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PREDGOVOR
Koronarna bolezen ostaja pri nas in v svetu vodilni vzrok za smrt. Delež starejših ljudi v
prebivalstvu je vsako leto večji in pri teh ljudeh ugotavljamo tudi več dejavnikov tveganja
za razvoj aterosklerotičnih bolezni, zato je bolnikov vsako leto več. Zadnja tri leta so se
uveljavila nova spoznanja o poteku bolezni in različnih patofizioloških mehanizmih, ki pri
posameznem bolniku povzročijo njemu lasten potek bolezni.
V medicini sta običajno postavljena dva cilja zdravljenja – izboljšati prognozo in kakovost
življenja bolnikov. Sodobno zdravljenje koronarne bolezni, podprto z dokazi raziskav, objavljenih zadnja tri leta, pa postavlja pred zdravnika še tretji cilj – zmanjšanje potrebe
za invazivne preiskave in posege. Pri tistih bolnikih, pri katerih je bilo tako zdravljenje
potrebno, smo zdravniki še bolj strogo zavezani k natančnemu zdravljenju aterosklerotičnega procesa v žilju bolnika, z vztrajanjem pri spremembi načina življenja in doslednem
uveljavljanju zdravljenja z zdravili v odmerkih, ki so dokazali svojo učinkovitost.
V zborniku so zbrani prispevki, ki predstavljajo novosti pri zdravljenju bolnikov s koronarno boleznijo.
Člani organizacijskega odbora smo prepričani, da mora biti obravnava kronične koronarne bolezni na posvetu klinično usmerjena. Interaktivni prikaz primerov je korak naprej v
našem prizadevanju, da bi zdravniki lažje usvojili nova spoznanja in pridobili znanje za
vsakodnevno delo s temi bolniki.
V imenu organizacijskega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo prispevkov in
sodelovanje na posvetu, za skrbno opravljeno delo pa recenzentoma.
Podjetjem Krka, MSD, Lek, Novartis, Servier, Pfizer, Sanofi Aventis, Berlin Chemie smo hvaležni za podporo, brez katere ne bi bilo tega posveta.

Iztok Gradecki
Matjaž Bunc

V Novem mestu, 5. aprila 2010
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ZDRAVLJENJE KORONARNE BOLEZNI SKOZI ČAS
Peter Rakovec
Univerzitetni klinični center, Klinični oddelek za kardiologijo,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Albert Fleckenstein, ki je leta 1991 za svoje odkritje kalcijevih antagonistov prejel Einsteinovo nagrado, se spominja, kako so mu novembra 1963 predstavili dve zanimivi učinkovini. Ena od njiju, tedaj še brez imena, je bila verapamil. Fleckenstein je preučil delovanje
te učinkovine in ugotovil, da selektivno zavira transsarkolemski vtok kalcijevih ionov skozi
počasne kanalčke. Kritizira tiste, ki v novejšem času skušajo tem zdravilom nadeti ime
zaviralci kalcijevih kanalčkov, saj njihova (popolna) blokada ni združljiva z življenjem. V
Knollovih laboratorijih so leta 1968 sintetizirali še galopamil, v Bayerjevih pa naslednje
leto nifedipin, prvi dihidropiridinski kalcijev antagonist.
Čeprav je bilo delovanje verapamila pojasnjeno, so se navade predpisovanja tega zdravila
spreminjale. Najprej je zdravilo veljajo kot kardioprotektivno in so ga predpisovali v majhnem odmerku navadno skupaj s kardiotonikom; take so bile tudi reklame proizvajalca
(»Isoptin in Talusin«). Nato so ga uporabljali še posebno kot antiaritmik za nadprekatne
tahikardije in ekstrasistolije. Sledilo je obdobje, ko so veliko govorili in pisali o koronarnih
spazmih. Verapamil je tedaj prihajal vedno bolj v uporabo kot antianginozum. Na prihod
nifedipina na naš trg je bilo treba čakati precej dlje. Zdravilo so pričakovali z veliko nestrpnostjo, a se je medtem zanimanje za vazospastično komponento angine pektoris že vrnilo v stvarne meje. Poročila o možni povezavi med zdravljenjem s kalcijevimi antagonisti in
večjim pojavljanjem malignih obolenj so zanetila val nemira in nezaupanje do teh zdravil.
Poznejša poročila so to povezavo zanikala. V Slovenijo je tedaj prišel profesor Messerli, da
je pojasnil zadevo in razblinil pomisleke o uporabi kalcijevih antagonistov.
Bolniki s hujšimi oblikami angine pektoris so dobivali tudi t. i. tritirno zdravljenje z zdravili:
organskimi nitrati, zaviralci receptorjev beta in dihidropiridinskimi kalcijevimi antagonisti.
Postalo pa je jasno, da dajanje več zdravil, ki vsa delujejo hemodinamično, privede do
meje, ko dodatnega izboljšanja ni več pričakovati. Trimetazidin, zdravilo, ki deluje metabolično, tako da izboljša miokardni izkoristek glukoze z zaviranjem presnove maščobnih
kislin, je bilo razvito že v šestdesetih letih preteklega stoletja, k nam pa je prišlo razmeroma pozno. Čeprav so že zaviralci receptorjev beta deloma delovali zoper angino pektoris
z zmanjševanjem srčne frekvence, so več pozornosti namenjali zniževanju krvnega tlaka
in zmanjševanju kontraktilnosti. Pozornost k zmanjševanju srčne frekvence je pritegnilo
pred nekaj leti registrirano zdravilo ivabradin, ki deluje antianginozno samo z zmanjšanjem frekvence, s čimer tudi izdatneje podaljšuje diastolo.
Pri zdravljenju miokardnega infarkta so v šestdesetih letih uporabljali heparin, na začetku
sedemdesetih let pa je zavladal terapevtski nihilizem in bolnik z infarktom razen zdravljenja z analgetiki ni dobil ničesar. Pozneje so uvedli aspirin in vrnil se je heparin. Sledilo
je obdobje fibrinolitičnega zdravljenja, ki je smrtnost zaradi srčnega infarkta prepolovilo
(1). Hkrati so raziskave kazale, da je tudi po infarktu potrebno zdravljenje z nekaterimi
zdravili, še posebno statini, zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci adrenergičnih
receptorjev beta.
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Pri koronarni bolezni nastajajo mehanske ovire za pretok krvi v obliki zožitev in zapor
arterijske svetline. Zato pri hujših oblikah te bolezni zdravljenje z zdravili ni dovolj učinkovito in do izboljšanja brez neposrednega mehanskega posredovanja ne more priti.
Za prikaz zožitev in zaporo koronarnega vejevja je potrebna koronarografija, ki jo je prvi
izvedel Mason Sones na clevelandski kliniki leta 1958. Na isti kliniki je René Favaloro izvedel prvo kirurško aortno-koronarno premostitev maja 1967.
V Sloveniji je koronarografije začel izvajati Ivo Obrez. Svojo zdravniško pot je začel v Novem mestu. Po preselitvi v Ljubljano je uvedel angiografije. Začel je renalne arteriografije
in pri tem sodeloval z urologom Rakovcem (2). O prvih izvedenih koronarografijah je poročal leta 1969 (3). K delu je pritegnil kardiologe Antona Jagodica, Boruta Pusta in Andreja Cijana, kmalu smo se pridružili še drugi. Miro Košak in njegovi sodelavci so na podlagi te
diagnostike bolnikom premoščali koronarne zožitve z aortno-koronarnimi obvodi (1971),
pozneje (1973) so začeli uporabljati tudi notranjo prsno arterijo (4). Na začetku je bil pri
operacijah omejitveni dejavnik fibrilatorni zastoj, ki je zahteval zelo hitro delo in omejeval
število obvodov. Od uvedbe kardioplegije operacije lahko potekajo brez časovne stiske,
tako da je mogoče izvesti optimalni program operacije. Z letom 1996 se je začela razvijati
kardiokirurgija tudi v Mariboru, leta 2004 je bil ustanovljen še tretji center, v Izoli.
Začetnik perkutane transluminalne angioplastike je bil nemški zdravnik Andreas Grüntzig,
ki je ta poseg prvič izvedel leta 1977 v Zürichu. Prvo balonsko dilatacijo koronarne arterije je pri nas opravil Ivo Obrez skupaj s kardiologom Miranom Kendo januarja 1981. Pri
tem je žal uvidel, da obstoječa rentgenska aparatura ne dopušča varnega dela. Zato je ta
dejavnost za nekaj let zastala, nekatere bolnike pa so naši zdravniki spremljali na kardiološko kliniko v Bad Neustadt an der Saale, kjer so se lahko tudi seznanjali z novostmi na
tem področju. Po nabavi novega rentgenskega aparata leta 1986, še bolj pa po odprtju
novega kateterizacijskega laboratorija leta 1995 se je intervencijska kardiologija zelo razmahnila. Zelo zgodaj, prej kot v mnogih centrih v tujini, se je v Ljubljani začelo aktivno
intervencijsko zdravljenje srčnega infarkta. To zdravljenje je smrtnost zaradi infarkta ponovno prepolovilo (5). Začetki tega zdravljenja pri nas segajo v pozna devetdeseta leta,
leta 2000 je bil to prevladujoči in 2001 uveljavljeni način zdravljenja. Za to imata zasluge
predvsem tedanji vodja kateterizacijskega laboratorija Andrej Cijan in njegov naslednik
Darko Zorman, seveda pa tudi njuna sodelavca Igor Kranjec in Radovan Starc. Pozneje se
je pridružilo še več zdravnikov, na katerih ramenih je danes ta dejavnost. Pri organizaciji
te dejavnosti je bistveno pripomoglo sodelovanje oddelka za intenzivno interno medicino
pod vodstvom Matije Horvata in Marka Noča. Slednji je vpeljal sistem hitrega dostopa
bolnika z infarktom do intervencijskega posega v Sloveniji. Od leta 2003 je 24-urna pripravljenost za te posege tudi v Mariboru. S tem je lahko vsak bolnik v Sloveniji, ki pravočasno
poišče pomoč, deležen interventnega zdravljenja srčnega infarkta.

Literatura
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NOVOSTI V PREVENTIVI SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI
Zlatko Fras1, Borut Jug2
1
Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška 7/VII, 1000 Ljubljana
2
Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška 7/VI, 1000 Ljubljana

Uvod
Smoter sodobne srčno-žilne preventive je preprečevanje nastanka, razvoja in zapletov ateroskleroze. Sestoji iz ocenjevanja ogroženosti, prepoznavanja in obvladovanja dejavnikov
tveganja, zagotavljanja ustrezne (farmakološke) sekundarnopreventivne zaščite pri bolnikih z izraženo aterosklerozo ter rehabilitacije obolelih posameznikov.
Ateroskleroza kljub skokovitemu napredku v (invazivnem in farmakološkem) obvladovanju njenih zapletov ostaja glavni vzrok za srčno-žilno obolevnost in umrljivost. Gre za
napredujočo bolezen, ki privede do kliničnih (simptomatskih) oblik, ki bodisi zahtevajo
agresivne intervencije (akutni koronarni dogodki) bodisi agresivnemu zdravljenju niti niso
dobro dostopne (nenadna srčna smrt ali možganska kap). Zato poskušamo aterosklerozo
prepoznati v zgodnjih fazah bolezni ter preprečevati njeno napredovanje – toliko bolj
agresivno, kolikor bolj je ogrožen ali prizadet posamezen bolnik.
Ocenjevanje ogroženosti še vedno temelji na kliničnih podatkih. Med zelo ogrožene prištevamo vse bolnike z izraženo aterosklerozo koronarnih, možganskih ali perifernih arterij, bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1 ali 2 (z mikroalbuminurijo) ter vse posameznike
brez (simptomatske) ateroskleroze, ki imajo več kot 5-odstotno 10-letno tveganje za srčno-žilno smrt (izračunano po točkovniku SCORE) ali več kot 20-odstotno 10-letno tveganje
za (vse, tudi neusodne) srčno-žilne dogodke (izračunano po Framingamskem točkovniku). Oba izračuna ogroženosti upoštevata starost, spol in kajenje ter najpomembnejša in
zdravljenju najbolj dostopna dejavnika tveganja, tj. raven holesterola in vrednost krvnega
tlaka. Slovenske smernice prednostno priporočajo Framinghamski točkovnik, ker na njem
temelji nacionalni program primarne preventive srca in žilja, pa tudi računalniški programi
za udejanjanje preventivnih programov na primarni ravni zdravstvene oskrbe.
Pri zmerno ogroženih posameznikih lahko oceno dopolnimo s funkcijskimi in slikovnimi
preiskavami (ultrazvočna preiskava karotidnega žilja, računalniškotomografski prikaz koronarnih kalcinacij, določanje togosti oz. hitrosti pulznega vala arterij) oziroma z laboratorijskimi označevalci tveganja (še posebno visokoobčutljiva C-reaktivna beljakovina).
Obvladovanje dejavnikov tveganja
Obvladovanje dejavnikov tveganja vedno vključuje nefarmakološke, pri zelo ogroženih
posameznikih pa tudi farmakološke ukrepe. Odločitev o farmakološkem ukrepanju temelji na izraženosti posameznega dejavnika tveganja (glejte Tabelo 1) in celokupni ogroženosti. Relativne koristi farmakološkega ukrepanja (relativno zmanjšanje tveganja) so sicer
primerljive pri vseh posameznikih, absolutno zmanjšanje tveganja pa je najbolj očitno pri
najbolj ogroženih posameznikih, ki jih evropske smernice prepoznavajo kot prednostno
10

usmeritev klinične preventive, zato jim ob nefarmakoloških navadno ponudimo tudi farmakološke ukrepe (1).
Nefarmakološki ukrepi
Prehrana in prehranski dodatki. Priporočila v smernicah poudarjajo pomen raznolike
prehrane sredozemskega tipa (1), ki temelji na zvečani vsebnosti mono- in polinenasičenih
maščob, večji vsebnosti sadja in zelenjave (več kot 400 g dnevno), zmanjšanem vnosu soli
(manj kot 6 g dnevno) in zmernem uživanju alkohola (več kot 2 enoti pri moških oziroma
manj kot 1 enoto pri ženskah). Dodajanje maščobnih kislin omega 3 je zaenkrat potrjeno
le pri bolnikih v prvih dveh letih po srčnem infarktu, dodajanje antioksidantnih vitaminov
in folatov pa se v prospektivnih raziskavah ni izkazalo za učinkovito (2).
Kajenje. Vsem posameznikom priporočamo opustitev kajenja, lahko jim ponudimo tudi
farmakološko podporo. Nikotinski pripravki omogočajo dolgotrajno vzdržnost pri 12 odstotkih, bupropion pri 35 odstotkih, vareniklin pa pri 50 odstotkih kadilcev (2).
Telesna vadba. Vsem posameznikom svetujemo vsaj 30 minut zmerne telesne vadbe
dnevno (ki podaljša preživetje brez srčno-žilnih zapletov za 1,3–3,5 leta) (1), bolnikom
po srčnem infarktu, s simptomi angine pectoris in/ali s srčnim popuščanjem pa svetujemo
nadzorovano telesno vadbo v okviru programov rehabilitacije, ki zmanjša celokupno umrljivost za približno 20–25 odstotkov (2).
Arterijska hipertenzija (3)
Krvni tlak je med vrednostma 115/70 in 170/100 mmHg bolj ali manj premočrtno povezan
s srčno-žilnim tveganjem, zato vsem posameznikom, ki nimajo optimalnega krvnega tlaka
(tj. manj kot 120/80 mmHg), svetujemo ustrezne spremembe življenjskega sloga (še posebno zmanjšanje telesne teže, omejitev soli in alkohola). Uvedbo antipertenzijskih zdravil
narekuje celokupna ogroženost, ki poleg izraženosti arterijske hipertenzije upošteva še
druge dejavnike tveganja in prisotnost sladkorne bolezni, prizadetost tarčnih organov
(EKG- ali ultrazvočne znake hipertrofije levega prekata, zadebelitev intime medije karotidnih arterij, zvečano hitrost pulznega vala, mikroalbuminurijo oziroma moteno delovanje
ledvic) ter prisotnost koronarne, možganskožilne ali periferne arterijske bolezni in/ali srčnega popuščanja.
Koristi zdravljenja z zdravili so po navadi povezane s stopnjo zniževanja krvnega tlaka,
zato so antihipertenzijska zdravila enakovredna, priviligiranje posameznih skupin zdravil
pa je povezano predvsem s pridruženimi boleznimi. Do zaviralcev receptorjev beta smo zaradi njihove povezanosti s pridobivanjem telesne teže, neugodnimi spremembami v profilu krvnih maščob in tveganja za razvoj sladkorne bolezni sicer zadržani pri posameznikih
s presnovnim (metaboličnim) sindromom. Pri bolnikih po srčnem infarktu in pri bolnikih
s srčnim popuščanjem pa so temelj kardioprotektivnega zdravljenja, zato jim specifične
smernice (2) pri teh skupinah bolnikov dajejo prednost. Zaviralci renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema so prav tako povezani z ugodnejšim potekom koronarne bolezni (še
posebno v zgodnjem obdobju po srčnem infarktu), so temeljno zdravilo pri srčnem popuščanju in okrnjeni sistolični funkciji levega prekata, zmanjšajo mikroalbuminurijo, proteinurijo in ledvično odpovedovanje pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zato imajo prednost
pri teh skupinah bolnikov.
Motena presnova krvnih maščob (dislipidemije) (1)
Dislipidemije so najpomembnejši dejavnik tveganja za aterosklerotično žilno bolezen in
njeno napredovanje (še posebno v koronarnih arterijah); zato je glavni smoter obvladova11

nja dislipidemij preprečevanje srčno-žilnih dogodkov, ki so premočrtno povezani z ravnjo
holesterola. Cilj obvladovanja dislipidemij zato ostaja doseganje ciljnih vrednosti holesterola LDL, pri čemer velja splošno pravilo Čim nižje, tem bolje.
V primarni preventivi si prizadevamo doseči raven celokupnega holesterola nižje od 5
mmol/l in holesterola LDL nižje od 3 mmol/l, odločitev o uvedbi zdravil pa je odvisna predvsem od celokupne ogroženosti (izjema so bolniki z družinsko hiperholesterolemijo, kjer
so ravni celokupnega holesterola običajno višje od 8 mmol/l, ravni holesterola LDL pa višje
od 6 mmol/l).
V klinični preventivi (tj. pri bolnikih z izraženo koronarno, možganskožilno ali periferno
aterosklerozo, pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 ali 2 z mikroalbuminurijo ter pri
posameznikih s 5- ali večodstotnim 10-letnim tveganjem za srčno-žilno umrljivost po točkovniku SCORE oziroma 20- ali večodstotnim 10-letnim tveganjem za srčno-žilne dogodke
po Framinghamskem točkovniku) so ciljne vrednosti strožje: manj kot 4,5 mmol/l (manj
kot 4,0 mmol/l, če je le možno) za celokupni holesterol oziroma manj kot 2 mmol/l (manj
kot 2,0 mmol/l, če je le možno) za holesterol LDL. Ob upoštevanju skromne učinkovitosti
prehrambnih sprememb (do največ 15 odstotkov znižanja ravni holesterola LDL v hospitalnem oziroma 5 odstotkov v domačem okolju) lahko ciljne vrednosti v klinični preventivi
pri večini bolnikov navadno dosežemo le z uvedbo zdravil.
Zaviralci HMG-CoA reduktaze (statini) učinkovito znižajo raven celokupnega holesterola
in holesterola LDL, poleg tega pa dokazano zmanjšajo pojavnost srčno-žilnih dogodkov,
zato so prednostna zdravila za obvladovanje dislipidemij pri ogroženih bolnikih. Akutni
koronarni dogodek bolnika takoj umesti v skupino z največjim tveganjem, ki bo ciljne
vrednosti holesterola dosegla predvsem s statini, zato jih navadno priporočamo vsem bolnikom. Evropske in slovenske smernice (1, 2) se sicer ne opredelijo do vrste in odmerka
statina – drugače kot ameriške, ki na podlagi raziskave PROVE-IT (4) priporočajo uvedbo
atorvastatina 80 mg –, ampak priporočajo ukrepanje, s katerim lahko dosežemo ciljne
vrednosti holesterola LDL. S tem niso vzele v zakup samo pričakovane učinkovitosti zdravljenja z največjim odmerkom statina, ampak tudi tveganje za neželene učinke (ki je povezano z manjšo zavzetostjo za zdravljenje) ter finančne zmogljivosti posameznih (večinoma
javnih) zdravstvenih sistemov v Evropi.
Posameznikom, ki samo s statinom ne dosežejo ciljnih vrednosti holesterola LDL, lahko (ob
statinu) ponudimo še ezetimib 10 mg dnevno (za katerega še ni na voljo izsledkov o učinkovitosti v preprečevanju srčno-žilnih dogodkov) ali nikotinsko kislino 2000 mg dnevno z
laropiprantom. Zvišanje ravni HDL ostaja sekundarni cilj zdravljenja dislipidemij; raziskave
s torcetrapibom, ki naj bi z zvišanjem ravni HDL zmanjšal srčno-žilno umrljivost, so namreč
predčasno zaključili zaradi zvečane umrljivosti ob aktivnem zdravljenju.
Udejanjanje preventivnih ukrepov v klinični praksi
Smernice opozarjajo na nezadovoljivo udejanjanje dokazano učinkovitih ukrepov v klinični praksi (5), zato po zgledu anglosaških držav priporočajo oblikovanje strukturiranih
programov klinične preventive.
Programi klinične preventive so namenjeni zgodnjemu prepoznavanju ateroskleroze, celostnemu ocenjevanju ogroženosti, obvladovanju dejavnikov tveganja in zagotavljanju
ustrezne sekundarnopreventivne zaščite pri bolnikih z izraženo aterosklerozo ter rehabilitaciji obolelih posameznikov. Dokazano izboljšajo urejenost dejavnikov tveganja in zvečajo ustrezno predpisovanje zdravil, s tem pa izboljšajo kakovost življenja ter zmanjšajo ce12

lokupno umrljivost (HR 0,90 s 95-odstotnim razponom zaupanja 0,79–0,99) in pogostnost
sprejemov v bolnišnico (HR 0,84 s 95-odstotnim razponom zaupanja 0,76–0,94) (6).
Tabela 1: Cilji in ciljne vrednosti* pri obvladovanju dejavnikov tveganja

Dejavnik tveganja

Cilj/ciljna vrednost
Populacijska preventiva

Klinična preventiva**

Kajenje

popolna in trajna vzdržnost

popolna in trajna vzdržnost

Prehrana

sredozemski tip prehrane
(nenasičene maščobe, sadje in
zelenjava >400
g/dan, omejitev vnosa soli,
zmerno uživanje alkohola)

sredozemski tip prehrane
(nenasičene maščobe, sadje
in zelenjava >400 g/dan,
omejitev vnosa soli, zmerno
uživanje alkohola)

Telesna teža - indeks telesne
mase (ITM)

<25 kg/m2

<25 kg/m2

Telesna dejavnost

30 minut zmerne aerobne
vadbe na dan

individualno***

Krvni tlak

<140/90 mmHg

<130/80 mmHg

Krvni sladkor

<6 mmol/l

<6 mmol/l, HbA

Celokupni hol.

<5 mmol/l

<4,0 mmol/l

LDL

<3 mmol/l

<2,0 mmol/l

HDL

>1,1 mmol/l pri moških,
>1,3 mmol/l pri ženskah

>1,1 mmol/l pri moških,
>1,3 mmol/l pri ženskah

Trigliceridi

<1,7 mmol/l

<1,7 mmol/l

Krvne
maščobe

1C

<6,5 %

*Gre za orientacijske, arbitrarno določene vrednosti, ki so v pomoč pri odločitvi o zdravljenju asimptomatskih posameznikov in simptomatskih bolnikov, ob čemer moramo vedno upoštevati celokupno ogroženost (izračunano s Framinghamskim točkovnikom ali točkovnikom SCORE) ali izraženost srčno-žilnih bolezni (koronarne, možganskožilne
in/ali periferne ateroskleroze), prisotnosti sladkorne bolezni (in mikroalbuminurije) ter prizadetosti tarčnih organov
zaradi arterijske hipertenzije.
**Klinična preventiva: 1) srčno-žilna bolezen (sekundarna preventiva), 2) sladkorna bolezen (tipa 1 ali 2) z mikroalbuminurijo, 3) več kot 5-odstotno 10-letno tveganje za srčno-žilno smrt po točkovniku SCORE oziroma več kot
20-odstotno 10-letno tveganje za srčno-žilne dogodke po Framinghamskem točkovniku
***Bolnikom po akutnem koronarnem sindromu, z vztrajnimi simptomi angine pektoris in srčnim popuščanjem
ponudimo strukturiran program telesne vadbe v okviru celostne rehabilitacije.
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NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU STABILNE ANGINE PEKTORIS
Iztok Gradecki
Odsek za kardiologijo, Interni oddelek, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

Zdravljenje stabilne angine pektoris lahko razdelimo na akutno in dolgotrajno zdravljenje. Pri akutnem zdravljenju dosežemo s kratkodelujočim nitratnim preparatom olajšanje
stenokardije, lahko preprečimo stenokardijo pred pričakovanim naporom in tako izboljšamo telesno zmogljivost. Z dolgotrajnim zdravljenjem dosežemo izboljšanje prognoze z
zmanjšanjem napredovanja aterosklerotične bolezni koronarnih arterij, z zmanjšanjem
števila zapletov kronične koronarne bolezni (akutni miokardni infarkt, nestabilna angina pektoris), števila revaskularizacij srca, izboljšamo kakovost življenja bolnikov z zmanjšanjem števila in jakosti stenokardij ter izboljšamo njihovo preživetje. V dolgotrajnem
zdravljenju, pogosto do konca življenja, uporabljamo antiagregacijska zdravila, zdravila
za zdravljenje zvišanih ravni maščob v krvi, zaviralce angiotenzinske konvertaze, zaviralce
receptorjev angiotenzina, zdravila, ki zmanjšujejo srčno frekvenco, zaviralce kalcijevih kanalčkov, nitrate in trimetazidin.

Antiagregacijska zdravila
Aspirin
Aspirin inhibira ciklooksigenazo (COX-1) in nastanek tromboksana ter ostaja temeljno
zdravilo za farmakološko preprečevanje nastanka tromboze v lumnu arterije. Aspirin v
majhnem odmerku, 75 mg dnevno, pri bolnikih s stabilno angino pektoris povzroči manjšo
incidenco akutnega miokardnega infarkta, srčne smrti in možganske kapi. Odmerek zdravila lahko prilagodimo glede na razmerje med terapevtskim učinkom zdravila in njegovimi gastrointestinalnimi neželenimi učinki, vendar se zdi, da je optimalen antiagregacijski
odmerek zdravila med 75 in 150 mg na dan.
Tienopiridini
Klopidogrel in tiklopidin sta tienopiridina, ki delujeta kot nekompetitivna antagonista
za adenozindifosfatna (ADP) receptorska mesta s podobnim antiagregacijskim učinkom
kot aspirin. Klopidogrel v odmerku 75 mg dnevno je učinkovitejši v primerjavi z aspirinom pri preprečevanju zapletov aterosklerotične bolezni arterij pri bolnikih z zelo velikim
tveganjem, še posebno pri bolnikih z boleznijo arterij v zgornjih okončinah. Kombinacija
aspirina in klopidogrela ni potrjena kot učinkovitejša pri bolnikih s stabilno angino pektoris. Učinkovitost tiklopidina je potrjena pri možganski kapi in perkutanih posegih na
koronarnem žilju. Z zdravilom niso opravili večjih kliničnih raziskav, ki bi opravičile njegovo uporabo pri bolnikih s stabilno angino pektoris. Tiklopidin ima razne neželene učinke,
najpomembnejši pa je tveganje pri 1-2 odstotkih zdravljenih za razvoj nevtropenije in
trombocitopenije.
Dipiridamol se pri bolnikih s stabilno angino pektoris ne priporoča zaradi majhne antiagregacijske učinkovitosti in tveganja za poslabšanje simptomov angine pektoris, ki jo lahko povzroči fenomen kraje oziroma preusmeritve pretoka krvi v dele že dobro prekrvljene
srčne mišice.
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Antikoagulantna zdravila (varfarin ali trombinski zaviralci) niso indicirana za zdravljenje
stabilne angine pektoris.
Zdravila za zdravljenje zvišanih ravni maščob v krvi
Zdravljenje s statini zmanjša število zapletov oziroma dogodkov, kot so akutni miokardni
infarkt, srčna smrt in nestabilna angina pektoris, ter umrljivost bolnikov z aterosklerotično boleznijo arterij za 20-30 odstotkov. Raziskava, ki bi zajela le bolnike s stabilno angino pektoris, še ni bila opravljena. Zdravljenje s statini prinaša več koristi, kot jih uspemo
razložiti le z znižanjem ravni holesterola LDL, in zdi se, da je to posledica pleotropnega
učinka statinov.
Če bolnik ne doseže želenih vrednosti maščob v krvi, kombiniramo statine z drugimi zdravili za zniževanje ravni maščob v krvi, kot so ezetimib, fibrati in nikotinska kislina. Pri
bolnikih z nizko ravnjo holesterola HDL in višjimi vrednostmi trigliceridov se odločimo za
kombinacijo statinov in fibratov ali nikotinske kisline.
Zaviralci angiotenzinske konvertaze (IACE)
Koristi zdravljenja z IACE imajo predvsem bolniki po prebolelem miokardnem infarktu z
oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata in iztisnim deležem, nižjim od 40 odstotkov.
Nedavne raziskave so pri bolnikih brez oslabljene sistolične funkcije levega prekata dokazale ugoden učinek, zato je zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze priporočeno
vsem bolnikom s stabilno angino pektoris.
Zaviralci receptorjev angiotenzina (ZRA)
Raziskav, ki bi bile opravljene z ZRA pri bolnikih s samo stabilno angino pektoris, ni. Glede
na podatke raziskav, ki so zajele bolnike s koronarno boleznijo, lahko s temi zdravili zdravimo bolnike z znano koronarno boleznijo in pridruženo hipertenzijo, srčnim popuščanjem, po miokardnem infarktu z oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata, sladkorno
boleznijo, ko je zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze indicirano, vendar jih
bolniki ne prenašajo.
Zdravila, ki zmanjšujejo srčno frekvenco
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (ZARB) in nedihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov so temeljna zdravila za zmanjševanje srčne frekvence. Znano je, da ima
približno dve tretjini bolnikov kljub zdravljenju z različnimi zdravili za preprečevanje stenokardij dve stenokardiji na teden. Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta so zdravilo
prve izbire za zdravljenje bolnikov s stabilno angino pektoris. ZBAR kompetitivno inhibirajo vezavo kateholaminov na receptorje β1, β2 in β3. Raziskave pri bolnikih, zdravljenih
s temi zaviralci po prebolelem miokardnem infarktu, so pokazale 30-odstotno zmanjšanje
tveganja za srčno-žilno umrljivost ali ponovni miokardni infarkt. Na podlagi teh podatkov so sklepali, da zaviralci adrenergičnih receptorjev beta delujejo zaščitno pri bolnikih s
stabilno koronarno boleznijo. Analiza raziskav za zmanjšanje umrljivosti je pokazala nepomembne razlike pri akutnem zdravljenju z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta. Pri
dolgotrajnem zdravljenju z njimi kot delu sekundarne preventive teh bolnikov so ugotovili 24-odstotno relativno zmanjšanje tveganja za umrljivost.
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Ivabradin
Veliko raziskav je pokazalo povezavo med zvečano srčno frekvenco in umrljivostjo zaradi
vseh srčno-žilnih vzrokov pri vseh prebivalcih in bolnikih s koronarno boleznijo. Ta povezava je bila neodvisna od drugih dejavnikov tveganja za umrljivost. Ivabradin je prvi v skupini zdravil, ki delujejo predvsem na sinusni vozel z blokado toka If, kjer zavira spontano
depolarizacijo in zato zmanjša srčno frekvenco. Manjša srčna frekvenca vodi do boljšega
polnjenja prekatov, daljšega časa koronarne perfuzije in zmanjšane porabe kisika v srčni
mišici. Zmanjšanje srčne frekvence lahko tako zmanjša simptome stabilne angine pektoris
ter se doseže brez pomembnega negativnega inotropnega učinka in ostalih učinkov, ki se
pojavijo pri zdravljenju z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta. Običajni neželeni učinki
so sinusna bradikardija in prehodne motnje vida. Ivabradin nima pomembnih interakcij
z drugimi zdravili, kot so zaviralci angiotenzinske konvertaze, zaviralci receptorjev angiotenzina, varfarin, amiodaron, antiagregacijska zdravila, zdravila za zdravljenje zvišanih
ravni maščob v krvi, digoksin in diuretiki. Ivabradin je enako učinkovit kot atenolol pri
bolnikih s stabilno angino pektoris za izboljšanje nastopa ishemije srčne mišice.
Raziskava BEAUTIFUL je dokazala, da je ivabradin pomembno zmanjšal število hospitalizacij zaradi usodnega ali neusodnega miokardnega infarkta in števila koronarnih revaskularizacij pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo, zmerno disfunkcijo levega prekata in
srčno frekvenco, večjo od 70 na minuto.
Z ivabradinom lahko zdravimo bolnike s s stabilno angino pektoris, ki imajo normalen
sinusni ritem, še posebno tiste, pri katerih je zdravljenje z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta kontraindicirano ali teh zdravil ne prenašajo. Zdravimo lahko tudi tiste, ki
imajo kljub zdravljenju z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta veliko srčno frekvenco
v mirovanju.
Nedihidropiridinske zaviralce kalcijevih kanalčkov (diltiazem and verapamil), ki
zmanjšujejo srčno frekvenco, lahko uporabimo za zdravljenje kot alternativo za zaviralce
adrenergičnih receptorjev beta pri bolnikih brez srčnega popuščanja, ki zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta ne prenašajo.
Zaviralci kalcijevih kanalčkov
Delujejo z blokado kalcijevih kanalčkov v mišičnih celicah srca in žilnih sten, kar povzroči
vazodilatacijo, poveča koronarni pretok in zmanjša porabo kisika srčne mišice. Nedihidropiridinski antagonisti kalcija imajo še dodaten učinek – zmanjšajo srčno frekvenco.
Randomizirane klinične raziskave, ki so primerjale zaviralce kalcijevih kanalčkov in zaviralce adrenergičnih receptorjev beta, so pokazale, da so prvi običajno tako učinkoviti kot
drugi pri lajšanju stabilne angine pektoris in povečanju napora, ki je potreben za pojav
ishemije ali stenokardije.
Kratkodelujoči dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov pri bolnikih s koronarno
boleznijo niso pokazali izboljšanja prognoze, pri bolnikih z miokardnim infarktom in nestabilno angina pektoris pa je kratkodelujoči nifedipin povzročil povečano umrljivost, ki
je bila odvisna od velikosti odmerka zdravila. Zdravljenje s kratkodelujočim zaviralcem
kalcijevih kanalčkov kot monoterapija se odsvetuje.
Dolgodelujoči dihidropiridinski zaviralci kalcijevih kanalčkov se lahko varno uporabljajo
pri bolnikih, ki ob zdravljenju potrebujejo manj posegov na koronarnem žilju. Zdravljenje
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z njimi ne vpliva na zmanjšanje umrljivosti, miokardni infarkt, refraktorno angino, možgansko kap in srčno popuščanje.
Nitrati
So veno- in arteriodilatatorji. Zmanjšajo porabo kisika z zmanjšanjem volumna levega prekata in arterijskega tlaka z zmanjšanjem polnitve levega prekata. Vazodilatacijski učinek
na epikardialnih arterijah in kolateralnem žilju izboljša oskrbo s kisikom srčne mišice. Klinični učinek nitratov je predvsem viden pri izboljšanju simptomov, npr. z zmanjšanjem jakosti stenokardije, zmanjšanjem njihovega števila, boljšo telesno zmogljivostjo in podaljšanjem časa, ki je pri naporu potreben za pojav ishemije. Kratkodelujoči nitratni preparati
se uporabljajo za lajšanje stenokardij. Delovati začnejo v nekaj minutah in delujejo največ
30 minut. Nitrati se uporabljajo tudi v dolgodelujoči obliki za preventivo stenokardij pri
bolnikih s stabilno angino pektoris. Če uporabljamo nitratne preparate nenehno dlje časa,
to lahko privede do tolerance, ki jo lahko deloma preprečimo, če zdravljenje z nitrati
prekinemo vsakih 812 ur. Veliko bolnikov ima ob nitratih glavobole, ki jih lahko delno
preprečimo s počasno titracijo odmerka. Nitratnih preparatov ne smemo uporabljati pri
bolnikih s hipertrofično obstruktivno kardiomiopatijo, pri bolnikih s hudo aortno stenozo
in pri tistih, ki jemljejo sildenafil. Nitrati so zelo učinkovito zdravilo za lajšanje simptomov
angine pektoris, v dosedanjih raziskavah pa ni nobenih dokazov o morebitnem vplivu nitratnih preparatov na izboljšanje preživetja bolnikov s stabilno angino pektoris.
Trimetazidin
Inhibira encim 3-KAT (3-ketoacil-CoA-tiolazo) v miokardnih celicah. Tako se metabolizem
teh celic optimizira z zamenjavo energetskega substrata namesto oksidacije maščobnih
kislin z oksidacijo glukoze, kar je učinkovitejša pot nastanka adenozintrifosfata. V ishemičnih razmerah je količina proizvedenega ATP v miokardu odvisna predvsem od oksidacije
glukoze. Trimetazid deluje kot zaviralec oksidacije prostih maščobnih kislin, kar prek piruvatdehidrogenaze omogoči večjo oksidacijo glukoze. Izboljšani metabolizem privede do
zmanjšanja stopnje acidoze v srčni mišici in izboljšanja krčljivosti.
V metaanalizi rezultatov raziskav s trimetazidom pri bolnikih s stabilno angino pektoris so
pokazali, da je pri preprečevanju in zdravljenju stenokardij trimetazid vsaj tako učinkovit
kot nitratni preparati, hkrati pa je povezan z manj neželenimi učinki. Metabolni učinki trimetazida so še posebno pomembni pri koronarnih bolnikih, ki imajo oslabljeno sistolično
funkcijo levega prekata.
Podatkov o morebitnem vplivu trimetazida na smrtnost in obolevnost bolnikov s stabilno
angino pektoris še ni na voljo. Trimetazid je zdravilo, ki lajša simptome angine pektoris in
izboljša krčljivost miokarda, zato ga je priporočljivo uporabljati pri bolnikih s koronarno
boleznijo in oslabljeno funkcijo levega prekata. Zmanjša uporabo nitratov ter je varen
in učinkovit pri bolnikih z erektilno disfunkcijo. Pri bolnikih s stabilno angino pektoris
omogoča lajšanje simptomov in zdravljenje z zaviralci PDE5 erektilne disfukcije. Zdravilo
lahko uporabljamo kot monoterapijo ali v kombinaciji z drugimi zdravili, ki zmanjšujejo
ishemijo srčne mišice.
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Priporočila za farmakološko zdravljenje, ki izboljša prognozo bolnikov s stabilno
angino pektoris
Aspirin 75 mg dnevno pri vseh bolnikih, če ni kontraindiciran
Klopidogrel kot alternativno zdravilo za vse, ki ne morejo biti zdravljeni z aspirinom
Zaviralci angiotenzinske konvertaze pri bolnikih s koronarno boleznijo in drugo
indikacijo za zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze (arterijska hipertenzija,
srčno popuščanje, oslabljena sistolična funkcija levega prekata, po prebolelem
miokardnem infarktu, bolniki s sladkorno boleznijo)
Zaviralci angiotenzinske konvertaze pri vseh bolnikih s koronarno boleznijo in
ohranjeno sistolično funkcijo
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta pri bolnikih po prebolelem miokardnem
infarktu ali s srčnim popuščanjem (bisoprolol, carvedilol, metoprolol)
Statini pri vseh bolnikih s koronarno boleznijo
Statini v velikih odmerkih za bolnike z velikim tveganjem
Ezetemib kot dodatno zdravljenje pri bolnikih, ki ne dosežejo ciljnih vrednosti
Fibrati ali nikotinska kislina kot dodatno zdravljenje ob zdravljenju s statini za
znižanje ne-LDL-frakcij holesterola

Priporočila za farmakološko zdravljenje, ki olajša simptome in/ali zmanjša ishemijo pri bolnikih s stabilno angino pektoris
Kratkodelujoči nitroglicerin za akutno olajšanje stenokardije in pred pričakovanim
naporom
Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta: titrirajte odmerek glede na simptome in
srčno frekvenco
Če zdravljenje z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta ni možno, poskusite
monoterapijo z:
1. nedihidropiridinskimi zaviralci kalcijevih kanalčkov
2. dolgodelujočimi nitrati
3. ivabradinom
Če monoterapija z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta ni dovolj, dodajte:
1. dolgodelujoči dihidropiridinski zaviralec kalcijevih kanalčkov
2. ivabradin
Trimetazidin (dodajte k ostalim zdravilom/zamenjajte enega od zdravil)
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NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU ISHEMIČNE KARDIOMIOPATIJE
Bojan Vrtovec
Program za napredovalo srčno popuščanje in presaditve srca,
Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Uvod
Pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu sta razvoj in napredovanje ishemične
kardiomiopatije povezana s preoblikovanjem levega prekata (angl. remodelling), ki je pomembna tarča zdravljenja. Preprečevanje preoblikovanja levega prekata z ustaljeno shemo zdravil (zaviralci renin-angiotenzinskega sistema, zaviralci receptorjev beta, zaviralci
aldosterona) je povezano z boljšo prognozo bolnikov z ishemično kardiomiopatijo. Kljub
temu pa pri precejšnjem deležu bolnikov preoblikovanje levega prekata napreduje in vodi
v napredovalo srčno popuščanje. Ker sta obolevnost in umrljivost bolnikov z napredovalim
srčnim popuščanjem zelo visoki, se razvija vedno več novih pristopov zdravljenja, katerih
cilj je pravočasna zaustavitev preoblikovanja levega prekata.

Statini
Poleg zniževanja ravni holesterola imajo statini tudi številne pleiotropne učinke, ki delujejo neposredno na srčno mišično tkivo. Med najbolje opredeljenimi pleiotropnimi učinki
je spodbujanje NO-sintaze (sinteze dušikovega oksida), ki je povezano z zmanjševanjem
hipertrofije levega prekata (1). V kliničnih raziskavah je bilo zdravljenje s statini povezano
z zaviranjem preoblikovanja levega prekata pri bolnikih z zgodnjo fazo ishemične kardiomiopatije, pri bolnikih z napredovalo stopnjo bolezni pa ni imelo dodatnega pozitivnega
učinka na smrtnost (2).
Nitrični oksid
Nitrični oksid deluje z aktivacijo cikličnega gvanozin monofosfata, tako da zavira apoptozo in reperfuzijsko poškodbo v ishemičnih predelih miokarda. Opisani mehanizmi so
povezani tudi z zmanjševanjem hipertrofije in zaviranjem preoblikovanja levega prekata,
zato bi bilo lahko zdravljenje z nitričnim oksidom nova strategija za izboljšanje delovanja
srca pri ishemični kardiomiopatiji (3).
Antioksidanti
Preoblikovanje levega prekata po miokardnem infarktu je posledica škodljivega delovanja prostih radikalov, ki jih tvorijo NADPH-oksidaza, ksantinoksidaza in metaloproteinaze.
Zaviranje teh encimov je bilo na predkliničnih modelih povezano z bistvenim izboljšanjem
funkcije levega prekata, pri kliničnih raziskavah pa je v ospredju predvsem ugoden vpliv
zaviranja ksantinoksidaze pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo in zvišanimi vrednostmi sečne kisline (4).
Neoangiogeneza
Akutna faza miokardnega infarkta je povezana s povečanjem koronarne neoangiogeneze zaradi sproščanja VEGF (vaskularnega endotelijskega rastnega faktorja) in angiopoetina-2, v kronični fazi ishemične kardiomiopatije pa je neoangiogeneza zavrta, kar vodi do
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okvare koronarne mikrocirkulacije, motene krčljivosti in preoblikovanja levega prekata.
Klinične raziskave kažejo, da je presaditev matičnih celic CD34+ v subakutni fazi po miokardnem infarktu in pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo povezana s sekrecijo zelo
velikih količin neoangiogenetskih rastnih faktorjev, ki vodijo do neovaskularizacije in preprečijo preoblikovanje levega prekata (5).
Sklep
Poleg uveljavljenih načinov zdravljenja ishemične kardiomiopatije je na voljo več novih terapevtskih pristopov, ki lahko dodatno izboljšajo prognozo pri posameznih bolnikih, sicer
neodzivnih na standardno zdravljenje. Terapevtsko mesto opisanih metod v širši populaciji
bolnikov z ishemično kardiomiopatijo pa bo bolje opredeljeno po večjih prospektivnih
randomiziranih kliničnih raziskavah.
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NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU Z ANTIARITMIKI
Igor Zupan
Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uvod
Antiaritmiki so zdravila, ki jih uporabljamo pri tahikardnih motnjah ritma. Delujejo na
posamezne dele prevodnega sistema srca. Glavno delovanje antiaritmikov skupine I je zaviranje hitrega vtoka natrijevih ionov. Antiaritmiki pa lahko delujejo tudi proaritmično in
tako povzročijo hujšo motnjo ritma od tiste, zaradi katere so bili predpisani. Zato je treba
biti pri predpisovanju teh zdravil previden, njihovo delovanje pa kontrolirati.
Včasih so verjeli, da lahko z zmanjšanjem pogostnosti prekatnih motenj srčnega ritma z
antiaritmiki pri bolnikih po srčnem infarktu podaljšujemo življenje. Velike raziskave so to
ovrgle, saj je uporaba antiaritmikov celo pomembno povečala umrljivost (raziskava CAST)
(1). Antiaritmike še vedno uporabljamo za preprečevanje atrijskih aritmij (atrijske fibrilacije in atrijske undulacije), ni pa jasno, kako preprečevanje omenjenih aritmij vpliva na
preživetje (2-3). Pri bolnikih s prekatnimi motnjami srčnega ritma še vedno uporabljamo
antiaritmike za preprečevanje prekatnih aritmij in s tem nenadne srčne smrti, vendar le pri
nekaterih strukturnih boleznih srca. Pri prekatnih aritmijah večinoma uporabimo varnejši
način zdravljenja, to je vsaditev kardioverterja/defibrilatorja (ICD).

Antiaritmiki in atrijska fibrilacija
Antiaritmiki so pomemben dejavnik pri obravnavi atrijske fibrilacije. Lahko jih uporabljamo kot premedikacijo pred kardioverzijo, ob kardioverziji ali po njej s ciljem preprečevati
ponovitev aritmije. Če se epizode atrijske fibrilacije ponavljajo po dveh ali treh kardioverzijah, je smiselno pristopiti k strategiji nadzora srčne frekvence. Če so konverzije neuspešne, bolnik pa je izrazito simptomatski, je smiselno zdravljenje z ablacijami. Skupna
lastnost antiaritmikov, ki jih trenutno uporabljamo, je, da nobeden od njih v celoti ne
zadovoljuje potreb, ima omejeno učinkovitost in precej slabo toleranco oziroma varnostni
profil (Tabela 1).
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Tabela 1. Priporočeni odmerki zdravil za farmakološko konverzijo atrijske fibrilacije (prirejeno po priporočilih ACC/AHA/ESC)

Zdravilo

Način
dajanja

Amiodaron

p.o.

i.v.

Odmerek

Možni neželeni učinki

Bolnišnično: 1,2–1,8 g/
dan v deljenih odmerkih
do skupno 10 g, nato
vzdržujemo 200–400 mg/dan
ali 30 mg/kg

Hipotenzija, bradikardija,
podaljšanje intervala
QT, torsade de pointes
(redko), flebitis, zaprtje,
simptomi GIT

Ambulantno: 600–800 mg/
dan v deljenih odmerkih
do skupno 10 g, nato
vzdržujemo 200–400 mg/dan
5–7 mg/kg v 30–60 min.,
nato 1,2–1,8 g/dan v
neprekinjeni infuziji

Dofetilid

p.o.

Očistek kreatinina Odmerek
(ml/min.) (mcg BID)
>60 500
40–60 250
20–40 125
<20 kontraindiciran

Podaljšanje intervala QT,
torsade de pointes, nujna
prilagoditev odmerka
glede na ledvično
funkcijo, telesno težo in
starost

Flekainid

p.o.

200–300 mg

Hipotenzija, atrijska
undulacija s hitrim
prevajanjem

i.v.

1,5–3,0 mg/kg v 20–30 min.

Ibutilid

i.v.

1 mg v 10 min.; lahko enkrat
ponovimo

Podaljšanje intervala QT,
torsade de pointes

Propafenon

p.o.

450–600 mg

i.v.

1,5-2,0 mg/kg v 10–20 min.

Hipotenzija, atrijska
undulacija s hitrim
prevajanjem

p.o.

0,75–2,0 mg/kg v deljenih
odmerkih na 6–12 ur,
običajno skupaj z zdravilom
za upočasnitev frekvence
prekatov

Kinidin

Podaljšanje intervala
QT, torsade de pointes,
hipotenzija, simptomi GIT

Novejši antiaritmiki za zdravljenje atrijske fibrilacije
Dronedaron
Dronedaron HCl je derivat benzofurana in zaviralec več kanalov, zavira pa tudi tokove
kalija (vključno z IK(Ach), IKur, IKr, IKs), s čimer podaljša srčni akcijski potencial in refraktarno periodo (III. skupina). Zavira tudi tok natrija (skupina Ib) in kalcija (skupina IV). Nekompetitivno antagonizira adrenergične učinke (III. skupina) (4). Po peroralni uporabi na
poln želodec se dronedaron dobro absorbira (vsaj 70 odstotkov). Zaradi predsistemske
presnove prvega prehoda pa je absolutna biološka uporabnost dronedarona (danega s
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hrano) 15-odstotna. Sočasno uživanje hrane zmanjša biološko uporabnost dronedarona
za povprečno od 2- do 4-krat. Po peroralni uporabi na poln želodec sta največja koncentracija dronedarona in koncentracija njegovega glavnega aktivnega presnovka v obtoku
(N-debutilnega presnovka) doseženi v od 3 do 6 urah.
In vitro je vezava dronedarona na beljakovine v plazmi 99,7-odstotna, vezava njegovega
N-debutilnega presnovka pa 98,5-odstotna; vezava ni saturabilna. Obe spojini se vežeta
predvsem na albumin. Po intravenski uporabi je porazdelitveni volumen v stanju dinamičnega ravnovesja (Vss) od 1200 do 1400 l.
Dronedaron se izdatno presnovi, predvsem s CYP 3A4. Glavne presnovne poti so N-debutilacija, s katero nastane glavni aktivni presnovek v obtoku, oksidacija, oksidativna deaminacija, s katero nastane neaktivni presnovek propanojska kislina, sledita oksidacija ter
neposredna oksidacija. N-debutilni presnovek je farmakodinamično aktiven, vendar od 3do 10-krat šibkejši od dronedarona. Ta presnovek pripomore k farmakološkemu delovanju
dronedarona pri človeku.
Indikacije
Dronedaron je indiciran pri odraslih, klinično stabilnih bolnikih z anamnezo ali trenutno
obstoječo nepermanentno atrijsko fibrilacijo za preprečevanje ponovitev ali upočasnitev
frekvence prekatov. Odmerek zdravila znaša 400 mg na 12 ur.
Klinični podatki
Klinične raziskave razvrstimo v štiri skupine glede na primarni cilj: raziskave o vzdrževanju
ritma, nadzoru frekvence prekatov, obolevnosti/umrljivosti in primerjavi učinkovitosti.
a. Vzdrževanje ritma
V raziskavi DAFNE (Dronedarone Atrial Fibrillation Study after Electrical Cardioversion)
so na 270 preiskovancih s persistentno atrijsko fibrilacijo primerjali učinek odmerkov 800,
1200 in 1600 mg dronedarona 6 mesecev po uspešni elektrokonverziji. Dronedaron je
podaljšal čas do prve ponovitve atrijske fibrilacije pri odmerku 800 mg/dan (pri 6 mesecih
je bilo 35 odstotkov bolnikov z dronedaronom v sinusnem ritmu, s placebom pa le 10
odstotkov) (5).
V raziskavah EURIDIS (European trial in atrial fibrillation or flutter patients receiving dronedarone for the maintainance of sinus rhythm) in ADONIS (American trial in atrial fibrillation or flutter patients receiving dronedarone for the maintainance of sinus rhythm) so
v ambulantnem okolju randomizirali skupno 1237 bolnikov s predhodno epizodo atrijske
fibrilacije ali atrijske undulacije. Tako po kumulativnih podatkih preskušanj EURIDIS in
ADONIS kot v obeh posameznih preskušanjih je dronedaron dosledno podaljšal čas do
prve ponovitve atrijske fibrilacije/atrijske undulacije (primarna končna točka).
b. Nadzor frekvence prekatov
Raziskava ERATO (Efficacy and Safety of Dronedarone for Control of Ventricular Rate) je
bila dvojno slepo, s placebom kontrolirano 6-mesečno klinično preskušanje, v katerem so
174 bolnikov s simptomatsko permanentno (več kot 6 mesecev trajajočo) atrijsko fibrilacijo randomizirali in zdravili bodisi z dronedaronom 400 mg dvakrat na dan (85 bolnikov)
bodisi s placebom (89 bolnikov); bolniki so poleg tega dobivali konvencionalna zdravila
(6).
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c. Obolevnost/umrljivost
Raziskava ANDROMEDA (Dronedarone in Moderate-to-Severe Congestive Heart failure
Evaluating Morbidity decrease) je bila izvedena pri 627 bolnikih z disfunkcijo levega prekata, hospitaliziranih zaradi novonastalega srčnega popuščanja ali poslabšanja srčnega
popuščanja, ki so imeli vsaj en pojav kratke sape med minimalno obremenitvijo ali v mirovanju (NYHA III ali IV) ali paroksizmalno nočno dispnejo v enem mesecu pred sprejemom.
Raziskava je bila predčasno končana zaradi opaženega neravnovesja med smrtmi v skupini
z dronedaronom [n = 25 v primerjavi z 12 (placebo), p = 0,027] (7). V retrospektivni analizi
so ugotovili večjo umrljivost pri bolnikih, pri katerih so prenehali zdravljenje z zaviralci
ACE ali zaviralci angiotenzina.
Multicentrična, mednarodna, dvojno slepa, randomizirana, s placebom kontrolirana raziskava ATHENA (Assess the Efficacy of Dronedarone for the Prevention of Cardiovascular
Hospitalization or Death from Any Cause in Patients with Atrial Fibrillation/Atrial Flutter)
je dokazala učinkovitost dronedarona za zmanjšanje tveganja hospitalizacije, povezane z
atrijsko fibrilacijo, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo ali anamnezo atrijska fibrilacija in dodatnimi dejavniki tveganja (8). Dronedaron je v primerjavi s placebom zmanjšal incidenco
hospitalizacij zaradi srčno-žilnih vzrokov ali smrti zaradi katerega koli vzroka za 24,2 odstotka (p < 0,0001) (Slika 1).

Slika 1. Raziskava ATHENA – vpliv dronedarona na umrljivost zaradi srčno-žilnih vzrokov
(prirejeno po Hohnloser SH et al, N Engl J Med 2009; 360: 668-78)

d. Primerjava učinkovitosti
Raziskava DIONYSOS (Efficacy and Safety of Dronedarone versus Amiodarone for the maintainance of Sinus Rhythm in Patients with AF) je primerjala učinkovitost in varnost dronedarona (400 mg dvakrat na dan) z učinkovitostjo in varnostjo amiodarona (600 mg na
dan 28 dni, potem po 200 mg na dan) v 6 mesecih. Ponovitve atrijske fibrilacije (vključno z
odsotnostjo konverzij) so bile v skupini z dronedaronom pogostejše, predčasno prenehanje uporabe raziskovanega zdravila zaradi neprenašanja pa je bilo pogostejše v skupini z
amiodaronom (9, 10).
Vernakalant
Vernakalant (RSD1235) je novejši antiaritmik, ki blokira več ionskih kanalov, kar podaljšuje
atrijsko refraktarnost. Blokira zgodnje kalijeve kanale (K+) in od frekvence odvisne natri24

jeve kanale (Na+). Gre za selektivno blokado ionskih kanalov, ki so večinoma aktivni med
epizodami atrijske fibrilacije. Zdravilo so do zdaj preučevali v intravenski obliki v štirih
raziskavah ACT 1-4 (Atrial arrhythmia Conversion Trial 1-4).
V raziskavi ACT 1 so pri 416 bolnikih ugotavljali varnost in učinkovitost zdravila pri intravenski uporabi za akutno zdravljenje atrijske fibrilacije in atrijske undulacije. Pri nedavno
nastali atrijski fibrilaciji in atrijski undulaciji (v trajanju od 3 ur do 7 dni) je konverzija nastopila pri 52 odstotkih bolnikov, ki so prejeli vernakalant, v primerjavi s 4 odstotki, ki so
prejeli placebo (p < 0.001). V celotni populaciji z atrijsko fibrilacijo (trajanje od 3 ure do 45
dni) je konverzija nastopila pri 38 odstotkih bolnikov, ki so prejeli vernakalant, v primerjavi s 3 odstotki na placebu (p < 0.001). Raziskava ACT 1 je tudi potrdila relativno varnost
zdravila v ciljni populaciji, saj v opazovanem obdobju niso zasledili epizod nevarnih aritmij
tipa torsades de pointes. Pri nedavno nastali atrijski fibrilaciji je mediani čas do konverzije
v sinusni ritem znašal 11 minut po začetku odmerjanja zdravila.
Raziskava ACT 2 je zajela bolnike po kirurški revaskularizaciji miokarda ali zamenjavi zaklopke, pri katerih je nastopila atrijska fibrilacija ali atrijska undulacija od 24 ur do 7 dni
po operativnem posegu. Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo je konverzija nastopila pri 47
odstotkih bolnikov, ki so prejemali vernakalant, v primerjavi s 14 odstotki na placebu (p
= 0.0001). Raziskava ACT 3 je glede na zasnovo zelo podobna ACT 1, preučevala je 276
bolnikov, rezultati raziskave ACT 4 pa še niso znani.
Potekajo tudi raziskave za oralno uporabo zdravila vernakalant. Preučujejo se odmerki
150 mg, 300 mg in 500 mg v dveh dnevnih odmerkih (11, 12).
Ranolazin
Ranolazin je zdravilo, ki deluje selektivno na atrij. Razvili so ga kot antianginik, zaradi
vpliva na atrijsko fibrilacijo pa je zdaj v fazi preučevanja v prospektivnih raziskavah.
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Sklep
Obravnava bolnikov z atrijsko fibrilacijo se zadnje desetletje spreminja, večinoma zaradi
izsledkov novejših kliničnih raziskav. Navidezno nekoristnost vzdrževanja sinusnega ritma
v primerjavi s kontrolo prekatnega odgovora so ovrgle podanalize in multivariantne analize, ki dokazujejo prednosti sinusnega ritma tako glede simptomov kot tudi ugodnega
izida na preživetje.
Do nedavnega smo učinke antiaritmikov pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo presojali glede na
uspešnost prekinjanja napadov ali glede na trajanje sinusnega ritma. Taka presoja pa ima
zaradi asimptomatskih obdobij atrijske fibrilacije številne pomanjkljivosti; ena glavnih je
nezmožnost ugotavljanja dolgoročne varnosti zdravila.
V raziskavah z atrijsko fibrilacijo je izbira umrljivosti kot primarnega končnega cilja zelo
težka, saj je letna umrljivost nizka in odvisna predvsem od osnovne bolezni. Vendar so si v
največji objavljeni raziskavi o antiaritmikih do zdaj (ATHENA) zastavili prav te cilje – umrljivost, hospitalizacije in možgansko kap. Rezultati raziskave, kjer so bolniki s paroksizmalno
ali persistentno atrijsko fibrilacijo prejemali dronedaron najmanj eno leto, so v primerjavi
s placebom pokazali manj hospitalizacij in umrljivosti zaradi srčno-žilnih vzrokov. Zanimiva je tudi ugotovitev o zmanjšanju števila bolnikov z akutnim koronarnim sindromom pri
tistih, ki so prejemali dronedaron. Zastavlja se vprašanje o morebitnem antiishemičnem
učinku dronedarona v povezavi z antiadrenergičnim in vazodilatacijskim delovanjem. Veliko pričakujemo tudi od antiaritmikov vernakalanta in ranolazina, zdravil, ki delujeta
selektivno na ravni atrijev.
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MEDSEBOJNO DELOVANJE ZDRAVIL
Miran Brvar
Center za zastrupitve, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana

Vsako zdravilo ima poleg svojega koristnega in želenega učinka tudi neželene učinke
(angl. adverse drug reactions). Neželeni učinek je vsak neželen in škodljiv odziv na zdravilo, ki ga je bolnik prejel v pravilnem odmerku za preprečevanje, ugotavljanje (diagnostiko)
ali zdravljenje bolezni oziroma za spremembo fiziološke funkcije. V to skupino ne spadajo
škodljivi učinki, ki so posledica napake in zastrupitev. Resen neželeni učinek zdravila (angl.
serious adverse drug reaction) je vsak neželeni učinek, katerega posledica je smrt, neposredna življenjska ogroženost, invalidnost, sprejem v bolnišnico, podaljšanje zdravljenja v
bolnišnici ali prirojena napaka (1).
Neželeni učiniki zdravil so vse večji zdravstveni problem in povzročijo pomemben delež
sprejemov bolnikov v bolnišnice. V Veliki Britaniji je v bolnišnicah z oddelki interne medicine in kirurgije 5,2 odstotka bolnikov sprejetih zaradi neželenih učinkov zdravil. Sprejemi
bolnikov na interne oddelke zaradi neželenih učinkov zdravil v Nemčiji predstavljajo 6,2
odstotka vseh sprejemov, v Švici 3,3 odstotka, v Franciji 3,2 odstotka in v Ljubljani 5,8 odstotka (2, 3). Neželeni učinki zdravil, ki so vzrok sprejema v bolnišnico, so lahko posledica
delovanja enega zdravila, pri petini bolnikov, sprejetih v bolnišnice zaradi neželenih učinkov zdravil, pa nastanejo zaradi medsebojnega delovanja vsaj dveh zdravil (angl. drugdrug interaction) (2, 3).
Medsebojno delovanje zdravil delimo po mehanizmu delovanja v dve veliki skupini: farmakokinetično medsebojno delovanje zdravil, ki poteka pri vsrkanju, porazdelitvi, presnovi in izločanju zdravil iz telesa, ter farmakodinamično medsebojno delovanje zdravil, ki
je posledica seštevanja ali nasprotovanja farmakoloških učinkov zdravil brez spremembe
njihove koncentracije v tkivu. Medsebojno delovanje zdravil postane klinično pomembno
še posebno pri zdravilih z ozkim terapevtskim razponom in pri zdravilih s strmo krivuljo
odvisnosti koncentracije zdravila od odgovora organizma, kjer majhna sprememba plazemske koncentracije zdravila povzroči veliko spremembo njegovega učinka.
Prepoznavanje bolnikov s tveganjem za pojav neželenih učinkov zdravil zaradi medsebojnega delovanja zdravil in njihova ustrezna obravnava sta za zdravnike vse večji izziv.
Zdravniki bi morali ob predpisovanju zdravil vedno pomisliti in preveriti nevarnost pojava
medsebojnih delovanj predpisanih zdravil, kar pa je ob vse več zdravilih, ki jih bolniki
prejemajo, pogosto težko izvedljivo. Z naraščanjem števila predpisanih zdravil pri bolnikih
število možnih parov zdravil z medsebojnim delovanjem namreč narašča eksponentno po
naslednji enačbi: število parov zdravil = št. zdravil * (št. zdravil – 1)/2. Ob tem bi morali
upoštevati še to, da lahko medsebojno delujejo tudi tri zdravila in več hkrati. Poleg tega se
moramo zavedati, da poznamo več tisoč različnih zdravil, ki jih bolniki lahko prejemajo, in
da bolniki jemljejo tudi zdravila, ki jih kupijo brez recepta (BRp), ter zdravila rastlinskega
izvora, ki lahko prav tako medsebojno delujejo s predpisanimi bolnikovimi zdravili. Očitno
je torej, da zdravniki sami ne morejo poznati in predvideti vseh možnih medsebojnih delovanj med zdravili, ki jih bolniki prejemajo doma ali med zdravljenjem v bolnišnici. V tujini
so zato razvili več računalniških programov za iskanje možnega medsebojnega delovanja
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zdravil, na primer Drug-Reax®, Lexi-Interact® in Pharmavista®, ki zdravnike opozorijo na
možno medsebojno delovanje vpisanih zdravil. Nato to opozorilo lahko upoštevajo ali pa
tudi ne.
Preverjanje možnih medsebojnih delovanj zdravil ob sprejemu bolnikov v bolnišnico je še
posebno pomembno, ker nam lahko pojasni bolnikovo stanje in omogoči pravilno spremembo zdravljenja. Zelo pomembno pa je tudi preverjanje možnih medsebojnih delovanj zdravil, ki jih bodo bolniki prejemali po odhodu iz bolnišnice domov, ker ob odpustu
bolniki pogosto prejemajo druga zdravila in običajno tudi več zdravil, med katerimi lahko pride do medsebojnega delovanja, kot ob sprejemu v bolnišnico (4). Ob sprejemu na
klinične oddelke interne medicine v Ljubljani polovica bolnikov prejema zdravila z vsaj
enim možnim medsebojnim delovanjem, ob odhodu domov pa je takih bolnikov kar dve
tretjini, kar sovpada s podatki iz drugih evropskih držav (4). Najpogostejši neželeni učinki
zdravil pri bolnikih, napotenih v urgentne internistične ambulante v Ljubljani in tudi drugod, so srčno-žilni neželeni učinki zdravil (40 odstotkov), predvsem bradikardija, hipotenzija in sinkopa (5). Zdravila oziroma skupine zdravil, ki najpogosteje povzročijo neželene
učinke zdravil in napotitve v urgetne internistične ambulante, so zaviralci adrenergičnih
receptorjev beta, zaviralci kalcijevih kanalčkov, digoksin, amiodaron, sartani, zaviralci angiotenzinske konvertaze, diuretiki, acetilsalicilna kislina, klopidogrel, varfarin, nesteroidni
antirevmatiki, benzodizepini, lokalni anestetiki, antibiotiki in peroralni antidiabetiki (5).
Vidimo lahko, da je med zdravili, ki povzročijo urgentno napotitev v internistične ambulante zaradi neželenih učinkov kar dve tretjini zdravil namenjenih zdravljenju bolezni srca
in ožilja (5). Tretjina neželenih učinkov zdravil, ki povzročijo pregled bolnika v urgentnih
internističnih ambulantah, pa je posledica medsebojnega delovanja dveh ali več zdravil, ki
bi jih lahko predvideli in tudi preprečili z računalniškimi zbirkami medsebojnega delovanja zdravil (5). Žal trenutne računalniške zbirke medsebojnega delovanja zdravil čezmerno
opozarjajo na možno medsebojno delovanje zdravil, ki pa je klinično nepomembno. Zato
zdravniki opozorila računalniških programov medsebojnega delovanja zdravil ne upoštevajo in jih enostavno preskočijo.
V prihodnje bi bilo zato smiselno razviti lastno poenostavljeno računalniško zbirko medsebojnega delovanja z boljšo občutljivostjo za neželene učinke zaradi medsebojnega delovanja zdravil, ki bi bila v slovenščini in bolj prijazna ter uporabna za slovenske zdravnike. Kljub temu da pogostnost neželenih učinkov zdravil zaradi medsebojnega delovanja
potrjuje nujnost uporabe računalniških zbirk v urgentnih internističnih ambulantah, pa se
moramo zavedati, da bodo zdravnikovo znanje klinične farmakologije, izkušnje pri predpisovanju zdravil ter poznavanje bolnikov z njihovimi lastnostmi in boleznimi še vedno
najpomembnejši za učinkovito in varno zdravljenje z zdravili
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Tabela. Možni resni neželeni učinki zaradi medsebojnega delovanja zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju kronične ishemične bolezni (Drug-Reax, Thompson Micromedex,
Greenwood Village, Colorado, ZDA, 140, 2010)
Acetilsalicilna kislina
+ heparin, varfarin, tiklopidin itn.

krvavitev

+ ketoprofen

ulkus, krvavitev, perforacija prebavne cevi

+ metotreksat

pancitopenija, nefrotoksičnost

+ zaviralci ponovnega prevzema serotonina

krvavitev

+ reteplaza

krvavitev

Zaviralci angiotenzinske konvertaze
+ kalij

hiperkaliemija

+ diuretiki, ki ohranjajo kalij

hiperkaliemija

+ alopurinol

Steven-Johnsonov sindrom, spazem koronark

+ azatioprim

mielosupresija

+ interferon alfa

granulocitoza in trombocitopenija

Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta
+ beta-2 agonisti

zmanjšana učinkovitost

+ verapamil

hipotenzija, bradikardija

+ diltiazem

hipotenzija, bradikardija, motnje prevajanja atrioventrikularnega
vozla

+ amiodaron

hipotenzija, bradikardija, srčni zastoj

+ dronedaron

bradikardija

+ klonidin

hipertenzija

+ fentanil

hipotenzija

+ venlafaksin

manjša učinkovitost metoprolola pri zniževanju krvnega tlaka

+ lidokain

anksioznost, zastoj srca

Zaviralci kalcijevih kanalčkov
+ zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (verapamil)

bradikardija, hipotenzija

+ digoksin (verapamil)

toksičnost digoksina

+ simvastatin, atorvastatin (verapamil)

rabdomioliza

+ amiodaron (nifedipin, amlodipin, verapamil)

bradikardija, atrioventrikularni
blok, zastoj srca

+ adenozin (verapamil)

ventrikularna fibrilacija

+ klaritromicin (nifedipin)

hipotenzija, bradikardija

+ atanazavir (nifedipin, amlodipin)

kardiotoksičnost

Nitrati
+ sildenafil, vardenafil, tadalafil

hipotenzija

+ heparin

skrajšanje aktiviranega parcialnega tromboplastinskega
časa (aPTČ)

+ alteplaza

slabša reperfuzija in pogostejša reokluzija koronark

Statini
+ varfarin, ciprofloksacin, klaritromicin, eritromicin, verapamil, amiodaron,
risperidon, ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, niacin, gemfibrozil,
fenofibrat, ciklosporin, danazol, ritonavir, indinavir, tipranavir, nelfinavir,
amprenavir, atazanavir, darunavir, lopinavir itn.

miopatija,
rabdomioliza

+ varfarin

krvavitev

Opomba: V tabeli je le nekaj zdravil in njihovo medsebojno delovanje.
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KORONARNE ANGIOPLASTIKE PRI BOLNIKIH S STABILNO
KORONARNO BOLEZNIJO
Matjaž Bunc
Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center v Ljubljani,
Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana

Kronična stabilna angina pektoris je klinična manifestacija obstruktivne koronarne ateroskleroze z značilnimi epizodami miokardne ishemije. Stabilna klinična simptomatika angine pektoris lahko ob razvoju koronarne bolezni preide v simptomatiko:
• nestabilne angine pektoris,
• hitro napredujoče angine pektoris (cresendo angina),
• novonastale pomembne angine pektoris z nenadnim pojavom pomembne obremenitvene omejitve.
Bolniki s kronično ishemično boleznijo srca so pestra skupina bolnikov glede kliničnih znakov angine pektoris, predhodnih revaskularizacijskih posegov, delovanja levega prekata
in spremljajočih kroničnih bolezni (Slika 1). Pri klinični obravnavi bolnikov s stabilno angino pektoris je zato smiselna ocena stopnje težav po tabeli organizacije Canadian Cardiovascular Society (Tabela 1).

Slika 1. Nekatere kategorije bolnikov s
kronično koronarno boleznijo glede na
klinično simptomatiko in iztisni delež

Razred

Raven simptomov

Razred I

Brez težav pri običajnih
telesnih dejavnostih, le
pri velikih in trajajočih
naporih

Razred II

Zmerna omejitev telesne
dejavnosti

Razred III

Pomembna omejitev telesne dejavnosti

Razred IV

Nesposobnost za telesne
dejavnosti,
angina v mirovanju

Tabela 1. Razvrstitev angine pektoris po intenziteti (Canadian Cardiovacsular Society – CCS)

Poleg neinvazivnih preiskav ima pomembno mesto v diagnostiki ishemične bolezni srca
koronarografija, za katero veljajo naslednje indikacije:
• bolniki s kronično stabilno angino pektoris, pri katerih zdravljenje z zdravili ne zadošča
(3. in 4. razred po kanadski klasifikaciji) in ki so potencialni kandidati za revaskularizacijske posege;
• bolniki z nemo ishemijo in zelo pozitivnim obremenitvenim testom (spust spojnice S-T
za več kot 2 mm), z 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;
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• 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 na 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, pri katerih gre za 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, zaradi katerih sumimo na ishemično srčno bolezen, ali s
pozitivnimi rezultati neinvazivnih preiskav.
Če so prikazane koronarne zožitve primerne, lahko takoj po izvršeni angiografiji nadaljujemo s perkutano koronarno revaskularizacijo, za katero veljajo naslednje indikacije
(priporočila ESC):
• enožilna ali dvožilna obstruktivna koronarna bolezen;
• trižilna koronarna obstruktivna bolezen, če so zožitve prikladne za perkutani poseg,
funkcija levega prekata ni zelo oslabljena (iztisni delež več kot 30 odstotkov) in bolnik
nima hujše sladkorne bolezni;
• trižilna koronarna obstruktivna bolezen kljub pomembneje oslabljeni funkciji levega
prekata (iztisni delež manj kot 30 odstotkov), če huda sočasna bolezen izključuje varno
izvedbo kirurškega posega (npr. huda pljučna bolezen) ali pomembno skrajša življenjsko
dobo (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 klinični praksi se srečujemo z odstopanji od navedenih kriterijev, saj so pri
odločitvi o perkutani koronarni revaskularizaciji pomembni tudi drugi dejavniki – sposobnost invazivnega kardiologa operaterja, odločitev invazivnega kardiologa za perkutano
revaskularizacijo in želja bolnika v zvezi z revaskularizacijskimi posegi. Nemalokrat je potreben tudi posvet med intervencijskimi kardiologi in/ali konzilarna odločitev s kardiokirurgom.
Želja po optimalnem invazivnem zdravljenju bolnikov z ishemično boleznijo srca je podlaga za številne klinične raziskave, ki ugotavljajo dolgoročne učinke zdravljenja z zdravili,
koronarno angioplastiko ali kirurške revaskularizacije glede preživetja bolnikov, ponovitev ishemičnih dogodkov (MACCE – angl. major cardiovascular events), vse bolj v ospredju
pa je tudi vpliv na kakovost bolnikovega življenja. Ob vseh doktrinarnih usmeritvah, izsledkih različnih raziskav in drugih strokovnih stališčih pa je treba vedno upoštevati tudi
želje bolnika o razpoložljivih možnostih zdravljenja.
Včasih je bilo zdravljenje s perkutanimi koronarnimi posegi zelo razširjeno. Z razvojem novih materialov sta se povečevala intenzivnost in obseg stentiranja. Izsledki zadnjih raziskav
(predvsem Courage in Syntax) prinašajo pomembna sporočila za interventne kardiologe o
intenzivnosti in obsegu koronarne angioplastike pri bolnikih s stabilno angino pektoris in
pri bolnikih z velikim tveganjem.
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Raziskava Courage (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug
Evaluation). 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. Izsledki raziskave Courage so pokazali, da so pozitivni
učinki perkutane revaskularizacije na zmanjšanje klinične simptomatike in preživetje pri
bolnikih s stabilno angino pektoris v primerjavi z optimalnim medikamentnim zdravljenjem po nekaj mesecih izzveneli (Slika 2.). Pomanjkljivost raziskave Courage je, da je bila
večina vključenih bolnikov v funkcijskem razredu od 0 do 2 (CCS), za katere velja, da optimalno medikamentno zdravljenje ni nič manj učinkovito kot perkutana angioplastika.
Klinično razmišljanje: Perkutana revaskularizacija je smiselna pri dokazani ishemiji srčne
mišice ne glede na prag ishemije in pri pomembnih proksimalnih stenozah velikih žil.

Slika 2. Izsledki raziskave Courage: glede primarnega izida
raziskave med optimalnim medikamentnim zdravljenjem in
perkutano koronarno revaskularizacijo ni bilo razlik.

Raziskava Syntax (angl. Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With
TAXUS and Cardiac Surgery) je pokazala, da je kirurška revaskularizacija metoda izbora
za zdravljenje bolnikov s trižilno koronarno boleznijo in boleznijo debla leve koronarne
arterije. Pomemben negativni dejavnik pri odločitvi o perkutani revaskularizaciji so število
zožitev in predvideno število stentov (več kot štiri), tveganje za bolnika (še posebno če je
bolnik s sladkorno boleznijo), slabo ledvično delovanje.
Klinično razmišljanje: Pri bolnikih z majhnim tveganjem (nizek Syntax score do 22) je koronarno stentiranje primerljivo s kirurško revaskularizacijo. Pri bolnikih z velikim tveganjem
(Syntax score več kot 22) pa stentiranje več žilnih lezij ni upravičeno.
Za stentiranje razcepišča levega debla leve koronarne arterije je trenutno kirurška revaskularizacija metoda izbora. Raziskava Excel bo primerjala učinkovitost stentiranja debla
leve koronarne arterije s stenti Xience in kirurško revaskularizacijo.
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Stališče interventnega kardiologa o kirurški koronarni revaskularizaciji
Kirurška koronarna revaskularizacija je standardna metoda za zdravljenje obstruktivne
koronarne ateroskleroze. Z novimi tehnikami je kirurško zdravljenje za bolnika vse manj
travmatsko. Večinoma je še potrebna torakotomija. Zdravljenje z mediano sternotomijo in
začasnim zunajtelesnim krvnim obtokom pa vse bolj zamenjujejo nove operativne tehnike
na utripajočem, delujočem srcu brez zunajtelesnega obtoka (glejte poglavje o kirurški
revaskularizaciji).
Smrtnost pri kirurškem posegu je odvisna od spremljajočih bolezni, starosti, spola bolnika
in drugega. Na splošno pa je po revaskularizaciji na eni sami žili in dobri funkciji levega
prekata smrtnost manj kot 1-odstotna, na več žilah manj kot 5-odstotna, perioperativnih
srčnih infarktov z razvojem zobcev Q v elektrokardiogramu je med 4 in 5 odstotki. Glavni
problem uporabe venskih obvodov so pogoste zapore, saj je že v prvih tednih po operaciji
največ 10 odstotkov obvodov zaprtih, 10 let po operaciji pa je obolelih ali zaprtih med 50
in 60 odstotkov obvodov. Učinkovitost arterijskih obvodov je izvrstna, saj je 10 let po operaciji zaprtih le 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 vključuje pomembno obstrukcijo leve sprednje descendentne koronarne
arterije, oslabljeno funkcijo levega prekata ali sladkorno bolezen.
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 (iztisni delež manj kot 30 odstotkov) 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 ob sočasnih operacijah zaklopk. Razmejitev med perkutanimi in kirurškimi metodami revaskularizacije je
načelno sicer začrtana, vendar je zelo prilagodljiva. 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).
Stališče interventnega kardiologa o perkutani koronarni revaskularizaciji
Perkutana koronarna revaskularizacija je učinkovita metoda, saj je proceduralni uspeh 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.
Dolgoročna usoda dilatiranega mesta je odvisna od bioloških lastnosti bolnika, tehnične
izvedbe širjenja in kakovosti uporabljenega materiala (npr. stenta). V 70 odstotkih stenti33

ranj 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 v 70 odstotkih stentiranj.
Neprekriti stenti (BMS)
Driver (Medtronic)
Flexmaster (Abbott Vascular)
Genious (Orbus)
Lekton Motion (Biotronik)
Liberte (Boston Scientific)
Mazonia CroCo (Minvasys)
Prokinetik (Biotronik)
Tsunami (Terumo)
Vision, MiniVision, MultiLing *8 (Abbott Vascular)
Volo (Invatec)
Stenti, prekriti s citostatikom (DES)
Biomatrix (Biosensors International)
Cypher (Cordis)
Endeavor, Resolute (Medtronic)
Nobori (Terumo)
Promus, Promus Element (Boston Scientific)
Taxus, Taxus elemnt (Boston Scietific)
Xience V, Xience Prime (Abbott Vascular)
Pogostnost restenoz je odvisna od premera, dolžine stenta, ustreznosti tehnične izvedbe
stentiranja ter predvsem dodatnih bolezni bolnika (npr. sladkorna bolezen, ledvične bolezni; Slika 3, 4). Pri optimizaciji postavitve stenta so vse pomembnejše znotrajžilne slikovne
metode (znotrajžilni ultrazvoj, optična koherentna tomografija; Slika 5), ki omogočajo
tudi odkrivanje zapletov na mestu postavitve stenta in usmerjajo v ustrezno zdravljenje.

Slika 3. Levo: pogostnost restenoz v stentih (BMS/DES), nerandomiziran register; desno:
napovedni dejavniki za restenoze v stentih (premer žile in rezidualna stenoza)/(površina
preseka žile in dolžina stenta)
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Slika 4. Levo: pri postavitvi stenta je pomembno, da ga optimalno razpremo in pravilno
postavimo (desno).

Zaradi zagotavljanja trajnosti uspeha po stentiranju uporabljamo DES-stente, predvsem
če stentiramo:
• deblo leve koronarne arterije;
• ostialne lezije LAD, LCX, RCA;
• proksimalne LAD;
• razcepišča (npr. LAD/D, LCX/M) koronarnih arterij ter
• koronarne žile s premerom manj kot 2,75 mm, še posebno pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

Različne metode znotrajžilnega prikaza

Uporaba OCT v interventni kardiologiji

Slika 5. Levo: prikaz posameznih znotrajžilnih metod; OCT (optična koherentna tomografija)
v primerjavi z IVUS (znotrajžilni ultrazvok) v različnih kliničnih situacijah

Pomanjkljivost neprevlečenih žilnih opornic so kratkoročne restenoze, ki se navadno v
največ 20 odstotkih pojavijo v prvih šestih mesecih po stentiranju. Pri prevlečenih žilnih
opornicah je restenoz v prvih 6 mesecih znatno manj (5–10 odstotkov), je pa nevarnost
poznih akutnih tromboz v stentih še prva tri leta po stentiranju (0,3–0,6 odstotka na leto).
Pri ljudeh 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. Trend razvoja
žilnih opornic gre po eni strani v razvoj resorpcijskih stentov, prevlečenih s citostatiki, ali
pa stentov, ki bodo citostatik izločali le prve tedne po implantaciji. Pri prvem tipu stentov
se bo stent v celoti resorbiral v nekaj mesecih, pri slednjem tipu pa bosta izkoriščeni pozitivni lastnosti DES v začetnem obdobju po stentiranju in BMS v dolgoročnem obdobju.
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Sklep
Interventna kardiologija se dinamično razvija. Z uvajanjem novih materialov in izsledki
kliničnih raziskav se meje med indikacijami za kirurško in perkutano revaskularizacijo vse
bolj brišejo.

Slika 6. Obravnava bolnikov s stabilno angino pektoris:
vpliv raziskav

Idealen stent, ki bi bil revolucija pri zdravljenju koronarne bolezni, bi bil stabilen, po enem
letu bi se resorbiral, na začetku bi izločal citostatik, pozneje bi se obnašal kot stent brez
citostatika, prilagajal bi se premeru žile, omogočal bi popolno epitelizacijo. Če združimo
lastnosti več različnih tipov stentov, se opisanemu idealu lahko približamo, vendar je pot
še dolga. Trenutno je treba pri odločitvi o revaskularizaciji srca upoštevati izsledke kliničnih raziskav, racionalnost, bolnikove biološke lastnosti in njegove želje.
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Priloga: Novi materiali
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DES-baloni
Različni tipi balonov prevlečenih s citostatikom
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KIRURŠKO ZDRAVLJENJE ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA
Ivan Kneževič
Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja, Klinični center Ljubljana

Uvod
Bolezen venčnih (koronarnih) arterij srca (CAD) je med največjimi problemi sodobne medicine zaradi pogostnosti, epidemičnega razmaha, socialnomedicinskih posledic, povzročanja invalidnosti in visoke umrljivosti. CAD je najpogostejši vzrok za smrt v razvitem svetu.
Ocenjujejo, da vsako minuto zaradi CAD umre en prebivalec ZDA. Predvidevajo, da bo CAD
še naslednja desetletja najpogostejši vzrok za umrljivost v razvitem svetu predvsem zaradi
dejavnikov tveganja, kot so obilna in premastna prehrana, debelost, kajenje, zmanjšana
telesna dejavnost, visok pritisk in izpostavljenost stresu.
Indikacije za operacijo
Smernice za kirurško revaskularizacijo se spreminjajo in prilagajajo rezultatom številnih
raziskav, ki primerjajo medikamentno zdravljenje s kirurško revaskularizacijo in perkutanimi koronarnimi posegi (PCI). Smernice ACC (American College of Cardiology) in AHA
(American Heart Association) prikazujemo v tabeli.
Asimptomatski bolnik ali blaga AP
Left main stenoza
Left main ekvivalent (proksimalna LAD in
proksimalna LCX)
Trižilna bolezen

Stabilna AP
Left main stenoza
Left main ekvivalent (proksimalna LAD in
proksimalna LCX)
Trižilna bolezen
Dvožilna bolezen s proksimalno LAD in
iztisnim deležem <50 %
Eno- ali dvožilna bolezen brez
proksimalne LAD, vendar z velikim
področjem ishemije
AP, ki se slabo odziva na medikamentno
zdravljenje

Nestabilna AP ali NSTEMI
Left main stenoza

STEMI
Neuspešna PCI z bolečino in
hemodinamsko nestabilnostjo
Persistentna ali rekurentna ishemija,
refrakterna na medikamentno
zdravljenje, če ni kandidat za PCI
Če je treba, še kirurško oskrbeti
poinfarktni VSD ali insuficientno mitralno
zaklopko
Kardiogeni šok pri bolniku, mlajšem
od 75 let, ki ima S-T elevacijo, LBBB ali
posteriorni MI v 18 urah
Življenjsko ogrožajoče aritmije ob >50-%
left main stenozi ali trižilni bolezni

Left main ekvivalent (proksimalna LAD in
proksimalna LCX)
Napredujoča ishemija, ki se slabo odziva
na maksimalno nekirurško zdravljenje
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Slabo delovanje levega prekata
Left main stenoza
Left main ekvivalent
Proksimalna LAD z dvo- ali trižilno
boleznijo

Življenjsko ogrožajoče ventrikularne
aritmije
Left main stenoza
Trižilna bolezen

Neuspešna PCI
Napredujoča ishemija večjega področja
Hemodinamska nestabilnost

Že narejeni obvodi
Napredujoča AP, refraktorna na
medikamentno zdravljenje
Neprehoden obvod ob indikaciji za
revaskularizacijo

Tabela 1. Smernice AHA/ACC za kirurško revaskularizacijo
Pri navedenih indikacijah je po danes dosegljivih podatkih razvidna in dokazana večja
uspešnost kirurške revaskularizacije (v primerjavi z medikamentnim zdravljenjem ali perkutanim koronarnim posegom).
Zgodovina
Francois-Franka (1899) je bil prvi, ki je predlagal operativno zdravljenje z IBS, prvi operativni poseg pa je naredil Jonesco (1916) v Bukarešti (bilateralna ekstirpacija cervikalne simpatične verige z odstranitvijo obeh prvih dorzalnih ganglijev). Koncept srčne denervacije
se je ohranil do šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je zaradi manjšega entuziazma in
novih metod počasi opustil (Harken, 1955).
Začetnik novega obdobja je bil Beck, kirurg iz Clevelanda, katerega zamisel je temeljila
na povečani oskrbi (ali redistribuciji) miokarda s krvjo. Poseg se je izvajal z odpiranjem
perikarda, mehansko abrazijo epikarda in lokalno aplikacijo iritanta, kar je povzročilo
formiranje dobro vaskulariziranih zarastlin.
Gros je s sodelavci (1937) eksperimentalno ugotovil, da ligiranje koronarnega sinusa izboljšuje prekrvitev srčne mišice. To je operativno izvedel Fauteux (1939), Beck pa pozneje
tudi dodal svojemu originalnemu posegu.
Naslednji korak je bila arterijelizacija koronarnega sinusa (Roberts, 1943). Z venskim graftom so kri iz aorte napeljali v koronarni sinus in ga nato ligirali. Beck je zaradi zapletov
sinusa (ruptura) vpeljal dvostopenjski potek, tako da je bil sinus ligiran po enem mesecu.
Poseg je bil zaradi visoke umrljivosti kmalu opuščen (Blalock, 1948), vendar je zaradi uporabe venskega obvoda postavil temelje današnji koronarni kirurgiji.
Kanadski kirurg Vineberg je leta 1950 implantiral arterijo mamarijo v miokard. Učinkovitost te metode sta potrdila Sones in Shirley (1962) v Clevelandu, ko sta pri dveh bolnikih,
ki sta bila operirana sedem let prej, s selektivno arteriografijo arterije mamarije (IMA)
dokazala povezavo med IMA in koronarno cirkulacijo.
Bailey je leta 1957 s sodelavci naredil endarterektomijo in rekonstrukcijo koronarne arterije. Pozneje je bila metoda opuščena zaradi slabih rezultatov.
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Sabiston je 1962. naredil prvi koronarni arterijski obvod z veno safeno magno (Favaloro,
1969).
Kolesov je leta 1967 v Rusiji naredil prvo anastomozo med IMA in koronarno arterijo na
delujočem srcu. Prednost uporabe arterijskih graftov pred venskimi je postala očitna, ko
so Campau in sodelavci objavili angiografsko raziskavo z 82 bolniki 10 let po operativnem
posegu. Po desetih letih je bilo 40 odstotkov venskih graftov zaprtih, 30 odstotkov jih je
imelo pomembne aterosklerotične spremembe, 30 odstotkov pa je bilo nespremenjenih.
Na drugi strani je 90 odstotkov IMA ostalo prehodno brez degenerativnih sprememb, velik
odstotek se je razširil zaradi zahtev distalnega koronarnega področja. Po tej raziskavi je
prišlo do široke uporabe IMA, do leta 1981 pa je bila omejena le na 15 odstotkov operativnih posegov.
Koronarna revaskularizacija z zunajtelesnim krvnim obtokom (CPB)
Prvi pionirski poskusi Frayja in Gruberja leta 1885, ko sta poskušala oksigenirati kri skozi
tenak film v notranjosti rotirajočega cilindra, so bili neuspešni predvsem zaradi koagulacije. Heparin je odkril Jay McLean kot študent medicine leta 1915 in s tem omogočil delo
drugim, predvsem pa Dennisu, ki je leta 1951 prvič uporabil zunajtelesni obtok, resda neuspešno, vendar vzrok bolnikove smrti ni bil zunajtelesni obtok, ampak napaka v diagnostiki, saj so bolniku pri obdukciji ugotovili atrioventrikularni kanal, ne pa ASD. Gibbon je
leta 1954 prvič uspešno zaprl ASD, in sicer s zunajtelesnim obtokom, nato je bila uvedena
hipotermija. Z leti se je to vpeljalo v vsakodnevno prakso.
Zunajtelesni obtok je sestavljen iz ene ali več venskih kanil, venskega rezervoarja, oksigenatorja, izmenjevalca toplote, črpalke, filtra arterijske linije in arterijske kanile.
Kljub velikemu napredku, ki ga je prinesla uporaba zunajtelesnega obtoka v kardiokirurgijo, se je pokazalo, da ima tudi nekatere pomanjkljivosti. Pri CPB kri teče kontinuirano, brez
pulzacij, koloidno osmotski pritisk plazme je zmanjšan, kapilarna permeabilnost pa povečana, zaradi česar prihaja do zastajanja tekočine. Stik krvi s zunajtelesnim obtokom povzroča
aktivacijo plazma-encimskih sistemov in celic, redči in denaturira proteine plazme, ustvarja
se veliko vazoaktivnih spojin, ki vplivajo na kapilarno prepustnost in vazomotorni tonus. Tak
perfuzat postane masa prebujenih encimov, ki povzročajo zadrževanje tekočine, multiple
organske disfunkcije, masovno embolizacijo in motnje v strjevanju krvi. Vse to pripelje do
močne inflamatorne reakcije celotnega telesa in tvori fibrinske emboluse, makroagregate
denaturiranih proteinov in lipoproteinov, globule masti ter agregate trombocitov in levkocitov. Njihova količina je direktno proporcionalna dolžini trajanja zunajtelesnega obtoka.
Glavni vir ateromatoznih embolusov sta kanilacija in manipulacija ascendentne aorte,
predvsem pri bolnikih, ki imajo v aortni steni mehke aterome.
Zunajtelesni obtok začasno poslabša delovanje pljuč, aktivacija nevtrofilov povzroča perivaskularni edem in poveča permeabilnost pljučnih kapilar, kar vodi v intersticialni edem.
Spremeni se struktura alveolarnega surfaktanta, motena je stabilnost alveol in v prvih 48
urah je povečan razvoj atelektaz, zmanjšana pa sta rezidualni volumen in pljučna komplianca. V najslabšem primeru prihaja do ekstravazacije krvi v alveole in razvoja ARDS.
Prolongirani zunajtelesni obtok, hemodilucija, cirkulirajoči hormoni, nizek perfuzijski pritisk, diuretiki, hipotermija, mikroembolije in hemoliza so samo nekateri od dejavnikov,
ki škodijo delovanju ledvic. Jetra, trebušna slinavka in črevesje so tudi izpostavljeni delovanju vazoaktivnih snovi in mikroembolij, tako da se povečanje jetrnih encimov pojavi
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pri 10–20 odstotkih bolnikov, krvavitev iz duodenuma ali želodca zahteva endoskopski
ali tudi kirurški poseg, izredno hud zaplet pa je intestinalna ishemija, ki se najpogosteje
pojavi pri bolnikih, starejših od 80 let.
Koronarna revaskularizacija brez zunajtelesnega krvnega obtoka (off-pump)
Zaradi visoke incidence zapletov, ki so posledica sistemskega učinka zunajtelesnega obtoka in dokazani z analizo podatkov (Edmunds, 1995), se je obnovila zamisel o CABG
brez zunajtelesnega obtoka. Začetnik ideje je Kolesov (1967). Buffolo je leta 1994 objavil
izkušnje s 1247 bolniki, intrakoronarni shunt pa se je pojavil leta 1997. Problem ekspozicije
vseh področij srca in stabilizacije miokarda je bil rešen s šivom, ki se postavi na posteriorni
miokard. Vpeljal ga je Lima leta 1995. Uvajanje mehanskih stabilizatorjev miokarda je
omogočilo zanesljive, učinkovite in hitrejše posege.
Številne raziskave so ugotovile, da je incidenca pooperativnega nevrološkega deficita nižja, če se zunajtelesni obtok ne uporablja, predvsem pri bolnikih s povečanim tveganjem
pooperativnih nevroloških zapletov (starejši bolniki, bolniki s prebolelim cerebrovaskularnim inzultom ter bolniki s kalcinirano in ateromatozno spremenjeno ascendentno aorto).
Pooperativne krvavitve naj bi bile manjše pri bolnikih, ki so operirani brez zunajtelesnega
obtoka, saj koagulacija krvi zaradi njega ni motena, odmerek heparina je nižji, porabljajo
se trombociti, aktivira se Hagemanov faktor s posledičnim stanjem, podobnim vnetni reakciji in povečani nagnjenosti h krvavitvam. Po svetovnih izkušnjah je pri uporabi zunajtelesnega obtoka pooperativnih krvavitev, ki zahtevajo operativno revizijo, 2,23,5 odstotka.
Brez zunajtelesnega obtoka je ta odstotek med 1,2 in 1,6 odstotka.
Feraris je s sodelavci (1996) ugotovil, da se 40 odstotkov vsega denarja, ki se porabi za operativno revaskularizacijo miokarda, porabi samo za zdravljenje pooperativnih zapletov.
Glede na vse našteto je pričakovati, da so operativni posegi brez zunajtelesnega obtoka
nekoliko cenejši, in to za 10–30 odstotkov.
Vrste graftov, ki jih uporabljamo pri revaskularizaciji miokarda:
1. Vena safena je najpogosteje uporabljen obvod, z njim premoščamo vse koronarne arterije, LAD pa izjemoma, in to v primeru nujnega stanja, hude hemodinamske nestabilnosti in v primeru kontraindikacij za uporabo IMA. Po zadnjih raziskavah je venski
graft primerljiv, če ne še boljši od radialne arterije. Po petih letih je 30 odstotkov venskih graftov zaprtih, po desetih pa več kot 55 odstotkov. Uporaba zaviralcev receptorjev beta in nižanje ravni holesterola LDL v krvi pozitivno vplivata na dolgoročno
prehodnost venskih graftov.
2. Notranja prsna arterija (IMA) je ena redkih arterij v telesu, ki do 70. leta starosti nima
aterosklerotičnih sprememb. Endotelij IMA proizvaja prostaciklin, ki vpliva na razvoj
ateroma v steni žile. Prehodnost IMA je od 90- do 83-odstotna v 5- in 10-letnem obdobju. Uporaba obeh IMA ni primerna pri bolnikih s sladkorno boleznijo zaradi povečanega tveganja za nastanek vnetja in slabega celjena prsnice.
3. Arterija radialis je zelo spastičen in trombogen obvod, kar se minimizira s skrbnim prepariranjem in manipulacijo, njena dolgoročna prehodnost pa je primerljiva z venskim
obvodom.
4. Arterija gastroepiploika in epigastrika se danes izjemoma uporabljata zaradi spastičnosti, tehničnih zadržkov in negotove dolgoročne prehodnosti.
Pričakovana prehodnost IMA je 15–20 let, venskega obvoda pa 10–12.
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Operativna tehnika
Koronarna arterijska revaskularizacija z zunajtelesnim obtokom
Operacije z zunajtelesnim obtokom najpogosteje izvajamo skozi medijo sternotomijo.
Hkrati odvzamemo veno safeno magno in odpiramo prsni koš. Zelo pomembno je, da
vene pri odvzemu ne poškodujemo, saj vsaka poškodba intime lahko povzroči trombozo
in zamašitev obvoda. Sočasno odvzamemo levo ali obe notranji prsni arteriji. Odvzamemo
jih s spremljajočimi venami, živci, okoliškim mišičjem in fascijo ali pa popolnoma izolirano,
t. i. skeletonirano. Po raziskavah ni razlike v kakovosti arterije glede na način odvzema,
slednja tehnika pa zahteva nekoliko več izkušenj. Če je potrebno, odvzamemo še radialno
arterijo, veno safeno parvo in izjemoma gastroepiploično ali spodnjo epigastrično arterijo.
Po aplikaciji heparina kaniliramo ascendentno aorto in desni preddvor ter začnemo zunajtelesni obtok. Dodatni mesti za arterijsko kanilacijo sta desna aksilarna arterija in desna
ali leva skupna femoralna arterija. Dodatni mesti za vensko kanilacijo sta desna notranja
jugularna vena in desna ali leva femoralna vena. Vrednost ACT med posegom mora biti
več kot 400 sekund. Ascendentno aorto pretisnemo s stiskalko, srce pa ustavimo in zaščitimo z anterogradno in retrogradno intermitentno kardioplegijo. Distalne anastomoze
napravimo v istem srčnem zastoju v zmerni splošni hipotermiji ali normotermiji z lokalnim
hlajenjem srca ali brez njega. S tekočim monofilamentnim šivom všijemo v vrez venčne
arterije poševno prerezan venski ali arterijski obvod (Slika 1).

Slika 1. Anastomoziranje obvoda in venčne arterije (end-to-side)
Zaradi tehničnih ali hemodinamskih razlogov lahko uporabimo tehniko sekvenčnih anastomoz. Najbolj oddaljeno anastomozo zašijemo end-to-side (kot je opisano), na mestu,
kjer vena križa drugo arterijo, pa naredimo anastomozo side-to-side (Slika 2).

Slika 2. Šivanje sekvenčnih anastomoz side-to-side in end-to side
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Proksimalne anastomoze na ascendentno aorto naredimo v istem srčnem zastoju ali pa
prekinemo zastoj in aorto stransko pretisnemo s stiskalko (Slika 3).

Slika 3. Sliki obvodov LIMA na LAD in venski aortokoronarni (ACBG) na LAD
Po prekinitvi zunajtelesnega obtoka izmerimo pretok skozi obvode s posebno napravo, ki
meri minutni pretok po dopplerski metodi in izračunava pulzatilni indeks. Pri prehodnem
obvodu je pretok večinoma diastolični, pulzatilni indeks je dinamični parameter, ki ga dobimo z delitvijo razlike med maksimalnim in minimalnim pretokom s srednjim pretokom.
Sprejemljive vrednosti so med ena in pet. Značilnosti dobrega obvoda so visok srednji pretok, nizek pulzatilni indeks in diastolična krivulja pretoka brez sistoličnih špičastih vrhov.
Značilnosti slabega obvoda so nizek srednji pretok, visok PI in slaba diastolična krivulja z
izraženimi sistoličnimi špičastimi vrhovi. Slab obvod je treba revidirati zaradi odprave možnih tehničnih zapletov, kot so kinking ali twisting obvoda in zapletov na distalni anastomozi (zavihek intime venčne arterije distalno od anastomoze, zapora žile s šivom, delom
stene, kalcinacijami ali trombotičnimi masami).
Pri difuzni koronarni aterosklerozi ob majhni svetlini žil s slabim odtokom pričakujemo
slabši srednji pretok in nekoliko višji PI, zato se takrat ne odločamo za revizijo distalne
anastomoze.

Slika 4. Meritve pretoka skozi obvod
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Po končanih meritvah heparin konvertiramo s protaminom, odstranimo kanile in vstavimo
epikardialno elektrodo začasnega zunanjega spodbujevalca na desni prekat in po potrebi
na desni preddvor. V perikard ter po potrebi v levo in desno plevralno votlino vstavimo
dren, prsnico spnemo z žičnatimi šivi ali trakovi in zapremo podkožje in kožo v plasteh.
Koronarna arterijska revaskularizacija brez zunajtelesnega obtoka
Uporaba zunajtelesnega obtoka in srčnega aresta omogoča mirno in brezskrbno področje
šivanja anastomoze na venčne arterije. Zavedati se je treba, da stik krvi z umetnimi površinami zunajtelesnega krvnega obtoka povzroča številne vnetne odgovore, ki so opisani v
poglavju o zgodovini. Revaskularizacija srca brez zunajtelesnega obtoka (off-pump) ima
dokazano manjše potrebe po transfuziji krvi, zaradi nekaterih prednosti pa je tudi primernejša pri visokorizičnih bolnikih s cerebrovaskularno boleznijo, kalcinirano ascendentno
aorto in zvišano komorbidnostjo.
Relativne kontraindikacije za off-pump revaskularizacijo so bolniki z nastajajočim oziroma
svežim miokardnim infarktom in prizadetim levim prekatom ter bolniki z zelo dilatiranim
levim prekatom. Pri tovrstni tehniki so zelo pomembne izkušnje operativnega tima, učna
krivulja in tehnične sposobnosti.
Pri off-pump revaskularizaciji je najpomembnejše usklajeno sodelovanje med kirurškim in
anesteziološkim timom, pri katerem je treba preprečiti emergentne konverzije na zunajtelesni obtok s prevencijo hipertenzije in nizkega cardiac outputa.
Pozicioniranje srca
Najpomembnejši vidik te tehnike je pozicioniranje srca zaradi prikaza ciljne koronarne arterije brez negativnih hemodinamskih učinkov. To lahko dosežemo z globokimi perikardialnimi
šivi (najpogosteje od enega do štirih). Pri tem uporabimo Rommelovo zadrgo, da zaščitimo
epikard pred poškodbo. Podobno pozicioniranje srca lahko dosežemo tudi z mehanskimi pripomočki za t. i. apikalno sukcijo. Taka naprava nam omogoča rotiranje srca okoli dolge osi.

Slika 5. Različne naprave za pozicioniranje srca in mehansko stabilizacijo
Mehanska stabilizacija
Različni pripomočki nam omogočajo imobilizacijo segmenta koronarne arterije med kreiranjem anastomoze. Nekateri pripomočki samo komprimirajo miokard, drugi pa kombinirajo kompresijo in sukcijo, kar ima boljši hemodinamski učinek.
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Slika 6. Primer pozicioniranja srca in mehanske stabilizacije s kompresijsko napravo
Premoščanje koronarnih arterij na sprednji steni srca
Običajno najprej revaskulariziramo LAD, in sicer z levo notranjo prsno arterijo (LIMA), kar pomeni takojšnjo perfuzijo zelo velikega dela levega prekata in septuma. Nato revaskulariziramo diagonalne veje, če je indicirano. Ekspozicijo dosežemo z blago trakcijo perikardialnega
šiva, mehansko apikalno sukcijo ali enostavno srce podložimo s kompreso. Mehanski stabilizator postavimo na ciljno področje z vrhom, obrnjenim proti bazi srca. LAD-arterijo običajno
premoščamo na sredini ali distalni tretjini, ko žila pride iz miokarda. Proksimalno žilo okludiramo z elastično zadrgo ali šivom, kar nam omogoča nekrvavo področje šivanja anastomoze.
Nekateri kirurgi rutinsko uporabljajo intraluminalne shunte, ki prav tako zmanjšujejo ishemijo distalnega področja. Uporaba elastičnih oziroma šivnih zadrg distalno od mesta anastomoze ni priporočljiva zaradi možnosti poškodbe notranjih plasti koronarne arterije.

Slika 7. Stabilizacija srca z mehanskim in sukcijskim stabilizatorjem pri premoščanju LAD
Intermediarna arterija je pogosto intramiokardna in jo moramo premoščati takoj pri
njenem odcepišču. Pri tem srce postavimo vertikalno, bolnika obrnemo v Trendelemburgov položaj, mizo pa obrnemo proti operaterju. Pri nepravilni uporabi stabilizatorja so
možne poškodbe leve avrikule.
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Marginalne veje prikažemo s srcem v vertikalni poziciji in blago obrnjenim v desno. Pri
dilatiranih srcih je treba zaradi boljše hemodinamike občasno odpreti desno plevro. Pri
skrajnih zasukih srca zaradi boljšega prikazovanja tarčnih arterij lahko pride pri uporabi
mehanske apikalne sukcije do obstrukcije venskega pretoka.

Slika 8. Pozicioniranje srca in mehanska stabilizacija pri premoščanju marginalne veje LCX
Premoščanje koronarnih arterij na zadnji steni srca
Za prikaz PDA-arterije moramo srce dvigniti vertikalno, in sicer brez rotacije. To najpogosteje
nima negativnih hemodinamskih vplivov. Za prikaz distalnega dela desne koronarne arterije
pred razcepiščem ni treba dvigovati srca, temveč področje samo hemodinamsko stabiliziramo. Najpogosteje se raje odločamo za premostitev PDA kot RCA, ker kratkotrajna zapora RCA
pogosto povzroča bradikardijo in motnje v distenzijo desnega prekata. To lahko preprečimo
z intraluminalnim shuntom in epikardialnim spodbujanjem z zunanjim spodbujevalcem.
Tehnika šivanja anastomoz je enaka kot na mirujočem srcu z zunajtelesnim krvnim obtokom.
Pri bolnikih z arterosklerotično spremenjeno aorto, kjer bi s stransko stiskalko lahko povzročili disekcijo aorte ali embolizacijo, se lahko odločimo za alternativna mesta proksimalnih anastomoz, kot so leva in desna notranja prsna arterija ali trunkus brachiocephalicus.
S tem ko se izognemo manipulaciji z ascendentno aorto, zmanjšujemo možnost nastanka
distalnih embolizacij.
Koronarna arterijska revaskularizacija pri reoperacijah
Operativna strategija je podobna kot pri prvem posegu na srcu. Zelo moramo biti pozorni
pri sternatomiji, če je LIMA v medialni liniji ali če je katera od pomembnih struktur takoj
za prsnico. Takoj moramo identificirati delujočo LIMA in jo med srčnim arestom zapreti
z atravmatsko stiskalko. Zaradi napredovanja aterosklerotične bolezni koronarnih arterij pogosto ugotovimo stenoze distalno od mesta anastomoziranja predhodnih obvodov,
zato moramo nove obvode postaviti na venčne arterije za zožitvijo.
Pri reoperacijah niso redke poškodbe pljuč zaradi hudih zarastlin, kar povzroči uhajanje
zraka iz pljuč nekaj dni po operativnem posegu.
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Zapleti operativnega zdravljenja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perioperativni miokardni infarkt se lahko pojavi neposredno pred operativnim posegom, med njim ali takoj po njem, pri 7–12 odstotkih bolnikov. Vzroki za njegov
nastanek so: inkompletna revaskularizacija, tromboza nativne koronarne arterije,
difuzne ateromatozne formacije distano od anastomoze obvoda, tehnične težave z
anastomozo obvoda, nezadovoljiva zaščita srca, povečana poraba kisika v miokardu,
hipotenzija zaradi zdravil ali krvavitve ter tahikardija in druge motnje ritma, kot je
preddvorno migetanje, kar zelo povečuje porabo kisika v srčni mišici. Diagnostika perioperativnega miokardnega infarkta ni enostavna zaradi pogosto zvišanih vrednosti
encimov CK-MB po kirurškem posegu, dodatno pa so pogoste nespecifične spremembe na EKG po kirurškem posegu. Perioperativni miokardni infarkt povečuje intrahospitalno umrljivost, predznaki so: left main stenoza (stenoza debla), trižilna bolezen
in perioperativna angina.
Srčna odpoved se lahko pospeši pri bolnikih z disfunkcijo levega prekata, še posebno
pa so ogroženi tisti z iztisnim deležem, manjšim od 30 odstotkov. Problematične so
tudi aritmije s hitrim odgovorom prekatov med kirurškim posegom ali takoj po njemu, ker zelo povečujejo delo levega prekata.
Preddvorno migetanje in ostale aritmije se pojavijo razmeroma pogosto. Atrijska
fibrilacija se v prvih treh dneh po operaciji pojavi pri 30–40 odstotkih operirancev,
zdravimo jo takoj medikamentno ali z elektrokonverzijo. Redkeje se pojavljajo supraventrikularne tahikardije, nekoliko pogostejše so ventrikularne motnje ritma, kot so
ekstrasistole, ki jih zdravimo medikamentno.
Nevrološki zapleti zaradi okvare centralnega in perifernega živčnega sistema so pomemben vzrok za morbiditeto in mortaliteto po kardiokirurških posegih. Tveganje za
perioperativni ishemični inzult je ocenjeno na 2–6 odstotkov in je pogosto podcenjeno. Po podatkih iz ZDA imajo bolniki s perioperativnim CVI visoko umrljivostjo (tudi
do 36 odstotkov), preživeli pa so kot kronični bolniki za zdravstveni sistem veliko logistično in finančno breme. Najpomembnejša dejavnika, ki pri operacijah na odprtem
srcu z zunajtelesnim obtokom vplivata na pojav nevrološke simptomatike, sta embolizacija v povirje možganskih arterij in hipoperfuzija možganov, precej pa sta povezana
z učinkom EKC na sestavine krvi. Pri njunem zmanjševanju je potreben kompleksen
pristop s prilagajanjem perioperativnega vodenja, kirurške in anesteziološke tehnike,
saj lahko bolnikom le tako omogočimo hitro okrevanje po posegu ter kakovostno življenje po odpustu iz bolnišnice. Moramo vedeti, da se trajne ali prehodne kognitivne
motnje pojavijo pri od 30 do 60 odstotkih bolnikov. Ostali nevrološki problemi, ki se
redko pojavljajo, so brahialna pleksopatija, uni- ali bilateralna pareza n. frenikusa, pareza n. ulnarisa, pareza n. peroneusa, pareza n. safenusa, Hornerjev sindrom, pareza
n. facialisa in pareza enega ali obeh povratnih laringealnih živcev.
Krvavitve in reoperacije zaradi krvavitve oziroma tamponade so opisane pri 10–30
odstotkih operiranih. Tveganje za pooperativno krvavitev je povečano pri starejših
bolnikih, pri uporabi obeh notranjih prsnih arterij ter pri predoperativni uporabi aspirina, heparina in ostalih snovi, ki vplivajo na strjevanje krvi.
Okužba rane z dehiscenco in/ali mediastinitis sta zapleta, ki ju lahko pričakujemo pri
1 odstotku operiranih. Večje tveganje imajo čezmerno prehranjeni bolniki, bolniki s
sladkorno boleznijo in tisti, pri katerih uporabimo obe notranji prsni arteriji.
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Rezultati
1.

Preživetje pri posameznem bolniku je v korelaciji z Euroscorom (izračun operativnega
tveganja). Skupna umrljivost je 3 odstotke, pri bolnikih, starejših od 70 let, pa nekoliko višja, in to pri ženskah 6,3 odstotka in moških 3,8 odstotka. Pri bolnikih z majhnim
tveganjem je umrljivost manj kot 1 odstotek, disfunkcija levega prekata z iztisnim deležem manj kot 30 odstotkov pa poviša umrljivost na 9 odstotkov. Preživetje po enem
mesecu, enem letu, 5, 10 in 15 letih je 97-, 95-, 87-, 76- in 60-odstotno.
2. Podaljšanje življenja je dokazano pri nekaterih skupinah bolnikov:
a. bolniki s stenozo glavnega debla leve koronarne arterije (left main),
b. bolniki s trižilno obstruktivno koronarno boleznijo, posebno tisti z oslabljeno
funkcijo levega prekata,
c. bolniki z zaporo LAD pred prvo vejo, če sta še dve žili zoženi za več kot 80 odstotkov in nista primerni za PTCA,
d. bolniki z disfunkcijo levega prekata.
Operativna revaskularizacija je primernejša kot PTCA pri bolnikih s tri- ali dvožilno koronarno boleznijo, ki vključuje LAD in prisotno disfunkcijo levega prekata (5).
3. Zmanjševanje težav (angl. freedom from angina) je prisotno pri 90 odstotkih bolnikov
po enem letu, 80 odstotkih po 5 letih, 50 odstotkih po10 in 25 odstotkih po 15 letih.
4. Drugi dejavniki, ki vplivajo na morbiditeto in mortaliteto, so zelo pomembni, tako
da se 50 odstotkov obvodov zapre po 10 letih predvsem pri bolnikih, ki kadijo, imajo
visok krvni pritisk, sladkorno bolezen in raven holesterola LDL višjo od 3,0 mmol/l.
Priporočeno medikamentno zdravljenje po kirurški revaskularizaciji
1. Aspirin kot prevencija zapore obvodov
2. Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta so priporočljivi pri vseh, razen pri bolnikih, pri
katerih je kontraindicirana uporaba zaradi astme ali bradikardije manj kot 50 v minuti.
3. Statini so priporočljivi pri vseh kot prevencija zapore obvoda, tako da vrednost holesterola LDL ne presega 2,0 mmol/l.
4. Antagonisti kalcijevih kanalov so priporočljivi predvsem pri bolnikih, pri katerih je za
obvod uporabljena radialna arterija.
Drugi nasveti
Bolnikom moramo svetovati opustitev kajenja, ohranjanje telesne dejavnosti ter prehrano
z manj holesterola in maščob. Krvni pritisk mora biti skrbno nadzorovan in vzdrževan v
normalnem območju. Bolnik mora vedeti, da kirurški poseg ne pozdravi aterosklerotične
bolezni.
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BOLNIKE S PLJUČNIMI IN ALERGIJSKIMI BOLEZNIMI
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Zaviralci receptorjev beta
Načelno so kontraindicirani pri bolnikih z astmo, zadnje čase pa ta kontraindikacija ni
več tako absolutna (1). Ugotovili so, da en odmerek povzroči obstrukcijo, pri kroničnem
jemanju pa tega učinka ni več. Raziskave pri bolnikih z astmo, ki so prejemali zaviralce
receptorjev beta, so sicer trajale le največ 28 dni. V literaturi pa ni podatkov o tem, ali so
ob jemanju teh zdravil poslabšanja astme težje obvladljiva. Tudi raziskave, ki dokazujejo
veliko učinkovitost zaviralcev receptorjev beta pri srčnih bolnikih, po navadi izključujejo
bolnike z astmo, tako da še vedno nimamo pravih, na dokazih temelječih podatkov o
uporabi zaviralcev receptorjev beta pri bolnikih z astmo. Vsekakor naj se ne uporabljajo za zdravljenje arterijske hipertenzije pri bolnikih z astmo. Pri ostalih indikacijah pa je
treba skrbno pretehtati tveganje in koristi tega zdravljenja. Če se odločimo za zaviralec
receptorjev beta, naj bo kardioselektiven in ne uporabljajmo ga pri bolnikih s hudo astmo, bolnik pa mora biti vsaj med uvajanjem zdravila in v primeru poslabšanja astme pod
natančno pulmološko kontrolo.
Zaviralci receptorjev beta so kontraindicirani tudi pri osebah z večjim tveganjem za anafilaksijo, predvsem pri osebah, ki so že kdaj utrpele anafilaktično reakcijo. Učinek adrenalina pri zdravljenju anafilaksije je zmanjšan, če bolnik jemlje zaviralce receptorjev beta (2).
Pri bolnikih, ki se slabo odzivajo na adrenalin, za zdravljenje anafilaksije dajemo glukagon
v odmerku 1 mg intravensko in ga ponavljamo na 5 minut do učinka. Anafilaksijo najpogosteje povzročajo piki kožekrilcev (osa, čebela, sršen), hrana (najpogostejši alergeni so
arašidi, oreščki, morski sadeži, ribe) in zdravila. Bolnike, ki so utrpeli težjo anafilaktično
reakcijo po piku kožekrilca z oteženim dihanjem ali padcem krvnega tlaka, zdravimo s
specifično imunoterapijo. Pri tem postopku bolniku v podkožje vbrizgamo alergen, na
katerega je alergičen, zato obstaja možnost anafilaktične reakcije po prejetju imunoterapije. Ker je anafilaksijo težje zdraviti pri osebah, ki prejemajo zaviralce receptorjev beta,
so le-ti kontraindicirani pri bolnikih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo. Specifično imunoterapijo z inhalacijskimi alergeni bolnikom, ki se zdravijo z zaviralci receptorjev
beta, odsvetujemo. Če bi ponovni pik in nato anafilaksija ogrožala življenje bolnika, pri
imunoterapiji s strupom kožekrilcev predlagamo ukinitev zaviralca receptorjev beta. Kadar za zaviralec ni ustrezne zamenjave, se individualno odločamo za imunoterapijo kljub
jemanju zaviralca receptorjev beta.
Pri bolnikih, ki v anamnezi povedo, da so kdaj doživeli anafilaktoidno reakcijo po prejetju
radiokontrastnega sredstva, priporočamo, da se pred ponovno preiskavo z radiokontrastnim sredstvom prehodno ukine zaviralec receptorjev beta.
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Zaviralci ACE
Poznan neželeni učinek jemanja zaviralcev ACE je angioedem, ki je razmeroma redek,
saj se pojavi le pri od 0,1 do 0,7 odstotka oseb, ki jemljejo zaviralce ACE (3). Pri analizi
bolnikov z izoliranim angioedemom (angioedem, ki poteka brez koprivnice) se navadno
izkaže, da je po pogostnosti vzrokov angioedema jemanje zaviralcev ACE na prvem mestu.
Angioedem lahko povzroči tudi zatekanje grla in nato zadušitev. Zato ti bolniki ne smejo
prejemati zaviralcev ACE. Angioedemi se lahko pojavljajo še največ dva meseca po ukinitvi
zdravila. Večina teh bolnikov prenaša sartane, vendar se angioedem redko pojavi tudi ob
jemanju sartanov, ki so v tem primeru celo odsvetovani.
Pri nekaterih bolnikih lahko zaviralci ACE povzročajo koprivnico kot izolirano kožno simptomatiko, ki je ne spremljajo znaki anafilaksije na drugih organskih sistemih.
Nekateri avtorji poročajo o večji pogostnosti neželenih učinkov imunoterapije pri bolnikih, ki so zdravljeni z zaviralci ACE.
Aspirin
Aspirin povzroča več tipov preobčutljivostne reakcije. Zavira cikloksigenazo, kar povzroči
povečanje cistenillevkotrienov, ki imajo podobne učinke kot histamin. Najbolj značilen je
tako imenovani Vidalov trias. Bolniki imajo astmo, nosno polipozo in ne prenašajo aspirina (4). Ti bolniki imajo lahko ob zaužitju aspirina življenjsko ogrožajoč bronhospazem ali
anafilaktoidno reakcijo. Pri taki anamnezi aspirina ne svetujemo, tudi v primeru akutnega
koronarnega dogodka ne. Lahko pa bolnike desenzibiliziramo. Večinoma je mogoče doseči, da normalno prenašajo 100 mg aspirina, desenzibilizacija pa se lahko izvede v nekajurnem postopku. Primeri uspešnih desenzibilizacij so opisani tudi v koronarnih enotah (5).
Učinek desenzibilizacije ni trajen. Če se zdravljenje z aspirinom zaradi katerega koli vzroka
prekine, je treba desenzibilizacijo ponoviti.
Bolniki s spontano idiopatsko urtikarijo pogosto ne prenašajo aspirina in nesteroidnih antirevmatikov. Po zaužitju teh zdravil pride do poslabšanja koprivnice. Po navadi ni drugih
nevarnejših simptomov in znakov preobčutljivosti. Po zaužitju aspirina so možni tudi drugi
izolirani kožni simptomi.
Aspirin lahko povzroči anafilaktoidno reakcijo. Ti bolniki včasih prenašajo 100-mg aspirin,
vendar se je treba do tega opredeliti pod nadzorom.
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Sklep
Bolnikom z astmo se zaviralci receptorjev beta predpisujejo izjemno previdno, nikoli pri
težki astmi, vedno selektivne zaviralce receptorjev beta pa pod skrbnim nadzorom urejenosti astme. Če bolnik prejema zaviralec receptorjev beta, je oteženo zdravljenje anafilaksije,
ker je zmanjšan učinek adrenalina. Zaviralci ACE povzročajo angiodeme, zato bolnikom,
ki so kdaj doživeli angioedem, na splošno odsvetujemo zaviralce ACE. Sartani povzročajo
angioedem bistveno redkeje. Aspirin povzroča več tipov preobčutljivostih reakcij. Nevaren
je lahko bronhospazem ali anafilaktoidna reakcija. Bolnike lahko desenzibiliziramo.
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Uvod
Kronična koronarna bolezen je ob istih dejavnikih tveganja nujno povezana z možgansko
žilno boleznijo. Med njimi povzroča največjo smrtnost in invalidnost ishemična možganska
kap (1, 2). Vzročnost povezave med začetnimi stopnjami koronarne bolezni in ishemično
možgansko kapjo ni jasna. Zato je zanimivo, da ima približno ena petina bolnikov z nekardioembolično ishemično možgansko kapjo ali prehodno ishemično motnjo asimptomatsko koronarno bolezen z več kot 50-odstotno stenozo. Nedvomno kronična koronarna
bolezen povečuje tveganje za ishemično možgansko kap posredno z atrijsko fibrilacijo,
katere incidenca narašča s starostjo in je večja pri moških kot pri ženskah (3). Incidenca
ishemične možganske kapi je pri teh bolnikih v prvih petih letih sorazmerna številu točk,
ki ga dosežejo na lestvici CHADS2 (angl. Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75,
Diabetes mellitus, Stroke symptoms previously or TIA) in znaša pri nič točkah 2 odstotka,
pri 6 točkah pa 16 odstotkov (3). Z napredovanjem kronične koronarne bolezni se incidenca možganske kapi zelo poveča tudi zaradi srčnega popuščanja, in sicer prvo leto na
2 odstotka in peto leto na 5 odstotkov. Z napredovanjem kronične koronarne bolezni se
povečuje tudi tveganje za kognitivni upad, ki naj bi bil posledica bolezni manjših možganskih arterij in metabolnih sprememb ob zmanjšani telesni dejavnosti (1). Incidenca drugih
nevroloških bolezni je v povezavi z zdravljenjem kronične koronarne bolezni izredno redka, zato jih v tem prispevku ne obravnavamo.
Medikamentno zdravljenje
Zaradi podobnih patofizioloških mehanizmov obeh bolezni se ob medikamentnem zdravljenju kronične koronarne bolezni tveganje za ishemično možgansko kap načeloma zmanjša.
Vpliv zdravljenja z antiagregacijskimi zdravili, statini, zaviralci angiotenzinske konvertaze in
adrenergičnih receptorjev beta na kognitivni upad še ni povsem jasen.
Antiagregacijsko zdravljenje z aspirinom v primarni preventivi nekoliko zmanjša tveganje za
nekardioembolično ishemično možgansko kap le pri ženskah z majhnim tveganjem, tveganje
za kardioembolično ishemično možgansko kap pa zmanjša pri vseh bolnikih z nevalvularno
atrijsko fibrilacijo. Pri bolnikih z visokim arterijskim tlakom ali disfunkcijo levega prekata, še
posebno pri starejših od 75 let, je pri tem učinkovitejši varfarin (3).
V sekundarni preventivi ishemične možganske kapi je pri bolnikih po ishemični nekardioembolični možganski kapi ali prehodni ishemični motnji učinkovit aspirin v odmerkih med 50 in
1300 mg na dan, vendar pa so odmerki, večji od 150 mg, povezani s slabšo gastrointestinalno
prenosljivostjo in večjim tveganjem za krvavitev. Pri tem sta nekoliko bolj kot aspirin učinkovita klopidogrel ali kombinacija aspirina in dipiridamola s podaljšanim sproščanjem. Kombina52

cija aspirina in klopidrogela ni učinkovitejša kot klopidrogel sam in je povezana z večjim tveganjem za življenje ogrožajočo krvavitev. V sekundarni preventivi ishemične kardioembolične
možganske kapi zaradi nevalvularne atrijske fibrilacije je varfarin učinkovitejši kot aspirin,
zato se slednji priporoča le v primerih absolutne kontraindikacije za varfarin (3). V obdobju
akutne možganske kapi je aspirin varen in nekoliko učinkovitejši kot placebo ali heparin tudi
pri bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo. Učinkovitost drugih antiagregacijskih zdravil po
akutni možganski kapi ni znana.
Zdravljenje s statini pri bolnikih z velikim tveganjem (sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija) tudi ob normalnih koncentracijah holesterola v krvi zmanjša tveganje za prvo in ponovne
ishemične možganske kapi (4). Statini ugodno vplivajo tudi na potek akutne ishemične možganske kapi. Ni znano, ali je učinek statinov posledica zmanjšanja koncentracije holesterola
ali posledica pleotropnih učinkov, kot so zmanjšanje endotelne disfunkcije, zlepljanja trombocitov ali vnetja žilne stene.
Zaviralci angiotenzinske konvertaze pri bolnikih z velikim tveganjem zmanjšajo incidenco ishemične možganske kapi ne glede na znižanje arterijskega tlaka.
Vpliv zaviralcev adrenergičnih receptorjev na tveganje za ishemično možgansko kap ni povsem jasen.
Intervencijsko zdravljenje
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika
Med perkutano transluminalno angioplastiko (PTCA) so nevrološki zapleti redki in morda
posledica toksičnosti kontrastnih sredstev ali ishemičnih možganskih kapi. Incidenca možganske kapi je med perkutano transluminalno angioplastiko od 0,2 do 2 odstotka (2). V
presejalnih raziskavah so s slikovnimi preiskavami glave ugotovili bistveno večjo incidenco
»klinično nemih« ishemičnih dogodkov (2). Njihov pomen ni povsem jasen, verjetno pa
dolgoročno lahko povzročijo kognitivni upad. Med perkutano transluminalno angioplastiko je tveganje za ishemično možgansko kap večje pri bolnikih z več aterosklerotičnimi
lezijami na koronarnih arterijah, z znano cerebrovaskularno bolezenijo, višjo starostjo,
akutnim koronarnim sindromom in znotrajaortnim balonom (2).
Kirurška revaskularizacija
Med kirurško revaskularizacijo miokarda je ishemična možganska kap z incidenco od 1 do
2 odstotka ne glede na vrsto posega (konvencionalni poseg z zunajtelesnim obtokom ali
minimalno invazivni poseg na delujočem srcu brez zunajtelesnega obtoka) skoraj enako
pogosta kot pri perkutani transluminalni angioplastiki (1). Tri četrtine perioperativnih ishemičnih možganskih kapi je emboličnih in ena petina v razvodju povirij večjih možganskih arterij. Dejavniki tveganja za perioperativno ishemično možgansko kap so obsežne
kalcinacije aorte, predhodna možganska kap, sladkorna bolezen in starost. Pomen profilaktične karotidne endarteriektomije v preprečevanju perioperativne ishemične možganske kapi ni jasen (1).
V nasprotju z razmeroma majhno incidenco ishemične možganske kapi je kognitivni upad
zelo pogost zaplet kirurške revaskularizacije miokarda (5). Mesec dni po operativnem posegu ima kognitivni upad približno tri četrtine bolnikov. Ta se običajno kaže s spominskimi
motnjami in motnjami vidno-prostorskih sposobnosti, izzveni pa v treh ali štirih mesecih.
Pripisujejo ga okvari nevronov zaradi mikroembolizmov (medoperativna sukcija krvi iz
perikarda in plevralnega prostora), hipoperfuzije, anestezije in sindroma sistemskega vne53

tnega odgovora. Dejavniki tveganja za kratkoročni kognitivni upad so starost, predoperativni kognitivni upad in cerebrovaskularna bolezen (arterijska hipertenzija in sladkorna
bolezen) (1, 5). Tveganje za kratkoročni kognitivni upad ni odvisen od vrste operativnega
posega (5). Pri približno tretjini bolnikov opažamo dolgoročni kognitivni upad, ki se kaže
še posebno na področju psihomotorične hitrosti in vidno-prostorskih sposobnosti tudi
več let po kirurški ravaskularizaciji miokarda. Dejavniki tveganja za dolgoročni kognitivni
upad so predoperativna cerebrovaskularna bolezen, stopnja kratkoročnega kognitivnega
upada in slabo pooperativno spremljanje dejavnikov tveganja za cerebrovaskularno bolezen.
Pri identifikaciji bolnikov z velikim tveganjem za perioperativno možgansko kap nam je
lahko v pomoč t. i. indeks tveganja za možgansko kap, ki ga je oblikovala raziskovalna
skupina za multicentrične študije perioperativne ishemije (angl. Multicenter Study of Perioperqative Ischemia Research group; 1). Pri poskusih zmanjševanja tveganja sta verjetno
učinkovita zmanjševanje manipulacije aorte in uporaba aprotinina med kirurškim posegom.

Sklep
Kronična koronarna bolezen je ob istih dejavnikih tveganja nujno povezana z ishemično
možgansko kapjo. Zaradi podobnih patofizioloških mehanizmov obeh bolezni se ob medikamentnem zdravljenju kronične koronarne bolezni tveganje za ishemično možgansko
kap zmanjša. Drugače se med intervencijsko revaskularizacijo ne glede na vrsto posega
tveganje za ishemično možgansko kap poveča, kar je na srečo redko. Veliko pogostejši zaplet predvsem kirurških revaskularizacijskih posegov je zgodnji kognitivni upad z upadom
spominskih sposobnosti, eksekutivnih funkcij in motorične hitrosti, ki ga opažamo prvih
nekaj mesecev po posegu. Pri tretjini bolnikov se nekaj let po operativnem posegu razvije
pozni kognitivni upad, ki je odvisen predvsem od dejavnikov tveganja za cerebrovaskularno bolezen. Pri identifikaciji bolnikov z velikim tveganjem za nevrološke zaplete med revaskularizacijo miokarda nam je lahko v pomoč njihova natančna predoperativna ocena.
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Danes sta kronična ledvična bolezen in kronična srčna bolezen nedvomno tesno in usodno
povezani (1). Že mikroalbuminurija in proteinurija sta neodvisna dejavnika tveganja za
nastanek srčno-žilne bolezni (2). Tveganje pa se zelo poveča s sočasnim zmanjševanjem
glomerulne filtracije (pod 60 ml/min./m2) in večanjem proteinurije (več kot 1 g dnevno).
Prevalenca ateroskleroze je pri bolnikih, ki se zaradi končne ledvične odpovedi zdravijo s
hemodializo, zelo povečana, če jo primerjamo z enako starimi posamezniki brez ledvične
bolezni. Tveganje za koronarno bolezen se progresivno povečuje z zmanjševanjem ledvičnega delovanja. Že več let je znano, da je kronična ledvična bolezen pomemben neodvisni
dejavnik nastanka koronarne bolezni in tudi povezana z njeno resnostjo (3). Kronična
ledvična bolezen je dokazano povezana s povečano umrljivostjo po akutnem koronarnem
sindromu, pa tudi po perkutanih koronarnih intervencijskih postopkih s stentiranjem ali
brez njega. Nekatere zadnje raziskave so še pokazale, da je pomembna asimptomatska
koronarna bolezen sicer prisotna kar pri polovici hemodializnih bolnikov. Kronična ledvična bolezen je povezana tudi s slabšo prognozo koronarne bolezni, kar pomeni večjo potrebo po ponovnih revaskularizacijskih posegih in večjo smrtnost po akutnem koronarnem
dogodku, kot je prisotna pri bolnikih brez ledvične bolezni (4).
Čeprav pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo in akutnim ali kroničnim koronarnim
sindromom ni bilo randomiziranih in kontroliranih raziskav, so priporočila za zdravljenje
obeh bolezenskih stanj enaka kot pri populaciji brez ledvične prizadetosti.
Farmakološko zdravljenje stabilne kronične koronarne bolezni pri bolniku s kronično ledvično boleznijo
Bolnike s kronično ledvično boleznijo in stabilno angino pektoris, ki še niso doživeli miokardnega infarkta, zdravimo s standardnimi antianginoznimi zdravili za zmanjšanje simptomov (nitrati, trimetazidin, morda tudi ivabradin). Bolnikom s kronično ledvično boleznijo, tudi bolnikom s končno ledvično odpovedjo, ki se zdravijo z eno od dializnih metod in
so preboleli miokardni infarkt, je treba predpisati zaviralce receptorjev beta, razen če za
to ni kontraindikacij. Bolnikom, pri katerih ugotovimo disfunkcijo levega prekata, predpišemo zaviralce ACE. Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo četrte ali pete stopnje,
še posebno pri bolnikih s sladkorno boleznijo, nam pogosto ponagaja hiperkaliemija. Z
zmanjšanjem odmerka zdravila in drugimi ukrepi zdravljenje lahko kljub temu nadaljujemo, če bolnik zdravilo iz te skupine nujno potrebuje. Večina bolnikov s kronično ledvično
boleznijo za zdravljenje hipertenzije že tako ali tako prejema zdravila iz te skupine, pogosto celo kombinacijo z zaviralci receptorjev AT1, in je pri njih hiperkaliemija običajno že
obvladana. Pri bolnikih, ki se zdravijo s hemodializo ali peritonealno dializo, je ta problem
običajno manj izražen.
Uporaba statinov pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, ki še ne potrebujejo nadomestnega zdravljenja, je pomembna, saj so nedvomno dokazali, da z njihovo uporabo lahko
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zmanjšamo tveganje za neusodne srčno-žilne dogodke, umrljivost zaradi srčno-žilnih in
tudi vseh drugih vzrokov (5). V eni od zadnjih raziskav so z agresivnejšo uporabo atorvastatina pri bolnikih z blago (tretjo stopnjo) in zmerno (četrto stopnjo) kronične ledvične
bolezni uspeli zmanjšati tveganje za nastanek koronarnih in tudi drugih srčno-žilnih dogodkov, in to celo bolj kot pri ljudeh brez kronične ledvične bolezni (6). Drugače kot pri do
zdaj navedenih rezultatih pa uporaba statinov pri bolnikih, ki se zdravijo s hemodializo,
ni pokazala pričakovanih rezultatov. V dveh velikih dobro zasnovanih prospektivnih raziskavah (4-D in AURORA) niso uspeli dokazati, da uporaba statinov v primerjavi s placebom
zmanjša tveganje za srčno-žilno smrt, miokardni infarkt ali možgansko kap. Pri bolnikih s
presajeno ledvico moramo biti pri uporabi statinov pozorni na možne interakcije z imunosupresivnimi zdravili, predvsem iz skupine kalcinevrinskih zaviralcev (ciklosporin, takrolimus), in nastanek rabdomiolize.
O učinkovitosti in varnosti aspirina v sekundarni preventivi srčno-žilnih zapletov pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, še posebno pri tistih, ki se zdravijo z nadomestnim dializnim zdravljenjem, je malo z dokazi podprtih podatkov. Večina raziskav je retrospektivnih.
Kljub temu velja, da je uporaba aspirina v odmerku 100 mg pri večini bolnikov s kronično
ledvično boleznijo varna.
Nefarmakološki ukrepi in nemedikamentno zdravljenje stabilne kronične koronarne bolezni pri bolniku s kronično ledvično boleznijo
Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo je sprememba življenjskega sloga že tako pomemben del zdravljenja napredujoče ledvične bolezni. Pri bolnikih s sočasno koronarno
boleznijo pa postanejo ti ukrepi še pomembnejši. Skrb za pravilen vnos soli s prehrano,
ki naj ne bi presegala od 4 do 6 g/dan, je eden od temeljnih nefarmakoloških ukrepov.
V hrani omejujemo beljakovine iz več razlogov, od katerih sta pomembna razloga tudi
zmanjšanje vnosa fosfatov in s tem preprečevanje nastajanja žilnih kalcifikacij. Priporočamo sredozemski način prehrane z dovolj kuhane zelenjave, rib in perutnine. Bolnike s
preveliko telesno maso spodbujamo k hujšanju, ki mora biti postopno. Pomemben del teh
ukrepov je redna telesna dejavnost, predvsem priporočamo hojo z začetno hitrostjo največ 60 odstotkov maksimalne srčne frekvence, ki se lahko postopno povečuje, odvisno od
spremljajočih simptomov. Med nefarmakološkimi ukrepi pa je tudi opustitev kajenja.
Revaskularizacijski posegi pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
Zaradi strahu pred poslabšanjem ledvičnega delovanja in nastankom kontrastne nefropatije so se bolniki s kronično ledvično boleznijo včasih redno izključevali iz prospektivnih,
randomiziranih, kontroliranih raziskav, ki so vključevale koronarografijo in revaskularizacijski poseg, zato imamo o tem na voljo le malo dobrih in uporabnih podatkov.
Iz rezultatov manjših raziskav iz posameznih centrov, večinoma retrospektivnih, je razvidno, da imajo bolniki s kronično ledvično boleznijo večinoma več dejavnikov tveganja, ki
napovedujejo slabši izid intervencijskega posega. Kljub podobnim angiografskim rezultatom so v večini objavljenih raziskav rezultati same intervencije in tudi klinični rezultati
slabši kot pri bolnikih brez ledvične bolezni. Pri nezapleteni koronarni angioplastiki bolnikov s kronično ledvično boleznijo je začetni uspeh v večini objav več kot 90-odstoten.
Delež restenoz je precej večji kot pri splošni populaciji in po nekaterih podatkih doseže
tudi 80 odstotkov v prvem letu po posegu. Bolniki s kronično ledvično boleznijo imajo
pogostejše stenoze stentov, tako standardnih metalnih kot tudi aktivnih, zdravila sproščujočih stentov. Zadnji podatki sicer kažejo, da je z zdravilom sproščujočih stentov manj
restenoz, vendar še vedno več kot pri bolnikih brez ledvične bolezni.
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Kronična ledvična bolezen se je tudi pri akutnem koronarnem sindromu izkazala kot pomemben dejavnik tveganja za večjo hospitalno umrljivost po intervencijskem posegu na
koronarnem žilju (7). Za to stanje tudi ni pravih priporočil, kar zadeva optimalno antikoagulantno in antiagregacijsko zdravljenje.
Bolnikom s kronično ledvično boleznijo, pri katerih sta potrebna koronarografija in tudi
perkutani revaskularizacijski poseg, vedno grozi pomemben zaplet, ki ga poznamo kot
kontrastna nefropatija. Odkar se zavedamo njenega pomena in se bolniki primerno pripravijo na te posege, se je njena incidenca že opazno zmanjšala.
Kirurška revaskularizacija
Isti dejavniki, ki so odgovorni za povečano tveganje pri perkutanih revaskularizacijskih posegih, so pomembni tudi pri kirurških revaskularizacijskih posegih. Za bolnike s kronično
ledvično boleznijo, ki se zdravijo s hemodializo, je hospitalna umrljivost po CABG štirikrat
večja kot pri splošni populaciji. Kirurška revaskularizacija je primernejša za večžilno koronarno bolezen, in kadar gre za prizadetost glavne leve koronarne arterije.

Sklep
Medikamentno zdravljenje stabilne angine pektoris pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo se ne razlikuje od sprejetih priporočil zdravljenja, ki veljajo za splošno populacijo.
Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo in koronarno boleznijo je nedvomno povečano
tveganje za zaplete in tudi slabše preživetje ne glede na izbrani način revaskularizacijskega postopka. Po zadnjih raziskavah je še najobetavnejša uporaba zdravila sproščujočih
stentov pri perkutanih revaskularizacijskih posegih v primerjavi z angioplastiko.
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Izvleček
Vpliv intenzivnega glikemičnega nadzora na pojavnost srčno-žilnih bolezni in umrljivost je
bil pred objavo rezultatov raziskav post-UKPDS, EDIC, ADVANCE, ACCORD in VADT manj
jasen. Raziskavi post-UKPDS in EDIC sta potrdili pomembno vlogo intenzivnega glikemičnega nadzora in obstoj glikemičnega spomina pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 v
primarni preventivi srčno-žilnih bolezni. Raziskave ADVANCE, ACCORD in VADT z bolniki
s sladkorno boleznijo tipa 2 in velikim tveganjem za srčno-žilne bolezni pa koristi intenzivnega nadzora glikemije pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni niso potrdile. V raziskavi
ACCORD je bil le ta celo povezan z večjo umrljivostjo. K nadzoru glikemije je treba pristopati individualno, glede na bolnikove značilnosti, sočasno pa učinkovito zdraviti ostale
dejavnike tveganja.
Ključne besede: glikemični nadzor, glikemični spomin, srčno-žilne bolezni
Uvod
Kronični zapleti sladkorne bolezni (mikrovaskularni in makrovaskularni) predstavljajo najpomembnejši vidik obolevnosti in umrljivosti bolnikov s sladkorno boleznijo. Še posebno
to velja za srčno-žilne bolezni, saj bolniki s sladkorno boleznijo zaradi njih v primerjavi z
ljudmi brez sladkorne bolezni obolevajo in umirajo povprečno od 2- do 4-krat pogosteje,
srčno-žilne bolezni se pojavljajo v zgodnejših obdobjih življenja, koronarna bolezen pa
je bolj razširjenih oblik (pogostejša večžilna prizadetost in višja stopnja aterosklerotične
prizadetosti posameznih žil). Raziskave so potrdile, da je pri preprečevanju srčno-žilnih
bolezni zelo pomemben nadzor dejavnikov tveganja – hiperglikemije, arterijske hipertenzije, dislipidemije, prokoagulabilnega stanja in mikroalbuminurije. Pri preprečevanju kroničnih zapletov se je kot najučinkovitejši izkazal pristop sočasnega intenzivnega nadzora
vseh dejavnikov tveganja. S tem pristopom so v raziskavi STENO-2 prepolovili smrtnost,
pojavnost srčno-žilnih dogodkov, nefropatije, retinopatije in avtonomne nevropatije [1].
Spoznanja o pomenu večfaktorskega intenzivnega nadzora dejavnikov tveganja upoštevajo vse pomembne smernice za obravnavo sladkorne bolezni, tudi slovenske [2]. Ker je
tveganje za kronične zaplete pri sladkorni bolezni v primerjavi z ljudmi brez te bolezni
večje, so poleg strogih meril dobrega glikemičnega nadzora priporočila nadzora za ostale
dejavnike tveganja (lipidi in krvni tlak) strožja.
Spominski učinek in pomen intenzivnega zgodnjega nadzora glikemije v primarni preventivi srčno-žilnih bolezni
Čeprav je povezava med kronično hiperglikemijo in srčno-žilnimi boleznimi znana že vrsto
let, pa jasnih dokazov, da lahko z intenzivnim glikemičnim nadzorom pomembno vplivamo na koronarno bolezen in smrtnost, do pred kratkim nismo imeli. V raziskavi DCCT
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(Diabetes Control and Complications Trial) so ob koncu 6,5-letnega spremljanja v skupini
intenzivnega nadzora glikemije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 ugotovili le trend
k nižji incidenci srčno-žilnih dogodkov [3]. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 v raziskavi UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) pa so med povprečno 10-letnim sledenjem
potrdili pomembno zmanjšanje koronarnih dogodkov in smrtnosti le pri podskupini debelih, ki so jih zdravili z metforminom [4], pri zdravljenih s sulfonilsečninami in insulinom v
primerjavi z zdravljenimi le z dieto pa kljub boljšemu glikemičnemu nadzoru ni bilo statistično pomembnih razlik [5]. Pomembno je, da bolniki s sladkorno boleznijo ob vključitvi
v raziskavi niso imeli znane nobene srčno-žilne bolezni (DCCT) [3] ali pa je bila ta prisotna
v nizkem odstotku (7,5 odstotka v UKPDS) [4, 5]. Obe raziskavi lahko zato štejemo za primarno preventivni.
Raziskavi DCCT in UKPDS se nista zaključili s koncem randomiziranega interventnega spremljanja, ampak so bolnike spremljali še nadaljnjih približno 10 let v t. i. post-DCCT- (raziskava EDIC – Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) in v post-UKPDSobdobju. Med sledenjem v EDIC in post-UKPDS se je glikemična urejenost med intenzivno
zdravljenimi in kontrolnimi skupinami hitro izenačila. Kljub primerljivemu glikemičnemu
nadzoru so na koncu pointerventnega spremljanja v obeh raziskavah dokazali pomembno
manj srčno-žilnih dogodkov in smrtnosti pri bolnikih, ki so bili med interventnim spremljanjem intenzivno zdravljeni in so imeli torej takrat glikemijo bolje urejeno kot bolniki v
kontrolni skupini [6, 7]. Pojav smo v Sloveniji poimenovali spominski učinek, v tuji literaturi
pa legacy effect. Pomeni, da se koristi dobrega glikemičnega nadzora kažejo še vrsto let
po tem, ko so razlike v glikemičnem nadzoru med intenzivno zdravljenimi in kontrolnimi
skupinami že izzvenele. Gre za t. i. glikemični spomin, za katerega predvidevajo, da je
posledica s hiperglikemijo povezanega povečanega znotrajceličnega kopičenja končnih
produktov napredovale glikacije (angl. advanced glycation end-products – AGE), ki poškodujejo tkiva, tako da te okvare ni mogoče izbrisati [7]. Zato je zelo pomembno, da
pri bolnikih z novoodkrito sladkorno boleznijo dosežemo ciljno glikemično urejenost čim
hitreje in nato dober glikemičen nadzor ohranjamo ves čas zdravljenja. Raziskavi skladno
potrjujeta pomen dobrega glikemičnega nadzora v primarni preventivi srčno-žilnih dogodkov in smrtnosti, vendar pa se koristi zdravljenja pokažejo šele po več kot 10 letih od
začetka obravnave, kar je bistveno pozneje kot pri zdravljenju arterijske hipertenzije in
dislipidemije.
Pomen individualne obravnave bolnika
Nedavno objavljeni rezultati treh velikih interventnih randomiziranih raziskav pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 z velikim tveganjem srčno-žilnih dogodkov, v katerih so
preučevali vpliv intenzivnega in standardnega nadzora glikemije na pojavnost srčno-žilnih
dogodkov – ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron
Modified Release Controlled Evaluation), VADT (The Veterans Affairs Diabetes Trial) in
ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), so pokazale, da je kljub
omenjenim zakonitostim glikemičnega spomina pri nastanku poznih zapletov pomemben individualni pristop k uravnavi glikemije. Raziskavi ADVANCE (ciljni HbA1c v skupini
intenzivnega nadzora 6,5 % ali manj) in VADT (cilj za 1,5 % nižji HbA1c v skupini intenzivnega nadzora v primerjavi s kontrolno skupino) med približno 5-letnim spremljanjem nista
potrdili koristi intenzivnega nadzora glikemije pri preprečevanju srčno-žilnih dogodkov.
V raziskavi ACCORD pa so glikemični krak raziskave predčasno prekinili zaradi celo večje
umrljivosti bolnikov v skupini z intenzivnim nadzorom glikemije (ciljni HbA1c 6,0 %) [8, 9,
10]. Jasnih vzrokov za večjo umrljivost v tej skupini v raziskavi niso ugotovili, predvidevajo
pa, da gre za posledico neželenih učinkov zdravil, med katerimi najpogosteje omenjajo
59

hipoglikemije [10]. Zelo zanimivo opažanje v raziskavi ACCORD je bilo manjše tveganje
srčno-žilnih dogodkov v podskupini intenzivno zdravljenih bolnikov, ki do vključitve v raziskavo še niso utrpeli nobenega srčno-žilnega dogodka, in pri tistih, ki so imeli izhodiščni HbA1c nižji od 8 % [10]. Prav tako so s podanalizo intenzivno zdravljenih v raziskavi
VADT potrdili pomembno manj srčno-žilnih dogodkov v podskupini bolnikov z anamnezo
sladkorna bolezen, krajšo od 12 let, in pri tistih, ki so imeli ob vključitvi v raziskavo manj
izraženo koronarno aterosklerozo, ocenjeno z računalniško tomografijo [11]. Gre torej za
bolnike s sladkorno boleznijo z manj napredovalo aterosklerozo, ki jim je intenzivni nadzor glikemije (znižanje HbA1c pod 6,0–6,5 %) koristil. Še enkrat poudarimo, da so bili tudi
v raziskavo UKPDS vključeni novoodkriti bolniki s sladkorno boleznijo, stari povprečno 54
let, z razmeroma majhnim tveganjem srčno-žilnih dogodkov (7,5 odstotka jih je do vključitve že utrpelo srčno-žilni dogodek). V raziskavah ADVANCE, ACCORD in VADT pa so bili
približno 10 let starejši bolniki s povprečno že 8–11,5 let znano sladkorno boleznijo tipa 2
in z velikim tveganjem srčno-žilnih dogodkov (od 32 do 40 odstotkov jih je do vključitve
že utrpelo srčno-žilni dogodek). Raziskavi ADVANCE in VADT sta znova potrdili pomen
dobrega glikemičnega nadzora pri preprečevanju mikrovaskularnih zapletov [8, 9].
Priporočila za klinično prakso
Organizacije American Diabetes Association, Scientific Statement of American College of
Cardiology Foundation in American Heart Association so svoja stališča o ugotovitvah omenjenih raziskav že predstavile [12], slovenski diabetologi pa bomo svoja stališča vključili v
prenovljene smernice za obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki bodo objavljene predvidoma letos.
Mikrovaskularni pozni zapleti: Priporočen ciljni HbA1c za bolnike s sladkorno boleznijo
in bolnice, ki niso noseče, je manj od 7,0 %. Znižanje HbA1c pod ali na približno 7 % uspešno zmanjša tveganje za nastanek in napredovanje mikrovaskularnih zapletov pri sladkorni bolezni tipa 1 in 2 [12].
Makrovaskularni pozni zapleti: Splošno priporočen cilj je vzdrževati HbA1c na manj
kot 7 % z nekaj izjemami. Upoštevaje rezultate EDIC in post-UKPDS je namreč ohranjanje
HbA1c pod ali vsaj približno 7,0 % povezano z zmanjšanjem tveganja za srčno-žilne zaplete
[12].
Izjeme: Podanalize DCCT in UKPDS namigujejo na dodatne koristi z vidika preprečevanja
mikrovaskularnih zapletov pri tistih, ki so med zdravljenjem imeli nižji HbA1c (bolj pod 7,0
% kot drugi), zato je treba pri bolnikih z nedavno ugotovljeno sladkorno boleznijo, pričakovanim dolgim preživetjem, ki nimajo znakov srčno-žilnih bolezni, težiti k še nižjemu
HbA1c od splošno priporočenega (npr. 6,0–6,5 %) [12].
Po drugi strani je za bolnike s ponavljajočimi se hudimi hipoglikemijami, pričakovanim
kratkim preživetjem, napredovalimi mikrovaskularnimi ali makrovaskularnimi kroničnimi
zapleti ali drugimi hudimi bolezenskimi stanji in pri tistih z dolgotrajno sladkorno boleznijo, ki le težko dosegajo splošno priporočen ciljni HbA1c (manj kot 7,0 %), smiselno
vzdrževati HbA1c nekoliko nad tem območjem [12].
Sočasno je treba v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni pri bolnikih s
sladkorno boleznijo upoštevati priporočila za zdravljenje arterijske hipertenzije in dislipidemije, tromboprofilakso z acetilsalicilno kislino in spodbujati zdrav življenjski slog [12].
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Sklep
Učinkovit presejalni pregled za odkrivanje sladkorne bolezni in dober glikemični nadzor
od ugotovitve sladkorne bolezni naprej sta zaradi glikemičnega spomina z vidika preprečevanja kroničnih zapletov sladkorne bolezni zelo pomembna. Pristop k urejanju glikemije
naj bo individualen. Pri novoodkritih bolnikih s sladkorno boleznijo v primarni preventivi
srčno-žilnih bolezni je treba težiti k doseganju normoglikemije (HbA1c pod 6,0–6,5 %), pri
bolnikih z dolgotrajno sladkorno boleznijo in v sekundarni preventivi srčno-žilnih dogodkov pa je treba upoštevati načelo varnosti, saj lahko stranski učinki prevladajo nad koristmi dobrega glikemičnega nadzora. Tudi pri slednjih je treba HbA1c ohranjati pri vrednosti
približno 7 %. Zaradi večfaktorske etiologije kroničnih zapletov je treba ob urejanju glikemije spodbujati zdrav življenjski slog in v skladu z obstoječimi smernicami učinkovito
zdraviti ostale dejavnike tveganja (arterijsko hipertenzijo, dislipidemijo in poskrbeti za
antiagregacijsko zaščito).
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Uvod
Bolezni srca in ožilja so v Evropi vodilni vzrok za prezgodnjo smrt in pomemben vzrok za
invalidnost ter znatno prispevajo k vedno večjim stroškom zdravstvene oskrbe. Ateroskleroza kot vzrok bolezni srca in ožilja se razvija potihoma več let in je ob pojavu simptomov
že v napredovali fazi. Množičen pojav bolezni srca in ožilja, katerih najpogostejša in najpomembnejša pojavna oblika je koronarna bolezen srca, je povezan z življenjskim slogom
ter spremenljivimi fiziološkimi in biokemičnimi dejavniki.
Množičnost pojava zahteva pristop na populacijski in individualni ravni, obsega pa javnozdravstvene ukrepe (preventivni programi, ozaveščanje javnosti) in ukrepe na ravni
posameznika, kjer ima ključno vlogo zdravnik družinske medicine. S prepoznavo oseb z
dejavniki tveganja in svetovanjem za spremembo življenjskega sloga, nadzorom dejavnikov tveganja z zdravili, z zgodnjim odkrivanjem aterosklerotičnih bolezni in njihovim
zdravljenjem ter z rehabilitacijo po srčno-žilnem dogodku lahko zdravnik družinske medicine bistveno prispeva k zmanjšanju srčno-žilne obolevnosti in umrljivosti ter k izboljšanju
kakovosti življenja bolnikov z napredovalo aterosklerotično boleznijo.

Bolnik s koronarno boleznijo v ambulanti družinske medicine
Primarna preventiva
Spremembe v srčno-žilni umrljivosti so bolj posledica sprememb v pojavnosti kot zmanjševanju neposredne umrljivosti zaradi akutnega ishemičnega dogodka, kar še dodatno
potrjuje pomen primarne preventive, ki vključuje prepoznavo in obvladovanje dejavnikov
tveganja za bolezni srca in ožilja. V raziskavi INTERHEART so z devetimi dejavniki tveganja
(dislipidemija, kajenje, hipertenzija, sladkorna bolezen, abdominalna debelost, psihosocialni dejavniki, prehrana, alkohol, telesna dejavnost) na ravni populacije pojasnili 90 odstotkov miokardnih infarktov pri moških in 94 odstotkov pri ženskah ().
Tveganje za srčno-žilni dogodek je zelo odvisno od prisotnosti in nadzora pridruženih dejavnikov tveganja. Bolniki z dvema ali več dejavniki tveganja imajo ob optimalnem nadzoru le-teh bistveno manjše tveganje za srčno-žilni dogodek kot bolniki z nenadzorovanimi
dejavniki tveganja, kar prispeva tudi k podaljšanju preživetja. Pri moških se je tveganje za
srčno-žilni dogodek ob optimalnem nadzoru dejavnikov tveganja zmanjšalo na 5,2 odstotka v primerjavi z 68,9-odstotnim tveganjem v primeru nenadzorovanih dejavnikov,
tveganje pri ženskah pa se je s 50,2 odstotka zmanjšalo na 8,2 odstotka (), kar utemeljuje
pomen nadzora dejavnikov tveganja pri mlajših bolnikih.
62

Rezultati omenjenih raziskav potrjujejo tezo, da se z odpravo oziroma nadzorom dejavnikov tveganja lahko prepreči večina srčnih infarktov, ki so med moškimi najpomembnejši
vzrok za prezgodnjo smrt. Prepoznava dejavnikov tveganja in spodbujanje oseb z dejavniki tveganja k spremembi življenjskega sloga ter nadzoru krvnega tlaka in lipidov v krvi
z zdravili je ena od ključnih nalog zdravnika družinske medicine v preprečevanju razvoja
koronarne bolezni.
Sekundarna preventiva
Sekundarna preventiva pomeni zgodnjo prepoznavo in zdravljenje oseb, ki imajo že razvito srčno-žilno bolezen, v našem primeru koronarno bolezen srca. Verjetnost za srčnožilne zaplete se povečuje z naraščanjem števila in izraženostjo dejavnikov tveganja, kot
so visoka raven holesterola LDL, visok krvni tlak, debelost in sladkorna bolezen. Velja,
da se učinek dejavnikov tveganja, ki nastopajo skupaj, potencira (), zato mora zdravnik
družinske medicine sistematično iskati morebitno prisotnost srčno-žilne bolezni pri visokoogroženi skupini bolnikov. Pri njih je srčno-žilno tveganje ocenjeno s Framinghamskimi
tabelami, ki jih večinoma še uporabljamo v naših ambulantah, in sicer 20 odstotkov ali
več. V to skupino štejemo ne glede na ostale dejavnike tveganja tudi bolnike s sladkorno
boleznijo tipa 2 ali tipa 1 z mikroalbuminurijo in bolnike z zelo izraženimi posameznimi
dejavniki tveganja ().
Ključna pri prepoznavi koronarne bolezni je dobra anamneza, saj je prsna bolečina najpomembnejši in najpogostejši simptom. V kliničnem pregledu pogosto ne najdemo pomembnejših odstopanj, EKG, ki ga opravimo v mirovanju, pa je pogosto negativen v smislu
ishemije. Obremenitveno testiranje je najpogostejši diagnostični postopek za ugotavljanje
miokardne ishemije, ki ga uporabljamo tudi za spremljanje poteka kronične, stabilne angine pektoris. Pred postavitvijo indikacije za obremenitveno testiranje je treba s pregledom bolnika izključiti morebitne kontraindikacije za obremenitveno testiranje, kot so nestabilna angina pektoris, neurejena arterijska hipertenzija, manifestno srčno popuščanje,
hujše telesne (manifestna periferna žilna bolezen, izrazitejše ortopedske težave) ali duševne motnje (napredovala demenca) ter posneti EKG, kjer so hujše motnje srčnega ritma
ali prisotnost levokračnega bloka prav tako kontraindikacija za preiskavo (). V primeru
kontraindikacij za preiskavo, ki jih ni mogoče odpraviti (npr. levokračni blok, ortopedske
težave), je treba bolnika napotiti na preiskave, ki jih opravimo namesto obremenitvenega
testiranja (scintigrafija srca s talijem, stresni ehokardiogram). Bolnika je treba pred napotitvijo na preiskavo seznaniti z namenom in potekom preiskave.
Pozitiven rezultat preiskave zahteva poleg strogega nadzora dejavnikov tveganja do ciljnih vrednosti, kot veljajo za bolnike s srčno-žilno boleznijo (celokupni holesterol pod 4,0,
LDH pod 2,0, krvni tlak pod 130/80 mmHg), še uvedbo antiagregacijskega zdravljenja,
navadno z aspirinom, in zdravljenje z zaviralcem receptorjev beta za olajšanje simptomov
srčno-mišične ishemije (). Bolnike s stabilno koronarno boleznijo navadno spremlja zdravnik družinske medicine, tako da ga običajno enkrat letno zaradi spremljanja stanja bolezni
napoti na kontrolno obremenitveno testiranje, ki ga bolniki opravijo na bolnišničnih oddelkih ali v specializiranih kardioloških ambulantah.
Adherenca, ki pomeni pravilno in redno jemanje zdravil daljše obdobje z upoštevanjem
aktivne vloge bolnika, je velik problem pri obravnavi bolnikov s kroničnimi boleznimi in
dejavnik tveganja za slab izid zdravljenja. Še posebno problematična je adherenca pri
kroničnih stanjih, ki bolniku ne povzročajo težav. Prav to velja za dejavnike tveganja za
bolezni srca in ožilja, na primer visok krvni tlak in zvišana raven holesterola ().
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Terciarna preventiva
Kljub trudu zdravnikov se zgodi, da pride običajno pri bolnikih, ki slabo sodelujejo pri
zdravljenju in imajo slabo nadzorovane dejavnike tveganja, do akutnega koronarnega
dogodka, ki se, če ga bolnik preživi, lahko konča z višjo ali nižjo stopnjo funkcijske okvare in oviranosti v življenju. Šele dogodek, kot je srčni infarkt, strezni nemalo bolnikov in
izboljša motivacijo za sodelovanje pri zdravljenju tako za spremembo življenjskega sloga
kot adherenco pri zdravljenju z zdravili. Pri izboljšanju zavzetosti za zdravljenje je gotovo
pomembna tudi rehabilitacija v naravnem zdravilišču, ki jo na predlog zdravnika družinske medicine odobri imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Po srčnem infarktu, ki prizadene delovno aktivno populacijo, se pogosto pojavlja tudi
vprašanje trajne delanezmožnosti. Na predlog osebnega zdravnika jo ocenjuje invalidska
komisija, ki ocenjuje preostalo delazmožnost na podlagi bolnikovega zdravstvenega stanja in zahtev delovnega mesta.
Pristop k bolniku s koronarno boleznijo in pridruženimi kroničnimi boleznimi
Bolniki s koronarno boleznijo pripadajo srednji in starejši generaciji ter imajo pogosto poleg koronarne bolezni tudi druge kronične bolezni, kar opredelimo kot multimorbidnost
(). Pogosto ima bolnik s koronarno boleznijo, ki je nekdanji kadilec, npr. tudi kronično obstruktivno pljučno bolezen, zaradi katere je lahko problem uporaba zaviralcev receptorjev
beta, ki so del standardnega zdravljenja pri bolniku s koronarno boleznijo. Več bolezni po
navadi pomeni tudi več zdravil, ki jih je treba pogosto jemati večkrat dnevno, kar zmanjšuje adherenco pri zdravljenju. Starejši bolniki s koronarno boleznijo imajo pogosto pridružene tudi funkcionalne motnje, kot so kognitivni upad, težave z vidom ali sluhom, kar
je prav tako ovira za sodelovanje pri zdravljenju in v primeru kognitivnega upada zahteva
sodelovanje svojcev ().
Multimorbidnost je povezana s slabšo kakovostjo življenja, psihosocialnimi težavami,
pogostejšimi hospitalizacijami, pogostejšimi zapleti operativnega zdravljenja, večjimi
stroški zdravljenja in večjo smrtnostjo. Multimorbidni bolniki pogosteje prihajajo v stik
z zdravstveno službo, njihova obravnava zahteva več časa, zaradi sočasnosti različnih bolezenskih stanj pa je pri njihovi obravnavi omejena uporaba izsledkov kliničnih raziskav
in smernic, ki predpostavljajo, da ima bolnik le eno bolezen (). Učinkovita oskrba multimorbidnega bolnika zahteva celosten in k bolniku usmerjen pristop. Slednje je ena od
prednostnih nalog družinske medicine in postavlja zdravnika družinske medicine, ki je z
bolnikom v dolgotrajnem in zaupnem odnosu, na ključno mesto pri obravnavi bolnika s
sočasnimi boleznimi in stanji.
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Gospo, staro 68 let, je osebni zdravnik napotil v specialistično ambulanto z diagnozo ishemična bolezen srca. Bolnica je ob pregledu povedala, da ima ob zmernih in večjih telesnih naporih bolečino v prsih, ki mine po približno pol ure ali eni uri počitka. Bolečina je
pekoča, omejena za prsnico in se ne širi, včasih pa jo v prsih tudi zbada. Nelagodje občuti
tudi pri manjših naporih, na primer pri obuvanju ali sklanjanju. Take težave se pojavljajo
že nekaj mesecev in se ne stopnjujejo. Bolnica se nekaj let zdravi zaradi arterijske hipertenzije, ki je ob zdravilih dobro urejena, ima sladkorno bolezen tipa 2 in zmerno hiperholesterolemijo. Drugih bolezni ne navaja. Je nekadilka, menopavza je nastopila pri 53
letih, v družini ni bilo prezgodnjih srčno-žilnih bolezni. Ob pregledu ne navaja palpitacij,
izgub zavesti, simptomov srčnega popuščanja. Od zdravil prejema perindopril, metformin
in atorvastatin.
Na pregledu smo določili telesno višino (162 cm), telesno težo (66 kg) in izračunali indeks
telesne mase (25,1 kg/m2). Izmerili smo obseg pasu (85 cm) in arterijski krvni tlak (135/80
mmHg). Koža je bila topla, videti je bila primerno prekrvljena. Vratne vene so bile primerno polnjene, pulza karotidnih arterij simetrična, brez slišnih šumov. Srčna konica je bila
primerna, srčna akcija ritmična, frekvenca 95/min., toni fiziološko poudarjeni, na konici
slišen tih sistolični šum brez izrazitega širjenja. Nad pljuči je bilo dihanje normalno. V
trebuhu nismo tipali povečanih organov, okončine so bile brez edemov, pulzi simetrični.
Elektrokardiogram (EKG) je pokazal redni sinusni ritem s frekvenco 95/min., intermediarno električno os. Pri obremenitvenem testiranju na kolesu je zmogla 60 W (54 odstotkov
največje predvidene obremenitve). Test smo prekinili zaradi utrujenosti, zadihanosti in
bolečin v stegenskih mišicah. Pri 30 W je navajala nelagodje v prsih, ki se je postopno
stopnjevalo v zmerno bolečino pri 60 W, ki pa ni bila tako intenzivna, da bi se morala
ustaviti. Ob tem smo na EKG zabeležili ascendentno denivelacijo veznice S-T v V5 in V6,
ki ni dosegla diagnostičnega kriterija ishemije srčne mišice, motenj srčnega ritma ni bilo.
Srčna frekvenca se je povečala z 80 na 135/min., kar je 88 odstotkov največje predvidene,
krvni tlak pa se je zvišal s 125/75 mmHg na 175/80 mmHg. Največji doseženi dvojni produkt
je znašal 23 600.
Kakšni bodo naši nadaljnji ukrepi? Ali opravljeno obremenitveno testiranje zadošča za
kakovostno obravnavo naše bolnice? Se bomo odločili za dodatno neinvazivno opredeljevanje ishemične bolezni srca ali bomo bolnico napotili neposredno na invazivno diagnostiko?
Obravnava bolnic s sumom na koronarno bolezen je pogosto težavna. V zahodnoevropskih državah so bolezni srca in ožilja najpogostejši vzrok za smrt pri odraslih ženskah (56
odstotkov). Znano je, da je klinična slika pri ženskah velikokrat manj značilna kot pri moških. Ženske imajo pogosteje neobstruktivno in enožilno koronarno bolezen, kar zmanjšuje diagnostično zanesljivost neinvazivnih preiskav (1). Obremenitev na kolesu ali tekoči
preprogi je uporaben, dostopen in varen preizkus, ki ga uporabljamo pri obravnavi bolni65

kov s prsno bolečino (1, 2). Za odkrivanje koronarne bolezni je najprimernejši pri bolnikih
z zmerno predtestno verjetnostjo ishemične bolezni srca in brez sprememb na EKG, ki bi
lahko pomembno vplivale na dinamiko veznice S-T (levokračni blok, sindrom preekscitacije, elektrosistolični ritem, več kot 1 mm globoka denivelacija veznice S-T v mirovanju).
Senzitivnost obremenitvenega testa je pri moških 68-odstotna, specifičnost 77-odstotna,
senzitivnost pri ženskah je 61-odstotna, specifičnost pa 70-odstotna (2).
Glede na spol, starost in značilnosti prsne bolečine smo pri naši bolnici določili zmerno
predtestno verjetnost ishemične bolezni srca (2). Z opravljenim obremenitvenim testiranjem nismo ugotovili objektivnih znakov ishemije srčne mišice, vendar je bila dosežena
stopnja telesne obremenitve prenizka, da bi zanesljivo izključili koronarno bolezen. Če
pri bolnici upoštevamo sladkorno bolezen, arterijsko hipertenzijo in hiperlipidemijo, se
zmerna predtestna verjetnost za ishemično bolezen srca spremeni v veliko (3), kar zahteva
nadaljevanje diagnostičnega postopka.
Umrljivost zaradi bolezni srca in žilja je lahko pri bolnicah s sladkorno boleznijo 8-krat
večja kot pri vrstnicah brez sladkorne bolezni (1). Pri bolnikih s sladkorno boleznijo so v
številnih raziskavah dokazali diagnostično vrednost stresne perfuzijske scintigrafije srca
(PSM). Izračunana senzitivnost 86 odstotkov in specifičnost 56 odstotkov sta primerljivi z
vrednostmi pri bolnikih brez sladkorne bolezni (4). Dokazali so tudi, da je obseg reverzibilne ishemije srčne mišice, prikazane s stresno perfuzijsko scintigrafijo srca z adenozinom,
dober napovedni dejavnik za umrljivost zaradi srčne bolezni (5). Pri bolnicah z obsežno
reverzibilno ishemijo je bila letna umrljivost 8,5-odstotna v primeru sladkorne bolezni in
6,0-odstotna, če bolnice niso imele sladkorne bolezni. Letna umrljivost ob normalnem izvidu perfuzijske scintigrafije srca je bila pri bolnicah s sladkorno boleznijo 1,6-odstotna,
brez sladkorne bolezni pa 0,8-odstotna.
Stresno perfuzijsko scintigrafijo srca pri naši bolnici smo izvedli z dipiridamolom. Med
farmakološko obremenitvijo je navajala zmerno pekočo bolečino v prsih, z EKG ob tem
nismo ugotovili pomembne denivelacije veznice S-T ali motenj srčnega ritma. Radioaktivni izotop (99-mTc tetrofosmin) smo vnesli med obremenitvijo in naslednji dan v bazalnih
pogojih – v mirovanju. S preiskavo smo ugotovili reverzibilno ishemijo lateralne stene in
inferolateralnega področja. Bolnico smo napotili na koronarografijo.
Namesto stresne perfuzijske scintigrafije srca bi lahko izbrali druge neinvazivne slikovne
preiskave. Čeprav so v večino raziskav o obremenitveni ehokardiografiji vključili predvsem
moške, je tudi pri ženskah dokazana večja specifičnost in zanesljivost te metode v primerjavi s klasičnim obremenitvenim testom (1). V številnih raziskavah, kjer so uporabljali farmakološko obremenitev z dobutaminom, so ugotavljali senzitivnost med 75 in 93
odstotki ter specifičnost med 79 in 92 odstotki. Metoda je zanesljiva tudi pri bolnikih s
sladkorno boleznijo. Rezultati manjših raziskav potrjujejo prognostično vrednost obremenitvene ehokardiografije pri bolnikih s sladkorno boleznijo, kar pa bo treba potrditi v
večjih raziskavah.
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Zadnja leta sledimo hitremu razvoju računalniške tomografije (CT) za odkrivanje koronarne bolezni. Tako imenovana CT koronarna angiografija ima izredno negativno napovedno
vrednost, zato je uporabna predvsem za izključevanje ishemične bolezni srca pri bolnikih
z majhno do zmerno predtestno verjetnostjo (6). Trenutno poteka več raziskav, s katerimi
bomo natančneje opredelili indikacije za CT koronarno angiografijo, z različnimi izboljšavami pričakujemo tudi zmanjšanje sevalne obremenitve. Magnetna resonanca srca, ki ni
povezana s sevalno obremenitvijo, veliko obeta na področju odkrivanja koronarne bolezni
in drugih srčnih bolezni, vendar bo treba to metodo preveriti pri več bolnikih v različnih
kliničnih okoliščinah (1).

Sklep
Pri vsakdanjem kliničnem delu obravnave bolnikov s sumom na koronarno bolezen uporabljamo iste klinične poti za oba spola. Zavedati so moramo razlik v klinični sliki in najverjetneje tudi v diagnostičnih preiskavah. Delež žensk v raziskavah, kjer so preučevali
zanesljivost in uporabnost različnih diagnostičnih metod, je pogosto bistveni manjši od
deleža moških. Raziskave, ki nam bodo podale objektivne podatke za obravnavo žensk,
še niso zaključene.
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OCENA BOLNIKA S KORONARNO BOLEZNIJO V AMBULANTI –
PREGLED BOLNIKA PO POSEGU NA KORONARNEM ŽILJU
Dragan Kovačić
Kardiologija, Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, 3000 Celje

Uvod
Perkutani posegi na koronarnem žilju (PCI) so se od svojega začetka leta 1977 sčasoma
razvili v učinkovito metodo zdravljenja koronarne arterijske bolezni. Velike klinične raziskave, ki so potrdile učinkovitost perkutanih posegov, so zato privedle do eksponentnega
porasta letnega števila opravljenih posegov v razvitem svetu; številke potrjujejo petkratno
povečanje števila perkutanih posegov na koronarnem žilju vsako desetletje (1). Zato je
tako v specialističnih ambulantah kot tudi v ambulantah splošnih zdravnikov vedno več
bolnikov, zdravljenih s to metodo. Hiter razvoj novih tehnologij in pristopov ter njihova
uporaba v praksi so nov izziv za zdravnike vseh specialnosti, saj se pri bolnikih, zdravljenih
z novimi metodami in tehnologijo, pojavljajo novi zapleti, katerih prepoznavanje in zdravljenje zahtevata dogovorjen, sprejet in reden sistem poročanja ter učenja zdravnikov in
bolnikov.

Vsebina
Večina bolnikov po perkutanem posegu na koronarnem žilju je odpuščenih v 24 urah, če
gre za poseg brez akutnega koronarnega sindroma. Ležalna doba za bolnike, pri katerih
je bil opravljen PCI v sklopu akutnega koronarnega sindroma, pa je običajno za 3 ali 4
dni daljša. Pregled bolnika po opravljenem PCI se na splošno ne razlikuje od običajnega
kliničnega pregleda bolnika, edina vsebinska razlika je poudarek na zapletih, specifičnih
za bolnike po opravljenem perkutanem posegu na koronarnem žilju, in na dolgoročni
prognozi, ki je za bolnika ključna informacija.
1. Zapleti na vbodnem mestu
Za perkutani poseg na koronarnem žilju imamo na razpolago transfemoralni, transradialni in transbrahialni pristop, vendar slednjega uporabljamo izjemno redko zaradi možnosti
hudega zapleta z ishemijo in izgubo zgornjega uda. Trenutno izvajalci zaradi lažje tehnične izvedbe raje uporabljajo transfemoralni pristop, vendar pa je tudi transradialni v
svetu v strmem porastu predvsem zaradi manjšega števila zapletov in krajše ležalne dobe
ter različnih sistemov financiranja perkutanih posegov, ki jih poznajo različni zdravstveni
sistemi. Metaanaliza iz leta 2004 kaže, da imajo bolniki, pri katerih je bil perkutani poseg
opravljen s transradialnim pristopom, manj zapletov na vbodnem mestu za ceno manjšega odstotka uspešnih posegov zaradi njihove večje tehnološke zahtevnosti v primerjavi s
posegi, opravljenimi s transfemoralnim pristopom. Incidenca zapletov na vbodnem mestu po PCI s transfemoralnim pristopom je približno 2,6 odstotka in vključuje hematome,
psevdoanevrizme, arterijsko-venske fistule, ishemijo spodnje okončine, okužbo femoralne
arterije in retroperitonealne krvavitve (2).
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Pri kliničnem pregledu manjši hematomi ne zahtevajo nadaljnjih preiskav, pri velikih hematomih in tumoroznih formacijah pa je potreben žilni ultrazvok za izključitev nastajajočega abscesa ali psevdoanevrizme. Žilni ultrazvok je indiciran, tudi kadar nad vbodnim
mestom avskultacijsko odkrijemo šum oziroma kadar bolnik toži za bolečinami, saj gre
lahko za klinično sliko psevdoanevrizme ali arterijsko-venske fistule. Pozorni moramo biti
tudi na pritožbe bolnika o bolečinah v trebuhu ali križu, še posebno v povezavi z vbodnim mestom nad ingvinalnim ligamentom oziroma klinično sliko razvijajoče se anemije
s padcem v hemogramu in persistentno hipotenzijo. Za izključitev retroperitonealnega
hematoma je v takem primeru potreben ultrazvok trebuha, večinoma pa tudi računalniška
tomografija (CT) trebušne votline.
Okužbe femoralne arterije so redek zaplet, incidenca pa je zaradi priprav za perkutano
zapiranje vbodnih mest v porastu. Večinoma se dobro odzivajo na intravenske antibiotike,
le redko pride do formacije abscesa, ki zahteva kirurški poseg zaradi nevarnosti rupture
arterije.
Zaradi izključitve tromboze punktiranih arterij spada v pregled bolnika tudi palpacija pulzov. Tromboza je pogostejša v manjši radialni arteriji. Tudi tam je to redek zaplet, ki ob
ustrezno opravljenem Allenovem preizkusu pred perkutanim posegom ne bi smel ogroziti
prekrvitve bolnikovega zapestja.
2. Ledvična okvara
Današnji katetrski laboratoriji uporabljajo neionska kontrastna sredstva, ki povzročajo
manj zapletov. S staranjem populacije je vedno večja potreba po perkutanih posegih na
koronarnem žilju pri starejših, bolnikih s sladkorno boleznijo in bolnikih z že okvarjenim
ledvičnim delovanjem, pri katerih je tveganje za kontrastno nefropatijo po PCI že v izhodišču povečano (3). Serumski kreatinin po PCI doseže najvišjo vrednost 2–5 dni po posegu
in se vrne na izhodiščno v 2 tednih, kar pomeni, da je treba vsaj v skupinah z večjim tveganjem še en teden po perkutanem posegu spremljati ledvično delovanje.
Diferencialno diagnostično je pri bolniku, pri katerem po perkutanem posegu ugotovimo
poslabšanje ledvičnega delovanja, primerna ateroembolična nefropatija, ki pa ima drugačen časovni profil kot kontrastna nefropatija in se razvije v nekaj tednih ali mesecih po PCI.
Edini klinični znak, ki nam lahko pomaga pri pregledu, so občasne spremljajoče vaskulitične spremembe kože, še posebno nog, dokončna diagnoza pa je možna le z biopsijo ledvic
ali kožne spremembe.
3. Zapleti, povezani z antiagregacijskim zdravljenjem
Med perkutanim posegom na koronarnem žilju pogosto uporabljamo heparin, občasno v
skupinah bolnikov z velikim tveganjem tudi zaviralce GPIIb/IIIa. Heparin povzroča s heparinom inducirano trombocitopenijo (HIT) v 0,5–5 odstotkih, in sicer povprečno 5–14 dni po
aplikaciji (4), zaviralci GP IIb/IIIb pa hude trombocitopenije (manj kot 50.000 trombocitov
na mm3) povzročajo redkeje (abciximab 1 %, tirofiban 0,2 % in eptifibatid 0,2 %) in hitreje, saj se pojavijo povprečno 4–24 ur po aplikaciji (5).
Drugi pomembni zaplet antiagregacijskega zdravljenja po PCI, ki je danes večinoma dvojna kombinacija acetilsalicilne kisline in klopidogrela, so krvavitve. Dvojno antiagregacijsko
zdravljenje do štirikrat poveča incidenco krvavitev v primerjavi z zdravljenjem izključno z
acetilsalicilno kislino, absolutne incidence pa so relativno nizke; manjše krvavitve (5,1 %
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proti 2,4 %, p < 0,001), večje krvavitve (3,7 % proti 2,7 %, p = 0,01) (6).
Oba zapleta jasno nakazujeta, da je v zgodnji obravnavi bolnika po perkutanem posegu
na koronarnem žilju potrebna tudi preiskava hemograma.
4. Bolečina v prsnem košu po PCI
Akutna bolečina v prsnem košu je razmeroma pogost simptom neposredno po perkutanem posegu, pozneje pa izjemno alarmanten, saj je lahko prvi izraz najhujšega zapleta
po PCI, to je tromboze v stentu. Gre za zaplet pri manj kot 4 odstotkih bolnikov po perkutanem posegu, katerega pomen ni v pogostnosti, temveč v izjemno slabi prognozi, saj
šestmesečna umrljivost zaradi tega zapleta dosega 45 odstotkov. Dokaz tromboze v stentu
je EKG, ki kaže elevacije spojnice S-T v odvodih, ki sovpadajo s povirjem stentirane arterije,
čemur sledi angiografska potrditev zapore arterije. Obravnava bolnika z akutno bolečino
v prsnem košu po PCI se vsebinsko ne razlikuje od obravnave bolnika z akutno bolečino v
prsnem košu, ki perkutanega posega na koronarnem žilju ni imel, vendar nam poznavanje dejstev iz bolnikovih predhodnih obravnav omogoča hitrejšo postavitev diagnoze in
hitrejše ukrepanje.
Ponovne bolečine v prsnem košu ob obremenitvah po PCI so lahko znak restenoze, ki se
pojavlja pri največ 20 odstotkih stentov, ki niso prevlečeni s citostatiki, in pri do 4 odstotkih
stentov, prevlečenih s citostatiki. Značilno se pojavnost restenoz strmo poveča 3 mesece po
PCI in doseže svoj plato 12 mesecev po PCI. Rutinsko obremenitveno testiranje po PCI ne
izboljša prognoze bolnikov, je pa v smernicah ACC (American College of Cardiology/American Heart Association – AHA) priporočeno obremenitveno testiranje 3–6 mesecev po PCI
pri bolnikih z velikim tveganjem za restenozo s posledično prizadetostjo velikega področja
miokarda. Klasično obremenitveno testiranje ima le od 40- do 55-odstotno senzitivnost pri
detekciji restenoze, zato ga je treba občasno kombinirati z ultrazvokom, scintigrafijo ali
jedrsko magnetno resonanco (NMR) (7).
5. Prognoza
Prognoza bolnikov, mlajših od 60 let, z enožilno koronarno boleznijo in dobrim delovanjem levega prekata je skoraj enaka prognozi splošne populacije. Druga skrajnost so bolniki, ki ostanejo po perkutanem posegu na koronarnem žilju hudo simptomatski (NYHA
III, IV) in imajo od 20- do 50-odstotno letno umrljivost, v polovici primerov pride do nenadne srčne smrti. Iztisni delež levega prekata je eden od najpomembnejših prognostičnih
dejavnikov tveganja. Raziskave so pokazale, da se sistolično delovanje levega prekata začne popravljati 3 dni po perkutanem posegu zaradi akutnega infarkta, večina izboljšanja
funkcije se pokaže do 14 dni po PCI, proces pa se zaključi do 90. dne po posegu (8). Podatki
so pomembni za smiselno časovno načrtovanje ehokardiografije pri bolniku po PCI.
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Sklep
Pregled bolnika po perkutanem posegu na koronarnem žilju zahteva dodatno znanje o
potencialnih zapletih ob uporabi novih tehnologij in zdravil pri zdravljenju koronarnega
bolnika. Dodatne informacije omogočajo tudi optimalno časovno umestitev preiskav po
PCI ter izogibanje nepotrebnim preiskavam ali podvajanju le-teh.
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OCENA BOLNIKA S KORONARNO BOLEZNIJO V AMBULANTI –
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Namesto uvoda
V pričujočem zapisu avtor ne podaja izsledkov raziskav, temveč svoja razmišljanja in predloge o načinu ambulantnega vodenja koronarne bolezni pri bolniku in predlaga, kako je
koristno ob tem razmišljati predvsem v smislu izbire najustreznejših zdravil.

Ambulantni bolniki v različnih fazah razvoja koronarne bolezni srca
Koronarna bolezen je prizadetost koronarnih arterij zaradi aterosklerotičnih plakov v steni koronarnih arterij. Na tej začetni stopnji bolezni lahko govorimo o koronarni arterijski
bolezni, ker gre sprva res le za prizadetost arterijske stene. Ko se plaki povečujejo in začnejo pomembno ožiti svetlino arterije, se zaradi motenega pretoka krvi lahko pojavijo
simptomi (npr. težka sapa ali anginozna bolečina sprva ob naporih, pozneje lahko tudi v
mirovanju). Zaradi kronične ishemije srčne mišice, še posebno pa ob akutni aterotrombotični zapori koronarne arterije (akutni koronarni sindrom), pride do okvare prizadetega
dela srčne mišice, ki vodi v sistolično in diastolično disfunkcijo prekatov s črpalnim odpovedovanjem srca, zaradi katerega se sprožijo kompenzacijski mehanizmi (npr. simpatično
živčevje in reninsko-angiotenzinsko-aldosteronski sistem ali RAAS), ki dolgoročno dodatno obremenijo srce. Na teh stopnjah bolezni niso več prizadete le koronarne arterije, ampak celotno srce, zato ne govorimo več o koronarni arterijski bolezni, temveč o koronarni
srčni bolezni.
Bolniki, ki jih spremljamo v ambulanti, so lahko na najrazličnejših stopnjah razvoja bolezni oziroma srčno-žilnega kroga. Pri nekaterih so izraženi le dejavniki ogroženosti, sama
bolezen pa še ne, večinoma gre za kronično obliko bolezni, vmes pa se pojavljajo destabilizacije v obliki akutnih koronarnih sindromov, poslabšanja srčnega popuščanja, motnje
srčnega ritma, pride do perkutanih ali kirurških revaskularizacij srčne mišice ali drugih posegov, pojavljajo ali poslabšujejo pa se lahko tudi druge spremljajoče bolezni (presnovne,
pljučne, ledvične, duševne in druge).
Kaj je ambulantno spremljanje bolnika s kronično koronarno boleznijo
Hospitalizacije so izjemni dogodki in naj bi bile čim redkejše, večina obravnave bolnika
pa naj bi potekala v ambulantah tako izbranega oziroma družinskega zdravnika kot nekaterih zdravnikov specialistov. V bolnišnici se izvedejo zahtevnejše preiskave, invazivni
posegi in prilagoditve zdravljenja, ki zahtevajo skrbnejši nadzor. Vse ostalo naj bi potekalo
ambulantno, kar manj obremeni tako bolnika kot zdravstveni sistem.
Spremljanje bolnika pomeni sočasen nadzor izraženosti in obvladanosti dejavnikov ogro72

ženosti, izvajanje ustreznih diagnostičnih preiskav ter izvajanje in nadziranje zdravljenja.
Cilji so, da bi bolnik dolgo živel (zmanjševanje umrljivosti), da bi dobro živel (kakovost
življenja) in da ne bi prišlo do aterotrombotičnih zapletov, kakršna sta na primer srčni
infarkt ali možganska kap. Uporabljamo tri strategije – prilagoditve življenjskega sloga,
zdravljenje z zdravili in revaskularizacijske posege na žilah. Povezovalec in usmerjevalec
vseh teh aktivnosti je izbrani družinski zdravnik, ki bolnika najbolje pozna in ki je tudi
najlažje dostopen, sodelovati pa mora z drugimi specialisti, ki bolnika vidijo le občasno in
katerih obravnava je ožje usmerjena.
Včasih so se bolezni obravnavale ločeno. Nefrolog je obravnaval ledvične bolezni, kardiolog bolezni srca, diabetolog sladkorno bolezen, angiolog prizadetost perifernih arterij,
psihiater depresijo, splošni zdravnik pa je pisal napotnice in skušal usklajevati ozko usmerjene izvide specialistov. Dandanes je jasno, da se srčno-žilni, možgansko-žilni in ledvičnožilni bolezenski krogi prepletajo v žarkih sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije in drugih dejavnikov ogroženosti ter vodijo v prizadetost različnih arterijskih povirij, popuščanje
različnih tarčnih organov, invalidnost in depresijo. Vse to se zdaj dogaja v ambulanti družinskega zdravnika, ki je postal pravi koordinator in povezovalec. Povsem drugačno vlogo
skušamo dati tudi bolniku, ki z več znanja, ozaveščenosti in motiviranosti prehaja iz vloge
predmeta zdravljenja v vlogo enega od izvajalcev zdravljenja.
Ob vsakem pregledu se vprašamo, ali je bolnik upošteval predloge za prilagoditev življenjskega sloga, ali je treba prilagoditi zdravljenje z zdravili in ali bi bili potrebni oziroma
koristni revaskularizacijski posegi.
Na kaj vse mora biti zdravnik pozoren in kako poteka pregled
Vsak obisk bolnika v ambulanti je priložnost za oceno stanja bolezni, obvladanosti dejavnikov ogroženosti ter vztrajnosti in uspešnosti zdravljenja. Vendar to ni le priložnost, saj
bi to morali storiti. S tem trčimo ob časovne, kadrovske in finančne ovire. V nekaj minutah
se vsega ne da opraviti, tudi če se odpovemo pozdravu, rokovanju, prijaznosti, empatiji,
sočutju in potrpežljivosti pri razlagi. Vprašajmo pa se, kaj potemtakem sploh še ostane od
medčloveškega odnosa in pristnega stika med bolnikom in zdravnikom.
Po pozdravu in nekaj uvodnih besedah, s katerimi začutimo, kako se bolnik počuti, kakšna
je njegova izobrazbena raven in kakšna so njegova pričakovanja, je potrebna anamneza
in vmes pregled včasih prav obsežne zdravstvene dokumentacije. Če smo bolnika že večkrat obravnavali, skušamo izvedeti, kaj se je spremenilo od zadnjega pregleda (počutje,
zmogljivost, težave, vrste in odmerki zdravil, neželeni učinki zdravil, hospitalizacije, druge
bolezni, osebne težave, odnos do bolezni in zdravljenja). Pomembno je, da bolnik čuti,
da nas to resnično zanima in da se na njegove izjave odzivamo, ne pa da si vprašanja
samo sledijo po nekem ukoreninjenem zaporedju. Vedno povprašamo o morebitnih opuščenih zdravilih ali »domačih« prilagoditvah odmerkov. Ne pozabimo na kajenje, telesno
dejavnost, oceno izpostavljenosti stresu in druge elemente življenjskega sloga. Preverimo
zabeležke o meritvah krvnega tlaka in srčne frekvence, pregledamo izvide lipidograma,
ogledamo si izkaznico bolnika s sladkorno boleznijo (ravni glukoze v krvi, odstotek glikoziliranega hemoglobina, albuminurija), ogledamo si seznam zdravil ali prebrskamo vrečko
prinesenih škatlic zdravil.
Ob pregledu, ki še posebno pri starejših in slabše pokretnih zahteva nekaj minut, smo
pozorni tudi na telesno maso, indeks telesne mase, obseg pasu in po potrebi več pravilnih
meritev krvnega tlaka na obeh rokah. Tako si že ustvarimo podobo o prisotnosti in nad73

zorovanosti dejavnikov tveganja, vendar jih moramo še primerjati s podatki o predhodnih
pregledih, da ugotovimo, na kakšni poti je bolnik. S tem smo nekoliko opredelili stopnjo
bolezni ter uspešnost našega ukrepanja in bolnikovega sodelovanja.
Sledi pisanje oziroma narekovanje izvida, v katerega vključimo priporočila o potrebnih
spremembah življenjskega sloga, napotke o novih zdravilih, spremenjene odmerke zdravil, predvidene preiskave in morebitne posege, na koncu pa predvidimo tudi kontrolni
pregled in namignemo, kaj je še treba storiti. Ta pisni izvid je vse, kar bo ostalo po našem
pregledu; je odtis našega odnosa. Napišemo še napotnice in recepte za zdravila, preverimo
in podpišemo izvid ter vse bolniku spoštljivo izročimo. Vse skupaj v ambulantni obravnavi
bolniku tudi razumljivo razložimo in se izognemo stavku, češ vam bo že vaš zdravnik vse
razložil. Ne pozabimo, da je na pregled morda čakal pol leta, eno leto ali celo več. Najbolj
pomaga, da se vživimo v bolnikov položaj ter si predstavljamo, kakšen pregled in odnos bi
sami želeli zase ali za svojega očeta. Vem, da bi bilo lepo to narediti v petnajstih minutah,
a žal ni mogoče. Sam si za ambulantno obravnavo vzamem pol ure, zato jih včasih slišim.
Vedno je treba oceniti ustreznost zdravil
Ko se z bolnikom pogovarjamo o zdravilih, ki jih jemlje, moramo pogosto braniti veliko
število zdravil pred dvomi o škodljivosti kemije. Pri zdravljenju dobro sodeluje le dobro
informiran in motiviran bolnik, zato ga moramo vsaj v osnovah seznaniti z bolezenskimi
procesi, prijemališči zdravil, pomenom posameznih zdravil, pomenom kombinacij, še posebno pa ga opozorimo na nujnost spremljanja uspešnosti zdravljenja (meritve krvnega
tlaka, frekvence srčnega utripa, serumskih maščob, glukoze v krvi, beljakovin v seču, telesne teže in podobno) ter vztrajnosti pri jemanju zdravil. Vztrajati morata tako bolnik kot
zdravnik, pa tudi za rezultate zdravljenja morata biti motivirana oba.
Pri zniževanju ravni serumskih maščob, ki so pomemben dejavnik srčno-žilne ogroženosti,
je učinek diete skromen (holesterol LDL lahko zniža do 15 odstotkov, HDL pa zviša do 8
odstotkov), zato smo odvisni od zdravil. Ker je nujno doseči ciljne vrednosti (celokupni
holesterol pod 4 mmol/l, LDL pod 2 mmol/l, čim višji HDL; po drugi strani pa želimo vsakemu bolniku znižati holesterol LDL pod polovico njegove izhodiščne vrednosti), samo
zdravljenje s statinskim preparatom navadno ni dovolj. Zato moramo poseči po kombinaciji statina z ezetimibom, specifičnim zaviralcem resorpcije holesterola v ileumu. Z dvojno
zavoro lahko dosežemo zadostno znižanje ravni holesterola LDL, kakršno je potrebno za
zaviranje ali ustavitev rasti plakov v arterijski steni. Premajhna koncentracija dobrodejnega holesterola HDL je neodvisen dejavnik tveganja in zahteva ukrepanje – kadar prej
našteta zdravila niso dovolj učinkovita, imamo zdaj tudi pri nas na razpolago nikotinsko
kislino v kombinaciji z laropiprantom, ki je skoraj odpravil nekdanje neželene učinke z
zardevanjem, tako da je to kombinirano zdravilo zdaj najmočnejše orožje za zviševanje
ravni holesterola HDL, učinkovito pa znižuje tudi raven holesterola LDL.
Ko ocenjujemo urejenost krvnega tlaka, pregledamo antihipertenzijska zdravila, ki jih
bolnik jemlje. Preverimo, ali prejema zdravila iz skupin, ki vplivajo na preživetje (zaviralci
angiotenzinske konvertaze ali zaviralci angiotenzinskih receptorjev), ali je izbor zaviralcev
kalcijevih kanalčkov ustrezen (za nekatere so ustreznejši dihidropiridinski, za druge je zaradi svojih ugodnih učinkov boljši verapamil), ali je primerna uporaba zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta (bolniki po srčnem infarktu, s srčnim popuščanjem ali z motnjami
srčnega ritma), po potrebi posežemo po diuretikih, zaviralcih adrenergičnih receptorjev
alfa, centralnih in perifernih vazodilatatorjih ter drugih zdravilih. Novost pri zdravljenju je
zdaj tudi direktni reninski zaviralec aliskiren, ki uspešno prekinja povratne zanke, s kateri74

mi so homeostatski mehanizmi v telesu doslej lahko postopno oslabili učinkovitost drugih
zaviralcev sistema RAAS. Ne pozabimo na možnost sekundarne arterijske hipertenzije in
opravimo ustrezne preiskave (dopplerska preiskava ledvičnih arterij, sekvenčna scintigrafija ledvic, določanje kateholaminov v seču, ščitnični hormoni). Ciljne vrednosti krvnega
tlaka so enake za mlajše in starejše, ene in druge je treba zdraviti. Pri starejših lažje dopuščamo previsok tlak le v primeru ortostatizmov in občasne simptomatične hipotenzije.
Pri zdravljenju angine pektoris preverimo, ali bolnik dobiva ustrezna zdravila. Zdravila s
hemodinamičnimi učinki vplivajo na razmerje med dobavo in porabo kisika v srčni mišici
(nitrati, ivabradin, zaviralci receptorjev beta, zaviralci kalcijevih kanalčkov), zdravila s presnovnimi učinki pa omogočajo boljši izkoristek energije ob dani razpoložljivosti kisika v
srčni mišici (trimetazidin). Pogosto se izkaže, da je kombinacija verjetno najbolj smiselna.
Ob podatku o srčni frekvenci se do nedavnega nismo veliko zamujali, danes pa zanesljivo
vemo, da je prehiter srčni utrip samostojen dejavnik srčno-žilne ogroženosti, zato zahteva
posebno pozornost. Optimalna frekvenca utripa v mirovanju je 55–60 utripov na minuto.
Nekateri izsledki glede koristnosti zaviralcev receptorjev beta veljajo le za nekatere skupine bolnikov (npr. tiste po infarktu ali s srčnim popuščanjem), zato v številnih primerih (npr.
stabilna angina pektoris) skladno z dokazi in sodobnimi smernicami raje posežemo po
ivabradinu, specifičnem zaviralcu kanalčkov f v sinusnem vozlu. Smiselna je tudi sočasna
uporaba obeh, ob kateri lahko z zmanjšanjem odmerka zaviralca receptorjev beta zmanjšamo klasične neželene učinke ob ohranitvi ugodnih učinkov.
Upoštevanje pridruženih bolezni
V primeru pljučnih bolezni z bronhokonstrikcijo bomo za upočasnjevanje srčne frekvence
namesto zaviralcev receptorjev beta uporabili ivabradin ali verapamil. Podobno velja za
druge primere neprenašanja ali neželenih učinkov zaviralcev receptorjev beta (depresija, erektilna disfunkcija, periferna prekrvavitev). Ob okvari ledvičnega delovanja bomo
previdni pri uporabi zaviralcev angiotenzinske konvertaze in zaviralcev angiotenzinskih
receptorjev, pred izbiro zaviralca kalcijevih kanalčkov pa bomo pozorni na njegov učinek
na arteriole v glomerulu. Izogibamo se zdravilom, ki niso presnovno nevtralna in lahko
pospešujejo nastanek ali poslabšujejo urejenost sladkorne bolezni oziroma škodljivo vplivajo na presnovo maščob.
Približno dve tretjini bolnikov z arterijsko hipertenzijo ima tudi motnjo v presnovi sladkorja. Isti dejavniki ogroženosti delujejo na aterosklerotično prizadetost srčno-žilnega, možgansko-žilnega in ledvično-žilnega sistema, zato je tudi sočasna prizadetost več arterijskih
povirij pogosta. Odkritje enega prizadetega organa ali arterijskega povirja mora sprožiti
prepoznavne in zdravilne ukrepe na več področjih, da bi lahko učinkovito ustavili bolezen
ter preprečili najhujše.
Sklep
Tako družinski zdravnik kot ostali specialisti morajo pri ambulantnem vodenju koronarnega bolnika sočasno misliti na vse dejavnike ogroženosti in se ukvarjati z različnimi prizadetimi arterijskimi povirji oziroma organskimi sistemi. Pri tem mora upoštevati še vse
pridružene bolezni, ki lahko vplivajo na izbiro zdravil. Interdisciplinaren pristop torej ne
pomeni več, da se okoli bolnika vrti več specialistov in da se vsak ukvarja s svojim področjem, temveč da mora vsak zdravnik nenehno bdeti nad več področji, za katera so bili prej
odgovorni le drugi. Z drugimi besedami, več odgovornosti za boljši uspeh.
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IZRAZITO ZNIŽANJE

10 mg/160 mg

5 mg/160 mg

EXF-AD2-04/10-SI

5 mg/80 mg
Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila: Exforge®:
Oblika in sestava: Filmsko obložene tablete, ki vsebujejo amlodipin in valsartan v jakostih 5mg/80mg, 5mg/160mg ali 10mg/160mg. Terapevtske indikacije:
Zdravljenje esencialne hipertenzije pri bolnikih, pri katerih krvni tlak ni ustrezno urejen ob monoterapiji z amlodipinom ali valsartanom. Odmerjanje: Priporočeni
odmerek je ena tableta na dan. Pred prehodom na kombinacijo s ﬁksnim odmerkom je priporočljivo individualno titriranje odmerka sestavin. Kontraindikacije:
Preobčutljivost za zdravilni učinkovini, dihidropiridinske derivate ali katerokoli pomožno snov. Huda okvara jeter, npr. biliarna ciroza ali holestaza. Huda okvara ledvic
(hitrost glomerulne ﬁltracije <30 ml/min/1,73 m2) in bolniki na dializi. Drugo in tretje trimesečje nosečnosti. Opozorila in previdnostni ukrepi: Zdravljenje v prvem
trimesečju nosečnosti in med dojenjem ni priporočljivo. Pri bolnikih s pomanjkanjem natrija in/ali volumna, ki dobivajo velike odmerke diuretikov, se lahko pojavi
simptomatska hipotenzija. Med sočasno uporabo dodatkov kalija, diuretikov, ki varčujejo s kalijem, nadomestkov soli, ki vsebujejo kalij, ali drugih zdravil, ki lahko
povečajo koncentracijo kalija, je potrebna previdnost. Ni podatkov o varnosti pri bolnikih z obojestransko stenozo ledvične arterije oz. s stenozo v primeru solitarne
ledvice ter pri bolnikih, ki jim je bila nedavno presajena ledvica. Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter ali z obstruktivnimi biliarnimi boleznimi ter pri bolnikih z
aortno ali mitralno stenozo ali obstruktivno hipertroﬁčno kardiomiopatijo je potrebna previdnost. Odmerka ni treba prilagajati pri bolnikih z blago do zmerno okvaro
ledvic. Zdraviti se ne sme bolnikov s primarnim hiperaldosteronizmom. Pri zdravljenju bolnikov s hudim srčnim popuščanjem z valsartanom so se pojavile oligurija
in/ali napredujoča azotemija ter (redko) akutna odpoved ledvic in/ali smrt, pri zdravljenju z amlodipinom pa številnejši primeri pljučnega edema. Pri vožnji in
upravljanju strojev je potrebna previdnost. Pri bolnikih starejših od 65 let je treba odmerjanje povečevati previdno. Uporaba ni priporočljiva pri bolnikih, mlajših od 18
let. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Interakcije, povezane z amlodipinom: Med sočasno uporabo zaviralcev CYP3A4 (npr.diltiazem, ketokonazol,
itrakonazol, ritonavir) in induktorjev CYP3A4 (antiepileptiki, rifampicin, Hypericum perforatum) je potrebna previdnost. Interakcije, povezane z valsartanom: Ni
priporočena sočasna uporaba z litijem in diuretiki, ki varčujejo s kalijem, kalijevimi nadomestki, nadomestki soli, ki vsebujejo kalij, in drugimi snovmi, ki lahko zvišajo
koncentracijo kalija. Previdnost je potrebna pri sočasni uporabi z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili. Interakcije, pogoste ob kombinaciji: Pogosto uporabljena
antihipertenzivna zdravila (npr. zaviralci alfa, diuretiki) in druga zdravila, ki imajo lahko neželene hipotenzivne učinke, lahko povečajo hipotenzivni učinek kombinacije.
Neželeni učinki: Pogosti: glavobol, nazofaringitis, gripa, edemi, testasti edemi, edem obraza, periferni edemi, utrujenost, zardevanje, astenija, navali vročine.
Občasni: tahikardija, palpitacije, omotica, zaspanost, posturalna omotica, parestezije, vrtoglavica, kašelj, faringo-laringealne bolečine, driska, navzeja, bolečine v
trebuhu, zaprtje, suhost ust, osip, eritem, oteklost sklepov, bolečine v hrbtu, artralgija, ortostatska hipotenzija. Redki: sinkopa, motnja vida, tinitus, polakisurija,
poliurija, hiperhidroza, izpuščaj, srbenje, mišični spazmi, občutek teže, hipotenzija, preobčutljivost, erektilna disfunkcija, anksioznost. Neželeni učinki, opisani za
valsartan ali amlodipin, so lahko tudi neželeni učinki zdravila. Amlodipin pogosti: bruhanje občasni: alopecija, spremembe pri odvajanju blata, dispepsija, dispneja,
rinitis, gastritis, hiperplazija dlesni, ginekomastija, hiperglikemija, impotenca, pogostejše odvajanje urina, levkopenija, splošno slabo počutje, spremembe razpoloženja, mialgija, periferna nevropatija, pankreatitis, hepatitis, trombocitopenija, vaskulitis, angioedem in multiformni eritem redki: aritmija, miokardni infarkt. Redko je
pri bolnikih, posebno pri tistih s hudo obstruktivno koronarno boleznijo, prišlo do zvečanja pogostnosti, trajanja ali izraženosti angine pektoris ali akutnega
miokardnega infarkta ob začetku zdravljenja z zaviralcem kalcijevih kanalčkov ali ob zvečanju odmerka. Opisovali so tudi aritmije (vključno z ventrikularno tahikardijo
in atrijsko ﬁbrilacijo). Navedene neželene učinke je težko razlikovati od naravnega poteka osnovne bolezni. zelo redki: holestatski ikterus, zvišanje koncentracij AST
in ALT, purpura, izpuščaj in srbenje. Izjemoma so opisovali primere ekstrapiramidnega sindroma. Valsartan pogostnost neznana: znižana koncentracija hemoglobina,
zmanjšan hematokrit, nevtropenija, trombocitopenija, zvišana koncentracija kalija v serumu, zvišane vrednosti testov jetrne funkcije, vključno z zvišanjem
koncentracije bilirubina v serumu, odpoved in okvara ledvic, zvišana koncentracija kreatinina v serumu, angioedem, mialgija, vaskulitis, preobčutljivost, vključno s
serumsko boleznijo. Režim izdaje: Samo na zdravniški recept. Imetnik dovoljenje za promet: Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West
Sussex, RH12 5AB, Velika Britanija. Opomba: Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
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Samo za strokovno javnost.

Nova oblika zdravljenja Alzheimerjeve bolezni

Vidna učinkovitost
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ezetimib

Indikacije Primarna hiperholesterolemija. Homozigotna družinska
hiperholesterolemija. Odmerjanje Priporočeni odmerek je ena 10-mg tableta
ezetimiba na dan. Kontraindikacije Preobčutljivost za katerokoli sestavino
zdravila. Nosečnost ali dojenje pri sočasnem jemanju s statinom. Aktivna jetrna
bolezen ali nepojasnjeno trajno povečanje aktivnosti serumskih transaminaz
pri sočasnem jemanju s statinom. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili
in druge oblike interakcij Pri sočasnem jemanju ezetimiba in holestiramina
se lahko zmanjša učinek dodatnega znižanja holesterola LDL. Pri sočasnem
jemanju ezetimiba in fenofibrata ali gemfibrozila se lahko koncentracija
ezetimiba rahlo poveča. Pri zdravljenju s ciklosporinom je treba ezetimib
uvajati previdno, treba je tudi nadzorovati koncentracijo ciklosporina v krvi.
Pri sočasnem zdravljenju z varfarinom, drugim kumarinskim antikoagulantom
ali fluindionom je treba spremljati vrednost INR. Neželeni učinki Skupna
pojavnost neželenih učinkov ezetimiba je podobna pojavnosti pri placebu.

Pogosti neželeni učinki pri samostojnem zdravljenju so glavobol in prebavne
težave, pri kombinaciji s statinom glavobol, utrujenost, prebavne težave
in mialgije, pri kombinaciji s fibrati pa bolečine v trebuhu. Pri samostojnem
zdravljenju obstaja možnost povečanja vrednosti CPK. V kombinaciji
s statinom obstaja možnost asimptomatskega povečanja vrednosti serumskih
transaminaz, ki se po prenehanju zdravljenja ali ob trajnem zdravljenju vrnejo
na izhodiščno raven. V kombinaciji s statinom obstaja tudi možnost povečanja
vrednosti CPK, vendar število primerov miopatije ali rabdomiolize ni večje
od števila primerov pri jemanju samega statina ali placeba. Neželeni učinki
iz spontanih poročil vključujejo nekatere redke primere trombocitopenije,
hepatitisa, pankreatitisa, holecistitisa in miopatije ali rabdomiolize. Način
izdajanja zdravila Na zdravniški recept. Oprema 30 tablet po 10 mg ezetimiba.
Datum priprave besedila Marec 2010.

Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.
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Slovenija, 2010-11955, AA/HA.

tablete, 10 mg

klopidogrel

tablete, 75 mg

Prehodnost za prihodnost

3/2010, 2010-11956, RB/HA.

Zyllt – Krkin klopidogrel,
vreden vašega zaupanja
Sestava Ena filmsko obložena tableta vsebuje 75 mg klopidogrela v obliki klopidogrelijevega hidrogen sulfata. Indikacije
Preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri bolnikih z miokardnim infarktom (od nekaj dni do manj kot 35 dni),
ishemično kapjo (od 7 dni do manj kot 6 mesecev) ali dokazano periferno arterijsko boleznijo in pri bolnikih z akutnim
koronarnim sindromom (akutni koronarni sindrom brez elevacije ST-spojnice /nestabilna angina ali miokardni infarkt
brez Q-zobca/, vključno z bolniki, ki jim je bila po perkutani koronarni intervenciji vstavljena žilna opornica, v kombinaciji
z acetilsalicilno kislino /ASK/; akutni miokardni infarkt z elevacijo ST-spojnice v kombinaciji z ASK pri bolnikih, ki se
zdravijo z zdravili in so primerni za trombolitično zdravljenje). Odmerjanje in način uporabe Klopidogrel dajemo kot
enkratni dnevni odmerek po 75 mg, s hrano ali brez nje. Bolniki z akutnim koronarnim sindromom Akutni koronarni
sindrom brez elevacije ST-spojnice: Zdravljenje začnemo z enkratnim udarnim 300-mg odmerkom klopidogrela in
nadaljujemo s 75-mg odmerkom enkrat na dan (v kombinaciji s 75 mg do 325 mg ASK na dan). Ker so veliki odmerki
ASK povezani s povečanim tveganjem za krvavitve, se priporoča, da pri sočasnem zdravljenju s klopidogrelom odmerek
ASK ni večji od 100 mg. Optimalno trajanje zdravljenja še ni bilo formalno potrjeno. Podatki iz kliničnih preizkušanj
kažejo, da je primerna uporaba do 12 mesecev, največjo korist pa so opazili po 3 mesecih. Akutni miokardni infarkt
z elevacijo ST-spojnice: Zdravljenje začnemo z udarnim 300-mg odmerkom klopidogrela v kombinaciji z ASK in
s trombolitiki ali brez njih, nadaljujemo pa s 75-mg odmerkom enkrat na dan. Pri starejših od 75 let začnemo zdravljenje
s klopidogrelom brez udarnega odmerka. S kombiniranim zdravljenjem začnemo čim prej po nastopu simptomov,
traja pa naj vsaj štiri tedne. Koristnosti zdravljenja s kombinacijo klopidrogela in ASK, če bi trajalo dalj kot štiri tedne,
v tem okviru niso proučevali. Varnost in učinkovitost klopidogrela pri otrocih in mladostnikih še nista ugotovljeni.
Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, huda jetrna okvara, aktivna
patološka krvavitev, npr. peptična razjeda ali intrakranialna krvavitev. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Če se
med zdravljenjem pojavijo klinični simptomi, ki opozarjajo na možnost krvavitve, moramo zaradi tveganja, da se bodo
pojavile krvavitve in hematološki neželeni učinki, pretehtati potrebo po določanju števila krvnih celic in/ali po drugih
ustreznih preiskavah. Tako kot druge antitrombotike tudi klopidogrel previdno uporabljamo pri bolnikih, pri katerih zaradi
poškodbe, kirurškega posega ali drugih patoloških stanj obstaja tveganje za povečano krvavitev, in pri bolnikih, ki so
na zdravljenju z ASK, s heparinom, z zaviralci glikoproteina IIb/IIIa ali z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, vključno

z zaviralci ciklooksigenaze 2. Bolnike zaradi znakov krvavitve, vključno s prikrito krvavitvijo, skrbno spremljamo, zlasti
prve tedne zdravljenja in/ali po invazivnih kardioloških postopkih ali kirurških posegih. Sočasno dajanje klopidogrela in
peroralnih antikoagulantov se ne priporoča, ker se lahko okrepi krvavitev. Če je pri bolniku predviden kirurški poseg in
antitrombotični učinek zato ni zaželen, klopidogrel ukinemo sedem dni pred kirurškim posegom. Klopidogrel podaljša
čas krvavitve, zato ga previdno dajemo bolnikom z lezijami, ki so nagnjene h krvavitvam (zlasti gastrointestinalnim in
intraokularnim). Bolnike, ki jemljejo klopidogrel (samega ali v kombinaciji z ASK), je treba opozoriti, da je lahko čas,
ki je potreben za zaustavitev krvavitve, daljši kot ponavadi, in da morajo svojemu zdravniku poročati o kakršnikoli
neobičajni krvavitvi (o mestu ali trajanju). O trombotični trombocitopenični purpuri pri bolnikih, ki so jemali klopidogrel,
so poročali zelo redko, včasih po kratkotrajnem jemanju. Zaradi pomanjkanja podatkov se klopidogrel ne priporoča
prvih sedem dni po akutni ishemični kapi. Zaradi pomanjkanja izkušenj pri zdravljenju bolnikov z ledvično okvaro in pri
bolnikih z zmerno jetrno boleznijo, ki imajo lahko hemoragično diatezo, dajemo klopidogrel tem bolnikom previdno.
Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, Lappovo obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcije glukoze/
/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Zdravilo vsebuje hidrogenirano ricinusovo olje, ki lahko razdraži želodec in
povzroči drisko. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Sočasno jemanje klopidogrela in
peroralnih antikoagulantov ni priporočljivo, ker lahko poveča intenzivnost krvavitve. Previdnost je potrebna pri sočasnem
jemanju zaviralcev glikoproteina IIb/IIIa, ASK, heparina, trombolitikov in nesteroidnih protivnetnih zdravil. Uporaba
med nosečnostjo in dojenjem Kliničnih podatkov o zdravljenju nosečnic s klopidogrelom ni, zato se priporoča, da ga
nosečnice ne jemljejo. Ni znano, ali se klopidogrel pri človeku izloča v materinem mleku, zato naj matere, ki se zdravijo
z zdravilom, ne dojijo. Neželeni učinki Pogosti: hematom, epistaksa, krvavitev v prebavila, driska, bolečine v trebuhu,
dispepsija, modrice. Občasni: trombocitopenija, levkopenija, eozinofilija, intrakranialna krvavitev, glavobol, parestezije,
omotica, krvavitve v očesu, želodčna razjeda in razjeda na dvanajstniku, gastritis, bruhanje, navzeja, zaprtje, flatulenca,
izpuščaj, srbenje, kožne krvavitve, hematurija, podaljšan čas krvavitve, zmanjšano število nevtrofilcev, zmanjšano število
trombocitov. Ostali se pojavijo redko ali zelo redko. Imetnik dovoljenja za promet KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Na zdravniški recept. Oprema 28 filmsko obloženih
tablet po 75 mg klopidogrela. Datum priprave besedila Marec 2010.

Samo za strokovno javnost.
Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Objavljen je tudi na www.krka.si.

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si
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Za Vaše bolnike v sekundarni preventivi,
ki imajo kljub zdravljenju s statini
holesterol-LDL > 2,5 mmol/l!
1,2

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti
zdravila, ki ga dobite pri naših strokovnih sodelavcih ali na sedežu
družbe! G Sestava: Ena tableta vsebuje 10 mg ezetimiba in 10, 20, 40 ali
 M:4?6:B.?@.@6;.G Indikacije: Hiperholesterolemija - dodatno zdravljenje ob dieti pri bolnikih s primarno (heterozigotno družinsko ali nedružinsko)
hiperholesterolemijo ali mešano hiperlipidemijo, pri katerih je primerna
uporaba kombiniranega zdravila. Homozigotna družinska hiperholesterolemija (HoDH)- INEGY je indiciran kot dodatno zdravljenje ob dieti pri bolnikih
?<G Odmerjanje in način uporabe: Hiperholesterolemija: Zdravilo
se jemlje peroralno s hrano ali brez, od 10 mg/10 mg do10 mg/80 mg na
dan, zvečer. Običajni odmerek je 10 mg/20 mg na dan ali 10 mg/40 mg na
dan v enkratnem odmerku zvečer. Odmerek 10 mg/80 mg priporočamo le
za bolnike s hudo hiperholesterolemijo in velikim tveganjem za srčno-žilne
zaplete. Če je potrebno, se odmerek prilagaja v najmanj 4-tedenskih razmakih. Ni nujno, da so vsi odmerki na voljo v vseh državah članicah. HoDH: 10
mg/40 mg/dan ali 10 mg/80 mg/dan, zvečer, lahko kot dodatek drugim oblikam hipolipemičnega zdravljenja (npr. aferezi LDL) ali če te vrste zdravljenja
niso na voljo. Sočasna uporaba z drugimi zdravili: ≥ 2 uri pred ali ≥ 4 ure
po zaužitju izmenjevalcev žolčnih kislin. Pri sočasnem zdravljenju z amiodaronom, verapamilom ali s hipolipemičnimi odmerki (≥ 1 g/dan) niacina odmerek ne sme preseči 10 mg/20 mg/dan. Pri sočasnem jemanju ciklosporina
ali danazola odmerek zdravila INEGY ne sme preseči 10 mg/10 mg/dan. Pri
starejših bolnikih, pri bolnikih z blago insuficienco jeter (5 do 6 točk po ChildPughovi klasifikaciji) ter bolnikih z zmerno ledvično insuficienco prilagajanje
odmerka ni potrebno. Pri bolnikih s hudo ledvično insuficienco (kreatininski
očistek ≤ 30 ml/min, je treba odmerke nad 10 mg/10 mg/dan uvesti previdno. Pri bolnikih z zmerno (7 do 9 točk po Child-Pughovi klasifikaciji) ali hudo
(> 9 točk po Child-Pughovi klasifikaciji) motnjo delovanja jeter zdravljenja z
zdravilom INEGY ne priporočamo. Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in
AN6;8<B6@<?@6A=<>./.=>6<@><065;6=>6=<><N976B. G Kontraindikacije: Preobčutljivost za ezetimib, simvastatin ali katerokoli pomožno snov, nosečnost
in dojenje, aktivna bolezen jeter ali nepojasnjeno trajno povečanje serumskih

transaminaz, Sočasno jemanje močnih zaviralcev CYP3A4 (npr. itrakonazola,
ketokonazola, eritromicina, klaritromicina, telitromicina, zaviralcev HIV-pro@2.E2 6; ;23.E<1<;. G Posebna opozorila in previdnostni ukrepi:
Miopatija/rabdomioliza se kaže kot bolečina v mišicah, mišična občutljivost
ali šibkost mišic, z vrednostjo kreatin-kinaze (CK) nad 10-kratno zgornjo mejo
normalne vrednosti (ZMN). Včasih se pokaže v obliki rabdomiolize z akutno
ledvično odpovedjo zaradi mioglobinurije ali brez nje, smrtni primeri pa so bili
zelo redki. Večina bolnikov, pri katerih je prišlo do rabdomiolize, je sočasno z
ezetimibom jemala statin. Zdravljenje je treba začasno prekiniti nekaj dni pred
večjimi elektivnimi operacijami in ob nenadnih hujših boleznih ali operacijah.
Izogibati se je treba sočasnemu uživanju soka grenivke in zdravila INEGY.
Jetrni encimi: V kontroliranih preskušanjih sočasne uporabe pri bolnikih, ki so
jemali ezetimib s simvastatinom, so opazili posledično zvišanje transaminaz
(≥ 3 x ZMN). Jetrne teste priporočamo pred začetkom zdravljenja, kasneje pa
kadar je to klinično indicirano. Pri bolnikih, katerim odmerek povečamo na
10 mg/80 mg pred povečanjem odmerka, 3 mesece po povečanju odmerka
ter periodično (npr. vsakih 6 mesecev) v prvem letu zdravljenja. Če se vrednosti
transaminaz še naprej zvišujejo in še posebej, če dosežejo 3 x ZMN in trajajo
dalj časa, je treba zdravljenje prekiniti. INEGY je treba uporabljati previdno pri
bolnikih, ki uživajo znatne količine alkohola. Pomožna snov: Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko oblikov zmanjšane aktivnosti laktaze
.96:.9./?<>=067<49A8<E24.9.8@<E2;2?:27<72:.@6@24.E1>.B69. G Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Ne
priporočamo sočasne uporabe s fibrati; s ciklosporinom, danazolom, niacinom
amidaronom in verapamilom, prosimo glejte odmerjanje; z diltiazemom ne
prekoračite odmerka 10 mg/40 mg na dan; fusidna kislina - bolnike je treba
skrbno spremljati, lahko začasno prekinete zdravljenje z zdravilom INEGY;
Pri bolnikih, ki jemljejo kumarinske antikoagulante, je treba pred začetkom
zdravljenja določiti protrombinski čas in ga nato v začetni fazi zdravljenja
dovolj pogosto kontrolirati, da lahko zagotovimo, da ni prišlo do pomembnih
sprememb protrombinskega časa. Če odmerek spremenimo ali zdravljenje
=>286;2:<72@>2/.B2?=<?@<=28=<;<B6@6G Neželeni učinki: V kliničnih
preskušanjih pri več kot 3800 bolnikih so poročali o naslednjih pogostih

(≥ 1/100, <1/10) neželenih učinkih: glavobol, vetrovi, mialgija. Pojavnost klinično pomembnih zvišanj serumskih transaminaz (ALT in/ali AST ≥ 3 x ZMN,
zaporedno) je bila 1,7 %. Ta zvišanja so bila na splošno asimptomatska, niso
bila povezana s holestazo, ravni transaminaz pa so se po prekinitvi ali med nadaljevanjem zdravljenja vrnile na prvotno raven. Klinično pomembna zvišanja
CK (≥ 10 x ZMN) so opazili pri 0,2 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom INEGY.
Postmarketinške izkušnje: trombocitopenija, anemija, omotica, parestezija,
periferna nevtropenija, zaprtje, bolečine v trebuhu, dispepsija, diareja, navzea,
bruhanje, pankreatitis, pruritus, alopecija, preobčutljivostne reakcije, vključno
z izpuščajem, koprivnico in angioedemom, artralgija, mišični krči, miopatija/
rabdomioliza, astenija, utrujenost, hepatitis/zlatenica, jetrna odpoved, žolčni
kamni, holecistitis, depresija, zvišane transaminaze, zvišana vrednost CK, zvišana y-glutamil transpeptidaza, zvišana alkalna fosfataza. Redko so poročali
o očitnem sindromu preobčutljivosti, ki je vključeval katerega od naslednjih
pojavov: angioedem, lupusu podoben sindrom, polimialgijo revmatiko,
dermatomiozitis, vaskulitis, trombocitopenijo, eozinofilijo, povečanje hitrosti
sedimentacije eritrocitov, artritis in artralgijo, urtikarijo, fotosenzitivno reakci7<:>E960<E.>12B.;7216?=;27<6;/<925;<?@ G Način in režim izdaje: Rp
E1.7.E1>.B69.7292;.>202=@ G Imetnik dovoljenja za promet: MSD-SP
Ltd., Hertford Road UK-Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU Velika Britani7. G Datum zadnje revizije besedila:   G Literatura: 1. Povzetek Glavnih značilnosti zdravila. 2. Graham I. et al European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Fourth joint task force of the
European society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease
prevention in clinical practice. European Journal of Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation; 2007; 14 ( Supp 2): E1-E40.
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Šmartinska cesta 140,
"7A/97.;.@2923<;   3.8?    G Schering-Plough CE AG Dunajska 22, 1000 Ljubljana; telefon: 01/ 300 10 70, faks: 01/
300 10 80
®† Zaščitena blagovna znamka; MSP Singapore Company, LLC; Avtorske
pravice © 2005, 2007 MSP Singapore Company, LLC. Vse pravice pridržane.
Pripravljeno v Sloveniji, oktober 2009

80Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga dobite pri naših strokovnih
sodelavcih! Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept.

Samo za strokovno javnost.
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Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, telefon: 01/ 520 42 01, faks: 01/ 520 43 49/50
® Zaščitena blagovna znamka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., ZDA
Pripravljeno v Sloveniji, junij 2009 3-10 CVT-2008-W-1268801-J 07-10-SLO-09-CVT-005-J

Pred predpisovanjem, prosimo, preberite priložen skrajšan Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Samo za strokovno javnost.
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www.procoralan.com
®
®

Ivabradin

5 do 7.5 mg, 2 krat dnevno

Življenje je boljše pod 60 utripi/min.
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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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NOVOSTI V ZDRAVLJENJU KORONARNE BOLEZNI
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Kronična koronarna bolezen
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