna bolezen;
• trižilna koronarna obstruktivna bolezen, če so zožitve primerne za perkutani poseg,
funkcija levega prekata ni hudo oslabljena (več kot 30-odstoten iztisni delež) in če bolnik nima hujše sladkorne bolezni;
• trižilna koronarna obstruktivna bolezen kljub pomembneje oslabljeni funkciji levega
prekata (manj kot 30-odstoten iztisni delež), če huda sočasna bolezen izključuje varno
izvedbo kirurškega posega (npr. huda pljučna bolezen) ali pomembno skrajša življenje
(npr. tumorji);
• obstruktivna bolezen debla leve koronarne arterije po že izvršeni kirurški revaskularizaciji, če je prehoden vsaj eden od levih obvodov (angl. protected left main PCI).
V vsakodnevni praksi se srečujemo z odstopanji od navedenih kriterijev, saj na odločitev o
perkutani koronarni intervenciji (PCI) vplivajo tudi drugi dejavniki: sposobnost invazivnega kardiologa operaterja, odločitev invazivnega kardiologa za perkutano revaskularizacijo, želja bolnika v zvezi z revaskularizacijskimi posegi. Nemalokrat je potreben tudi posvet
med intervencijskimi kardiologi in/ali pa konziliarna odločitev s kardiokirurgom.

Kirurška koronarna revaskularizacija
Tudi kirurška koronarna revaskularizacija je standardna metoda zdravljenja obstruktivne koronarne ateroskleroze. Z novimi tehnikami je kirurško zdravljenje za bolnika vse
manj travmatsko. Večinoma je torakotomija še vedno potrebna. Zdravljenje z mediano
sternotomijo in začasnim zunajtelesnim krvnim obtokom pa vse bolj zamenjujejo nove
operacijske tehnike. Sodobne tehnike uporabljajo manjše lateralne incizije in delujejo na
utripajočem, delujočem srcu brez zunajtelesnega obtoka. Pri kirurški revaskularizaciji se
z venskim ali arterijskim obvodom premosti zapora na naravni koronarni arteriji. Obvod
se prišije na mesto stenoz tako, da po posegu kri teče po nativni žili do mesta stenoze,
za stenozo pa večinoma po koronarnem obvodu. Kirurška koronarna revaskularizacija je
preizkušena in učinkovita metoda.
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Smrtnost pri kirurškem posegu je odvisna od spremljajočih bolezni, starosti, spola bolnika
... Na splošno je po revaskularizaciji na eni sami žili in dobri funkciji levega prekata smrtnost
manj kot enoodstotna, na več žilah manj kot 5-odstotna, perioperativnih srčnih infarktov
z razvojem zobcev Q v elektrokardiogramu pa je med 4 in 5 odstotkov. Glavni problem
uporabe venskih obvodov so pogoste zapore, saj je že v prvih tednih po operaciji do 10
odstotkov obvodov zaprtih, 10 let po operaciji pa je obolelih ali zaprtih 50–60 odstotkov
obvodov. Nasprotno je učinkovitost arterijskih obvodov izvrstna, saj je 10 let po operaciji
zaprtih Ie 10 odstotkov notranjih prsnih arterij (LIMA). Številne raziskave so primerjale
medikamentno in kirurško zdravljenje bolnikov s kronično stabilno angino pektoris. Kirurško zdravljenje izboljša kakovost življenja, uspešneje omili anginozne simptome in izboljša obremenitveno zmogljivost. Kirurška revaskularizacija pomembno podaljša preživetje
bolnikov z obstruktivno boleznijo debla leve koronarne arterije ali večžilno koronarno
boleznijo, ki so ji pridružene še obstrukcija leve sprednje descendentne koronarne arterije,
oslabljena funkcija levega prekata ali sladkorna bolezen. V primerjavi s perkutano metodo
je bilo po izvršeni kirurški revaskularizaciji potrebnih manj ponovnih posegov.
Veljajo naslednje indikacije za kirurško zdravljenje (priporočila ESC):
• obstruktivna bolezen debla leve koronarne arterije (več kot 50 odstotkov);
• trižilna koronarna obstruktivna bolezen, še posebno če je funkcija levega prekata pomembneje oslabljena (manj kot 30-odstoten iztisni delež) ali če ima bolnik hujšo sladkorno bolezen;
• dvožilna koronarna obstruktivna bolezen, ki vključuje pomembno prizadetost proksimalne leve sprednje descendentne arterije.
Za kirurško revaskularizacijo izven omenjenih kriterijev se odločimo tudi v primeru sočasnih operacij zaklopk. Razmejitev med perkutanimi in kirurškimi metodami revaskularizacije je načeloma začrtana, vendar zelo elastična. Odvisna je predvsem od razpoložljivosti
posameznih metod, pa tudi od bolnikovih želja, razlikuje se med posameznimi bolnišnicami in deželami. Novosti v posamezni metodi potisnejo mejo daleč na drugo stran. V nekaterih primerih pa je treba pri istem bolniku opraviti oba načina revaskularizacije (hibridni
poseg). Zadnji raziskavi Syntax in Courage sta v realnih razmerah (ob trenutni kakovosti
materialov za perkutane posege) prinesli nova spoznanja, ki olajšajo odločitev o revaskularizacijskih posegih pri bolnikih s stabilno angino pektoris.
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ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE KARDIOMIOPATIJE S KIRURŠKO
REVASKULARIZACIJO: OPERACIJE NA SRCU BREZ
ZUNAJTELESNEGA OBTOKA
Tomislav Klokočovnik in Miha Weiss
UKC Ljubljana, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja

Uvod
Kirurška revaskularizacija koronarnega sistema je eden od najpogostejših posegov na odprtem srcu. Uspeh zdravljenja ishemičnih koronarnih sindromov s katetrskimi tehnikami, pa
tudi pomik k manj invazivnim pristopom v drugih kirurških strokah sta obnovila zanimanje za
minimalno invazivne posege tudi v srčni kirurgiji, vključno s posegi na delujočem srcu (1).
Z napredujočo kirurško tehniko postaja premostitvena operacija brez zunajtelesnega krvnega obtoka vse pogostejša metoda revaskularizacije miokarda pri izbranih bolnikih, saj je
varna in učinkovita (2, 3).
Zunajtelesni krvni obtok (ZTO)
Zunajtelesni krvni obtok (ZTO) omogoča posege na nedelujočem srcu. Pri zunajtelesnem
krvnem obtoku je kri z gravitacijo ali negativnim podtlakom drenirana v venski rezervoar
perfuzijskega sistema po kanili v zgornji in spodnji votli veni ali kanili v desnem preddvoru. Iz tega rezervoarja črpalka poganja kri skozi membranski oksigenator v arterijski
sistem, navadno po kanili v distalni ascendentni aorti ali v femoralni arteriji. Srčni zastoj
dosežemo z anterogradno kardioplegijo po aorti in retrogradno kardioplegijo po koronarnem sinusu s hiperkaliemično kardioplegično raztopino (4).
Najpogostejši zapleti in stranski učinki uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka:
• Koagulopatije, ki se pojavijo predvsem zaradi heparina, pa tudi zaradi stalnega stika
krvi z umetnimi snovmi perfuzijskega sistema in neendotelijskimi tkivi, povzročijo krvavitve, tromboze in embolije (5).
• Vnetni odgovor z aktivacijo komplementa, nevtrofilcev in sproščanja vazoaktivnih snovi
iz trombocitov (6)
• Poškodba miokarda: miokardni »stunning« zaradi prekinjenega koronarnega pretoka je
neizogiben, prav tako reperfuzijska poškodba po ishemiji; miokardni edem in raztegovanje ohlapnega kardioplegičnega srca zmanjšata njegovo kontraktilnost (7).
• Spremembe v osrednjem živčevju in nevrološka poškodba zaradi hipoperfuzije, edema,
mikroembolov in cirkulirajočih citotoksinov: kažejo se v spektru kliničnih znakov, od komaj zaznavnih kognitivnih sprememb do ishemičnega cerebrovaskularnega inzulta (8).
• Spremenjena pljučna funkcija: mikroemboli ter vazoaktivni in citotoksični mediatorji
vnetnega odgovora povzročajo povečano prepustnost pljučnih kapilar, perivaskularni
edem, bronhialno sekrecijo in spremembe surfaktanta (9).
• Akutno ledvično odpoved povzročijo zmanjšan minutni volumen in hipotenzija, mikroemboli in citotoksini (10).
• Poškodba jeter in gastrointestinalnih organov (11)
Revaskularizacija miokarda brez zunajtelesnega krvnega obtoka
Poseg opravimo na delujočem srcu. Za uspešno revaskularizacijo miokarda na delujočem
srcu brez zunajtelesnega krvnega obtoka sta ključna dober prikaz tarčne koronarne arte-
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rije in optimalna regionalna stabilizacija srca s kar najmanjšim hemodinamskim učinkom.
LAD, njene diagonalne veje in proksimalno RCA si navadno prikažemo s podlaganjem
zložencev v osrčnik, pri čemer srce le malo premaknemo (12). Cirkumfleksno arterijo in posterolateralne veje RCA si prikažemo s kombinacijo manevrov, ki vključujejo uporabo zložencev, opornih zank (LIMA stitch), perikardialnih držalnih šivov in posebnih vakuumskih
držalnih inštrumentov (npr. Starfish). Z njimi srce dvignemo in ga pomaknemo navzpred.
Hemodinamske motnje, ki nastanejo pri taki manipulaciji srca, lahko ublažimo s Trendelenburgovim položajem in z odprtjem desne plevralne votline – ta manevra sta koristna
predvsem pri revaskularizaciji lateralne stene (13).
Prvotno so za regionalno stabilizacijo uporabljali kratkodelujoče zaviralce receptorjev
beta, diltiazem ali adenozin. Sodobne kirurške tehnike pa vključujejo posebne inštrumente – stabilizatorje, ki se prisesajo na miokard in »mehanično« stabilizirajo del srčne stene
na mestu anastomoze (npr. Octopus) (14).
Za dobro narejeno anastomozo je potrebno operativno polje brez krvi. To dosežemo s silikonskimi zankami, šivi in stiščki ter intraluminalnimi zaporami, ki jih uporabimo na tarčni
arteriji, zadnje čase pa so se uveljavili tudi drobni intraluminalni spoji (šanti), ki zagotavljajo ustrezno hemostazo in hkrati preprečujejo ishemijo srčne mišice. Začasna okluzija
koronarne arterije povzroči reverzibilno depresijo sistolične in diastolične funkcije srca,
česar pri uporabi spojev ne opazimo (15).
Indikacije za revaskularizacijo brez zunajtelesnega krvnega obtoka
Na splošno so indikacije za revaskularizacijo povezane predvsem s specifičnimi anatomskimi kriteriji (bolezen debla leve koronarne arterije, večžilna koronarna bolezen, dvožilna
koronarna bolezen s prizadetostjo leve sprednje descendentne arterije), in ne s fiziološkimi posledicami, kot so ishemija, infarkt ali disfunkcija levega prekata (16). So pa slednje zelo pogoste, saj večinoma premostimo samo žile s pomembno stenozo (več kot 50
odstotkov), sicer je prehodnost grafta zelo ogrožena zaradi kompetitivnega nativnega
koronarnega pretoka (17).
Brez zunajtelesnega krvnega obtoka lahko operiramo bolnike:
• z nizko LVEF (18),
• z boleznijo debla leve karotidne arterije (19),
• starejše od 70 let (20),
• s CVI (21),
• s kronično ledvično odpovedjo (21),
• s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (21),
• z ateromatozno boleznijo aorte (22),
• z akutnim miokardnim infarktom (23),
• na reoperacijah in ostale bolnike z velikim tveganjem (21).
Zakaj revaskularizacija brez zunajtelesnega krvnega obtoka
Sistemski vnetni odgovor
Sistemski vnetni odgovor je pri posegih na odprtem srcu zelo izražen zlasti ob zunajtelesnem krvnem obtoku, pri metodi OPCAB pa ga opazimo v veliko manjšem obsegu. Pri zunajtelesnem krvnem obtoku so v primerjavi z metodo OPCAB zelo zvišane ravni predvsem
komponent komplementa, TNF, IL-8, TNFR1 in TNFR2, opazili pa so tudi večjo levkocitozo
in aktivacijo levkocitov ter endotelijskih celic in višjo raven oksidativnega stresa (24).
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Srčno-žilna funkcija
Zaradi oksidativnega stresa kot posledice reperfuzijske okvare je poškodba srčne mišice
pri operaciji z zunajtelesnim krvnim obtokom neizogibna (25). Do ishemične poškodbe
srčnomišičnih celic pa pride tudi pri operacijah brez zunajtelesnega krvnega obtoka, kadar

aorte ne pretisnemo in ne uporabimo kardioplegičnega srčnega zastoja. Glavni intraoperativni dejavniki za tako poškodbo so srčna frekvenca, krvni tlak in čas šivanja anastomoze
(26). Vendar pa je poškodba miokarda manjša pri operacijah brez zunajtelesnega krvnega obtoka, ne glede na število obolelih koronarnih arterij, število anastomoz, bolnikovih
karakteristik ali kirurga (27). Kljub veliko manjšemu sproščanju troponina I in CK-MB, kar
nakazuje na manjšo poškodbo srčnih celic, pa so med operacijo in takoj po njej hemodinamski kriteriji (srčni indeks, sistemska žilna rezistenca, utripni volumen levega prekata in
potreba po podpori z inotropnimi zdravili) podobni pri obeh metodah revaskularizacije
miokarda (28).
Izguba krvi in potreba po transfuziji
Krvavitve so pomemben vzrok za povečano umrljivost in obolevnost pri uporabi zunajtelesnega krvnega obtoka. Številne raziskave so pokazale, da so pri metodi brez zunajtelesnega krvnega obtoka izgube krvi precej manjše, zato je potrebno tudi veliko manj
transfuzij (29).
Ledvična funkcija
Akutna ledvična odpoved je povezana z visoko obolevnostjo in smrtnostjo bolnikov, pri
katerih so naredili kirurško revaskularizacijo miokarda. Pred kratkim objavljena večja metaanaliza (30) nakazuje, da so akutne poškodbe ledvic redkejše pri bolnikih, operiranih po
metodi brez zunajtelesnega krvnega obtoka.
Pljučna funkcija
Začetki revaskularizacije miokarda brez zunajtelesnega krvnega obtoka so bili sprva obetajoči predvsem glede na zmanjšanje pljučnih zapletov v primerjavi z metodo z zunajtelesnim krvnim obtokom. Še vedno pa se zapleti pojavljajo pri obeh metodah. Pri metodi
brez zunajtelesnega krvnega obtoka je zmanjšanje pooperacijske pljučne kompliance večje, izkazalo pa se je, da je pri tej metodi boljša izmenjava plinov skozi alveolokapilarno
membrano. Ti bolniki so tudi krajši čas intubirani in mehansko ventilirani. V rentgenskih
posnetkih pljuč, spirometriji, pojavnosti plevralnih izlivov in pljučnih edemih med obema
metodama ni bilo razlik (31).
Nevrokognitivna disfunkcija
Do nevrokognitivnih sprememb pri bolnikih, operiranih z zunajtelesnim krvnim obtokom,
pride zaradi mikroembolov, ki jih sprožimo predvsem z manipulacijo aorte, zaradi nefiziološkega pretoka krvi skozi možgane med zunajtelesnim krvnim obtokom in zaradi povečane prepustnosti krvno-možganske pregrade, ki nastane zaradi sistemskega vnetnega
odziva. Incidenca kognitivne disfunkcije je pomembno manjša pri metodi brez zunajtelesnega krvnega obtoka kot pri klasični metodi, pri prvi pa je pomembno manj tudi otekanja možganov (32). Prav tako je manj cerebrovaskularnih dogodkov (inzult, tranzitorna
ishemična ataka) pri bolnikih z boleznijo debla leve koronarne arterije, operiranih brez
zunajtelesnega krvnega obtoka (33).
Sklep
Številne raziskave, ki primerjajo uspešnost in zaplete pri obeh metodah revaskularizacije
miokarda po operacijah, so nasprotujoče si. Na Kitajskem je velika analiza pokazala, da
med obema metodama ni razlik v enoletnem preživetju, pogostnosti cerebrovaskularnih
inzultov in ponovnih miokardnih infarktov (34). Kljub temu da med obema metodama
tudi v dolgoročnem preživetju ni pomembnih razlik, lahko v rokah izkušenega kirurga
pri metodi revaskularizacije mikarda brez zunajtelesnega krvnega obtoka najdemo veliko
prednosti: manj je krvavitev in potreb po transfuziji, manj reoperacij zaradi srčne tam-

39

ponade v takojšnjem pooperacijskem obdobju, krajši je čas ventilacije, čas bivanja v sobi
za intenzivno nego in tudi čas hospitalizacije (35). Pri odločitvi o uporabi ene ali druge
metode je treba pretehtati več dejavnikov, tudi možne zaplete in koristi za posameznega
bolnika, izkušenost kirurga in obsežnost koronarne bolezni.
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VLOGA RESINHRONIZACIJSKEGA ZDRAVLJENJA IN IMPLANTACIJ
AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV PRI ZDRAVLJENJU ISHEMIČNE
KARDIOMIOPATIJE
Igor Zupan
Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Bolniki, ki preživijo srčni infarkt, so izpostavljeni večjemu tveganju za nenadno srčno smrt,
večinoma zaradi prekatnih tahikardij. Tveganje je največje prvih 12 mesecev po infarktu,
nato pa se zmanjšuje. Kljub izboljšanju preživetja v zgodnjih fazah po srčnem infarktu
opažamo porast dogodkov pozneje, najverjetneje zaradi remodeliranja levega prekata
in srčnega popuščanja (Slika 1). V raziskavah iz osemdesetih let so ugotavljali, da je nizka
iztisna frakcija levega prekata napovedni dejavnik za nenadno srčno smrt. Do podobnih
ugotovitev so prišli tudi pri pojavljanju prekatnih tahikardij. Zato so skušali pojav nenadne
srčne smrti pri bolnikih po prebolelem srčnem infarktu in z nizko iztisno frakcijo levega
prekata preprečiti z antiaritmiki. V raziskavi CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial)
pa se je izkazalo, da zdravljenje z antiaritmiki iz skupine 1-C, kot sta enkainid in flekainid,
v resnici povečuje umrljivost in nima ugodnega vpliva na preživetje. V nadaljnjih raziskavah so zato zdravljenje z antiaritmiki z namenom preprečevanja nenadne smrti počasi
opuščali. Uveljavljala se je že nova tehnologija vsadnih kardioverterjev/defibrilatorjev ICD,
ki je temeljno spremenila pristop k zdravljenju oziroma preprečevanju nenadne smrti.

Slika 1: Patofiziološke spremembe, ki vodijo do življenjsko nevarnih motenj srčnega
ritma v različnih fazah ishemične bolezni srca
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Dosedanji podatki o uporabi ICD
ICD so narejeni za zaznavanje življenjsko nevarnih motenj srčnega ritma. Uspešnost takega
zdravljenja je več kot 97-odstotna (1). Leta 1996 je bila objavljena prva randomizirana
raziskava o zdravljenju z ICD, do takrat pa je bila uporaba ICD samo empirična (2). Randomizirane raziskave so vključevale bolnike tako v primarni kot tudi sekundarni preventivi.
Sekundarna preventiva zajema bolnike, ki so včasih imeli življenjsko nevarno motnjo srčnega ritma, in bolnike z visokim tveganjem, npr. z nepojasnjenimi sinkopami. Primarna
preventiva zajema bolnike, ki nevarnih aritmij še niso imeli. Večina bolnikov v sekundarni
preventivi glede na ugotovitve treh velikih randomiziranih raziskav potrebuje ICD, le tisti
ne, pri katerih so vzroki za aritmije prehodni ali reverzibilni (3-5). Značilen primer so prekatne motnje srčnega ritma med akutno fazo srčnega infarkta (od 24 do 48 ur). Aritmije v
tem obdobju ne napovedujejo nadaljnjih dogodkov in tako stanje ni indikacija za vsaditev
ICD (6).

Primarna preventiva nenadne srčne smrti po srčnem infarktu
Optimalni pristop k primarni preventivi nenadne srčne smrti je v primerjavi s sekundarno preventivo precej bolj zapleten. Raziskave, ki so obravnavale to tematiko, so MADIT
(Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial), MUSTT (Multicenter Unsustained Tachycardia Trial), MADIT II (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II),
SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) in DINAMIT (Defibrillator in Acute
Myocardial Infarction Trial) (7-10). Podrobnejšo analizo vključitvenih kriterijev in poteka
raziskav prikazuje Tabela 1. Rezultati navedenih raziskav so večinoma potrdili pomembno
korist ICD, neugodni pa so razmeroma široki vključitveni kriteriji in s tem povezani stroški
zdravljenja. Priporočila AHA/ESC/ACC iz leta 2006 so določila mejo iztisne frakcije levega
prekata kot indikacijo za vsaditev ICD, in sicer med 30 in 35 odstotki pri bolnikih brez srčnega popuščanja ter od 30 do 40 odstotkov pri bolnikih s srčnim popuščanjem, ki spadajo
v drugi ali tretji funkcijski razred po klasifikaciji NYHA. V obeh kategorijah je vsaditev
možna 40 dni po srčnem infarktu. Smernice iz leta 2008 še nekoliko bolj upoštevajo meje
iztisnega deleža, pravilo o 40 dneh pa ostaja.
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Zmanjšana
smrtnost v
skupini ICD

Vsi vzroki
smrti

≥3 tedne

24
58
31

13

Skupina ICD
(% bolnikov)

Relativna
59
(% zmanjšanja)

Absolutna
19
(% zmanjšanja)

55

32

≥1 mesec pri 16 %
bolnikov;
≥3 leta pri 49 %
bolnikov
Mediana, 30
(interkvartilni
obseg, 21–35)

ND

Kontrolna
skupina
(% bolnikov)

26±7

≥6 mesecev pri 75 %
Dejansko stanje
primerov

Vstopni kriterij

EF (vključenih
(%)
bolnikov)

Čas od
diagnoze
MI

Vstopni kriteriji

MUSTT
(5-letna analiza)

MADIT II
(2-letna analiza)

6

28

16

22

23±5

≥6 mesecev pri 88 %
primerov

≥1 mesec

EF ≤ 35 %, predhodni
MI, neobstojna VT,
EF ≤ 40 %, predhodni
EF ≤ 40 %, predhodni
izzivna VT, ki je ne
MI, neobstojna VT,
MI
moremo ustaviti po
izzivna VT
IV antiaritmikih

MADIT
(2-letna analiza)

7

23

29

–

–

19

17

28±5

Mediana, 25 (interkvartilni obseg,
20–30)
36

Srednja vrednost,
18 dni

6–40 dni

EF ≤ 35 %, predhodni
MI, nenormalno HRV

DINAMIT
(2,5-letna analiza)

Mediana, 4,3 leta

ND

EF ≤ 35 %, NYHA II
ali III, zaradi koronarne srčne bolezni
ali neishemične
kardiomiopatije

SCD-HeFT
(5-letna analiza)

Tabela 1: Povzetki glavnih značilnosti raziskav zdravljenja z ICD v primarni preventivi
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Izbira bolnikov za primarno preventivo
Sodobne smernice večinoma ne upoštevajo specifičnih kriterijev ali podskupin za vsaditev
ICD, zato je potrebna podrobnejša analiza posameznih parametrov.

Iztisna frakcija levega prekata
Iztisna frakcija levega prekata je glavni kriterij pri vseh raziskavah. Večinoma je bil vstopni
prag za vključitev manj kot 35 odstotkov, razpon pa je bil od 30 do 40 odstotkov (Tabela
1). Pri skoraj vseh raziskavah lahko opazimo, da je dejanska vrednost iztisne frakcije precej
nižja od vključitvenega kriterija (odstopanja od 7 do 10 odstotkov). V raziskavi SCD-HeFT
je bil vstopni kriterij 35 odstotkov, mediana iztisne frakcije pri vključenih bolnikih pa 25
odstotkov (interkvartilni razpon od 20 do 30 odstotkov). Podanaliza bolnikov z iztisnim
deležem nad 30 odstotkov ni pokazala koristi zdravljenja z ICD. Podobno so pisali tudi v
raziskavah MADIT in MADIT II (Slika 2).

Slika 2: Pomen iztisne frakcije levega prekata pri raziskavah z ICD

Točka na koncu vsake vrstice predstavlja iztisno frakcijo, nad katero bolniki niso bili vključeni v posamezno raziskavo. Poševne črte v stolpcih so skupine bolnikov, pri katerih vsaditev ICD ni imela pričakovane koristi.
Srčno popuščanje
Nekatere raziskave (SCD-HeFT) so med zahtevami za vključitev navedle opredelitev stopnje
srčnega popuščanja (razred NYHA), druge (MADIT II) pa samo nizko iztisno frakcijo. Ne
glede na vstopni kriterij se je izkazalo, da so hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja
močan napovedni dejavnik za potrebo po ICD.
Trajanje kompleksa QRS
V raziskavi MADIT II so ugotovili povezavo med trajanjem kompleksa QRS in uporabo ICD,
tako da je nekaj časa veljala meja 120 ms. Rezultati drugih raziskav (zlasti SCD-HeFT) te
povezave niso ne potrdili ne ovrgli (11).
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Časovno zaporedje dogodkov
Bolnike so v raziskave MADIT in MADIT II ter MUSTT vključevali vsaj 3 tedne po srčnem
infarktu. V raziskavi DINAMIT so ciljno skupino namenoma vključevali bolj zgodaj po infarktu, razpon je znašal od 6 do 40 dni, mediana pa 18 dni. Kljub večjemu tveganju v
zgodnjem obdobju po srčnem infarktu raziskava ni pokazala zmanjšanja celokupne umrljivosti pri bolnikih z ICD. V eni od razlag trdijo, da je prognostična vrednost iztisne frakcije odvisna od tega, kdaj jo izmerimo. Disfunkcija levega prekata je lahko le začasna, v 7
mesecih pa se lahko povsem normalizira, zlasti med reperfuzijskim zdravljenjem.
Postavlja se tudi vprašanje, ali je smiselna vsaditev ICD pri nekom, ki je prebolel srčni infarkt pred več meseci ali celo leti, kljub temu da v celotnem obdobju ni imel aritmogenih
dogodkov. Podanalize raziskav z ICD kažejo na pomembno korist vsaditve ICD še 3 leta
ali več po srčnem infarktu, razlaga pa je verjetno v progresivnem remodeliranju in temu
primernih hemodinamskih posledicah (8-9, 11).
Spremljajoče bolezni in starost
Bolniki z oceno preživetja na manj kot eno leto in bolniki v funkcijskem razredu NYHA IV
glede na smernice niso kandidati za vsaditev ICD. Prav tako obstajajo dokazi, da vsaditev
ICD pri bolnikih z zmerno do hudo ledvično insuficienco ne vpliva na preživetje (12). Drugih bolezni (npr. kronična obstruktivna pljučna bolezen, maligne bolezni) niso sistematično
spremljali, zato podatkov ni.
Glede same starosti bolnika konkretnih priporočil ni. Skrbimo za to, da bolniku izboljšamo
kakovost življenja.

Nerešena vprašanja
Trenutno še ni načina, ki bi povezal vse dejavnike tveganja za nenadno srčno smrt pri
posameznem bolniku. Primeren bi bil algoritem v obliki točkovnika, vendar zaenkrat še
nimamo smernic, obstajajo samo priporočila.
Nerešeno je vprašanje natančnega določanja iztisnega deleža levega prekata. Poznamo
sicer več načinov merjenja (ehokardiografski, nuklearni, angiografski), pri večini pa gre le
za vizualno oceno, katere pomanjkljivost je precejšnja subjektivnost. Če bo iztisna frakcija
glavni kriterij za izbiro bolnikov, bodo potrebne boljše in natančnejše metode določanja.
Prav tako ni pojasnjeno določanje iztisnega deleža levega prekata skozi čas, interval med
srčnim infarktom in vrednostmi iztisne frakcije pa ni enak pri vseh bolnikih. Zaenkrat velja,
da naj bi bolniki z mejnimi vrednostmi iztisne frakcije ostali kandidati za ICD.
Potrebne so dodatne metode za oceno tveganja nenadne srčne smrti. Sem prištevamo
alternans T-vala, variabilnost Q-T, variabilnost srčne frekvence, raziskave nenadnih smrti v
posameznih družinah in genske profile (13).

45

Priporočila
Zaradi manjkajočih podatkov in trenutnih smernic je izbira bolnikov v primarni preventivi
v klinični praksi precej različna (14-15). Smiselno je, da najprej natančno določimo iztisno
frakcijo, nato pa ocenimo vplive drugih dejavnikov (Tabela 2).
Tabela 2: Spremenljivke, ki lahko pripomorejo k natančnejši in bolj upravičeni indikaciji za
vsaditev ICD, kot je ocena samo na podlagi iztisne frakcije

Spremenljivka

Povečanje upravičenosti indikacije
EF ≤ 25 %
(močna indikacija)

EF 26 %–35 %
(variabilna indikacija)

EF > 35 %
(ni indikacije/ni
podatkov)

EF 26–30 %
(verjetna indikacija)

EF 31–35 %
(negotova indikacija)

negotova

manj verjetna

negotova

neznano

Neobstojna VT;
izzivna VT

bolj verjetna

manj verjetna

verjetna

bolj verjetna

interval QRS ≥
0,12 s

bolj verjetna

manj verjetna

bolj verjetna

neznano

Slabšanje EF sčasoma

negotova

bolj verjetna

manj verjetna

verjetna

Srčno
nje

popušča-

Bolniki z iztisno frakcijo, večjo od 35 odstotkov, po srčnem infarktu trenutno niso kandidati
za vsaditev ICD. Pri bolnikih z iztisno frakcijo med 30 in 40 odstotki je smiselna kontrola
iztisne frakcije na 6 ali 12 mesecev.
Pri bolnikih z iztisno frakcijo med 25 in 35 odstotki bi morali upoštevati dodatne dejavnike.
Znano je, da imajo več koristi bolniki, katerih iztisna frakcija je bližje 25 odstotkom, kot pa
tisti, pri katerih je iztisna frakcija bližje 35 odstotkom. Ti dodatni dejavniki vključujejo anamnezo srčnega popuščanja, dokumentirano neobstojno ali izzivno prekatno tahikardijo
in podaljšan kompleks QRS (Tabela 2). Pri bolnikih, ki teh dejavnikov nimajo, vsaditev ICD
lahko odložimo, zlasti če je iztisna frakcija med 30 do 35 odstotki. Bolniki z iztisno frakcijo
25 odstotkov ali manj so najprimernejši kandidati tudi brez dodatnih dejavnikov.
Bolniki v četrtem funkcijskem razredu po klasifikaciji NYHA niso bili zajeti v večje raziskave
in običajno ne izpolnjujejo kriterijev za ICD. Za kandidate za presaditev srca je lahko ICD
varovalo oziroma premostitev do operacije. Bolniki v zgodnjem, stabilnem funkcijskem
razredu IV po klasifikaciji NYHA so lahko kandidati za ICD, običajno v kombinaciji z resinhronizacijskim spodbujanjem.
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Uvod
Ishemična bolezen srca je eden od glavnih etioloških dejavnikov, ki vodijo do srčnega popuščanja. Pri nekaterih bolnikih z ishemično etiologijo srčnega popuščanja je srčna mišica
še viabilna, vendar ob kroničnem pomanjkanju prekrvitve ni zmožna normalne kontraktilnosti (hibernirani miokard). Ob ponovni vzpostavitvi zadostne prekrvitve v teh področjih
pride do večje kontraktilnosti in izboljšanja kliničnega stanja bolnika. Kljub temu da poznamo za revaskularizacijo hiberniranega miokarda več perkutanih in kirurških posegov, v
mnogih primerih področja hibernirane srčne mišice niso dostopna za tak način revaskularizacije. Zato pride do postopne nekroze hiberniranih področij, kar vodi v napredovalo stopnjo srčnega popuščanja, ki ni več odzivna na zdravljenje z zdravili in je povezana z visoko
stopnjo umrljivosti. Za to skupino bolnikov je izbirna metoda zdravljenja presaditev srca.
Čeprav se je način zdravljenja po presaditvi srca zadnje čase zelo izboljšal, je dolgoročno
preživetje še vedno omejeno – 10 let po presaditivi preživi približno 45 odstotkov bolnikov. Zaradi omejene dologoročne prognoze po presaditvi srca in zaradi manjšanja števila
možnih dajalcev se zadnje čase uveljavlja več novih metod za zdravljenje napredovalega
srčnega popuščanja. Transendokardialna presaditev matičnih celic je ena od novejših metod, ki omogočajo izboljšanje prekrvitve hiberniranega miokarda in napovedujejo boljšo
prognozo bolnikov z ishemično etiologijo srčnega popuščanja.

Presaditev matičnih celic
Za transendokardialno presaditev matičnih celic so primerni bolniki, ki izpolnjujejo naslednje
kriterije:
1. kronična koronarna bolezen (anamneza vsaj 1 leto),
2. scintigrafsko dokazana viabilna območja miokarda, ki niso primerna za perkutano ali
kirurško revaskularizacijo,
3. iztisni delež levega prekata manjši ali enak 40 odstotkom,
4. klinična slika napredovalega srčnega popuščanja (NYHA III ali IV),
5. odsotnost anevrizme levega prekata in tromba v prekatu,
6. odsotnost atrijskih ali ventrikularnih motenj ritma,
7. odsotnost hematoloških obolenj.
Približno 4 ure pred posegom na srcu opravimo punkcijo kostnega mozga ter s centrifugiranjem, filtriranjem in imunofluorescenco pripravimo raztopino matičnih celic za poznejše
injiciranje. S kartografijo levega prekata določimo območja hiberniranega miokarda, v
katera z igelnim katetrom transendokardialno vbrizgamo po 0,2 ml raztopine matičnih
celic. Postopek ponovimo od 10- do 15-krat.
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Rezultati dosedanjih raziskav transendokardialne presaditve avtolognih matičnih celic so
zelo spodbudni. Pri skupini 21 bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem in ishemično

boleznijo srca je v 4 mesecih po posegu prišlo do pomembnega izboljšanja iztisnega deleža levega prekata, zmanjšanja velikosti levega prekata in izboljšanja kliničnega stanja
bolnikov. Pri 10 bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem so v enem letu po zdravljenju ugotovili pomembno izboljšanje telesne zmogljivosti, kar se je odražalo v pomembno
višjih vrednostih maksimalne porabe kisika kot pred vključitvijo v raziskavo. Raziskave, ki
temeljijo na uporabi kartografije levega prekata, so dokazale, da se v območju injiciranja
matičnih celic bistveno izboljša viabilnost miokarda, kar bi bilo lahko izhodišče za klinično
učinkovitost opisane metode zdravljenja pri bolnikih s hiberniranim miokardom. V dosedanjih raziskavah se je metoda izkazala kot varna in uporabna za širši krog bolnikov z
ishemično etiologijo srčnega popuščanja.

Presaditev srca
Uspešno zdravljenje s presaditvijo srca temelji na pravilni izbiri prejemnika ter ustreznem
zdravljenju v zgodnjem in poznem obdobju po presaditvi.
Izbira prejemnika
Ustrezna izbira prejemnika je najzahtevnejši del postopka pri presaditvi srca. Čeprav so
okvirni kriteriji za prejemnike srca jasno opredeljeni, temelji izbira na individualnem pristopu. Predvsem je treba preveriti, ali so bile pri bolniku res uporabljene vse ostale možnosti zdravljenja, in oceniti predvideno preživetje bolnika brez presaditve srca. V pomoč
pri tej odločitvi nam je lahko ocena tveganja s kazalnikom HFSS (Heart Failure Survival
Score). Dejavniki, na katerih temelji izračun HFSS, so srčna frekvenca, srednji arterijski pritisk, etiologija srčnega popuščanja (ishemična, neishemična), dolžina kompleksa QRS, koncentracija natrija v plazmi, iztisni delež levega prekata in največja poraba kisika (mVO2).
Pri bolnikih z velikim tveganjem po HFSS je enoletno preživetje ocenjeno na približno
20 odstotkov, zato jih je treba čim prej uvrstiti na čakalni seznam za presaditev srca, pri
ostalih bolnikih pa lahko uvrstitev na seznam odložimo. Pred uvrstitvijo bolnika na seznam čakajočih za presaditev srca je treba tudi izključiti vse kontraindikacije; še posebno
sta pomembna meritev tlakov v pljučnem krvnem obtoku ter izračun transpulmonalnega
gradienta tlakov (srednji tlak v pljučni arteriji – zagozditveni tlak) in upora v pljučnih žilah. Pljučna hipertenzija (sistolični tlak nad 60 mm Hg, transpulmonalni gradient nad 15
mm Hg) in visok pljučni upor (nad 6 Woodovih enot) sta povezana z večjo smrtnostjo v
zgodnjem obdobju po presaditvi – srce dajalca ni prilagojeno na visoke tlake v pljučnem
obtoku, zato pride do odpovedi desnega prekata. Pri vseh kandidatih za presaditev srca,
pri katerih ugotovimo pljučno hipertenzijo, je treba preveriti, ali lahko tlake v pljučnem
obtoku znižamo z zdravili (kisik, nitroglicerin, natrijev nitroprusid, prostaglandini, milrinon, nitrični oksid). Če je pljučna hipertenzija reverzibilna, lahko v perioperativnem obdobju preprečimo odpoved desnega prekata, ireverzibilna pljučna hipertenzija pa spada
med absolutne kontraindikacije za presaditev.
Odločitev o ustreznosti posameznega bolnika za uvrstitev na seznam čakajočih za presaditev srca temelji na mnenju interdisciplinarne ekipe, v kateri sodelujejo kardiologi, srčni kirurgi in psiholog. Po uvrstitvi na seznam bolnik enkrat mesečno hodi na kontrolni pregled
v transplantacijsko ambulanto, vsakih 6 mesecev pa sta potrebni obravnava v bolnišnici in
ponovna ocena ustreznosti bolnika za poseg.
Zdravljenje po presaditvi
V zgodnjem obdobju po presaditvi je treba začeti imunosupresivno zdravljenje, ki po
navadi temelji na uporabi kortikosteroidov, ciklosporina in mikofenolat mofetila. Ker je
zdravljenje s ciklosporinom lahko nefrotoksično, se v novejšem času kot druga možnost
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ali dodatek uporabljajo še protitelesa proti receptorjem IL 2 in rapamicin. V zgodnjem
obdobju po presaditvi srca so pogoste bakterijske okužbe, zato je ustrezna antibiotična
zaščita v perioperativnem obdobju bistvena. Ker srce po presaditvi ni oživčeno, lahko ob
bradikardiji pride do nezadostnega minutnega volumna srca, ki ga ni mogoče refleksno
kompenzirati. Zato se ob zmanjšanju srčne frekvence zgodaj odločimo za vsaditev srčnega
spodbujevalnika.
Ključni dejavniki, ki določajo dologoročno preživetje po presaditivi srca, so akutne zavrnitve, okužbe, maligna obolenja in koronarna bolezen presadka.
Akutne zavrnitvene reakcije so najpogostejše prvih 6 mesecev po presaditvi. Zaradi zgodnjega odkrivanja in pravočasnega zdravljenja zavrnitve se po presaditvi izvajajo rutinske
biopsije miokarda po ustaljeni shemi.
Okužba s citomegalovirusom (CMV) je pomemben dejavnik, ki določa obolevnost in preživetje v poznem obdobju po presaditvi, zato je pri vseh CMV-seronegativnih prejemnikih,
ki prejmejo srce od CMV-pozitivnega dajalca, potrebno preprečevanje okužbe s CMV, in
sicer z ganciklovirjem. Glivične okužbe in okužbe s Pneumocystis carinii preprečujemo z
rutinsko uporabo protiglivičnih zdravil in trimetoprim-sulfametoksazola prve 3 mesece po
presaditvi.
Tveganje za maligno obolenje po presaditvi srca je več 10-krat večje od populacijskega
povprečja. Najpogostejša maligna obolenja po presaditvi srca so limfoproliferativne bolezni, ploščatocelični rak na koži in pljučni rak.
Najpomembnejši dejavnik, ki omejuje dolgoročno preživetje po presaditvi srca, je koronarna bolezen presadka. Nastane zaradi kronične zavrnitve presadka, dejavniki, ki pospešujejo njen nastanek, pa so hiperlipidemija, hipertenzija in okužba s CMV. Koronarne žile
so difuzno prizadete, zato so perkutani in kirurški revaskularizacijski posegi največkrat
neuspešni; potrebna je ponovna presaditev srca. Ker so možnosti zdravljenja koronarne
bolezni presadka zenkrat omejene, je treba bolezen preprečevati z ustreznim zdravljenjem hiperlipidemije in hipertenzije.
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PODPORNI SISTEMI PRI ZDRAVLJENJU NAPREDOVALEGA
SRČNEGA POPUŠČANJA IN PRESADITEV SRCA
Ivan Kneževič
Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Razvoj mehanske podpore srcu je številnim bolnikom s srčno odpovedjo omogočil preživetje. V zadnjih štiridesetih letih so bile razvite številne naprave, ki so omogočile različno
dolgo podporo bolnikovem srcu in tako omogočile okrevanje bolnikovega srca ali pa so
premostile obdobje do presaditve srca.
Mehanska podpora srcu se lahko uporablja kratkotrajno (tj. do več tednov, kar je najpogosteje pri kardiogenem šoku, pokardiotomijskem ali poinfarktnem) ter dolgotrajno (tj. več
mesecev ali let pri končni srčni odpovedi). Presaditev srca je še vedno najboljše zdravljenje
končne srčne odpovedi, vendar je zaradi nesorazmerja med razpoložljivim številom dajalcev in naraščajočim številom prejemnikov umrljivost na čakalnem seznamu za presaditev
srca visoka, tako da dosega tudi 30 odstotkov letno. Zato se je pojavila potreba po mehanski podpori srcu do presaditve (angl. bridge to transplant), ko čakamo na primernega
dajalca. Zadnje čase se razvija novo indikacijsko področje – večletna mehanska podpora
kot dokončno zdravljenje, namenjeno bolnikom, ki niso primerni za presaditev srca (angl.
destination therapy).

Zgodovina
Prvi opisi mehanske podpore človekovemu obtoku so se pojavili v prvi polovici 19. stoletja
v delih LeGalloisa. Eksperimentalno uporabo na živalih sta opisala Carrel in Lindbergh leta
1935, vendar pa se je pravi razmah mehanske podpore srcu začel z razvojem srčne kirurgije v petdesetih letih 20. stoletja. Z zunajtelesnim krvnim obtokom in hitrim razvojem srčne
kirurgije se je pokazala potreba po dolgotrajnejši mehanski podpori nekaterim bolnikom
po operaciji na srcu. Prvič je Michael E. DeBakey (Slika 1) leta 1963 vstavil mehansko podporo levemu prekatu 42-letnemu bolniku, vendar je kljub dobremu delovanju bolnik po
štirih dneh umrl zaradi pljučnih zapletov (Slika 2).

Slika 1: Michael E. DeBakey

Slika 2: Prva mehanska podpora
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Slika 3: Prva uspešna uporaba LVAD

Prvič so t. i. LVAD uspešno uporabili leta 1966, ko je isti kirurg zaradi hemodinamske nestabilnosti 37-letni bolnici po menjavi aortne in mitralne zaklopke vstavil pnevmatski parakorporalni LVAD iz levega preddvora v desno aksilarno arterijo. LVAD so po desetih dneh
odstranili in bolnico odpustili domov (Slika 3).
V šestdesetih letih je Klaus predstavil zamisel o nasprotnih arterijskih pulzacijah, ki bi
zmanjšale sistolično breme (angl. afterload) in tako razbremenile levi prekat, sočasno pa
povečale diastolični tlak (avgmentacija). Ta zamisel je bila Moulopoulosu in sodelavcem
izhodišče za razvoj intraaortne balonske črpalke leta 1962, Kantrowitzu pa je omogočila
prvo klinično uporabo leta 1967.
Akutsu in Kolff sta prve prispevke o uspešni eksperimentalni uporabi celotnega umetnega
srca (TAH) objavila že leta 1958, ko sta obtok psa podpirala 90 minut, podatke o 24-urni
mehanski podpori pa sta objavila štiri leta pozneje.

Slika 5: Po prvi Liottovi vsaditvi TAH

Slika 4: Liottovo srce
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Cooley je leta 1969 prvi vstavil celotno umetno srce 47-letnemu bolniku po resekciji anevrizme levega prekata zaradi hemodinamske nestabilnosti. To umetno srce je bilo vzeto iz
raziskovalnega laboratorija; razvila sta ga Liotta in DeBakey v raziskovalni skupini BaylorRice, do takrat pa je prestalo samo 12-urni preizkus na živalih (Slika 4). Liottovo srce je
omogočilo 64-urno podporo. Tako je bolnik dočakal presaditev srca (Slika 5).
Razvoj se je nadaljeval. William DeVries je 2. decembra 1982 prvič vsadil trajno umetno
srce Jarvik-7, in sicer 61-letnemu upokojenemu zobozdravniku, pri katerem zaradi končne
srčne odpovedi ob dilatativni kardiomiopatiji ni bilo več drugih možnosti zdravljenja (Slika
6). Ta bolnik je preživel 112 dni, eden od naslednjih štirih pa tudi 620 dni. Zaradi številnih

Slika 6: Medijsko navdušenje ob prvi vsaditvi celotnega umetnega srca

zapletov je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA (Food and Drug Administration)
ustavila nadaljnje vsaditve, zato se je razvoj po začetnem navdušenju nekoliko upočasnil.

Indikacije
Osnovna indikacija za uporabo mehanske podpore srcu je nezadovoljiva oskrba tkiv s kisikom zaradi disfunkcije srca. Najpogostejši vzroki za to so pokardiotomijski kardiogeni
šok, akutni miokardni infarkt s kardiogenim šokom, končna srčna odpoved in kombinirani
vzroki.

Akutna stanja
Določiti trenutek, ko je treba vstaviti mehansko podporo, ni enostavno. Zaradi znanega
dejstva, da bolnik v nekem času doseže neko stopnjo dekompenzacije, pri kateri se kljub
mehanski podpori stanje ne izboljšuje, je bolje srce mehansko podpreti malo prej kot
prepozno.

53

Merila za mehansko podporo srcu:
• srčni indeks < 2 l/min./m2
• sistolični tlak < 80 mm Hg
• tlak v levem preddvoru > 20 mm Hg
• tlak v desnem preddvoru > 20 mm Hg
• mikcija < 20 ml/h
• SVR > 2100 dyn/sec/cm2
• metabolna acidoza
• pljučni edem
Našteta merila kažejo na razvoj kardiogenega šoka. Glede na to, da so ti znaki prisotni
kljub najboljšemu možnemu zdravljenju z zdravili, je vstavitev mehanske podpore nujna.
Odlašanje pelje v nepovratni šok, ko tudi mehanska podpora ni več dovolj učinkovita.
Pravočasno je treba izbrati tudi med eno- ali dvoprekatno podporo, ker odpoved enega
prekata lahko prikrije odpoved drugega.
Merila:
Podpora desnemu prekatu – RVAD
		
tlak v levem preddvoru < 15 mm Hg
		
tlak v desnem preddvoru > 20 mm Hg
		
brez motenj ritma (ali malo)
		
dobra funkcija levega prekata
Podpora levemu prekatu – LVAD
		
tlak v levem preddvoru> 20 mm Hg
		
tlak v desnem preddvoru< 15 mm Hg
		
brez motenj ritma (ali malo)
		
dobra funkcija desnega prekata
		
normalna pljučna vaskularna rezistenca
Podpora obema prekatoma – BVAD
		
tlak v levem in desnem preddvoru > 20 mm Hg
		
prekatna tahikardija in fibrilacija
		
močno oslabljena funkcija levega in desnega prekata
Uporaba transezofagealnega ultrazvoka (TEE) je pred in med vsaditvijo ter po vsaditvi
mehanske podpore srcu nujna.

Kronična stanja
Predvidevajo, da se srčna odpoved razvije pri 10 odstotkih bolnikov, starejših od 65 let,
vendar kljub razvoju medikamentnega zdravljenja njihovo 5-letno preživetje ne presega
50 odstotkov. Skoraj 50 odstotkov bolnikov, ki imajo znake napredovale srčne odpovedi,
ob pogostih hospitalizacijah ne preživi enega leta.
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Končna srčna odpoved je nepovrnljiva odpoved srca zaradi organskih bolezni srca, kot
so ateroskleroza, virusna kardiomiopatija, hipertenzivna ali idiopatska kardiomiopatija.
Pomembno je tudi dejstvo, da se bolniki slabo odzivajo na zdravljenje z zdravili. Ob najboljšem medikamentnem zdravljenju je preživetje teh bolnikov zelo slabo (Sliki 7 in 8).
Zaradi pomanjkanja dajalcev nekateri od teh bolnikov potrebujejo kontinuirane oziroma

pogoste infuzije inotropnih zdravil, njihovo povprečno preživetje je od 3 do 4 mesece,
manj kot 10 odstotkov pa jih preživi eno leto.

Sliki 7 in 8: Preživetje bolnikov v stadiju D končne srčne odpovedi ob
ustreznem zdravljenju z zdravili

Možnosti kirurškega zdravljenja so pri takih bolnikih omejene, obsegajo pa:
• revaskularizacijo miokarda ob velikem tveganju, vendar samo pri tistih bolnikih, pri
katerih je vzrok končne srčne odpovedi ishemična bolezen srca;
• remodelacijo levega prekata, ki nekoliko izboljša funkcijo srca, vendar je povezana z
velikim tveganjem in negotovim daljšim preživetjem.
Danes je najboljše zdravljenje končne srčne odpovedi še vedno presaditev srca, vendar je
njena največja pomanjkljivost omejeno število dajalcev. Presaditev srca zagotavlja dolgo
preživetje in dobro kakovost življenja:
• 1-letno preživetje: 86 odstotkov bolnikov
• 5-letno preživetje: 71 odstotkov bolnikov
• 10-letno preživetje: 46 odstotkov bolnikov
Današnje pričakovano povprečno preživetje bolnika s presajenim srcem je od 12 do 13 let.

Slika 9: Preživetje bolnikov po presaditvi srca
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Dejavniki za izbiro VAD:
• stopnja podpore
• način vstavljanja VAD
• predviden čas podpore
• bolnikova mobilnost
• eno- ali dvoprekatna odpoved
Klinična uporabnost VAD:
• podpora prekatu do poprave
• premostitev do presaditve (angl. bridge to transplantation)
• dolgotrajna in dokončna podpora
Danes ima zaradi pomanjkanja dajalcev vse več bolnikov pred transplantacijo srca že vstavljen VAD, kar izboljša delovanje ostalih organov in omogoči preživetje bolnikov. Preživetje teh bolnikov po presaditvi srca je podobno tistim, ki niso imeli pred presaditvijo
vstavljenega VAD, tako da je 30-dnevno, 3-mesečno 1- in 4-letno preživetje 84-, 74-, 64- in
55-odstotno. Pri teh rezultatih je upoštevana tudi umrljivost med mehansko podporo in
po presaditvi srca. Izkušnje in obetavni rezultati uporabe VAD kot premostitve do presaditve nam odpirajo še eno veliko uporabno področje, in sicer dolgoročno mehansko
podporo. Ta je namenjena predvsem bolnikom s končno srčno odpovedjo, ki niso primerni
za presaditev srca.
Naprave
Na trgu je zelo veliko različnih naprav. V pričujočem prispevku predstavljamo tiste, ki so
trenutno dostopne pri nas. Glede na pulzatilnost ločimo dve veliki skupini, pulzatilne in
nepulzatilne. Pomembnost pulzatilnega in nevarnost neprekinjenega nepulzatilnega pretoka do danes še nista dobro raziskani.
Obtelesne (parakorporealne) naprave
Te naprave so namenjene podpori srcu pri akutnem kardiogenem šoku, in sicer od nekaj
dni do nekaj tednov. Vsaditev je lahko perkutana ali kirurška; črpalka ali motor sta ob
bolniku (zunaj njegovega telesa).
Intraaortna balonska črpalka (IABČ)
Sestavljena je iz konzole in napihljivega poliuretanskega balona na žilnem katetru, ki ga
pod nadzorom transezofagealnega ultrazvoka uvedemo perkutano ali kirurško po femoralni arteriji v descendentni del aorte tako, da sega od odcepišča leve arterije subklavije
do izstopišča renalnih arterij. Napihovanje in praznjenje balona (angl. counterpulsation)
je usklajeno s krivuljo EKG (z ritmom mehanskega delovanja srca) ali s krivuljo invazivno
merjenega aortnega tlaka (Slika 10).
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Slika 10: Napihovanje in praznjenje intraaortne balonske črpalke

Balon se napolni takoj, ko se aortna zaklopka zapre, torej na začetku diastole, kar je na
krivulji arterijskega tlaka vidno kot dikrotični zobec (angl. dicrotic notch). S tem se povečata diastolični tlak (na krivulji vidimo strmo dvigovanje tlaka v aorti v obliki črke V, ki
doseže drugi vrh – diastolični porast, angl. diastolic augmentation) ter predvsem perfuzija
koronarnega in cerebralnega žilja pri enakem srčnem delu. Zato se pogosto poveča tudi
utripni volumen in z njim minutni volumen srca. Diastolični tlak je idealen, ko je večji
od sistoličnega (Slika 11). Balon se na koncu diastole sprazni, zato je optimalno največje
zmanjšanje končnega diastoličnega tlaka pred naslednjo sistolo, kar pomeni nižjo poobremenitev (afterload) in zmanjšano srčno delo ter s tem zmanjšano porabo kisika. Intraaortna balonska črpalka torej poveča oskrbo miokarda s kisikom in zmanjša potrebo po
slednjem.

Slika 11: Delovanje intraaortne balonske črpalke
Ekstrakorporealna membranska oksigenacija (ECMO)
Vsebuje kanile, centrifugalno črpalko in membranski oksigenator. Tako lahko začasno nadomestimo celoten obtok in oksigenacijo krvi. Možna je perkutana ali kirurška vsaditev,
pomanjkljivost v aktivaciji celičnih elementov (koagulaciji) in vnetnih procesov, podobno
kot pri zunajtelesnem obtoku. Uporabno področje je široko: od neonatalne srčno-pljučne
podpore do odrasle postkardiotomijske in dihalne podpore, premostitev do LVAD, pa tudi
premostitev časa do presaditve srca in pljuč.
Možna je uporaba vensko-venske ekstrakorporealne membranske oksigenacije zaradi dihalne podpore ali vensko-arterijske za srčno ali srčno-pljučno podporo (Slika 12). Ekstrakorporealna membranska oksigenacija razbremeni samo desni prekat, zato nekateri bolniki ob njemu rabijo tudi intraaortno balonsko črpalko. Bolniki morajo prejemati heparin
v takem odmerku, da aktivirani čas koagulacije (ACT) doseže 200–250 sekund.

Slika 12: Shematski prikaz ekstrakorporealne membranske oksigenacije
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Centrifugalna črpalka LVAD ali RVAD ali BVAD (Levitronix, CentriMag)
To je nepulzatilna naprava. Sestavljajo jo konzola, motor, centrifugalna črpalka in cevi
(Slika 13, Slika 15). Motor generira magnetno polje, znotraj katerega lebdi in se vrti v eni
smeri rotor črpalke. Zato se ustvari nepulzatilni kontinuirani pretok krvi do 10 litrov na
minuto. Glede na to, da rotor lebdi, ne potrebuje osi pri vrtenju, kar pomembno zmanjša
vrtinčenje krvi, hemolizo in nastajanje strdkov. Osnovno področje uporabe je postkardiotomijski kardiogeni šok, podpora pa lahko traja do 8 tednov. Antikoagulantna zaščita se
zagotavlja s heparinom, tako da je aktivirani parcialni (delni) protrombinski čas (APTČ)
med 1,5 in 2,5. Uporablja se lahko kot podpora do poprave funkcije srca, podpora do
transplantacije ali do vstavitve trajne implantirane intrakorporealne mehanske podpore
(Slika 14).

Slika 13: Različice LVAD, RVAD oziroma BVAD

Slika 14: Bolnik z napravo LVAD na oddelku intenzivne nege
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Slika 15: Osnovni deli naprave VAD Levitronix CentriMag

Znotrajtelesne (implantirane) naprave
Njihova osnovne lastnost je, da bolnikom omogočajo mobilnost in zagotavljajo dobro kakovost življenja v domačem okolju. Uporabljajo se najpogosteje kot premostitev do presaditve srca, premostitev do poprave funkcije prekata, zadnje čase pa vse več kot dolgotrajno, dokončno zdravljenje bolnikov, ki niso primerni za presaditev srca.
HeartMate II
To je nepulzatilni osni rotacijski sistem druge generacije za podporo prekata. Načrtovan
je za dolgotrajno vsaditev, črpati pa zmore do 10 litrov na minuto. Dovodna kanila črpalke je pritrjena na konico levega prekata, odvodna pa na ascendentno aorto; črpalka kri
prečrpava iz oslabljenega levega prekata in jo pošilja v sistemsko cirkulacijo (Slika 16).
Zunanji kontrolnik z računalniškim programom uravnava hitrost vrtenja črpalke in lahko
prilagodi pretok krvi tako, da ustreza biološkim zahtevam. Učinek črpalke je odvisen od
hitrosti vrtenja rotorja in od razlike tlakov pri vhodu in izhodu črpalke (Slika 17). Nadzor
in energija se iz zunanjega kontrolnika sistema in energijskega vira v napravo LVAD prenašata po perkutanem kablu. Sistem je mogoče z energijo oskrbeti s prenosnimi baterijami
ali izoliranimi napajalnimi enotami.

Slika 16: HeartMate II LVAD

Slika 17: Rotor črpalke zagotavlja kontinuiran nepulzatilni pretok
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Bolnik z vstavljeno napravo HeartMate II LVAD mora prejemati antikoagulantno zdravljenje s tarčnim mednarodno umerjenim razmerjem (INR) od 2,0 do 3,0. Posebna oblika in
izbrani materiali zagotavljajo trajnost in majhen odstotek trombemboličnih zapletov.

Presaditev srca
Zgodovina
Alexis Carrel in Charles Guthrije sta leta 1905 naredila prvo presaditev (transplantacijo)
srca. Srce malega psička sta presadila na vratne žile večjega psa. Mann je na kliniki Mayo
leta 1933 presadil srce psa, ki je delovalo osem dni. V štiridesetih letih je ruski kirurg V.
P. Demikhov naredil več domiselnih poskusov na psih, ki so prispevali nova spoznanja na
tem področju. Največje delo pa je bilo narejeno v šestdesetih letih dvajsetega stoletja na
Stanfordu, kjer so teoretično in praktično pripravljali podlago za prvo uspešno presaditev
srca pri človeku.
Prva uspešna presaditev srca na svetu je bila opravljena 3. decembra 1967 v bolnišnici Groote Schuur Hospital v Cape Townu v Južni Afriki, opravil jo je Christian N. Barnard. Poseg
je bil spremljan z velikim medijskim navdušenjem (Slika 18).

Slika 18: Prispevek v časopisu po prvi presaditvi srca

Kljub začetnem vzhičenju je bolnik umrl po osemnajstih dneh zaradi pljučnice, povzročene
z bakterijo Pseudomonas, tako da so velikemu navdušenju sledili slabi rezultati. Do konca
leta 1968 so v sedemnajstih državah opravili 102 presaditvi srca, vendar so bili rezultati
porazni. Povprečno preživetje je bilo samo 29 dni. Takrat možganska smrt še ni bila sprejemljiv pojem, saj je bil pojem smrti povezan s prenehanjem srčnega delovanja. Ob tako
slabih rezultatih se je program presaditve srca v svetu ustavil vse do leta 1982, ko je postal
dostopen ciklosporin v boju proti zavrnitvi. Od tedaj je presaditev srca uveljavljena metoda zdravljenja končne srčne odpovedi.
Danes se na svetu izvede približno 3500 presaditev letno. Več presaditev ne moremo pričakovati zaradi omejenega števila dajalcev.
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Primerni prejemniki
Primerni prejemniki so bolniki s končno srčno odpovedjo v tretjem in četrtem razredu
po klasifikaciji NYHA, ki se slabo odzivajo na zdravljenje z zdravili in so mlajši od 70 let.
Taki bolniki naj ne bi imeli drugih življenjsko ogrožajočih bolezni, poznih zapletov sladkorne bolezni, virusa HIV ali aktivnega hepatitisa. Prejemniki morajo biti tudi socialno in
psihološko stabilni. Pomembno je tudi, da nimajo fiksirane pljučne hipertenzije, drugega
aktivnega vnetja, pljučnega infarkta in ledvične odpovedi.
Primerni dajalci
Dajalec naj bi bil mlajši od 50 let. Če sumimo, da ima ishemično bolezen srca, je potrebna
tudi koronarografija, hemodinamsko mora biti stabilen, ne sme imeti virusa HIV, niti aktivnega hepatitisa. Možganska smrt mora biti potrjena od neodvisne komisije.
Operativni poseg
Poseg izvajata sočasno dve ekipi, ena pri prejemniku in druga pri dajalcu. Ekipi sta v stalni
komunikaciji, ki je posebno pomembna, če odvzem poteka v drugem oddaljenem kraju.
Pri presaditvi srca sta pomembna skladnost krvnih skupin ter razmerje med telesno težo
in višino, tako da telesna teža prejemnika ne presega darovalčeve za več kot 20–25 odstotkov.
Odvzem dajalčevega srca
Pri odvzemu moramo paziti na zaščito srčne mišice. Z aortno stiskalko pretisnemo ascendentno aorto, srce pa ustavimo in zaščitimo z 1,5 ali 2 litroma kardioplegične raztopine.
Ob tem v perikardialno vrečo vlivamo mrzlo fiziološko raztopino, s čimer ohlajamo srčno
mišico in tako zmanjšamo presnovo celic (Slika 19).

Slika 19: Odvzem dajalčevega srca

Pri odvzemu srca moramo paziti na dolžino spodnje in zgornje votle vene, ki ju potrebujemo pri implantaciji, ob sočasnem odvzemu pljuč pa odvzamemo samo delno levi preddvor
(Slika 20).
61

Slika 20: A – rezanje pljučnih ven, če sočasno ni odvzema pljuč;
B – črtkane linije kot mesta rezanja velikih žil

Srce nato skrbno pripravimo, posebno če pričakujemo, da bo transport trajal več kot dve
uri. Po posebnem protokolu srce vstavimo v eno, nato v drugo in tretjo vrečko, ki jih pred
tem napolnimo z mrzlo fiziološko raztopino. Nato tako zaščiten organ položimo v torbo
z ledom (Slika 21).

Slika 21: Pravilna priprava odvzetega srca za transport
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Čas t. i. hladne ishemije, kar pomeni čas, ki je pretekel od trenutka pretisnjenja aorte pri
darovalcu do reperfuzije (popuščanja stiskalke) pri prejemniku, naj ne bi presegal štiri in
pol ali pet ur.
Sočasno druga ekipa pripravlja prejemnika, tako da se prejemnik pripravi na presaditev in
začne z zunajtelesnim krvnim obtokom. Ob prihodu v operacijsko dvorano se preveri stanje dajalčevega srca, šele nato pa se pristopi k odstranitvi prejemnikovega srca (Slika 22).

Slika 22: Perikardialna votlina po odstranitvi prejemnikovega srca. Leva slika prikazuje
pripravo za presaditev po Shumwayjevi tehniki, desna pa po bikavalni.

Tradicionalna tehnika šivanja anastomoz po Shumwayju, pri kateri se je najprej šival levi
preddvor dajalčevega srca na levi preddvor prejemnikovega, nato desni preddvor, pljučna
arterija in nato še aorta, se je zadnje čase nekoliko spremenila (Slika 23 in Slika 24).

Slika 23: Začetek šivanja levega preddvora dajalčevega srca
na levi preddvor prejemnikovega srca
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Slika 24: Šivanje desnega preddvora dajalčevega srca
na desni preddvor prejemnikovega srca

Danes se bolj uporablja t. i. bikavalna tehnika, pri kateri se namesto desnega preddvora
anastomozirata zgornja in spodnja votla vena (Slika 25).

Slika 25: Bikavalna tehnika anastomoziranja srca

Ugotovili so, da pri klasični tehniki (Shumway) pride do disfunkcije sinusnega vozla, preddvorne braditahiaritmije v zgodnjem pooperativnem obdobju. Ob tem se je pojavila tudi
potreba po stalnih srčnih spodbujevalnikih pri 4–15 odstotkih prejemnikov. Dolgotrajnejše
posledice so bile asinhrono krčenje dajalčevega in prejemnikovega preddvora in ob tem še
intraluminalna protruzija preddvorne anastomoze. Opazili so tudi pogostejše insuficience
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trikuspidalne zaklopke v poznem pooperativnem obdobju. Zaradi vsega naštetega je bikavalna tehnika danes po vsem svetu standardna tehnika presaditve srca.
Imunosupresivno zdravljenje začnemo že pred operativnim posegom in ga nadaljujemo
tudi med posegom, bolnik pa ga prejema do konca življenja. Po končanem šivanju anastomoz srce običajno po popustitvi aortne stiskalke in reperfuziji začne takoj utripati. Če
ritem ni pravilen (fibrilacija, undulacija), srce defibriliramo. Ko je bolnik hemodinamsko
stabilen, postopoma zmanjšujemo zunajtelesni obtok, konvertiramo heparin in odstranimo
kanile. Ko je hemostaza popolna, zapremo prsni koš in bolnika premestimo v izoliran prostor s posebnim osebjem zaradi zmanjšanja možnosti prenašanja okužb.
Z opazovanjem srčne funkcije (monitor, ultrazvok srca – ECHO, CO), krvnimi preiskavami
in po potrebi endomiokardialnimi biopsijami skušamo zgodaj ugotoviti morebitno zavrnitveno reakcijo. Bolnik po operaciji prejema imunosupresivno zdravljenje po ustaljenem
protokolu, ob čemer je tveganje za različne okužbe seveda zelo veliko.
Pooperativna nega
Osnovni problemi bolnika s presajenim srcem so akutna zavrnitvena reakcija, vaskulopatija
na presajenem srcu ter vnetja.
Tveganje za nastanek zavrnitvene reakcije je največje prve tri mesece po operaciji, pri
čemer ima 84 odstotkov bolnikov s stalnim imunosupresivnim zdravljenjem vsaj eno epizodo zavrnitve. Tveganje drastično pada po šestih mesecih od presaditve, tako da je po 18
mesecih možnost popolne zavrnitve samo še 3-odstotna.
Vaskulopatija je žilna bolezen, ki zajema vse žile na presajenem srcu; vključuje tudi vene.
Ta bolezen vodi k zapori svetline žil. Značilno je progresivno difuzno ožanje svetline koronarnih arterij z vraščanjem gladkih mišičnih celic. Vzroki za to so različni – od imunoloških
faktorjev do ostalih vzrokov, kot so čas hladne ishemije, starost, spol in že prisotna ishemična bolezen srca pri dajalcu. Pomembni so tudi nekateri dejavniki pri prejemniku: hiperlipidemija, hipertenzija, okužba s CVM in imunosupresija. Vaskulopatija je osnovni vzrok
smrti po prvem letu od presaditve in osnovni dejavnik, ki omejuje dolgotrajno preživetje
bolnikov s presaditvijo srca. Incidenca variira od 10–50 odstotkov prvo leto do 50–90 odstotkov po petih letih od presaditve. Letno izvajanje koronografij pri transplantiranih bolnikih ni primerna metoda prevencije in kontrole zaradi nastanka difuznih in koncentričnih
poškodb žilne stene. Dokazan je pozitivni učinek znižanja vrednosti lipidov v krvi. Edino
dokončno zdravljenje vaskulopatije je retransplantacija srca, katere problem je omejeno
število dajalcev in manjše preživetje bolnikov (48 odstotkov prvo leto).
Kronično imunosupresivno zdravljenje naredi prejemnike dovzetnejše za različna vnetja.
Od tega je 45 odstotkov bakterijskih, 40 odstotkov virusnih, ostalo pa so glivična vnetja
in protozoji. Največ bakterijskih okužb je prvi mesec po presaditvi, virusnih drugi in tretji
mesec, po šestem mesecu pa se tveganje za okužbe drastično zmanjšuje. Najpogostejši vir
okužb so pljuča in kri.
Bolniki s presajenim srcem naj ne bi bili cepljeni z živimi virusi. Ob vseh posegih, ki bi lahko
povzročili bakteriemijo, morajo biti antibiotično zaščiteni proti bakterijskemu endokarditisu.
Preživetje bolnikov s končno srčno odpovedjo se iz dneva v dan počasi podaljšuje. Ob že
dodelani presaditvi srca se pojavljajo nova in učinkovitejša zdravila ter mehanske (VAD
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– umetni prekati) in biološke (ksenotransplantacija) možnosti oziroma dopolnitve omejenemu številu darovalcev organov.

Sklep
Različne naprave za mehansko podporo srcu danes omogočajo neprimerljivo daljše preživetje bolnikov s pokardiotomijskim ali poinfarktnim kardiogenim šokom. Poznamo mehansko podporo do poprave funkcije srca, podporo do presaditve srca in podporo do
vstavitve trajne implantirane mehanske podpore.
Bolniki s končno srčno odpovedjo lahko danes ob mehanski podpori dočakajo primernega
dajalca. Tisti, ki niso primerni za presaditev, pa imajo možnost bistvenega izboljšanja
kakovosti življenja in večletno podaljšanje preživetja.
Danes pri presaditvi srca pričakujemo 70-odstotno petletno preživetje in 50-odstotno
desetletno preživetje, kar je popolnoma neprimerljivo z drugimi oblikami zdravljenja iste
skupine bolnikov.
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DEPRESIJA PRI BOLNIKIH Z ISHEMIČNO KARDIOMIOPATIJO
Peter Kapš
Zasebna psihiatrična ordinacija,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

Uvod
Depresija je najpogostejša psihiatrična bolezen, njena življenjska prevalenca pa je približno 16-odstotna. Kljub pogostnosti je velikokrat neprepoznana in nezdravljena, še posebno kadar se njeni simptomi prepletajo s simptomi drugih bolezni.
Veliko raziskav kaže na povezave med razvojem koronarne bolezni srca in depresijo, ki je
zmeren do močan napovedni dejavnik prihodnjih koronarnih dogodkov, na primer smrtnosti. Patofiziološki mehanizmi, odgovorni za povezavo depresije in koronarne bolezni
srca, so slabo poznani. Depresija pri telesno bolnem vpliva na bolnikovo doživljanje telesne bolezni, njegovo sodelovanje pri zdravljenju, na kakovost življenja in bolnikovo socialno vlogo.
Depresija pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo zahteva pozornost, prepoznavanje,
usmerjeno obravnavo in ustrezno zdravljenje. Depresijo zdravimo z zdravilnimi učinkovinami in s psihoterapevtskimi tehnikami, med katerimi sta najpogostejši vedenjsko-kognitivna in interpersonalna. Med zdravili imamo največ izkušenj z antidepresivi tipa selektivnih zaviralcev ponovnega privzema serotonina (SSRI), ki imajo dokazano antidepresivno
učinkovitost in dober srčno-žilni varnostni profil.

Simptomatika depresije pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo
Glavna simptoma depresije sta depresivno razpoloženje in pomanjkanje interesa ali ugodja. Drugi pomembni simptomi so motnje spanja, teka in spolnih funkcij, motnje pozornosti, izguba motivacije, pomanjkanje energije, utrudljivost, občutki krivde, obup, psihomotorična zavrtost ali nemir in samomorilno vedenje.
Klinična slika depresije, ki se pojavlja skupaj z drugo telesno boleznijo, je lahko neznačilna, ko so v ospredju razdražljivost namesto potrtosti in napadalno vedenje namesto
zavrtosti, povečana impulzivnost ter zloraba alkohola. Simptomi depresije in kroničnih
telesnih bolezni se pogosto prekrivajo, na primer bolečina, utrujenost, izguba energije,
pomanjkanje teka in hujšanje, motnje spanja in tesnoba.
Ob naštetem so stališča zdravnikov, da je depresivnost normalen psihološki odziv na resno
bolezen, podcenjevanje vpliva depresije na izid telesne bolezni in bolnikov način izražanja
čustev s telesnimi namesto psihološkimi pojmi ter dodatni razlogi, ki nas lahko v diagnostičnem razmišljanju zavedejo, tako da še poslabšajo možnost spoznavanja in zdravljenja.
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Povezava med depresijo in koronarno boleznijo srca
Depresija je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca. Poveča umrljivost bolnikov
s stabilno koronarno boleznijo srca in bolnikov po miokardnem infarktu v primerjavi z
nedepresivnimi bolniki s tema bolezenskima stanjema. Najenostavnejša razlaga pravi, da
depresija zmanjša motivacijo bolnika za vzdrževanje skrbi za svoje zdravje. Depresivni bolniki so manj telesno aktivni, niso pozorni na zdravo prehrano, ne jemljejo predpisanih
zdravil, več kadijo, in tako povečujejo tveganje za razvoj koronarne bolezni srca. Poznamo
tudi zanimivejše razlage patofizioloških mehanizmov, odgovornih za to povezavo, so pa
slabo poznani in jih je več.
Ena od njih je hiperaktivnost osi med hipotalamusom, hipofizo in skorjo nadledvične žleze,
kjer gre pravzaprav za stresni odgovor, povečanje vrednosti holesterola in trigliceridov ter
zvišanje krvnega tlaka zaradi povečanega izločanja kortikosteroidov, kar vodi v okvare
žil.
Povečana agregacija trombocitov pri depresiji je morda pomembna pri okluziji koronarnih
žil. Depresivni bolniki z ishemično kardiomiopatijo imajo povečano trombocitno reaktivnost, ki je morda eden od mehanizmov nastanka neželenih koronarnih dogodkov.
Opazovali so tudi vlogo vnetja. Depresija lahko spodbudi vnetna stanja pri bolnikih s koronarno boleznijo srca, in obratno, vnetje pri bolnikih s koronarno boleznijo srca lahko
spodbudi depresijo. Vnetni citokini imajo izrazit učinek na možganski in periferni serotoninski sistem ter zaključujejo zanko med možgani in imunskim sistemom.
Zmanjšana variabilnost srčne frekvence je neodvisni dejavnik tveganja za srčne aritmije
in srčno smrt. Depresivni bolniki imajo spremembe v tonusu simpatikusa, motnje srčnega
ritma, zvišano srčno frekvenco v mirovanju, njeno zmanjšano variabilnost in spremembe
v elektrofiziologiji prekata.

Zdravljenje depresije pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo
Če depresija poteka hkrati s telesno boleznijo, lahko nezdravljena vpliva na slabo sodelovanje bolnika pri zdravljenju sočasne bolezni, podaljša trajanje bolnišničnega zdravljenja
in poveča smrtnost. Raziskava Milanija s sodelavci ugotavlja, da so depresivni simptomi
močan napovedni dejavnik pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo, skoraj tako močan
kot vrednost iztisne frakcije levega prekata, zato sta obravnava in zdravljenje depresije pri
bolnikih z ishemično kardiomiopatijo nujna za izboljšanje celokupnega preživetja.
Ko zdravljenje osnovne telesne bolezni ni dovolj uspešno v smislu ublažitve depresivne
simptomatike ali pa osnovne telesne bolezni ne moremo etiološko zdraviti, lahko začnemo
specifično antidepresivno zdravljenje – zdravljenje z antidepresivi in psihoterapijo.
Med vrstami psihoterapevtskih tehnik pri zdravljenju depresivnih bolnikov s telesno boleznijo literatura najpogosteje omenja kognitivno-vedenjsko terapijo. Raziskava ENRICHD
je pokazala, da je bila ta terapija učinkovita pri depresivnih bolnikih po miokardnem infarktu, ni pa zmanjšala verjetnosti neželenih srčnih dogodkov. Pri nas to psihoterapevtsko
tehniko izvajajo klinični psihologi in psihiatri, šolani kognitivno-vedenjski psihoterapevti,
tako ambulantno kot v bolnišnicah.
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Neželeni učinki starih tricikličnih antidepresivov so še vedno pogost razlog za strah in odpor do zdravljenja depresije z zdravili. Raziskave z antidepresivi tipa selektivnih zaviralcev
ponovnega privzema serotonina (SSRI) kažejo učinkovitost in varnost v zdravljenju depresivnih bolnikov s koronarno boleznijo srca. Največ podatkov je za sertralin (raziskava SADHART) pri bolnikih po miokardnem infarktu, kjer se je zdravilo izkazalo za varno in dobro
prenosljivo. Incidenca resnih neželenih srčno-žilnih dogodkov se je zmanjšala v primerjavi
s skupino, zdravljeno s placebom. Sertralin z zaviranjem trombocitne aktivacije ščiti pred
miokardnim infarktom, v trombocitih pa zavira znotrajcelično mobilizacijo kalcija in podaljšuje čas krvavitve. Omenjena raziskava ENRICHD je pokazala, da se je pri depresivnih
bolnikih po infarktu ob sočasnem zdravljenju s kognitivno terapijo in antidepresivi SSRI
pomembno zmanjšalo tveganje za smrt ali ponovni miokardni infarkt.
Pri zdravljenju depresije upoštevamo tri faze zdravljenja: akutno, ki običajno traja od 6 do
12 tednov, nadaljevalno (od 4 do 9 mesecev) in vzdrževalno (eno ali več let). Na začetku
zdravljenja, dokler antidepresivi ne začnejo polno delovati, bolnikom pogosto predpišemo
še anksiolitik za ublažitev tesnobe in nespečnosti, na primer alprazolam ali lorazepam,
ki pa ju po izboljšanju teh simptomov opustimo. Pri uvedbi antidepresiva SSRI začnemo
običajno s polovičnim odmerkom prvi teden zaradi pogostih neželenih učinkov (navzea,
prebavne motnje), na primer s 25 mg sertralina. Če ni neželenih učinkov, odmerek po tednu dni podvojimo. Če bolnik zdravilo zadovoljivo prenaša, vendar po 4 ali 6 tednih ni zadovoljivega učinka, lahko odmerek povečamo postopoma do 200 mg dnevno oziroma pri
drugih antidepresivih do njihovega največjega odmerka. Če ni izboljšanja ali so neželeni
učinki neprenosljivi, zamenjamo antidepresiv, pri tem pa ocenimo bolnikovo sodelovanje
pri zdravljenju, jemanje predpisanih zdravil in morebitne druge dejavnike. Izogibamo se
kombinacijam antidepresivov zaradi večjega tveganja za interakcije in neželene učinke.

Sklep
Depresija se pogosto pojavlja z drugimi telesnimi boleznimi, tudi z ishemično kardiomiopatijo. Resnost sočasne bolezni povečuje tveganje za resnost depresije tako zaradi psiholoških kot tudi patofizioloških mehanizmov, depresija pa poveča tveganje za neželene srčnožilne dogodke, tudi smrtnost. Prepoznava, zgodnja diagnoza in zdravljenje depresije so
morda med najpomembnejšimi dejavniki v klinični obravnavi koronarne bolezni srca.
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RASILEZ ®

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH Previdnostni ukrepi in
opozorila:
ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
RASILEZ® (aliskiren)

Oblika in sestava:

Filmsko obložene tablete, ki vsebujejo 150
mg oziroma 300 mg aliskirena.

Terapevtska indikacija:
Zdravljenje esencialne hipertenzije.

Odmerjanje:

Priporočeni odmerek zdravila Rasilez je 150
mg enkrat dnevno. Pri bolnikih, katerih krvni
tlak ni urejen v zadostni meri, je mogoče
odmerek zvišati na 300 mg enkrat dnevno.

Kontraindikacije:

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali
katerokoli pomožno snov. Drugo in tretje
trimesečje nosečnosti. Sočasna uporaba
aliskirena in ciklosporina, ki je zelo močan
zaviralec P-gp, oziroma drugih močnih
zaviralcev P-gp (kinidina, verapamila) je
kontraindicirana.

Pri bolnikih, ki prejemajo druga zdravila, ki
zavirajo sistem renin-angiotenzin (RAS), in/
ali pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem
ledvic in/ali s sladkorno boleznijo je v
času zdravljenja z aliskirenom zvečano
tveganje za hiperkaliemijo. Previdnost je
potrebna pri uporabi aliskirena pri bolnikih z
resnim kongestivnim srčnim popuščanjem
(funkcijskih razredov III-IV po klasifikaciji
Newyorškega združenja za srce (New York
Heart Association [NYHA]). V primeru hude
ali persistentne driske je treba zdravljenje
z zdravilom Rasilez prekiniti. Pri bolnikih
s hudim pomanjkanjem natrija in/ali
hipovolemijo lahko po uvedbi zdravljenja z
zdravilom Rasilez pride do simptomatske
hipotenzije. Pomanjkanje natrija in/
ali hipovolemijo je treba odpraviti pred
aplikacijo zdravila Rasilez ali pa je treba
zdravljenje uvajati pod strogim zdravniškim
nadzorom. Zaradi pomanjkanja podatkov o
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varnosti zdravila Rasilez pri hipertenzivnih
bolnikih s hudo okvaro ledvic, je pri teh
bolnikih potrebna previdnost. Pri bolnikih
z enostransko ali obojestransko stenozo
ledvične arterije oziroma bolnikih s stenozo
ledvične arterije v primeru solitarne ledvice
o uporabi zdravila Rasilez ni podatkov. Pri
sočasni uporabi z zmernimi zaviralci P-gp,
kot je ketokonazol, potrebna previdnost.
Zdravila Rasilez ne smete uporabljati v prvem
trimesečju nosečnosti oziroma pri ženskah,
ki načrtujejo nosečnost. Uporaba zdravila
Rasilez ni priporočena za matere, ki dojijo.

Neželeni učinki:

Medsebojno delovanje z
drugimi zdravili in druge
oblike interakcij:

Novartis Europharm Limited,
Wimblehurst Road Horsham,
West Sussex, RH12 5AB,
Velika Britanija

Pri sočasni uporabi aliskirena s ketokonazolom ali z drugimi zmernimi zaviralci P-gp (itrakonazolom, klaritomicinom, telitromicinom,
eritromicinom, amiodaronom) je potrebna
previdnost. Pri uvedbi in prilagajanju
zdravljenja s furosemidom je pripročljivo

spremljanje učinkov, da ne bi uporabljali
premajhnih odmerkov v stanjih volumske
preobremenitve. Previdnost je potrebna pri
sočasni uporabi kalija in diuretikov, ki varčujejo kalij. Grenivkinega soka se ne sme jemati
skupaj z zdravilom Rasilez.
Pogosti: driska; občasni: izpuščaj; redki/
resni: angioedem. Labolatorijski izvidi: znižanje vrednosti hemoglobina in hematokrita,
zvišanje vrednosti kalija v serumu.

Imetnik dovoljenja za
promet:

Režim izdaje:

Samo na zdravniški recept.

Opomba:

Pred predpisovanjem preberite celoten
Povzetek glavnih značilnosti zdravila.

RAS-AD3-04/09-SI

1. DIREKTNI RENINSKI INHIBITOR
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Indikacija Hiperlipidemija. Odmerjanje Priporočeni začetni odmerek je 10 mg na
dan. Največji dnevni odmerek je 80 mg. Kontraindikacije Preobčutljivost za katero
koli sestavino zdravila. Aktivna jetrna bolezen. Nepojasnjeno stalno povečanje
vrednosti serumskih transaminaz. Obolenja skeletnih mišic. Nosečnost in dojenje.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Sočasno
jemanje atorvastatina in ciklosporina, antibiotikov (eritromicina, klaritromicina,
kvinupristina in dalfopristina), proteaznih zaviralcev, derivatov fibrične kisline
ali niacina, azolnih antimikotikov ali nefazodona lahko poveča koncentracijo
atorvastatina v serumu, zaradi česar se lahko pojavi miopatija. Bolnike, ki sočasno

jemljejo atorvastatin in digoksin ali varfarin, je treba spremljati. Med jemanjem
atorvastatina se je treba izogibati pitju grenivkinega soka. Neželeni učinki Večina
bolnikov atorvastatin dobro prenaša. Najpogostejše so prebavne težave, glavobol,
mišične bolečine in motnje spanja. Pomemben, a zelo redek sklop neželenih učinkov
predstavlja miopatija, ki se kaže kot mišične bolečine, mišična oslabelost in povečana
vrednost mišične frakcije CK. Način izdajanja zdravila Na zdravniški recept. Oprema
30 in 90 filmsko obloženih tablet po 10 mg, 20 mg in 40 mg atorvastatina. Datum
priprave besedila April 2009.
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Atoris – zanesljiv
partner v vsakdanji
klinični praksi

Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Objavljen je tudi na www.krka.si.
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Edino protiishemiËno zdravilo,
ki hkrati zmanjπa pojavnost MI
in izboljπa kakovost življenja.1
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNA»ILNOSTI ZDRAVILA

Procoralan® 5 mg: filmsko obložena tableta, Procoralan® 7.5 mg: filmsko obložena tableta. Sestava: Procoralan® 5 mg - filmsko
obložena tableta vsebuje 5 mg ivabradina (kar ustreza 5,390 mg ivabradinijevega klorida). Procoralan® 7.5 mg - filmsko obložena
tableta vsebuje 7,5 mg ivabradina (kar ustreza 8,085 mg ivabradinijevega klorida). Pomožne snovi: laktoza monohidrat, magnezijev
stearat (E 470 B), koruzni škrob, maltodekstrin, brezvoden koloidni silicijev dioksid (E 551), hipromeloza (E 464), titanov dioksid
(E 171), makrogol 6000, glicerol (E 422), magnezijev stearat (E 470 B), rumeni železov oksid (E 172), rdeËi železov oksid (E 172).
Delovanje: Procoralan je specifiËno zdravilo za zniževanje srËne frekvence. Procoralan selektivno in specifiËno zavira tok If v srcu,
ki ureja spontano diastoliËno depolarizacijo v sinusnem vozlu in srËno frekvenco. UËinki v srcu so specifiËni za sinusni vozel, brez
delovanja na Ëase intraatrijskega, atrioventrikularnega ali intraventrikualrnega prevajanja, ali na kontraktilnost miokarda ali repolarizacijo prekatov. Indikacija: SimptomatiËno zdravljenje kroniËne stabilne angine pektoris pri bolnikih z normalnim sinusnim ritmom,
pri katerih so blokatorji receptorjev beta kontraindicirani ali jih ne prenašajo. Odmerjanje in naËin uporabe: Za razliËna odmerjanja
so na voljo filmsko obložene tablete, ki vsebujejo 5 in 7,5 mg Procoralan-a. ObiËajni priporoËeni zaËetni odmerek Procoralan-a je
po 5 mg dvakrat na dan, med obroki. Po treh do štirih tednih zdravljenja lahko odmerek poveËate na 7,5 mg dvakrat na dan glede
na terapevtski odziv. »e se med zdravljenjem srËna frekvenca vztrajno znižuje pod 50 utripov na minuto med mirovanjem ali Ëe
bolniki doživljajo simptome, povezane z bradikardijo, kot so omotica, utrujenost ali hipotenzija, morate odmerek titrirati navzdol,
vkljuËno do možnega odmerka po 2,5 mg dvakrat na dan (po eno polovico 5-mg tablete dvakrat na dan). Zdravljenje morate
prekiniti, Ëe srËna frekvenca pod 50 utripov na minuto ali simptomi bradikardije vztrajajo. Kontraindikacije: preobËutljivost za
Procoralan ali katerokoli pomožno snov, srËna frekvenca med mirovanjem pod 60 utripov na minuto pred zdravljenjem, kardiogeni
šok, akutni miokardni infarkt, huda hipotenzija (< 90/50 mm Hg), hudo jetrno popušËanje, sindrom bolnega sinusa, sinoatrijski blok,
bolniki s srËnim popušËanjem III. do IV. razreda po funkcijski razvrstitvi Newyorškega društva za srce (NYHA), potreba po srËnem
spodbujevalniku, nestabilna angina pektoris, atrioventrikularni blok 3. stopnje, kombinacija z moËnimi zaviralci citokroma P450
3A4, kot so azolski antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol), makrolidnimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin peroralno, josamicin,
telitromicin), zaviralci proteaze virusa HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon, noseËnost in dojenje. Interakcije: SoËasno jemanje
ni priporoËljivo; zdravila, ki podaljšujejo interval QT: na primer kinidin, dizopiramid, bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron ali na primer
pimozid, ziprazidon, sertindol, meflokin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, eritromicin intravensko. SoËasni uporabi srËnožilnih in
nesrËnožilnih zdravil, ki podaljšujejo interval QT, se morate ob ivabradinu izogibati, saj se podaljšanje intervala QT lahko poslabša
z zniževanjem srËne frekvence. SoËasno jemanje moËnih zaviralcev citokroma P450 3A4, kot so azolski antimikotiki (ketokonazol,
itrakonazol), makrolidnimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin peroralno, josamicin, telitromicin), zaviralci proteaze virusa HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon, je kontraindicirano. Previdnostni ukrepi: Bolniki s hipotenzijo. Podatki pri bolnikih z blago do zmerno
hipotenzijo so omejeni, zato morate pri njih ivabradin uporabljati previdno. Atrijska fibrilacija - srËne aritmije, ni dokazov o tveganju
(prevelike) bradikardije ob vrnitvi na sinusni ritem pri sprožanju farmakološke kardioverzije pri bolnikih, ki jemljejo ivabradin. Toda
ker ni obsežnejših podatkov, razmislite o neurgentni kardioverziji z enosmernim tokom v 24 urah po zadnjem odmerku ivabradina.
Uporabi ivabradina se moramo izogibati pri bolnikih, ki imajo prirojeni sindrom podaljšanega intervala QT ali jemljejo zdravila, ki ga
podaljšujejo. Uporaba pri bolnikih z zmernim jetrnim popušËanjem; pri uporabi ivabradina pri bolnikih z zmernim jetrnim popušËanjem morate biti previdni. Uporaba pri bolnikih s hudim ledviËnim popušËanjem; pri uporabi ivabradina pri bolnikih s hudim ledviËnim
popušËanjem (oËistkom kreatinina < 15 ml/min) morate biti previdni. Neželeni uËinki: OËesne bolezni: pojavi svetlikanja (fosfeni):
opaža jih 14,5 % bolnikov in opisujejo jih kot prehodno poveËanje svetlosti na omejenem podroËju vidnega polja. ObiËajno jih sprožajo nenadna nihanja jakosti svetlobe. Fosfeni se veËinoma pojavljajo v prvih dveh mesecih zdravljenja in nato se lahko veËkrat
ponovijo. Fosfeni so bili na splošno blage do zmerne jakosti. Vsi fosfeni so ponehali med zdravljenjem ali po njem, in sicer veËina
med zdravljenjem (77,5 %). Manj kot 1 % bolnikov je zaradi fosfenov spremenilo svojo vsakdanjo rutino ali prekinilo zdravljenje.
Zamegljen vid. SrËne bolezni: bradikardija: 3,3 % bolnikov, zlasti v prvih 2 do 3 mesecih po uvedbi zdravljenja. 0,5 % bolnikov je
doživelo hudo bradikardijo s 40 utripov na minuto ali manj, atrioventrikularni blok 1. stopnje, ventrikularne ekstrasistole, palpitacije,
supraventrikularne ekstrasistole. Bolezni prebavil: slabost, zaprtje, diareja. Splošne težave: glavobol, veËinoma v prvem mesecu
zdravljenja, omotica, vrtoglavica, dispneja, mišiËni krËi. Preiskave: hiperurikemija, eozinofilija, poveËanje kreatinina v krvi. NaËin izdajanja: Samo na zdravniški recept. Oprema: Zloženka z 28, 56 tabletami zdravila Procoralan 5 mg in zloženka z 28, 56 tabletami zdravila Procoralan 7,5 mg. Rok uporabnosti:
3 leta. Izdeluje: Les Laboratoires Servier Industrie, Francija. Podrobnejše informacije
so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet z zdravilom: Servier Pharma d.o.o., Pot
k sejmišËu 33, 1231 Ljubljana-»rnuËe, tel.: 01/563 48 11, faks: 01/563 48 29.

MI - miokardni infarkt; SF - srËna frekvenca
1. Fox K, et al. Lancet. 2008;372:807-816.
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