Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini

Urednika:
Matjaž Bunc
Iztok Gradecki

8. POSVET O KRONIČNI BOLEZNI SRCA
Z MEDNARODNO UDELEŽBO
Novo mesto
20. april 2013

1

Kronična bolezen srca

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA IN SRCE - celovit pristop k zdravljenju
hipertenzivne bolezni srca
Urednika:
Matjaž Bunc
Iztok Gradecki
Tehnična urednika:
Iztok Gradecki
Nataša Kranjčevič
Založnik in izdajatelj:
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini

Računalniški prelom in priprava za tisk: Leticia Slapnik Yebuah
Tisk: Tiskarna Petrič, Slovenske Konjice
Število izvodov: 400
Leto izdaje: 2013

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
616.12-008.331.1-06(082)
POSVET o kronični bolezni srca z mednarodno udeležbo (8 ; 2013 ; Novo mesto)
Arterijska hipertenzija in srce : celovit pristop k zdravljenju hipertenzivne bolezni
srca : izbrana poglavja] / 8. posvet o kronični bolezni srca z mednarodno udeležbo, Novo
mesto, 20. april 2013 ; urednika Matjaž Bunc, Iztok Gradecki. - Novo mesto : Društvo za
izobraževanje in raziskovanje v medicini, 2013
ISBN 978-961-92848-3-4
1. Gl. stv. nasl. 2. Bunc, Matjaž
266530048

2

Organizacijski odbor:

Matjaž Bunc
Nusret Čobo
Iztok Gradecki
Boris Krajačič
Gorazd Plevnik
Janez Toplišek
Bojan Vrtovec
Strokovni odbor:

Matjaž Bunc
Iztok Gradecki
Borut Kolšek
Jana Hitij Brguljan

3

4

PREDGOVOR
Arterijska hipertenzija je še vedno velik javni zdravstveni problem povezan s precejšnjo
obolevnostjo in umrljivostjo prebivalstva.
Hipertenzivno bolezen srca sestavlja vrsta sprememb, ki so posledica dolgotrajno povišanega krvnega tlaka. Najpomembnejše spremembe so hipertrofija levega prekata, sistolična
in diastolična disfunkcija levega prekata in njihove klinične posledice, na primer aritmije in
simptomatsko srčno popuščanje.
V zborniku so opisana sodobna spoznanja o arterijski hipertenziji in hipertenzivni bolezni
srca. Zborniku smo dodali še zloženko o uporabi antikoagulacijskih zdravil, ki bo zaradi svoje
aktualne vsebine in priročnosti našla mesto v žepu skoraj vsakega zdravnika.
Najpogostejša kronična bolezen obtočil v razvitem svetu povzroča ogromno stroškov zdravstvenem sistemu vsake države. Zbornik, zloženka in predavanja na samem srečanju bodo
prispevali k boljšemu znanju vseh, ki sodelujejo pri zdravljenju bolnikov z arterijsko hipertenzijo.
Sodobno zdravljenje pa je najbolj učinkovit ukrep za zmanjšanje velikih stroškov zdravljenja
bolezni, ki so posledica arterijske hipertenzije.
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za pripravo
prispevkov in sodelovanje na posvetu.
Podjetjem Abbott, AstraZeneca, Bayer, Boehringher-Ingelheim, Berlin-Chemie, Cardiomedical,
Glaxo Smith Kline, Krka, Pfizer, Pliva Teva, PharmaSwiss, Orion Pharma, Sanofi-Aventis,
Merck, Merck,Sharp &Dohme, Servier se zahvaljujemo za podporo.

						Matjaž Bunc in Iztok Gradecki

Novo mesto, 10. 04. 2013
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ARTERIJSKA HIPERTENZIJA IN SRCE
Borut Kolšek

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hipertenzijo,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Srce bolnika z arterijsko hipertenzijo je lahko žrtev ateroskleroze, hemodinamskih okoliščin
pri visokem krvnem tlaku ali obojega.
Patogeneza nastanka hipertenzijske srčne bolezni je kompleksna. V osnovi gre za povečan
upor proti iztisu, ki je prevladujoč patofiziološki dejavnik in podlaga za razvoj hipertrofije levega prekata. Razen hemodinamske modulacije je potrebno upoštevati stopnjo arterijske hipertenzije, demografske dejavnike in pridružene bolezni kot so sladkorna in koronarna bolezen,
debelost, anemija ob končni ledvični odpovedi, hiperholesterolemija, pretirano uživanje soli
in alkohola.
Srce bolnika z arterijsko hipertenzijo je izpostavljeno pretiranemu delu, kar zahteva reorganizacijo miokardne strukture levega prekata na različnih ravneh, zaradi ohranjanja funkcije
levega prekata v nenormalnih pogojih dela. Mehanski stres sproži potek bioloških dogodkov,
kjer pomembno vlogo odigrajo kvarni mehanizmi, od katerih sta najpomembnejša biokemični
stres in nevrohormonalna aktivacija (kateholamini, angiotenzin II, endotelin, prorenin, aldosteron, kalcineurin), ki vodijo v povečano sintezo nukleinskih kislin, beljakovin in miozina.
Ne gre za preprosto seštevanje, temveč za reorganizacijo strukture miokarda na celični in
podcelični ravni, pospešena je rast srčnih in žilnih miocitov. Strukturne nenormalnosti niso
omejene samo na kardiomiocite, temveč vključujejo tudi hipertrofijo medije intramiokardnih
koronarnih arterij, perivaskularno fibrozo, odlaganje kolagena v izvencelični matriks in apoptozo.
Masa levega prekata se poveča, vendar je potrebno poudariti, da je korelacija med maso
levega prekata in kovencionalnim merjenjem krvnega tlaka šibka, pomembno je namreč
celotno breme, ki mu je levi prekat izpostavljen skozi čas in morebitna odsotnost nočnega
upada krvnega tlaka, zato lahko povezavo med naraščanjem mase levega prekata in višino
krvnega tlaka, ocenimo le s 24-urnim merjenjem krvnega tlaka.
Hipertrofijo levega prekata štejemo za temeljno značilnost hipertenzijske srčne bolezni, ki
pa ni edina. Srce se v takih okoliščinah dodatno preoblikuje. Trd, slabo podajen levi prekat je
namreč ovira za normalno polnitev levega prekata, zato se kompenzatorno poveča in zadebeli
tudi levi preddvor. Sprva je levi prekat mehanično moten le v fazi diastole - govorimo o diastolični disfunkciji, kasneje se ob neustreznem ravnanju s takimi bolniki, pridruži tudi sistolična
disfunkcija levega prekata. Srednje in dolgoročno je to pogubno za funkcijo srca in pomeni
razvoj srčnega popuščanja, ki je pri hipertonikih s hipertrofijo levega prekata desetkrat
pogostejše.
Patološko bolezensko preoblikovanje (maladaptacija) levega prekata je, razen za srčno popuščanje, neodvisen, zelo močan dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost, prekatne aritmije, ishemično možgansko kap, atrijsko fibirilacijo in kardioembolijo.
V sklopu hipertenzijske srčne bolezni je prizadeta prekrvavitvev miokarda predvsem na nivoju mikrocirkulacije, nenazadnje pa se lahko pridruži tudi obstruktivna bolezen koronarnih
arterij, ki je pri hipertonikih dvakrat pogostejša, v primerjavi z normotenzivno populacijo. V
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primeru pojava angine pektoris, ne smemo pozabiti na možnost angine pektoris z normalnimi
epikardialnimi koronarkami (nekoronarna angina pektoris), posebno pri slabo nadzorovanem
krvnem tlaku.
Soočamo se s sindromom hipertenzijske srčne bolezni, katerega potek lahko v grobem
delimo na dve fazi. Najprej koncentrična hipertrofija levega prekata ublaži obremenitev srca
zaradi upora proti iztisu in zmanjša napetost stene levega prekata med sistolo, kar ohranja
dobro delovanje srca. Prilagoditvena hipertrofija levega prekata se zdi genialna, vendar sledijo
opisane strukturne spremembe, povezane z večjo miokardno porabo kisika!
Po kompenzatornem odgovoru srca neizprosno sledi prehod v napredujočo kontraktilno disfunkcijo, za kar so odgovorni tako miokardni kot koronarni mehanizmi. Povečana obremenitev
miokarda vodi v efekt: hipertrofija – dilatacija levega prekata. Poveča pa se tudi nagnjenost k
tromboziranju in motnjam srčnega ritma, kar vse prispeva k veliki obolevnosti in umrljivosti.
Številne tako klinične kot epidemiološke raziskave so določile povezavo in pomen hipertrofije
levega prekata (ocenjeno z EKG ali UZ) in tveganjem za razvoj srčnožilnih zapletov. Spremembe
lahko nastanejo že v nekaj mesecih, že pri blagi arterijski hipertenziji, kjer lahko najdemo 15
– 30 % bolnikov s hipertrofijo levega prekata, nato število takih bolnikov samo še narašča. V
nam primerljivih zahodnoevropskih državah zasledimo podatek, da ima v splošni populaciji hipertonikov z ehokardiografijo ugotovljeno hipertrofijo levega prekata pribilžno 30 % bolnikov,
v skupini s hudo arterijsko hipertenzijo pa 90 % bolnikov. Sklepamo lahko, da ima hipertrofijo
levega prekata po razpoložljivih epidemioloških podatkih hipertenzijsko srčno bolezen približno 200.000 Slovencev.
Nedvomno gre za velik slovenski nacionalni zdravstveni problem. Uspešno preprečevanje,
odkrivanje in zdravljenje arterijske hipertenzije, bi močno zmanjšalo pojavnost in pogubne
učinke hipertrofije levega prekata v naravnem poteku bolezni, saj imajo bolniki s hipertenzijsko
srčno bolezenijo 3 - 4 krat večje tveganje za vse srčnožilne dogodke.
Evropske smernice za zdravljenje hipertenzije 2007 (in posodobitev 2009) zahtevajo skrbnost
in natančnost pri iskanju okvar tarčnih organov še v subklinični fazi, zato je iskanje hipertrofije
levega prekata pri hipertoniku obvezno, saj pomembno vpliva na oceno stopnje ogroženosti
bolnika, izhod bolezni in odločitev o zdravljenju bolnika.
Smernice uvrščajo elektrokardiografijo v rutinsko obravnavo bolnika z arterijsko hipertenzijo.
Možnost elektrokardiografske diagnoze hipertrofije levega prekata je stara več kot 50 let, ko
sta Sokolow in Lyon objavila metodo za odkrivanje takih bolnikov.
Od takrat je bilo predstavljenih več različnih izboljšanih algoritmov (Cornell, Lewis, RomhiltEstesov točkovni sistem itd) za elektrokardiografsko diagnozo hipertrofije levega prekata.
Problem teh metod je, da so dober napovednik zbolevnosti in umrljivosti, a šibkejše kot metoda
za odkrivanje hipertrofije levega prekata. Vzrok je majhna občutljivost, tako zaradi izvensrčnih
vplivov (konstitucija itd), kot srčnih vplivov (dilatacija srca, disfunkcija prekata). Elektrokardiogram se je zaradi svoje dostopnosti, možnosti pogostih in poceni ponovitev obdržal v klinični
rabi, saj so raziskave potrdile pomen elektrokardiografsko ugotovljene hipertrofije levega
prekata. Framinghamska raziskava je namreč pokazala, da 35 % moških in 20 % žensk umre v
5-ih letih od pojava elektrokardiografskih znakov hipertrofije levega prekata, v poteku bolezni
pa dva do trikrat večjo zbolevnost in umrljivost bolnikov z elektrokardiografsko ugotovljeno
hipertrofijo levega prekata in visokim krvnim tlakom.
Doba ehokardiografije je prinesla boljši vpogled v srce in ocenjevanje srčnih struktur, zato
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jo uporabimo, če z elektrokardiogramom nismo uspešni. Občutljivost za določanje mase levega prekata je z ehokardiografijo neprimerno boljša, veljavnost metode pa je bila potrjena
tudi anatomsko. Pomen ehokardiografske metode je večji tudi zaradi možnosti ocenjevanja
geometrije in funkcije levega prekata, saj imajo različne oblike hipertrofije levega prekata
(koncentrično preoblikovanje, koncentrična in ekcentrična hipertrofija levega prekata) različno
napovedno vrednost, najnevarnejša pa je koncentrična hipertrofija levega prekata.
Preiskava temelji na oceni mase levega prekata iz meritev pridobljenih v enodimenzionalnem
načinu vodenem z dvodimenzionalnim prikazom. Izmerimo širino prekata in debelino sten, ter
izračunamo maso levega prekata po priporočilih ameriškega združenja za ehokardiografijo
(konvencija Penn). Izračun visoko korelira z anatomsko primerjavo in je klinično zelo uporaben, saj je preiskava specifična, ponovljiva, neinvazivna in neprimerno bolj občutljiva od
elektrokardiografije. Pomanjkljivost preiskave in izvor napak je v ponovljivosti in hipoteza, da
je levi prekat elipsoid. Omejitev metode je tudi slaba kvaliteta preiskave pri debelih bolnikih in
bolnikih z obstruktivno pljučno boleznijo, zato je TTE uspešna le pri 80 % bolnikov.
Ehokardiografija dovoljuje najnatančnejšo oceno celotnega tveganja in boljšo odločitev za
zdravljenje, ter je s svojo napovedno vrednostjo nepogrešljiva pri vodenju bolnika z arterijsko
hipertenzijo. Razmerje med maso levega prekata in pojavom srčnožilnih zapletov je zvezno,
zato je potreben prag za določitev hipertrofije levega prekata, ki ga evropske smernice za
zdravljenje arterijske hipertenzije postavijo na 125 mg/m2 telesne površine za moške in 110
mg/m2 za ženske.
Najučinkoviteje zmanjšujejo maso levega prekata zaviralci konvertaze, antagonisti AII receptorjev in zaviralci kalcijevih kanalov. Regresija hipertrofije levega prekata se zgodi po večih
poteh, ki vključujejo zmanjšanje prostornine miocita, velikosti levega prekata in količine medceličja. Angiotenzin II ima pri tem veliko vlogo (sinteza kolagena, inhibicija kolagenaze, promocija hipertrofije miocita itd.), zato bi pričakovali, da je za regresijo hipertrofije levega prekata
najpomembnejše zaviranje RAAS, čeprav so učinkovita tudi druga zdravila.
V veliki meta-analizi resnih raziskav, napravljenih do decembra 1996, ki so trajale dovolj dolgo,
in imele primerljive uspehe pri zniževanju sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter podobno maso levega prekata pred raziskavo, se je izkazalo, da so zaviralci konvertaze najbolj
zmanjšali maso levega prekata (12 %), nato zaviralci kalcijevih kanalov (11 %), diuretiki (8 %) in
najmanj blokatorji receptorjev beta (5 %).
Odgovor na vprašanje, kaj pomeni regresija hipertrofije levega prekata pri zdravljenju hipertenzije, pa je nedvoumen. Preiskave, ki so uporabljale elektrokardiografsko metodo in tiste,
ki so uporabljale ehokardiografijo za oceno učinkov zdravljenja, so pokazale pri bolnikih z
arterijsko hipertenzijo nesporno ugoden učinek in prognostičen pomen regresije hipertrofije
levega prekata. Podštudija, sicer prelomne raziskave LIFE, kjer so vključili 930 bolnikov z
EKG hipertrofijo levega prekata, je pokazala, da zmanjšanje mase levega prekata za 25 g/m2
(ocenjene z ehokardiografijo) prinese 20 % zmanjšanje pričakovanih dogodkov.
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VLOGA ALTERNATIVNIH MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA
HIPERTENZIJE
Radovan Starc

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

Uvod
Arterijska hipertenzija je opredeljena z vrednostjo krvnega tlaka ≥ 140/90 mmHg. Za primarno
arterijsko hipertenzijo ni kavzalnega načina zdravljenja. Nezdravljena ali neustrezno zdravljena arterijska hipertenzija je glavni razlog obolevnosti, invalidnosti in umrljivosti, še posebej
med srčnožilnimi in ledvičnimi boleznimi. Glavni razlog neustrezno zdravljene hipertenzije je
slaba vodljivost za jemanje zdravil skozi dolgo časovno obdobje. Dodatno naj bi bilo še 20 %
bolnikov s hipertenzijo, ki ne vedo za bolezen. Prispevek je nastal na povabilo organizatorja.
Smernice uradne medicine
Po smernicah Evropskega združenja za arterijsko hipertenzijo (1, 2) se arterijsko hipertenzijo zdravi v glavnem z zdravili. Na razpolago obstajajo številne skupine zdravil z antihipertenzivnim delovanjem, s katerimi želimo postopoma doseči optimalne vrednosti arterijskega
tlaka in spremeniti naravni potek nezdravljene hipertenzije. V smernicah je priporočena tudi
sprememba življenjskega sloga (gibanje, zmanjšanje telesne teže pri debelih osebah, zdrava
prehrana, zmanjšan vnos soli, malo ali nič alkohola in kave, opustitev kajenja itd).
Slaba vodljivost
Slaba vodljivost (komplianca) je neupoštevanje zdravnikovih ali farmacevtovih navodil glede
jemanja ali uporabe zdravil. Obstajajo ocene, da predpisanih zdravil ne jemlje ali jemlje
neredno do 70 % bolnikov s hipertenzijo. Odstotek slabo vodljivih bolnikov se skozi desetletja
skorajda ne spreminja.
Vzroki za slabo vodljivost so številni in so na zdravstveni strani in bolnikovi strani. Na bolnikovi
strani so vzroki za slabo vodljivost naslednji: nepoznavanje temeljev hipertenzije in njenih posledic; ne verjamejo v koristnost jemanja zdravil; bolezen dolgo poteka brez simptomov, zato
se jim redno jemanje zdravil ne zdi racionalno početje; mnoge splošne simptome pripisujejo
jemanju zdravil, četudi morda niso posledica jemanja zdravil; stalna obveza nabavljanja in
jemanja zdravil, ustaljeni vedenjski vzorec; cena zdravil in predvsem pogosti stranski učinki
zdravil ter strah pred stalnim jemanjem zdravil (škodljivost, odvisnost). Zato se bolniki pogosto zatekajo k drugim načinom zdravljenja.
Drugi antihipertenzivni pristopi
Druge terapije lahko razdelimo na metode komplementarne medicine in podporno terapijo, ki
v smernicah (1) niso omenjeni. Od komplementarne medicine omenjam dve metodi, s katerima
se večina zdravnikov tekom študija ne seznani: transcendentalna meditacija in bioterapija po
metodi Zdenka Domančića.
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1. Transcendentalna meditacija (3) je mentalna tehnika, ki je povezana z globoko relaksacijo
in visoko budnostjo. Transcendentalna meditacija deluje neposredno na umiritev možganskih
valov na 8-9 Hz in sinhronizacijo valov v obeh možganskih poloblah in tako tudi umiritev simpatične živčne aktivnosti, kar lahko objektiviziramo z EEG, znižanimi vrednostmi kateholaminov in kortizola v plazmi ter seveda znižanjem krvnega tlaka in srčnega utripa. Primarna
arterijska hipertenzija je namreč v večini primerov povezana s stresom in čezmerno simpatično aktivnostjo in njenimi učinki preko kateholaminov, renina in renalnih živcev. Delovanje
transcendentalne meditacije je celostno (holistično) in razen na dolgoročno ureditev sistolične
in diastolične arterijske hipertenzije vpliva tudi na presnovo ogljikovih hidratov, maščob,
zmanjšanje inzulinske rezistence, boljše kognitivne sposobnosti, povečano ustvarjalnost,
manjšo umrljivost tako zaradi srčnožilnih bolezni, kot tudi na manjšo celokupno smrtnost.
Učinkovitost transcendentalne meditacije v znižanju krvnega tlaka je bila potrjena v številnih
randomiziranih raziskavah. Tehnike transcendentalne meditacije se je mogoče naučiti in jo
je potrebno izvajati dvakrat dnevno po 20 minut. Na umiritvi možganov in telesa temeljijo tudi
druge tehnike, kot so druge oblike meditacij, tehnik sproščanja ali tudi molitev, vendar je njihov učinek pomembno manjši. Transcendentalna meditacija nima stranskih učinkov. Poleg
pomembnega vpliva na znižanje krvnega tlaka ima številne druge pozitivne zdravilne učinke.
Ugodne učinke transcendentalne meditacije povezujemo tudi s sinhronizacijo z rezonančno
zdravilno frekvenco Schumannove votline, kar daleč presega namen tega prispevka (4).
Zadnja in v strokovnih krogih in medijih (TIME) najbolj odmevna raziskava vplivanja transcendentalne meditacije na arterijsko hipertenzijo je bila objavljena v reviji Circulation, ki je uradna
revija Ameriškega kardiološkega združenja (5). Raziskovalci so spremljali 201 Afroameričanov.
V statistično primerljivih skupinah je bilo 42 % žensk, povprečne starosti 59 let, indeks telesne
mase 32, 60 % na statinih; okrog 40 % jih je prejemalo aspirin in okoli 40 % jih je kadilo. Polovica
preiskovancev je bila vključenih v program zmanjševanja stresa s transcendentalno meditacijo. Kontrolna skupina ni bila prepuščena sama sebi, ampak je bila deležna zdravstvenega
izobraževalnega programa po navodilih strokovnjakov glede spremembe življenjskega sloga,
gibanja, prehrane in drugih nespecifičnih relaksacijskih tehnik. Krvni tlak se je v skupini, ki je
izvajala transcendentalno meditacijo, statistično pomembno znižal. Še večji je bil učinek transcendentalne meditacije na obolevnost in umrljivost. V skupini na transcendentalni meditaciji
je bilo po petih letih 48 % manj srčnih infarktov, možganskih kapi ali smrti! Transcendentalna
meditacija ima še številne druge ugodne učinke (opustitev kajenja, uživanja alkohola, povečana
ustvarjalnost).
2. Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® (6) je preverjena holistična metoda zdravljenja,
ki temelji na delovanju informirane bioenergije in energetskih ter informiranih biopolij. Epidemioloških raziskav s tega področja ni, vendar se je bolnikom, ki so bili podvrženi bioterapiji
zaradi arterijske hipertenzije ali zaradi zdravljenja številnih povsem drugih bolezni, znižal tudi
arterijski tlak in to pri primarni kot tudi sekundarni obliki arterijske hipertenzije. Velika prednost te terapije je, da nima stranskih učinkov in ni povezana z nevodljivostjo. Bioterapijo lahko
izvaja le izšolan bioterapevt po metodi Z. Domančića. Randomizirane raziskave zdravljenja
hipertenzije bo potrebno šele izvesti. V skupino metod, ki podpirajo antihipertenzivno delovanje
na bioenergetski osnovi sodi redno ukvarjanje s tai chi, qi gong, itd.
3. Naravna sredstva in prehranska dopolnila. Še največji učinek na ureditev krvnega tlaka
ima sprememba življenjskega sloga (1), medtem ko lahko krvni tlak znižujejo tudi koencim
Q 10, magnezij, kalij, kalcij, aminokislina taurin, česen, glog in nekatere gobe.
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Pri arterijski hipertenziji je potrebno upoštevati, da je ta lahko povezana tudi z jemanjem zdravil
(1): oralni kontraceptivi, steroidi, nesteroidni analgetiki, kokain, amfetamini, eritropoetin,
ciklosporini, takrolimus in tudi sladki koren.

Zaključki
Bistvo antihipertenzivnega zdravljenja je optimalna ureditev krvnega tlaka na enostaven
način, s čimmanj stranskim učinki in dobro vodljivostjo. Zdravljenje arterijske hipertenzije je
potrebno pričeti po smernicah EHS/ECS, vendar so smernice le priporočila in ne odredba.
Bolnik lahko vzporedno z jemanjem zdravil uporablja druge opisane tehnike, ki so brez sopojavov in niso v nasprotju z delovanjem zdravil. V primeru, da je kombinacijsko zdravljenje
preveč učinkovito, predlagam postopno in nadzorovano zniževanje odmerkov zdravil ali celo
njihovo ukinitev, če so vrednosti krvnega tlaka ob tem optimalno urejene.
Vse, kar na fiziološki način podpira optimalno ureditev krvnega tlaka brez stranskih učinkov,
je v zdravljenju hipertenzije koristno. Če bolnik ob tem dosega še druge zdravstvene cilje,
je uporaba teh pristopov toliko bolj zaželena.
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Uvod
O arterijski hipertenziji govorimo, ko gre za kronično zvišan krvni tlak, ki je ob več zaporednih
meritvah enak ali višji od 140/90 mmHg. Krvni tlak je dejavnik tveganja za bolezni srca in
ožilja. Prisotnost arterijske hipertenzije poveča tveganje za srčnožilni dogodek v povprečju za
2 do 3 krat in je odgovorna za tretjino vseh aterosklerotičnih srčnožilnih dogodkov ter zaradi
hipertrofije srčnih mišic in kasnejše dilatacije srca predstavlja vzrok za polovico vseh oblik
srčnega popuščanja (1,2).
Visok krvni tlak najpogosteje ugotovimo v srednjem življenjskem obdobju, s starostjo pa pogostnost hipertenzije narašča. V Evropi je prevalenca arterijske hipertenzije v starostni skupini
med 45 do 64 let dobrih štirideset odstotkov. S starostjo prevalenca arterijske hipertenzije
narašča, tako da imajo v starosti nad 65 let trije od štirih arterijsko hipertenzijo (3). Zaradi
arterijske hipertenzije in z njo povezanih je kar petina obiskov v ambulanti zdravnika družinske
medicine in tako predstavlja vodilni razlog za obisk.
Ob veliki pogostnosti bolnikov z arterijsko hipertenzijo, ki imajo praviloma sočasno prisotne
dodatne dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja in potrebujejo celosten in v bolnika usmerjen pristop, večino bolnikov obravnavamo zdravniki družinske medicine (4).
Presejanje za ugotavljanje povišanega krvnega tlaka v populaciji
Arterijska hipertenzija praviloma ne povzroča težav, simptomi se kažejo kot glavobol, vrtoglavica ali težave z vidom, zato jo v zgodnji fazi najdemo slučajno, ob obisku bolnika zaradi
drugih razlogov, predvsem pa na preventivnem pregledu - presejanju opredeljene populacije
na zdrave, ogrožene in bolne. Presejanje v referenčnih ambulantah izvaja diplomirana medicinska sestra (5).
Presejalni test za odkrivanje oseb z zvišanim krvnim tlakom je merjenje krvnega tlaka. Vedno
merimo krvni tlak po standardnem protokolu Svetovne zdravstvene organizacije: sedečemu,
sproščenemu pacientu podpremo roko v višini srca in tlak izmerimo dvakrat zapored (upoštevamo povprečje obeh meritev). Ob prvem obisku merimo krvni tlak vedno na obeh rokah. Če
je razlika med tlakoma na levi in desni roki večja od 10 mmHg, poslej merimo tlak vedno na
roki, kjer je bil tlak višji.
Postavitev diagnoze in opredelitev vzroka arterijske hipertenzije
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Postavitev diagnoze arterijske hipertenzije
Zdravnik preveri vrednosti krvnega tlaka, izmerjene pri diplomirani medicinski sestri in morebitne samomeritve krvnega tlaka in na osnovi zaporednih izmerjenih vrednosti v območju
hipertenzije postavi diagnozo arterijske hipertenzije.

V primeru, ko zdravnik ni prepričan o dejanski višini krvnega tlaka, se lahko odloči za 24-urno
neinvazivno merjenje krvnega tlaka, ki da najbolj objektivne podatke o višini in nihanju krvnega
tlaka preko dneva in noči (5).
Opredelitev vzroka arterijske hipertenzije
Vrsto arterijske hipertenzije (esencialna (v 90 %) ali sekundarna) nam pokažejo preiskave
(minimalni diagnostični obseg preiskav pri vsakem novo odkritem bolniku) (6):
•

družinska in osebna anamneza
prisotnost hipertenzije, sladkorne bolezni, dislipidemije ter zgodnje srčnožilne bolezni pri
ožjih družinskih članih.
• osebna anamneza
trajanje in višina krvnega tlaka, simptomi sekundarne arterijske hipertenzije, zdravila, ki zvišujejo krvni tlak, dejavniki tveganja za zvišan krvni tlak, simptomi koronarne bolezni, možganskožilne ali periferne žilne bolezni, srčnega popuščanja ter ostalih bolezni, ki lahko vplivajo na
zdravljenje hipertenzije (npr. astma, alkoholizem), socialno okolje ter družinske razmere, ki bi
lahko vplivale na krvni tlak, celokupno srčnožilno tveganje ali izid zdravljenja.
• klinični pregled
merjenje krvnega tlaka, srčni utrip, dejavniki tveganja (izračun indeksa telesne mase, merjenje obsega pasu), znaki morebitne sekundarne hipertenzije (npr. značilen cushingoidni
videz, žilni šumi nad realnimi arterijami...), prisotnost zapletov arterijske hipertenzije (motnje
srčnega ritma, srčno popuščanje, spremembe na mrežnici, odsotnost perifernih pulzov in
ishemične spremembe na spodnjih okončinah, hemisimptomatike po možganski kapi...).
• laboratorijske preiskave na tešče:
• hemogram
• krvni sladkor
• skupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi
• sečna kislina
• kreatinin
• izračun klirensa kreatinina po formuli MDRD
• kalij
• urin (testni lističi in sediment, mikroalbuminurija)
Priporočene preiskave:
• 24-urna proteinurija po Biuretu (če so prisotni proteini določani kvantitativno)
• OGTT test: če gre za mejno visoko glikemijo (krvni sladkor na tešče med 5,6 mmol/l
in 6,9 mmol/l)
• TSH pri sumu na tiroiditis ali hipertirozo
Ostale preiskave:
• 12-kanalni EKG (ugotavljamo morebitno hipertrofijo levega prekata, ishemijo in aritmije)
• pri bolnikih s hudo arterijsko hipertenzijo (krvni tlak 180/110 mmHg ali več) očesno
ozadje
Zdravljenje arterijske hipertenzije in spremljajočih stanj
Cilj zdravljenja
Cilj zdravljenja zvišanega krvnega tlaka je čim večje zmanjšanje srčnožilnega tveganja, kar
dosežemo z nadzorom krvnega tlaka ter drugih dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca
in žilja. Doseganje omenjenega cilja zahteva obravnavo vseh dejavnikov tveganja za bolezni
srca in ožilja in ne zgolj nadzora krvnega tlaka. Prag, pri katerem začnemo zdraviti zvišan
krvni tlak in ciljne vrednosti krvnega tlaka, ki jih želimo doseči, prikazuje tabela 1 (5).
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Tabela 1. Prag in ciljni krvni tlak
Populacija bolnikov z arterijsko
hipertenzijo z majhnim ali
zmernim tveganjem

Bolniki z velikim tveganjem
(sladkorna bolezen - SB,
srčnožilna bolezen, ledvična
bolezen)

Prag

≥ 140/90 mmHg

≥ 140/90 mmHg
*SB + MIKROALBUMINURIJA
130-139/85-89

Ciljni krvni tlak

130-139/80 - 85 mmHg

130-139/80 - 85 mmHg
*SB + MIKROALBUMINURIJA
<130/80

Zdravljenje bolnika z arterijsko hipertenzijo
Zdravila je potrebno uvesti čim prej, če je celokupno srčnožilno tveganje pri bolniku veliko
(20-40 %) ali zelo veliko (nad 40 %). Pri bolnikih z majhnim ali zmernim tveganjem imamo več
časa in lahko čakamo na učinke spremenjenega življenjskega sloga do nekaj mesecev, šele
nato uvedemo zdravila, če ne dosežemo ciljnih krvnih tlakov.
Vsem bolnikom z arterijsko hipertenzijo, ne glede na višino krvnega tlaka in ocenjeno srčnožilno tveganje, je potrebno svetovati spremembo življenjskega sloga in odpravljanje zdravju
škodljivih navad.
Izbiramo med petimi skupinami zdravil (diuretiki, zaviralci receptorjev beta, zaviralci angiotenzinske konvertaze, zaviralci kalcijevih kanalčkov, zaviralci angiotenzinskih receptorjev).
Zdravljenje začnemo z zdravilom iz ene od petih skupin ali s kombinacijo dveh zdravilnih učinkovin, najbolje v fiksni kombinaciji. Pri izbiri zdravila upoštevamo bolnikove sočasne bolezni in
dodatne dejavnike tveganja (6).
Poleg antihipertenzivnih zdravil potrebujejo bolniki z arterijsko hipertenzijo, ki imajo pogosto
pridružene tudi dodatne dejavnike tveganja za bolezni srca in žilja (motnje v presnovi maščob
in sladkorna bolezen) ali že imajo srčnožilno bolezen, še dodatna zdravila (5).
Pri obravnavi dislipidemije se ravnamo po priporočilih za obravnavo z zvišanimi lipidi, ki temeljijo na stopnji bolnikove ogroženosti za srčnožilni dogodek, ki jih v primarni preventivi določamo s pomočjo Framinghamskih tabel, pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo pa je potrebno
upoštevati dodatne dejavnike tveganja in prizadetost organov zaradi hipertenzije oziroma ob
že prisotni srčnožilni bolezni (6). Na primer bolniki z arterijsko hipertenzijo, dislipidemijo in
sladkorno boleznijo in bolniki z že prisotno srčnožilno boleznijo sodijo v skupino zelo velikega
srčnožilnega tveganja, pri katerih so ciljne vrednosti LDL holesterola, ki jih želimo doseči < 1,8
mmol/l. Npr. bolniki z arterijsko hipertenzijo in ledvično okvaro 3. stopnje ( OGF < 60 mmol/l)
pa sodijo v skupino velikega srčnožilnega tveganja, pri katerih je ciljna vrednost LDL holesterola < 2.5 mmol/l (7).
Sladkorno bolezen pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo zdravimo v skladu s priporočili slovenskih smernic za obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo (8).
Antiagregacijsko zdravljenje predpisujemo bolnikom z znano srčnožilno boleznijo, antikoagulacijsko zdravljenje pa v skladu s priporočili pri vseh bolnikih z arterijsko hipertenzijo z
atrijsko fibrilacijo, saj vsi bolniki z arterijsko hipertenzijo in atrijsko fibrilacijo sodijo v skupino
zmernega ali velikega tveganja za embolični dogodek.
Za uvedbo antiagregacijskega ali antikoagulacijega zdravljenja se odločimo šele, ko je krvni
tlak ustrezno nadzorovan (krvni tlak pod 150/90 mmHg) (5,6).
18

Spremljanje bolnika z arterijsko hipertenzijo
Po uvedbi zdravljenja z zdravili bolnika naročimo na kontrolni pregled po 3 tednih. Takrat ugotavljamo morebitne stranske učinke zdravila in preverimo bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju (sprememba življenjskega sloga, jemanje zdravil, odmerki,...). Do ureditve krvnega tlaka
bolnika naročamo na kontrolo enkrat mesečno, nato pogostnost kontrol načrtujemo glede na
prisotnost dodatnih dejavnikov tveganja in spremljajočih stanj, vendar pa moramo bolnika v
ambulanti pregledati vsaj enkrat letno.
V vmesnem času večini bolnikov svetujemo, da izvajajo samomerjenje krvnega tlaka oziroma
v referenčnih ambulantah opravijo obisk pri diplomirani medicinski sestri, ki preveri meritve
krvnega tlaka, preveri razumevanje ciljev zdravljenja in pomena rednega jemanja zdravil, svetuje o spremembi življenjskega sloga in bolnika spodbuja k nadaljnjem sodelovanju v procesu
zdravljenja arterijske hipertenzije in spremljajočih stanj. Slabo sodelovanje pri zdravljenju je
namreč eden glavnih razlogov za slab nadzor krvnega tlaka (5).
Napotitve k specialistu
Napotitve k specialistu razdelimo na nujne (znotraj 24 ur) in nenujne, ki pa so lahko hitre
(znotraj treh mesecev) in redne, pri katerih je bolnik pregledan znotraj enega leta od napotitve.
Načeloma je primerno, da bi bile vse nenujne napotitve pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo
obdelane znotraj treh mesecev od napotitve (5).
Napotitve so potrebne v naslednjih primerih:
• vsa stanja, ki jih družinski zdravnik oceni za nujna (hipertenzivna encefalopatija,...)
• ob predvidenem nevarnem poteku (npr. naglem slabšanju kronične ledvične bolezni)
• ob potrebi po dodatnih preiskavah ali posegih (npr. obremenitvenem testiranju ob sumu
na ishemično bolezen srca)
• v nejasnih stanjih (sum na sekundarno arterijsko hipertenzijo).
Nenujne napotitve
Bolnika z arterijsko hipertenzijo napotimo na nenujni pregled k specialistu ustrezne specialnosti v naslednjih primerih:
• ocena stanja prizadetosti organov (npr. ugotavljanje hipertrofije levega prekata z ehokardiografijo, ocena velikosti srčnih votlin in morebitne ishemije pri bolnikih z novo nastalo atrijsko fibrilacijo, ocena stopnje ateroskleroze karotidnih arterij)
• sum na sekundarno hipertenzijo
• odporna hipertenzija - hipertenzija, pri kateri kljub tritirnemu antihipertenzivnemu
zdravljenju s pravilno kombinacijo zdravil v optimalnih odmerkih in ob bolnikovem sodelovanju pri zdravljenju krvnega tlaka ne uspemo zadovoljivo nadzirati
• zaplet(i) hipertenzije (kronična stabilna angina pectoris, periferna arterijska okluzivna
bolezen, atrijska fibrilacija, kronično srčno popuščanje, napredovala kronična ledvična
bolezen,…)
Nujne napotitve
• Maligna hipertenzija (maligne spremembe na očesnem ozadju)
• Možgansko-žilne bolezni (hipertenzivna encefalopatija, možganska kap, subarahnoidalna krvavitev, znotrajmožganska krvavitev)
• Bolezni srca in aorte (disekcija aorte, pljučni edem, akutni koronarni sindrom)
• Ledvične bolezni (akutni glomerulonefritis)
• Prebitek kateholaminov (feokromocitom, interakcije zdravil z zaviralci MAO, odtegnitvena hipertenzija).
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Prepoznava in obravnava zapletov hipertenzije na srcu
Dolgotrajen potek arterijske hipertenzije in slab nadzor krvnega tlaka in ostalih dejavnikov
tveganja za bolezni srca in ožilja vodi v zaplete arterijske hipertenzije na tarčnih organih, ki so
poleg srca še velike žile, ledvice in možgani. V prispevku se posvečamo le obravnavi zapletov
na srcu.
Hipertenzivna bolezen srca brez srčnega popuščanja
Nevarni posledici hipertenzije na srcu sta hipertrofija levega prekata in prizadetost koronarne
mikrocirkulacije. Osnovna preiskava za ugotavljanje hipertrofije levega prekata v ambulanti
zdravnika družinske medicine je EKG, ki pa je sicer specifična, a slabo senzitivna preiskava,
tako da z njo mnoge bolnike s hipertrofijo levega prekata lahko spregledamo (9). V primeru
suma na hipertrofijo levega prekata je bolnika potrebno napotiti na ehokardiografijo.
Hipertrofija levega prekata je neodvisen napovedni dejavnik za srčnožilne zaplete, zato je
pomembno njeno preprečevanje, v primeru že prisotne hipertrofije levega prekata pa poizkušamo doseči njeno regresijo z nefarmakološkim pristopom (predvsem zmanjšanjem telesne
mase) ter zdravili iz skupine zaviralcev renin-angiotenzinskega sistema in po potrebi dodatkom
ostalih antihipertenzivnih zdravil in zdravil za nadzor dodatnih dejavnikov tveganja (npr.
statini).
Hipertenzivna bolezen srca in kronično srčno popuščanje
Arterijska hipertenzija predstavlja enega vodilnih vzrokov za kronično srčno popuščanje.
Diagnoza srčnega popuščanja je v zgodnji fazi bolezni težavna, saj imajo bolniki pogosto
nespecifične težave (npr. utrujenost, nočni kašelj, otekanje gležnjev, porast telesne teže,
palpitacije, depresija…). Prisotnost značilnih simptomov, kot so težka sapa, ortopneja, paroksizmalna nočna dispneja, otekanje nog, pa nas vodi k nadaljnjim postopkom diagnostike
srčnega popuščanja. Težave, ki jih navajajo bolniki, so posledica retence vode in soli.
Ob usmerjenem kliničnem pregledu smo pozorni na polnjenost vratnih vene, prisotnost
hepatojugularnega refluksa, ritmičnost srčne akcije, dodatnih srčnih tonov (tretji ton) morebitno
novonastalih srčnih šumov ter otekanje goleni.
Pri bolniku je potrebno ob ugotovljenih simptomih in znakih srčnega popuščanja prepoznati
vzroke in sprožilce za pojav simptomov. V tabeli 2 so prikazane osnovne preiskave pri bolnikih
s srčnim popuščanjem, ki jih lahko zdravnik družinske medicine izvede v svoji ambulanti.
Tabela 2. Osnovne preiskave pri bolniku s srčnim popuščanjem, ki jih zdravnik družinske
medicine poleg anamneze in kliničnega pregleda lahko izvede v svoji ambulanti (10).
Laboratorijske preiskave

Biokemične (Kreat in OGF, sečnina, K, Na, Ca, hepatogram)
in TSH (prepoznava sprožilnih dejavnikov, ocena stanja
pred uvajanjem zdravil – npr. ACE zaviralcev, inhibitorjev
mineralokortikoidov)
Osnovna analiza urina (proteinurija, izključitev okužbe)
Kompletna krvna slika (prepoznava anemije, okužbe)
BNP* ali NT-proBNP* (za izključitev potencialnih drugih
vzrokov dispneje, spremljanje bolezni)
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Elektrokardiogram (EKG)

Ocena srčnega ritma in frekvence, hipertrofije, ishemije…

Rentgenogram srca in pluč (Rtg p.c).

Prepoznava znakov srčnega popuščanja (pljučne kongestije)
pri bolnikih z akutnim poslabšanjem srčnega popuščanja in
izključitev druge patologije (npr. pljučnica, tumor)

*Preiskava je dostopna le redkim zdravnikom v osnovnem zdravstvu.

Osnovna preiskava pri bolnikih s srčnim popuščanjem pa je ehokardiografija, na katero je
potrebno bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem napotiti z napotnico hitro. Ehokardiografija
omogoča prepoznavo vzrokov za pojav srčnega popuščanja in je v pomoč pri zdravljenju in
spremljanju bolnika ter daje podatek o bolnikovi prognozi. Morebitne ostale preiskave pri bolniku s srčnim popuščanjem indicira specialist kardiolog.
Po potrditvi diagnoze kroničnega srčnega popuščanja je potrebno ustrezno zdravljenje (10).
Ob nefarmakoloških ukrepih (omejitev soli in tekočine) je potrebno tudi zdravljenje z zdravili. Osnovna zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja so ACE zaviralci (ARB antagonisti
v primeru neprenašanja ACE zaviralcev) ter blokatorji receptorjev beta. Pri bolnikih v funkcijskem razredu NYHA 2 - 4 (Newyorška klasifikacija srčnega popuščanja) je potrebno dodati še
inhibitorje mineralokortikoidov (aldosterona). Smernice ob določenih dodatnih okoliščinah
priporočajo še dodatna zdravila in postopke (npr. ivabradin pri bolnikih s srčnim popuščanjem
v sinusnem ritmu s frekvenco 70 ali več ob iztisnem deležu levega prekata 35 % ali manj v
funkcijskem razred NYHA 2 - 4 in oziroma vstavitev srčnega spodbujevalnika oz. kardioeverterja pri bolnikih z napredovalim in odpornim srčnim popuščanjem), kar pa je v domeni
specialistov kardiologov.
Ob simptomih kongestije bolnik s srčnim popuščanjem potrebuje diuretično terapijo.
Bolniki s srčnim popuščanjem morajo biti ustrezno poučeni o svoji bolezni in zdravljenju. Ker
gre večkrat za starejše bolnike, zdravljenje pogosto zahteva sodelovanje svojcev (dietni režim,
nadzor nad jemanjem zdravil, prepoznava simptomov poslabšanja srčnega popuščanja). Pri
izobraževanju in vodenju bolnikov s srčnim popuščanjem ob arterijski hipertenziji v referenčnih
ambulantah sodelujejo diplomirane medicinske sestre (11).
Hipertenzivna bolezen srca in kronična atrijska fibrilacija
Med pogoste zaplete arterijske hipertenzije sodi atrijska fibrilacija, ki je pomemben dejavnik
tveganja za možgansko kap. Nastanek atrijske fibrilacije pri bolnikih s hipertenzijo je običajno
posledica kroženja impulza v dilatiranih atrijih. Bolnik z arterijsko hipertenzijo in atrijsko fibrilacijo občuti nerado srčno akcijo in poroča o hitrejši utrudljivosti, včasih pa teh simptomov ne
občuti in se oglasi v ambulanti zaradi simptomov srčnega popuščanja.
Osnovna preiskava, ki jo v ambulanti družinske medicine ob anamnezi in kliničnem pregledu,
kjer prepoznamo neredno srčno akcijo, opravimo, je EKG, s katerim potrdimo atrijsko fibrilacijo. Bolniki, ki imajo v anamnezi motnjo ritma, ki bi lahko ustrezala paroksizmalni atrijski
fibrilaciji, potrebujejo napotitev na 24-urni EKG monitoring.
Bolnik ne glede na obliko atrijske fibrilacije (paroksizmalna, perzistentna) potrebuje dodatno
opredelitev vzroka atrijske fibrilacije in permanentnosti atrijske fibrilacije (oz. preverbi
smiselnosti poizkusa vzpostavitve sinusnega ritma). Vsi bolniki z atrijsko fibrilacijo tako potrebujejo napotitev na ehokardiografijo.
Osnoven pristop k bolniku s permanentno atrijsko fibrilacijo (zdravnik in bolnik sta se odločila,
da poskus vzpostavitve sinusnega ritma ni smiseln) je vezan na zdravljenje preprečevanja
tromemboličnih zapletov, optimalno zdravljenje sočasnih srčnožilnih bolezni, ublažitev simptomov, urejanje frekvence in urejanje ritma (12).
Pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo in permanentno atrijsko fibrilacijo, ki jih zdravimo v
ambulanti družinske medicine, za nadzor srčne frekvence najpogosteje izbiramo zdravila iz
skupine blokatorjev beta, pri neuspehu nadzora z blokatorji beta uvajamo tudi digitalis. Pri
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bolnikih, pri katerih kljub našemu zdravljenju srčne frekvence ne uspemo zadovoljivo nadzorovati oziroma bolniki ostajajo simptomatski, je potrebna napotitev k kardiologu.
Pred uvedbo antikoagulacijskega zdravljenja tehtamo med ocenjenim tveganjem za trombembolične dogodke in nevarnostjo za krvavitev. Za oceno tveganja za tromembolični dogodek
uporabljamo CHA2DS2-VASc kriterije, ki razdelijo osebe z nevalvularno atrijsko fibrilacijo na
osebe z majhnim (0 točk), zmernim (1 točka) ali velikim (2 ali več točk) tveganjem po omenjenem
kriteriju. Pri odločitvi za uvedbo antikogulacijskega zdravljenja upoštevamo tudi možnost
krvavitve, ocenjeno po točkovalniku HAS-BLED, kjer 3 ali več točke pomenijo opozorilo na
razmislek o varnosti antikagulacijskega zdravljenja, predvsem pa je opozorilo, da odpravimo
tiste dejavnike, ki bi lahko povzročili krvavitev. Antikogulacijsko zdravljenje je načeloma potrebno pri vseh oblikah nevalvularne atrijske fibrilacije pri bolnikih z vsaj 1 točko po CHA2DS2VASc (13) .

Zaključki in priporočila za prakso
Arterijska hipertenzija ob svoji pogostnosti v populaciji zahteva prepoznavo oseb za razvoj
hipertenzije in zgodnjo diagnostiko bolezni, kar lahko dosežemo le z aktivnim pristopom k
opredeljeni populaciji po dispanzerski metodi dela. Ob odsotnosti simptomov bolezni je eden
največjih problemov nadzora krvnega tlaka in ostalih dejavnikov tveganja za bolezni srca in
ožilja pri bolnikih s hipertenzijo slabo sodelovanje v procesu zdravljenja. Z vključitvijo diplomiranih medicinski sester v referenčnih ambulantah, ki z individualno usmerjeno zdravstveno
vzgojo in spodbujanjem bolnika k sodelovanju pri zdravljenju, lahko pričakujemo boljši nadzor
krvnega tlaka in ostalih dejavnikov tveganja pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo in s tem manj
zapletov zaradi hipertenzije oziroma pojav zapletov v kasnejšem življenjskem obdobju.
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DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z ARTERIJSKO
HIPERTENZIJO IN HIPERTENZIVNO BOLEZNIJO SRCA:
FUNKCIONALNE PREISKAVE
Dragan Kovačić
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Oblakova 5, 3000 Celje

Uvod
Arterijska hipertenzija je s svojo veliko prevalenco, ki v Sloveniji po podatkih iz leta 2010 znaša
64,2 % populacije, verjetno najpogostejša kronična srčnožilna bolezen in eden najpogostejših
vzrokov za obiske v ambulantah družinskih zdravnikov in kardiologov (1). Posledicam arterijske
hipertenzije lahko v Sloveniji letno pripišemo 2400 do 4500 smrti (2). V luči tega je pomemben
pravilen pristop k bolniku s postavljenim sumom na arterijsko hipertenzijo, zlasti k začetni
obravnavi in funkcionalni diagnostiki, ki bo privedla do potrditve ali izključitve omenjene diagnoze ter eventuelnega nadaljevanja diagnostičnega postopka s slikovnimi in invazivnimi
metodami tam, kjer je to potrebno oziroma indicirano. Pravilen pristop po eni strani pomeni
večji zajem in ustrezno zdravljenje bolnikov, ki arterijsko hipertenzijo dejansko imajo, na drugi
strani pa zmanjšanje nepotrebnih napotitev v primerih, ko nadaljna diagnostika v ničemer ne
prispeva k modifikaciji zdravljenja in prognoze bolnika.
Vsebina
Pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo predstavlja za zdravnika največjo past njihovo velikansko
število, saj se ob tolikšni prevalenci zlahka ujamemo v okvirje ustaljenega dela, ki ob trenutni
preobremenjenosti lahko vodijo v iskanje bližnjic. Slednje so sicer dobrodošle, saj nam privarčujejo čas, ki ga lahko posvetimo drugim bolnikom, vendar pa lahko postanejo v določenih razmerah nevarne, saj nas lahko preskakovanje korakov v diagnostičnem postopku privede tudi
do diagnostičnih zmot. V prispevku se zato osredotočamo na 3 pomembne aspekte diagnostike
pri bolniku z arterijsko hipertenzijo:
1. anamneza in status
2. 24-urno merjenje krvnega tlaka
3. obremenitveno testiranje bolnika z arterijsko hipertenzijo.

1. ANAMNEZA IN STATUS
Pri bolniku, ki mu prvič v ambulanti izmerimo povišan krvni tlak, je pomembno izvedeti ali gre
za bolnika z znano arterijsko hipertenzijo ali se s tem problemom srečuje prvič. V kolikor gre
za znanega hipertonika, je pomembno vprašanje o trajanju arterijske hipertenzije in zdravilih,
ki jih prejema bolnik. Pomembna so tudi spremna bolezenska stanja ter zdravila in druge
substance, ki lahko vplivajo na krvni tlak (npr. estrogeni, steroidi, kokain, alkohol, kajenje,
prekomerno dosoljevanje hrane,…). Pri vsakem bolniku s povišanim krvnim tlakom je potrebno na podlagi podatkov bolnika čim bolje izoblikovati dnevni profil gibanja krvnega tlaka.
Glede na to, da je visok krvni tlak najbolj prevalenten dejavnik tveganja za razvoj srčnožilnih
bolezni, je potrebno bolnika usmerjeno izprašati tudi glede preostalih dejavnikov tveganja (povišan krvni sladkor, hiperlipidemija, pozitivna družinska anamneza, kajenje,…). Pomembna so
še vprašanja glede prehrane, telesne aktivnosti in spolnosti. Ker ima arterijska hipertenzija
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ključno vlogo pri razvoju možganskožilne in koronarne bolezni, popuščanja srca in okvare
ledvic, je potrebno v anamnezi aktivno iskanje simptomov in znakov okvare tarčnih organov
(glavoboli, oslabelost, motnje vida, prsne bolečine, dispneja, palpitacije, klavdikacije,…).
Zlasti pri zelo mladih bolnikih ali bolnikih, ki imajo visoke vrednosti krvnega tlaka kljub večtirnemu zdravljenju z zdravili, je potrebno pomisliti na sekundarne oblike arterijske hipertenzije
in usmerjeno izpraševati o simptomih, ki lahko govorijo v prid osnovne bolezni (npr. tahikardije, tremor kot pri feokromocitomu, mišična oslabelost, stanjšanje kože, strije kot pri Cushingovi bolezni, smrčanje, jutranji glavoboli in zaspanost preko dneva kot pri obstruktivni »sleep«
apneji,…).
V statusu namenimo več pozornosti avskultaciji srca in velikih žil, vključno z renalnima arterijama, iskanju šumov, ki bi lahko razkrili eventuelne stenoze. Dodatno v internističnem in
okvirnem nevrološkem statusu iščemo znake okvare tarčnih organov (srce, ledvica, centralni
živčni sistem, oči,…).
V status sodi kot verjetno najpomembnejši del tudi meritev krvnega tlaka, glede katere se
držimo nekaj osnovnih pravil:
• bolniku izmerimo krvni tlak po vsaj 5 minutah sedenja v toplem tihem prostoru, potem ko
v zadnjih 60 minutah ni užival kave in v zadnjih 30 minutah ni kadil, ni prejemal adrenergičnih stimulatorjev, dekongestivov nosne sluznice ali midriatikov;
• krvni tlak izmerimo vsaj dvakrat v čim večjem časovnem razmiku; meritvi se ne smeta
razlikovati za več kot 5 mmHg, sicer moramo opraviti še tretjo meritev;
• krvni tlak izmerimo na obeh rokah; če se krvna tlaka razlikujeta, nadaljujemo z meritvami
na roki, na kateri smo izmerili višji krvni tlak;
• če izmerimo povišane vrednosti krvnega tlaka na rokah, je potrebno izmeriti še krvni tlak
na nogi, še posebno, če gre za bolnika mlajšega od 30 let (koarktacija aorte);
• za meritev krvnega tlaka uporabimo manšeto katere dolžina naj dosega 80 % obsega
nadlahti, širina pa vsaj 40 % obsega nadlahti;
• manšeto napihnemo do tlaka, ki je vsaj 20 mmHg višji kot merjeni sistolni krvni tlak in jo
polagoma praznimo s hitrostjo približno 3 mmHg/s;
• pri zapisu izmerjenih vrednosti je potreben tudi zapis položaja bolnika, stran in okončina,
na kateri je bila meritev opravljena, ter širina manšete;
• za postavitev diagnoze arterijske hipertenzije moramo opraviti vsaj tri meritve po zgoraj
navedenih navodilih v medsebojnem časovnem razmiku enega tedna;
• ob postavitvi ali preverjanju diagnoze arterijske hipertenzije je potrebno opraviti še test
ortostaze v razmiku 5 minut, zlasti pri bolnikih starejših od 65 let, diabetikih in tistih, ki že
imajo antihipertonično terapijo.

2. 24-URNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA
24-urno merjenje krvnega tlaka se vse hitreje uveljavlja v vsakodnevni klinični praksi. Z izjemo
začetnega finančnega vložka prinaša s seboj velike prednosti, saj gre za edino metodo, ki identificira cirkadiano gibanje krvnega tlaka in s srčnožilnimi zapleti korelira bolje kot sporadične ambulantne meritve (3). S 24-urnim merilcem potrdimo diagnozo arterijske hipertenzije,
če ugotovimo povprečni 24-urni krvni tlak >135/85 mmHg, povprečni krvni tlak preko dneva
>140/90 mmHg ali povprečni krvni tlak preko noči >125/75 mmHg. Velika prednost 24-urne
meritve krvnega tlaka je tudi ta, da veliko bolj zanesljivo identificira bolnike z intermitentnimi
porasti krvnega tlaka (npr. porasti pri feokromocitomu) oziroma bolnike brez ustreznega, vsaj
10 % padca nočnih vrednosti krvnega tlaka. Indikacije za 24-urno meritev krvnega tlaka so
trenutno:
• sum na sindrom bele halje
• epizodične oblike povišanj krvnega tlaka
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• arterijska hipertenzija rezistentna na večtirno zdravljenje z zdravili
• hipotenzivni simptomi ob jemanju antihipertonikov
• avtonomna disfunkcija
Obstaja pa še veliko število relativnih indikacij, ob katerih se lahko zdravnik v skladu s svojo
klinično presojo odloči za izvedbo opisane preiskave.

3. OBREMENITVENO TESTIRANJE BOLNIKA Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO
Z obremenitvenim testiranjem skušamo pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo na enak način
kot pri bolnikih z drugimi bolezenskimi stanji potrditi ali ovreči povezavo s koronarno arterijsko boleznijo preko analize sprememb elektrokardiograma (EKG) med obremenitvijo. Hkrati
analiziramo in ocenjujemo tudi celokupno aerobno zmogljivost, kronotropno kompetenco, gibanje tlaka med obremenitvijo, opazujemo eventuelen pojav ekstrasistol, tahikardnih ali bradikardnih motenj ritma, motenj zavesti in druge novonastale simptomatike. V EKG posnetkih
v mirovanju in ob obremenitvi skušamo ovrednotiti spremembe kot so elevacije ST spojnice,
inverzije T valov, novonastali bloki, zlasti levokračni blok, motnje ritma. Najpogostejša sprememba, ki jo ugotavljamo, pa je horizontalna ali descendentna denivelacija ST spojnice med
ali po obremenitvi, ki predstavlja zelo poveden marker v smislu napovedne verjetnosti za koronarno arterijsko bolezen (senzitivnost 60 %, specifičnost 90 %). Kot vse EKG napovednike
verjetnosti za koronarno arterijsko bolezen, pa je potrebno tudi horizontalno ali descendentno
denivelacijo ST spojnice vrednotiti v luči bolnikove celokupne aerobne zmogljivosti, prikazane
med obremenitvenim testiranjem in njegove predtestne verjetnosti za koronarno arterijsko
bolezen. Pri bolnikih z visoko predtestno verjetnostjo za koronarno bolezen in nizko celokupno
aerobno zmogljivostjo horizontalna ali descendentna denivelacija ST spojnice ≥ 1mm med ali
po obremenitvi dobro determinira bolnike z visoko verjetnostjo za koronarno arterijsko bolezen, kot tudi skupino bolnikov, ki jim bo uspešna revaskularizacija prinesla poleg izboljšanja
simptomov tudi izboljšanje preživetja (4). Pri velikem deležu bolnikov z arterijsko hipertenzijo
je moteča izrazita EKG slika hipertrofije levega prekata oziroma pogosto prisotna perzistentna
denivelacija ST spojnice za ≥1 mm v mirovanju, ki močno zmanjša napovedno vrednost EKG
sprememb, še posebno horizontalne ali descendentne denivelacije ST spojnice med obremenitvenim testiranjem. V primeru omenjenih sprememb v EKG večina sodobnih protokolov
predlaga uporabo drugih slikovnih metod, ki imajo v navedenih okoliščinah boljšo senzitivnost
in specifičnost (stresna ehokardiografija, scintigrafija srca, PET,…) (5).
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Zaključek
Pregled bolnika z arterijsko hipertenzijo ali sumom nanjo zahteva določena specifična znanja,
ki jih je potrebno v izogib napakam uporabiti že ob prvem stiku z bolnikom. Pri diagnostiki
nam pomaga nova tehnologija, primer je 24-urna meritev krvnega tlaka, katere meritve bolje
korelirajo s srčnožilnimi zapleti kot sporadične meritve opravljene doma ali v ambulanti. Pri
interpretaciji rezultatov obremenitvenega testiranja je pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo
nujno poznavanje vpliva EKG sprememb povezanih z vplivom povišanega krvnega tlaka na
srčno mišico na napovedno vrednost testa v celoti.
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Uvod
Hipertenzivna bolezen srca je skupek morfoloških in funkcionalnih sprememb na srcu, ki so
posledica arterijske hipertenzije. Značilne spremembe so hipertrofija levega prekata, diastolična disfunkcija, povečan levi preddvor, v napredovalem stanju lahko tudi sistolična disfunkcija. Ugotovitev hipertrofije, ki je prisotna pri okoli 60 % bolnikov z arterijsko hipertenzijo, je
pomemben podatek pri oceni tveganja, saj je neodvisen napovedni dejavnik srčnožilnih dogodkov in umrljivosti (1). Stopnja hipertrofije in oblika geometričnega preoblikovanja levega
prekata sta pri hipertonikih različni, saj nanju poleg mehaničnih sil povečane poobremenitve
vplivajo tudi nevrohumoralni in genetski dejavniki. Diastolična disfunkcija predstavlja zgodnjo,
sprva še asimptomatično okvaro miokarda in lahko privede do kliničnega sindroma srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata. Povečan levi preddvor odraža
stopnjo in trajanje diastolične disfunkcije ter napoveduje pojav atrijske fibrilacije, srčnožilnih
dogodkov in smrti.

SLIKOVNE PREISKAVE
Elektrokardiogram (EKG) je enostavna preiskava, dostopna tudi v ambulantah splošne medicine, vendar je njena občutljivost za odkrivanje hipertrofije levega prekata majhna. Najobčutljivejši merili, ki ju omenjajo smernice, sta indeks po Sokolowu in Lyonu (S v V1 + R v V 5-6 > 38
mm) in Cornellov produkt [(R v aVL + S v V 3) * (trajanje QRS) > 2440 mm * ms], ki sta se izkazala
za neodvisna napovednika srčnožilnih dogodkov (1). Z EKG ugotovimo tudi ''vzorec obremenitve'', ishemične spremembe, prevodne motnje in aritmije. Rentgensko slikanje prsnega koša
je koristna diagnostična preiskava za izključitev pljučne bolezni, ko je pri bolniku z arterijsko
hipertenzijo vodilni simptom dispneja, v diagnostiki same hipertenzivne bolezni srca pa nima
vloge.
Ultrazvočna preiskava srca
1. Meritve debeline sten in izračun mase levega prekata
Izmerimo debelino interventrikularnega septuma in zadnje stene ter premer votline levega
prekata na koncu diastole. Pomembno je, da izračunamo tudi maso levega prekata, indeksirano na telesno površino, saj povečana debelina sten ni zadostni kazalec hipertrofije (2).
Referenčne vrednosti so prikazane v tabeli 1.
2. Geometrija levega prekata
Iz dimenzij sten in votline levega prekata izračunamo relativno debelino sten po enačbi: [(debelina interventrikularnega septuma + debelina zadnje stene)/2] / premer levega prekata na
koncu diastole in opredelimo obliko geometričnega preoblikovanja prekata (slika 1). Kadar je
masa levega prekata še normalna, relativna debelina sten pa povečana, govorimo o koncentričnem preoblikovanju. Pri ekscentrični hipertrofiji je ob povečani masi povečana tudi votlina
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levega prekata. Koncentrična hipertrofija je oblika prekata s povečano maso in z normalno ali
zmanjšano votlino.
3. Diastolična funkcija levega prekata
Ocenimo jo s pulzno doplersko preiskavo pretoka preko mitralne zaklopke, pljučnih ven in
tkivno doplersko preiskavo gibanja mitralnega obroča. Z integracijo več kazalcev določimo
stopnjo disfunkcije in ocenimo polnilni tlak levega prekata (slika 2, slika 3) (3):

KAZALEC za oceno diastolične
disfunkcije

OZNAKA

NAČIN MERITVE

amplituda valov zgodnje in kasne
diastolične polnitve

E, A

pulzni dopler na vrhovih listov mitralne
zaklopke

razmerja valov E in A

E/A

pulzni dopler na vrhovih listov mitralne
zaklopke

deceleracijski čas zgodnje diastolične
polnitve

DT

pulzni dopler na vrhovih listov mitralne
zaklopke

razlika v trajanju reverznega vala A v
pljučnih venah in vala A na mitralnem
obroču

Ar-A

pulzni dopler na obroču mitralne
zaklopke, pulzni dopler v pljučni veni

spreminjanje vzorca pretoka preko
mitralne zaklopke med manevrom
Valsalve

E/A ∆

pulzni dopler na vrhovih listov mitralne
zaklopke

amplituda zgodnjih diastoličnih
valov tkivne hitrosti na medialnem
in lateralnem mitralnem obroču,
povprečje obeh valov

Em, El, E srednji

tkivni dopler na mitralnem obroču

ocena sistoličnega tlaka v pljučni
arteriji

PAPs

kontinuirni dopler preko trikuspidalne
zaklopke, ocena centralnega venskega
tlaka (spodnja votla vena)

4. Velikost levega preddvora (LA)
Meritev premera LA v antero-posteriorni smeri v parasternalni dolgi osi, v načinu M ali z dvodimenzionalno preiskavo je preprosta, vendar ne dovolj natančna za oceno velikosti LA. Bolj
natančna in ponovljiva ocena je določanje volumna LA z dvodimenzionalno ali novejšo tridimenzionalno preiskavo. Volumen LA izmerimo v sistoli v apikalnem oknu štirih in dveh votlin
z biplano metodo površina-dolžina (angl. ''area-length'') ali biplano Simpsonovo metodo (2).
Indeksiran volumen LA < 34 ml/m2 govori proti kronično pomembno zvišanemu polnilnemu
tlaku levega prekata. Pri oceni pa moramo upoštevati tudi druga stanja, ki so lahko vzrok za
povečan LA v odsotnosti diastolične disfunkcije.
5. Obremenitvena ehokardiografija na ergometru
Veliko bolnikov s hipertenzivno boleznijo srca ima dispnejo ali angino pektoris predvsem med
naporom zaradi porasta polnilnega tlaka, ki je potreben za vzdrževanje utripnega volumna
srca. Če med obremenitvijo narašča razmerje vala E transmitralnega pretoka in tkivnega vala
Em na mitralnem obroču (E/Em) lahko sklepamo na porast polnilnega tlaka (3). Preiskava je
smiselna pri bolnikih z nepojasnjeno obremenitveno dispnejo, ki imajo znake le blage diastolične disfunkcije in normalnega polnilnega tlaka v mirovanju.
6. Novejše ultrazvočne metode
Meritve deformacije miokarda z barvno tkivno doplersko preiskavo ali ''speckle tracking''
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ehokardiografijo omogočajo zgodnejše odkrivanje sistolične disfunkcije miokarda. Raziskave
kažejo, da je zmanjšanje longitudinalne deformacije (angl. ''longitudinal strain'') najbolj občutljiv kazalec okvare krčljivosti miokarda pri hipertenzivni srčni bolezni, tudi ko je iztisni delež
levega prekata še normalen (4). Tridimenzionalna ultrazvočna preiskava v realnem času je z
napredkom tehnologije postala časovno učinkovita, zanesljiva in natančna metoda za oceno
mase levega prekata in volumnov srčnih votlin, če jo primerjamo z zlatim standardom magnetno resonanco. Njena uporaba zato narašča pri vsakdanjem kliničnem delu. Glavno omejitev
predstavljata slaba ultrazvočna preglednost pri nekaterih bolnikih in potrebna izkušenost
preiskovalca.
Magnetna resonanca (MR) in računalniška tomografija (CT) imata v primerjavi z ultrazvočno
preiskavo manj tehničnih omejitev in sta bolj ponovljivi. MR srca je postala zlati standard za
oceno srčnih volumnov in mase levega prekata, vendar se zaradi cene in težje dostopnosti
zgolj za oceno mase in volumnov redko uporablja. Smernice narekujejo MR ali CT srca pri
obravnavi bolnika z arterijsko hipertenzijo samo v posebnih indikacijah, kot so izključevanje
drugih vrst kardiomiopatij s povečano debelino sten levega prekata in koronarne bolezni (1).
V zadnjih letih so raziskave usmerjene v meritve fibroze miokarda, ki predstavlja zgodnejše odkrivanje morfoloških nepravilnosti (5). Obremenitveno ehokardiografijo in perfuzijsko
scintigrafijo miokarda opravimo pri sumu na pridruženo koronarno bolezen; s preiskavama
dobimo podatke o ishemiji, viabilnosti in funkciji srčne mišice.

Zaključek
Z ultrazvočno preiskavo lahko ugotovimo vse spremembe, značilne za hipertenzivno bolezen srca. Zaradi dostopnosti, neinvazivnosti in cene ima prednost pred drugimi slikovnimi
preiskavami. Smiselna je predvsem takrat, ko želimo z večjo verjetnostjo preveriti možnost
hipertrofije levega prekata, na primer pri bolniku z blago hipertenzijo v odsotnosti znakov
okvare tarčnih organov, ko se odločamo o uvedbi zdravljenja. Omejitve ultrazvočne preiskave
so predvsem v slabi preglednosti pri nekaterih preiskovancih in napakah zaradi geometričnih
predpostavk levega prekata, na katerih temeljijo izračuni volumnov in mase. Na zanesljivost in
ponovljivost meritev vpliva tudi izkušenost preiskovalca. Novejše ultrazvočne metode omogočajo natančnejše meritve mase in volumnov ter zgodnejše odkrivanje nepravilnosti v delovanju
miokarda. V diferencialni diagnostiki druge vrste kardiomiopatije in pri sumu na spremljajočo
koronarno bolezen opravimo dodatne slikovne preiskave.

ženske
LVM (g)
LVM/TP (g/m2)
debelina IVS (cm)
debelina zadnje stene
(cm)
relativna debelina
sten (cm)

moški

norm.
67-162
43-95
0,6-0,9

↑
> 162
> 95
> 0,9

norm.
88-224
49-115
0,6-1,0

↑
> 224
> 115
> 1,0

0,6-0,9

> 0,9

0,6-1,0

> 1,0

0,22-0,42

> 0,42

0,24-0,42

> 0,42

Tabela 1. Referenčne vrednosti mase (LMV), indeksirane mase na telesno površino (TP),
debeline interventrikularnega septuma (IVS) in zadnje stene levega prekata ter relativna
debelina sten. Prirejeno po 2.
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Relativna debelina sten (cm)

>0,42

≤0,42

koncentrično
preoblikovanje

koncentrična
hipertrofija

normalna geometrija

ekscentrična
hipertrofija

≤95 (Ž)

>95 (Ž)

≤115 (M)

>115 (M)

Indeks mase levega prekata (g/m2)

Slika 2. Geometrično preoblikovanje levega prekata (Ž=ženske; M=moški).

Em,
El,
LAV

Em >/= 8
El >/= 10
LAV < 34 ml/m2

Em >/= 8
El >/= 10
LAV >/= 34 ml/m2

E/A < 0,8
DT > 200 ms
E/E srednji </= 8
Ar-A < 0 ms
Vals: E/A ∆ < 0,5

normalna
diastolična
funkcija

normalna
diastolična
funkcija,
športno srce
ali drugi
vzroki ↑ LAV

blaga
diastolična
disfunkcija
(1. stopnje)

Em < 8
El < 10
LAV >/= 34 ml/m2

E/A 0,8-1,5
DT 160-200 ms
E/E srednji 9-12
Ar-A >/= 30 ms
Vals: E/A ∆ >/= 0,5

zmerna
diastolična
disfunkcija
(2. stopnje)

E/A >/= 1,2
DT < 160 ms
E/E srednji >/= 13
Ar-A >/= 30 ms
Vals: E/A ∆ >/= 0,5

huda
diastolična
disfunkcija
(3. stopnje)

Slika 3. Algoritem ocene stopnje diastolične disfunkcije (oznake v tekstu). Prirejeno po 3.
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E/ E srednji

E/E srednji </= 8!

E/E srednji 9-14

normalen LAV
(</= 34 ml/m2)
Ar-A < 0 ms
PAPs < 30 mmHg

normalen
polnilni tlak

E/E srednji > 14

povečan LAV
(> 34 ml/m2)
Ar-A > 30 ms
PAPs > 35 mmHg

povišan
polnilni tlak

Slika 4. Diagnostični algoritem ocene polnilnega tlaka pri normalnem iztisnem deležu levega
prekata (oznake v tekstu). Prirejeno po 3, 6.
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Povzetek
Povišan arterijski pritisk je ena najpogostejših kroničnih bolezni oseb v odrasli dobi. Posledice
poobremenitve srca se odražajo v morfoloških spremembah srčne mišice in koronarnega
žilja. Funkcijske posledice povišanega arterijskega pritiska se pokažejo v začetku z moteno
diastolično funkcijo levega ventrikla (LV) ter moteno odzivnostjo mikrocirkulacije koronarnega
žilja. Zadebelitev srčne mišice je posledica prilagoditve miokarda na povečano poobremenitev
srca. Zadebelitev srčne mišice vpliva na preskrbo tkiv s kisikom. Poveča se potreba po kisiku zaradi povečane mase miokarda. Hkrati pa je zaradi morfoloških sprememb v miokardu
moten tudi pretok po koronarnih žilah. Spremembe v sestavi žilne stene in odzivnost žilja na
mikrovaskularnem nivoju tudi pomembno vplivata na koronarni pretok. Simptomatika angine
pectoris (AP) je pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo zato lahko posledica številnih dejavnikov.
Normalni koronarni angiogram ne izključuje funkcionalne koronarne bolezni. Perkutana angioplastika pa lahko predstavlja le delno rešitev težav hipertonika z AP. V večini primerov je
potrebna še dodatna medikamentozna terapija tudi za nadzor znanih dejavnikov za aterosklerozo.

Uvod
Arterijska hipertenzija ne boli in večinoma v zgodnji fazi ne povzroča nikakršnih zunanjih
vidnih sprememb, zato jo imenujemo tudi "tihi ubijalec". Povišan arterijski pritisk sodi med
najpogostejše kronične bolezni oseb v odrasli dobi in je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za aterosklerozo ter posledično za bolezni srca in žil. Prevalenca arterijske hipertenzije
med prebivalci Slovenije starih med 25-64 let je 40-50 % (1).
V večini primerov vzroka za povišan arterijski pritisk ne ugotovimo. Govorimo o primarni arterijski hipertenziji. Nadzor povišanega arterijskega pritiska je pomemben še zlasti takrat,
ko obstajajo še dodatni rizični dejavniki za nastanek bolezenskih sprememb na žilah in s tem
povečana nevarnost za žilne zaplete s poškodbami organov, ki jih oskrbujejo. Najpomembnejši
organi, ki jih visok krvni tlak prizadene, so srce, možgani in ledvice.

Prizadetost srca pri visokem krvnem tlaku (hipertenzivna srčna bolezen)
Prizadetost srca pri visokem krvnem tlaku (hipertenzivna srčna bolezen)
Tveganje za nastanek srčnožilnih zapletov je pri ljudeh z nezdravljenim visokim krvnim tlakom
do štirikrat večje kot pri tistih, ki imajo normalen krvni tlak in so v enakem starostnem obdobju.
Visok krvni tlak pomeni vedno hujšo obremenitev za srce. Morfološke posledice poobremenitve
levega prekata srca zaradi povišanega arterijskega pritiska se kažejo kot:
- spremembe sestave miocitov in zunajceličnega matriksa stene LV s posledično diastolično
disfunkcijo ter hipertrofijo levega prekata (LP),
- spremembe v sestavi in funkciji koronarnih žil (2, 3).
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Zadebelitev stene (hipertrofija) levega prekata (HLP) je glavna neposredna posledica povečanega krvnega tlaka na srcu. Hipertrofija levega prekata je na začetku le “fiziološka” prilagoditev na zvečano obremenitev. Do danes ni uspelo odkriti nespornega vzroka, zaradi katerega
nastane hipertenzijska HLP, vendar se zdi, da prav hemodinamska obremenitev najbolj določa
nastanek in vrsto HLP (4). Klasična oblika HLP pri hipertenziji je koncentrična hipertrofija.
Nastane kot posledica čiste obremenitve s tlakom. Zanjo je značilna zadebelitev prekatne stene brez zvečanja prostornine prekata. Na ta način se normalizira napetost prekatne stene.
Nasprotno pri čisti obremenitvi s prostornino nastane ekscentrična hipertrofija z zvečano
prostornino prekata in normalno ali Ie blago zadebeljeno steno. Pri tej obliki ostaja napetost
prekatne stene zvečana, čeprav manj kot pred prilagoditvijo (5). Koncentrično preoblikovanje
prekata se pojavi pred koncentrično hipertrofijo. Zadebelitev stene levega prekata je lahko
posledica zvečanja mase mišičnih celic ter razrast vezivnega tkiva med mišičnimi celicami.
Spremembe v diastolični funkciji levega prekata srca so lahko najzgodnejša funkcionalna
sprememba pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo. Motnje diastolične funkcije levega prekata
so lahko posledica motnje aktivne relaksacije miocitov. Osnovni razlog je motnja homeostaze
znotrajceličnega kalcija, lahko tudi v povezavi z nezadostnim nastajanjem molekul ATP v metabolno zahtevnih razmerah (hipertrofija, hipoksija) (6). Pomemben mehanizem zmanjšane
podajnosti levega prekata pa so spremembe v sestavi stene srčne mišice zaradi fibrozega
preoblikovanja zunajceličnega matriksa. Izguba elastičnosti povzroči zmanjšano popustljivost
prekata, motnje pri relaksaciji pa povzročijo zvečanje napetosti v steni prekata (7).
V grobem lahko torej mehanizme, ki pri arterijski hipertenziji sodelujejo pri nastanku diastolične disfunkcije, razdelimo na strukturne in dinamične. Strukturne spremembe se odražajo
v spremenjeni geometriji levega prekata in spremembe v sestavi prekatne stene, predvsem
v smislu fibroze. Aktivnost renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema (RAAS), endotelin-l in
bradikinin so pomembni znani dejavniki, ki preko vpliva na nastanek kolagena vplivajo na togost tkiv. K dinamičnim patofiziološkim mehanizmom sodijo hipoksija, ishemija, spremembe
koncentracije kalcija v citosolu med diastolo (7).
V hipertrofičnem miokardu miociti porabljajo v večji meri glukozo kot pa maščobne kisline kot
energijski vir v primerjavi z zdravim miokardom. Omenjena metabolna sprememba predstavlja racionalizacijo porabe razpoložljivega kisika, saj se ga pri nastanku enake količine ATP pri
metabolizmu glukoze porabi manj kot pri metabolizmu maščobnih kislin (8).

Arterijska hipertenzija in koronarno žilje
Osnovna fiziologija koronarnega žilja
V grobem lahko koronarno žilje razdelimo na tri funkcijske odseke:
• prevodne epikardialne koronarne arterije (500 μm do 5 mm),
• uporovne žile
• predarteriole (zunajmiokardne; 100 μm do 500 μm),
• arteriole (znotrajmiokardne; 100 μm),
• mikrocirkulacija (kapilare; 1-2 μm).
Prevodne žile in zunajmišične arteriole zagotavljajo predvsem stalnost polnilnih pritiskov.
Epikardialne prevodne koronarne žile in proksimalni del predarteriol se na povečan pritisk
in strižne sile na žilno steno odzovejo z dilatacijo. Distalni del predarteriol pa se ob porastu
pritiska na žilno steno skrčijo in npr. ob porastu pritiska v aorti zagotavljajo stalnost polnilnih
tlakov na začetku znotrajmišičnih arteriol. Tonus znotrajmišičnih arteriol pa je v veliki meri
pogojen z metabolnimi vplivi (9). V primeru povečane porabe kisika v srčni mišici se arteriole
znotraj mišic razširijo, sledi razširitev distalnih predarteriol. Ob povečanem pretoku se povečajo strižne sile na steno prevodnih žil in predarteriol, čemur sledi že opisana dilatacija (10).
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Omenjeni fiziološki mehanizmi omogočijo povečanje koronarnega pretoka ob povečani porabi
kisika v srčni mišici. Na pretok po koronarnih žilah pa tudi v fizioloških razmerah vpliva zunanji
pritisk na znotrajmiokardne žile. Pretok skozi koronarne žile je največji med diastolo, manjši
je po žilah, ki ležijo bližje notranji plasti miokarda ob prekatni votlini zaradi pritiska mišičnine
in krvi znotraj srčne votline.
Na pretok po koronarnih žilah vpliva tudi aktivnost simpatičnega živčevja. Stimulacija receptorjev β2, ki so v subendokardialnih arteriolah, povzroči dilatacijo uporovnih žil in povečanje
pretoka. V epikardialnih znotrajmišičnih žilah uporovnih žil so predvsem receptorji α, katerih
stimulacija povzroči povečanje žilnega upora v epikardialnih arteriolah. Posledično se deloma
omeji vpliv metabolično pogojene vazodilatacije na pretok po epikardialnih žilah in se prekrvavitev deloma preusmeri v endokard. Endokardialne, znotrajmišične uporovne koronarne
žile imajo namreč že ob odsotnosti povečane simpatične stimulacije (v mirovanju) vsaj deloma
izčrpano koronarno rezervo (možnost dodatne metabolne vazodilatacije). Posledično se ob
stimulaciji receptorjev α v uporovnih epikardialnih žilah zmanjša kradež pretoka krvi med
epikardom in endokardom.

Žilni endotelij, nevrohumoralni dejavniki in koronarni pretok (11-14)
Notranje plasti žile (žilni endotelij) zaznavajo mehanične lastnosti krvnega pretoka in biokemične signale iz krvi ter neprestano tvorijo in sproščajo snovi, ki sodelujejo pri uravnavanju
delovanja obtoka. Endotelij vpliva na gladkomišične celice v žilni mediji, ki v prevodnih arterijah vzdržujejo osnovno napetost, v uporovnih arterijah in arteriolah pa uravnavajo periferni
upor in s tem krvni tlak. Za pravilno delovanje endotelija je ključno ravnovesje med dušikovim
oksidom (NO) in endotelinom-1 (ET-1). NO deluje na gladkomišične celice tako, da širi žile
(vazodilatacija), preprečuje razmnoževanje celic (antiproliferacija), zavira strjevanje krvi (antiagregacija krvnih ploščic - trombocitov) in lepljenje belih krvničk (adhezija levkocitov) na žilno
steno. ET-1, ki deluje v normalnih pogojih
nasprotno NO (je antagonist NO), deluje tako, da pospeši krčenje žil (vazokonstrikcija) in prispeva k povečanju (hipertrofiji) žilja in srčne mišice. NO je prosti radikal, ki povzroča relaksacijo gladkomišičnih celic. Pri ljudeh s povečanim krvnim tlakom je od endotelija odvisno
širjenje žil okrnjeno, ker je nastajanje NO v telesu zmanjšano. Na pretok krvi skozi koronarne
žile pa vplivajo številni dejavniki.
Metabolni dejavniki povišanja koronarnega pretoka:
• pomanjkanje kisika vodi v dilatacijo koronark,
• adenozin: ob pomanjkanju kisika je motena pretvorba AMP v ATP, razgradni produkt AMP je
adenozin, ki prek A 2 receptorjev povzroči vazodilatacijo,
• kopičenje laktata in H+ ionov povzroča vazodilatacijo.
Endokrini dejavniki povišanja koronarnega pretoka:
• ATP (trombocitni), bradikin, histamin, acetilholin so vazodilatatorji, ki prek vpliva na
endotelijsko celico sproščajo NO. NO difundira h gladkomišičnim celicam v žilni steni ter
povzroči vazodilatacijo.
• PGl 2 nastaja po ciklooksigenazni poti, pri uravnavanju tonusa GMC v fizioloških razmerah
nima pomembne vloge. V primeru hipoksije pa lahko pomembno prispeva k vazodilataciji,
predvsem ob zmanjšanem izločanju NO.
• Iz endotelija sproščujoči hiperpolarizirajoči faktor, ki nastaja po epioksigenazni poti, aktivira
od Ca2+ odvisne K+ kanalčke ter s tem prispeva k vazodilataciji.
• Endotelini so najpotentnejši vazokonstriktorni peptidi. Sproščajo se iz endotelija ter prek
ETA ter ETB receptorjev povečujejo tonus GMC v žilni steni.
Neurohumoralni dejavniki povišanja koronarnega pretoka:
• Noradrenalin, sproščen iz simpatičnih živčnih končičev, in adrenalin, sproščen iz nadled34

vičnice, dilatirata koronarne žile prek aktivacije β2 receptorjev.
Simpatično živčevje prek aktivacije α, receptorjev lahko povzroči povečanje tonusa koronarnega žilja (cold pressor test).
Znotraj določenega razpona vrednosti arterijskega pritiska je pretok skozi koronarne žile razmeroma stalen (avtoregulacija pretoka). Vzdrževanje stalnosti pretoka, temelji na zgoraj opisanih mehanizmih uravnavanja žilnega upora.
Subendokardialne koronarne arterije imajo zaradi mehanskih vplivov na koronarni pretok
znotraj miokarda že v mirovanju deloma izčrpano koronarno rezervo. Dipiridamol in adenozin
zato ob povzročeni vazodilataciji zdravih koronarnih žil povzročita prerazporeditev koronarnega pretoka iz enokarda v epikard, oziroma iz področja z zmanjšano koronarno rezervo v
področje z večjo koronarno rezervo. V hipertrofičnem miokardu pa so motnje v odzivu na vazodilatatorne snovi lahko nehomogeno razporejene po srčni mišici. Omenjene motnje prekrvavitve so lahko odraz morfoloških in funkcijskih motenj na različnih odsekih koronarnega žilja.

Posledice povišanega arterijskega pritiska na koronarnih žilah
Na epikardialnih (prevodnih) koronarnih žilah se lahko razvijejo aterosklerotični plaki, ki lahko v pozni fazi razvoja povzročajo mehansko oviro pretoku krvi po koronarnih žilah in s tem
motnjo v preskrbi tkiv s kisikom. Kot posledica patofizioloških procesov, ki vodijo tudi v nastanek povišanega arterijskega pritiska, pa je lahko motena tudi normalna vazomotorična
funkcija žilja na nivoju prevodnih, uporovnih žil in mikrocirkulacije. Velike arterije se na povečan krvni tlak odzovejo z zmanjšanjem raztegljivosti. Drobne arterije in arteriole (uporovne
arterije) se pod vplivi povečanega krvnega tlaka bolezensko preoblikujejo, kar se odraža zlasti
s hipertrofijo medije, to je srednje, mišične plasti žile. Motnja v funkciji žilja ni vedno neposredno povezana s stopnjo zadebelitve stene levega prekata (15). Dodaten mehanizem zmanjšanja koronarne rezerve kot posledice hipertonične okvare koronarnega žilja pa je lahko na
ravni arteriol razredčenje žilne mreže, ki je najprej funkcionalno, sledi pa lahko trajno zaprtje
in morfološko razredčenje arteriol in kapilar (16). Zgodnejše od morfoloških sprememb žilja
naj bi bile funkcijske spremembe. Funkcijska okvara mikrocirkulacije se kaže kot povečana
občutljivost gladkih mišičnih celic na različne lokalne in krožeče vazokonstriktorne snovi (17),
možen mehanizem pa je tudi povečana odzivnost žilne stene (poudarjen mehanizem miogene
avtoregulacije) (18).

Zmanjšana koronarna rezerva pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo
Bolnik z arterijsko hipertenzijo ima pogosto lahko težave v smislu AP. Iz napisanega je razvidno, da obstajajo številni mehanizmi, ki lahko samostojno ali pa v povezavi povzročajo nezadostno preskrbo miokarda s kisikom. Poleg že opisanih sprememb na prevodnih koronarnih žilah ter strukturnih in funkcijskih sprememb na uporovnih in kapilarnih koronarnih žilah igrajo
pomembno vlogo v zmanjšanju koronarne rezerve tudi drugi mehanizmi. Pritisk prekatne
stene preoblikovanega hipertoničnega miokarda od zunaj na arteriole zmanjša sposobnost
njihove razširitve. Vzrok za to je lahko tako zvečana togost v obžilnem intersticiju kot zvišan
končni diastolični tlak v prekatu. Upor se zveča tudi zaradi razredčenja žilne mreže, zlasti v
subendokardialnem sloju (16,19).
Pri opredeljevanju vzrokov simptomatike AP pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo se moramo
zavedati določenih dejstev. Normalni koronarogram pomeni le, da na prevodnih žilah srca ni
hemodinamskih ovir. Po drugi strani, pa razrešitev stenoze koronarne žile pri bolniku z mikrovaskularno AP pomeni rešitev le dela težav. Optimalna medikamentozna terapija je pomem35

ben sopotnik dobrega zdravljenja bolnikov s hipertonično boleznijo srca.
Pri bolnikih z aterosklerotično koronarno boleznijo bomo prednostno izbrali zaviralce receptorjev β, ACE/ARB zaviralce. Pri bolnikih z AH pa kot antihipertenzive lahko vsaj enakovredno
uporabljamo zaviralce kalcijevih kanalov.
V primeru diastolične disfunkcije LV imajo lahko svojo vlogo v zdravljenju predvsem zaradi
upočasnitve srčne frekvence zaviralci receptorjev β, diltiazem ter verapamil. Tukaj ima lahko
vsaj teoretično pomembno prednost pri bolnikih v sinusnem ritmu zaradi ugodnih učinkov na
razmerje med trajanjem diastole/sistole LV ivabradin. Glede na poznan mehanizem delovanja
bo smiselno pri zdravljenju diastolne disfunkcije LV preučiti še učinkovitost trimetazidina in
ranolazina.
Zavedati se moramo, da je povišan arterijski pritisk eden izmed devetih najpomembnejših
dejavnikov za razvoj ateroskleroze (20). Pri hipertonikih je potreben nemedikamentozen in
medikamentozen nadzor tudi ostalih znanih dejavnikov za aterosklerozo.
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HIPERTENZIVNA BOLEZEN SRCA IN SRČNO POPUŠČANJE
Iztok Gradecki
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Uvod
Arterijska hipertenzija je glavni dejavnik tveganja za nastanek srčnožilnih bolezni in za umrljivost. (1)
Arterijske hipertenzije ne moremo smatrati le za preprosto zvišanje krvnega tlaka, ampak za
bolezen, ki povzroči edinstveno sestavo fukcionalnih in strukturnih nepravilnosti pri posamezniku, ki se izrazijo v njegovem fenotipskem portretu hipertenzivne bolezni. (2)
Najpomembnejše klinične posledice arterijske hipertenzije so poleg srčnega popuščanja še
aritmije in ishemični dogodki, še posebej srčni infarkt in možganska kap.
Hipertenzivno bolezen srca (HBS) je potrebno prepoznati, ker ima postavitev pravočasne diagnoze pomembne diagnostične in prognostične posledice. Očitna je povezava med HBS in
nastankom atrijske fibrilacije, saj verjetnost za njen nastanek zraste v tem primeru za 40-50
%. (3)
Ventrikularne aritmije se pogosteje pojavljajo pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo. (4)
Disperzija QT dobe narašča v linearni odvisnosti z večanjem mase levega prekata (LP). (5)
Povečana dovzetnost za ishemično bolezen srca se pri bolnikih s HBS izrazi v šestkrat večjem
tveganju za nastanek te bolezni v primerjavi z normotenzivnimi vrstniki.
Arterijska hipertenzija je eden izmed najpogostejših dejavnikov tveganja za razvoj srčnega
popuščanja, ki pri moških s hipertenzijo poveča tveganje za dvakrat in pri ženskah za trikrat v
primerjavi z normotenzivnimi vrstniki. (6)
Pred pojavom srčnega popuščanja se je 75 % od vseh bolnikov s srčnim popuščanjem že
zdravilo zaradi arterijske hipertenzije. Tveganje, da se pri moškem ali ženski v starosti 40 let v
nadaljnjem življenju pojavi srčno popuščanje, je 1 proti 5. Tveganje, da bo do popuščanja prišlo
brez predhodnega miokardnega infarkta je 1 proti 9 za moške in 1 proti 6 za ženske. (7)
Hipertenzivna bolezen srca
Hipertenzivno bolezen srca (HBS) je mogoče opredeliti kot odziv srca na poobremenitev levega
prekata s postopnim večanjem arterijskega krvnega tlaka in večanjem skupnega perifernega
upora, kar je posledica hipertenzivne bolezni aorte in arterij. (8, 9)
Za HBS so značilne kompleksne spremembe v sestavi miokarda, ki so odgovorne za njegovo
strukturno preoblikovanje. Remodelacija srca oziroma njegovo preoblikovanje je glavna patofiziološka posledica povečanega krvnega tlaka, ki se klinično kaže kot spremembe v velikosti,
obliki in funkciji srca. (10)
Miokard lahko razdelimo na dva kompartmenta, ki tvorita celoto in sta medsebojno soodvisna
in povezana. Kardiomiociti tvorijo enega od kompartmentov miokarda, drugega tvori ekstracelični matriks (ECM). Spremembe v ECM ( npr. povečana količina kolagena, večja stopnja
navzkrižne vezave kolagena, proliferacija fibroblastov, transformacija fibroblastov v miofibroblaste) vodi v fibrozo in večjo togost prekata. Togost prekata lahko poveča še intrizična togost
samih hipertrofičnih kardiomiocitov. Na razvoj diastolične disfunkcije LP vpliva upočasnitev
relaksacije miokarda LP, ki je tudi posledica sprememb v preoblikovanem miokardu. Fibroza
miokarda zato predstavlja neprimerno prilagoditev miokarda. (11,12)
Pretirana miokardna fibroza, intrizična prizadetost kardiomiocitov, mikrovaskularna ishemi37

ja zaradi endotelne disfunkcije in posledice obremenitve LP so bili opisani kot glavni vzroki
diastolične disfunkcije LP. Mehanske sile obremenitve in humoralne snovi, ki jih sproščajo
aktivirani kompenzatorni mehanizmi v telesu bolnika, kot so renin-angiotenzin-aldosteronski
in simpatični sistem ter še vrsta drugih mehanizmov, ki vplivajo na sproščanje in delovanje
kateholaminov, endotelina, dušikovega oksida, rastnih dejavnikov in še ostalih, ki so vpleteni v
nastanek miokardne fibroze.
Diastolična disfunkcija se pojavi zgodaj v poteku hipertenzivne bolezni srca, pred začetkom
preoblikovanja LP ali nastankom hipertrofije LP (HLP). Z napredovanjem procesa preoblikovanja in večanjem HLP, se diastolična disfunkcija postopno slabša. (10)
Hipertrofija kardiomiocitov vodi v hipertrofijo LP in je prilagoditveni odgovor srca na povečano
poobremenitev z namenom, da doseže normalno vrednost sistolične napetosti prekatne stene.
Masa LP se lahko poveča bodisi z zadebelitvijo stene ali pa povečanjem votline LP. Zadebelitev
sten LP je običajna prilagoditev na obremenitev s tlakom, povečanje votline LP pa prilagoditev
na obremenitev s prostornino. Z razmerjem med izmerjeno debelino sten in diastolnim premerom LP (relativna debelina sten LP) lahko opredelimo prilagoditev LP z ehokardiografsko
preiskavo. Če je relativna debelina sten LP povečana (>0.42), opredelimo hipertrofijo LP kot
koncentrično, če pa ni povečana, je to ekcentrična hipertrofija LP. Tretja oblika se imenuje
koncentrična remodelacija, za katero je značilno povečanje debeline sten, ne pa same mase
LP (Slika 1). Zakaj nekateri bolniki z arterijsko hipertenzijo razvijejo posamezno obliko hipertrofije LP, ni jasno, na razvoj vpliva vrsta dejavnikov: obremenitev s tlakom (velikost tlaka,
trajanje, hitrost povečanja); obremenitev s prostornino; demografski dejavniki: starost, rasa/
etnična pripadnost, spol; pridružene bolezni: koronarna bolezen, sladkorna bolezen, debelost,
bolezni srca, srčnih zaklopk; nevrohormonski milje; spremembe iz zunajceličnega matriksa;
genetski dejavniki. (13)

Relativna debelina sten levega prekata

Normalna

Povečana

Normalna

Masa levega prekata

Normalen

Koncentrično remodeliran LP

Povečana
Ekscentrična hipertrofija LP

Koncentrična hipertrofija LP

Slika 1. Klasifikacija geometrije LP glede na maso in relativno debelino sten LP. Prirejeno po (14)
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Povečano togost levega prekata, ki se pojavi pri bolniku z arterijsko hipertenzijo, spremlja še
povečana togost arterij in aorte, kar vpliva na polnitev LP v diastoli in posredno na velikost
minutnega volumna srca in pojav simptomov (dispneje) zaradi povišanih tlakov v pljučnem žilju
ter s tem slabšo telesno zmogljivost bolnika. (15)
Pri telesnem naporu je oslabljena vazodilatacija zaradi disfunkcije endotelija arterij, ki vpliva
na prekrvitev tako srčne kot skeletnih mišic. (16, 17)
Disfunkcija žilja oziroma njegovega endotelija ni omejena le na sistemsko cirkulacijo, ampak
se pojavi tudi v pljučnem žilju. Pljučna hipertenzija nastane zaradi povišanih tlakov v levih
srčnih votlinah in večje pljučne vaskularne rezistence. (18)
Prizadetost mikrovaskularnega žilja in endotelijska disfunkcija sta očitni pri HBS, povzročita
lahko subendokardialno ishemijo miokarda ob angiografsko normalno prehodnih epikardialnih koronarnih arterijah. (19)
Bolniki s HBS imajo zmanjšano kronotropno rezervo, kar pripomore k pojavu simptomov srčnega popuščanja ob telesnem naporu, v mirovanju pa nimajo težav. (20)
Pri nastanku srčnega popuščanja pri HBS je pomembna vloga levega preddvora (LPr). LPr je
priča kronično zvišanih polnilnih tlakov LP, povečanje njegove votline je zanesljiv pokazatelj
diastolične disfunkcije LP, ob odsotnosti bolezni mitralne zaklopke. Korelacija med velikostjo
prostornine LPr in ravnijo natriuretičnih peptidov je še dodatno podkrepila vlogo LPr kot znanilca diastolične disfunkcije in srčnega popuščanja pri bolniku z ohranjenim iztisnim deležem
LP. (21)
Poleg pasivnega povečanja LPr so z metodo tkivnega doplerja z uporabo metode “strain”
pokazali, da so z ugotovljenimi spremembami s pomočjo te tehnike lahko razlikovali med
asimptomatskimi bolniki z diastolično disfunkcijo in tistimi z diastoličnim srčnim popuščanjem. Tega ni mogoče narediti z običajnimi ehokardiografskimi preiskavami kot je na primer
določitev razmerja E/E’. Miopatija mišične plasti v steni LPr je pomembna za razumevanje
hipertenzivne bolezni srca in njenega napredovanja v srčno popuščanje. (22)
Iztisni delež uporabljamo kot merilo za opredelitev sistolične funkcije, vendar ne smemo enačiti iztisnega deleža s sistolično funkcijo. Iztisni delež je utripni volumen, matematično izražen
kot razlika med končnim diastoličnim in sistoličnim volumnom, ki jo delimo s končnim diastoličnim volumnom. Pri bolnikih s sistolično disfunkcijo oziroma srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem se utripni volumen vzdržuje s povečanjem končnega diastoličnega
volumna in srce iztisne manjši delež večjega volumna.
Spremembe miokarda LP kot so hipertrofija, fibroza, posledice ishemije in spremenjen metabolizem celic miokarda, povzročijo spremembe v longitudinalni in radialni sistolični funkciji,
ne zmanjšajo pa iztisnega deleža LP.
Sistolična funkcija pri srčnem popuščanju z ohranjenim iztisnim deležem ni tako oslabljena
kot pri srčnem popuščanju z zmanjšanim iztisnim deležem, pri telesni obremenitvi se zmanjšana sistolična funkcija lahko izrazi v zmanjšanju rezerve minutnega volumna srca in posledično zmanjšani aerobni zmogljivost, s pojavom simptomov ob obremenitvi. (23, 24, 25)
K nastanku sindroma srčnega popuščanja pri posamezniku s HBS prispevajo še aortopatija,
atrijska miopatija in še vrsta drugih medsebojnih mehanizmov. (9)
Klasična paradigma v razumevanju HBS je, da strukturne in funkcionalne spremembe pri
HBS povzroči arterijska hipertenzija z nastankom koncentrične hipertrofije (pot 1, slika 2), ki ji
potem (prehod v popuščanje) sledi dilatativno srčno popuščanje (poti 4 in 5, slika 2), to stanje
običajno poimenujejo “ izgoreli” levi prekat. (26). Z dilatativnim srčnim popuščanjem opredelimo stanje, pri katerem se LP poveča, iztisni delež pa zmanjša. (1)
Pomembno vlogo v procesu napredovanja od arterijske hipertenzije do srčnega popuščanja
pri posameznem bolniku igra miokardni infarkt (MI), v kolikor ga bolnik preboli. HLP je prid39

ružena koronarna aterosklerotična bolezen, saj tako arterijska hipertenzija kot dejavnik tveganja in tudi sama HLP vplivata na njen nastanek in pospešen razvoj. Pri bolniku z arterijsko
hipertenzijo, ki ima (pot 4) ali pa nima (pot 3) koncentrične HLP in utrpi velik miokardni infarkt,
je velika verjetnost, da se bo pri njem razvilo dilatativno srčno popuščanje. (slika 2)
Podatki opravljenih študij kažejo, da koncentrična hipertrofija običajno ne napreduje v dilatativno srčno popuščanje v 5 do 7 letih spremljanja takih bolnikov, če bolnik ne doživi miokardnega infarkta, prehod v srčno popuščanje po poti 5 ni pogost. (27, 28) (slika 2)
Pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo, ki imajo normalno debelino sten in velikost LP se lahko
razvije dilatativno srčno popuščanje z neposrednim prehodom brez predhodne koncntrične
hipertrofije LP. (pot 2) (29,30) (slika 2)

Slika 2. 7 poti napredovanja v srčno popuščanje pri arterijski hipertenziji:
razvije se lahko koncentrična hipertrofija LP (pot 1). Neposredna pot lahko vodi bolnika v dilatativno srčno popuščanje (povečana prostornina LP z zmanjšanim iztisnim
deležem LP) ne da bi prebolel (pot 2) ali (pot 3) po prebolelem miokardnem infarktu
(MI). Pri bolniku s koncentrično hipertrofijo LP lahko ta napreduje v dilatativno srčno
popuščanje (napredovanje v popuščanje), najbolj pogosto po prebolelem miokardnem
infarktu (pot 4). Manj pogosto napreduje v dilatativno srčno popuščanje bolnik s koncentrično hipertrofijo brez prebolelega miokardnega infarkta (pot 5). Bolniki s koncentrično HLP lahko razvijejo simptomatsko srčno popuščanje z normalnim iztisnim
deležem LP (pot 6) in bolniki z zmanjšanim iztisnim deležem LP lahko razbijejo simptomatsko srčno popuščanje (pot 7). Vplivi drugih pomembnih modulatorjev napredovanja HBS v srčno popuščanje kot so debelost, sladkorna bolezen, bolezen, starost,
okoljska izpostavljenost, genetski dejavniki, niso zajeti v ta poenostavljen diagram.
Debelejše puščice prikazujejo bolj pogosto pot v primerjavi s tanjšimi puščicami.
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Srčno popuščanje se lahko pri bolniku s HBS pojavi tako v primeru, če ima ohranjen (pot 6) ali
pa zmanjšan iztisni delež LP (pot 7). (13)

Srčno popuščanje pri hipertenzivni bolezni srca
Srčno popuščanje je lahko povezano s širokim spektrom funkcionalnih nepravilnosti LP, ki
lahko sega od bolnikov z normalno velikostjo LV in ohranjenim iztisnim deležem do tistih, ki
imajo hudo dilatacijo in/ali bistveno zmanjšan iztisni delež. Pri večini bolnikov so nepravilnosti
sistolične in diastolične disfunkcije prisotne sočasno ne glede na iztisni delež.
Poudariti je potrebno, da srčno popuščanje ni ekvivalent kardiomiopatiji ali disfunkciji LP, te
opredelitve LP opredelijo možne strukturne ali funkcionalne razloge za nastanek srčnega
popuščanja.
Srčno popuščanje je opredeljeno kot klinični sindrom, za katerega so značilni nekateri simptomi (dispneja in utrujenost) in znaki (otekanje nog, pokci pri avskulatciji pljuč, povišan tlak v
jugularni veni). (31, 32)
Diagnoza srčnega popuščanja je klinična diagnoza, ki temelji na skrbni anamnezi in kliničnem
pregledu ter objektivnem dokazu sistolične in/ali diastolične disfunkcije miokarda.
Ne poznamo diagnostične preiskave za opredelitev srčnega popuščanja, ki bi sama opredelila
diagnozo srčnega popuščanja.
Srčno popuščanje je klinični sindrom, ki je lahko posledica katerekoli strukturne ali funkcionalne nepravilnosti srca, ki poslabša sposobnost prekata, da se napolni in iztisne kri.
Pri opisu srčnega popuščanja uporabljamo zgodovinsko pogojene izraze, ki temeljijo na meritvi iztisnega deleža (ID). ID je pomemben ne le zaradi prognostičnega pomena (nižja ID, slabše
preživetje), ampak tudi zato, ker so v večini kliničnih študijah izbrali bolnike glede na ID, ki so
ga običajno določili z ehokardiografijo ali radioizotopsko ventrikulografijo .
Srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim deležem (SPzID) opredeli povečanje votline LP in
zmanjšan ID, oboje lahko zlahka ugotovimo z ehokardiografsko preiskavo.
V nasprotju s SPzID je postavitev diagnoze srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem
(SPoID) težja. (31, 32) (Tabela 1)
V skladu s smernicami (33) zahteva postavitev diagnoze SPoID simptome in/ali znake srčnega
popuščanja, ID LP > 50 %, končni diastolični volumen LP < 97 ml/m2, in dokaze diastolične
disfunkcije LP.
LPEDP (končni diastolni tlak v LP) > 16 mm Hg, PCW (zagozditveni tlak v pljučni kapilari) > 12
mmHg in / ali E (vtok čez mitralno zaklopko v zgodnji diastoli) / E’ (s tkivnim doplerjem izmerjena hitrost premika mitralnega obroča v zgodnji diastoli > 15) so vsak zase samostojen dokaz
diastolične disfunkcije LP.
Pri povišani vrednosti natriuretičnih peptidov je vedno potrebno, da je istočasno pri bolniku
izmerjeno razmerje E / E’ > 8, izmerjene hitrosti transmitralnega vtoka v diastoli z doplerjevim
signalom so v razmerju E/A <0,5 in deceleracijski čas (DT) > 280 ms, meritev vtoka v pljučnih
venah prikaže trajanje ARD-Ad > 30 ms (ARD: trajanje reverznega toka v pljučnih venah v času
atrijske sistole; Ad: trajanje vtoka čez mitralno zaklopko v času atrijske sistole), velikost LPr >
40 ml/m2 ali LV mase> 149 g / m2 (moški) oziroma > 122 g/m2 (ženske). (33) (Tabela 1)
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Za diagnozo srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem LP morajo biti izpolnjeni pogoji:
1. tipični simptomi srčnega popuščanja
2. tipični simptomi srčnega popuščanja
3. zmanjšan iztisni delež LP
Za diagnozo srčnega popuščanja z normalnim ali blago zmanjšanim iztisnim deležem LP morajo biti
izpolnjeni pogoji:
1. tipični simptomi srčnega popuščanja
2. tipični simptomi srčnega popuščanja
3. normalen ali blago zmanjšan iztisni delež LP, brez povečanja votline LP
4. pomembne značilne strukturne spremembe srca (hipertrofija LP, povečanje LPr) in/ali diastolična
disfunkcija LP

Tabela 1. Diagnoza srčnega popuščanja, prirejeno po (32). LP - levi prekat, LPr- levi preddvor

Zdravljenje srčnega popuščanja pri hipertenzivni bolezni srca
Pri zdravljenju bolnika z arterijsko hipertenzijo so potrebni nefarmakološki ukrepi in zdravljenje
z zdravili, pri pojavu srčnega popuščanja je potrebno opredeliti obliko srčnega popuščanja,
etiologijo srčne bolezni in patofiziološki vzrok srčnega popuščanja, sprožilne dejavnike in
pridružene bolezni.
Zdravljenje z zdravili in ostalimi invazivnimi posegi ter kirurškimi metodami je bilo do sedaj
uspešno le pri bolnikih s SPzID , ki so imeli iztisni delež manjši od 35 %. (32)
Zdravljenje z zdravili vključuje zaviralce angiotenzinske konvertaze (ACEI), zaviralce angiotenzinskih receptorjev (ARB), zaviralce receporjev beta, zaviralce receptorjev aldosterona,
ki delujejo kot nevrohumoralni antagonisti in pomembno zmnanjšajo števiilo hospitalizacij
izboljšajo zmogljivost in kvaliteto življenja in zmanjšajo umrljivost pri bolnikih s SP in z iztisnim
deležem manjšim od 35 %.
Diuretike, nitrate in digitalisove preprate uporabljamo za simptomatsko zdravljenje srčnega
popuščanja. Ivabradin uporabljamo za simptomatsko zdravljenje pri bolnikih s srčnim popuščanjem, ki so v sinusnem ritmu, že prejemajo maksimalen odmerek blokatorja beta ter
imajo še vedno previsoko frekvenco. Pri teh bolnikih ivabradin še dodatko nekoliko izboljša
simptome in zmanjša število hospitalizacij .
Bolnike z napredovalo stopnjo srčnega popuščanja lahko zdravimo, če izpolnijo potrebne pogoje za to zdravljenje, z resinhronizacijskim srčnim spodbujevalcem (CRT), z mehansko podporo levega prekata (LVAD) ter presaditvijo srca.
Bolniki z ID v območju 35-50 % predstavljajo "sivo območje" med bolniki s SPzID in SPoID, in
najverjetneje je pri njih primarna blaga sistolična disfunkcija levega prekata. (31)
Nobeno zdravljenje z zdravili do sedaj še ni prepričljivo dokazalo, da zmanjša obolevnost in
umrljivost pri bolnikih s SpoID, v nasprotju z zdravljenjem SPzID v zadnjih dveh desetletjih ni
bilo nobenega napredka v zdravljenju SPoID. Različne smernice (31, 32, 34) svetujejo empirični
pristop k zdravljenju za zmanjšanje simptomov in znakov SP in zdravljenje pridruženih bolezni. Cilj zdravljenja je doseči krvni tlak manši od 130/80 mmHg ob nizkem zaužitju soli (2–3 g/
dnevno).
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Pri bolnikih z znaki hipervolemije s kongestijo ali edemi svetujemo zdravljenje s tiazidnimi in/
ali diuretiki Henleyeve zanke, da vzdržujemo normalno volemijo. Ti bolniki so zaradi svojih
značilnosti še posebej občutljivi in paziti moramo, da jim ne zmanjšamo prekomerno količine
tekočine v žilju, zato je potrebno spremljati krvni tlak in funkcijo ledvic.

Z ACEI zdravimo lahko vse bolnike s SPoID, še posebej tiste z aterosklerotično boleznijo srca
in/ali ožilja, s sladkorno boleznijo in dodatnim dejavnikom tveganja (npr. arterijska hipertenzija).
Z ARB zdravimo bolnike, ki ne prenašajo ACEI.
Z zaviralcem receporjev beta zdravimo bolnike s prebolelim MI, arterijsko hipertenzijo, atrijsko fibrilacijo, ki zahteva umirjanje srčne frekvence.
Pri bolnikih, pri katerih je indicirano zdravljenje z zaviralci kalcijevih kanalov, na primer pri
angini pektoris ali arterijski hipertenziji, uporabimo nedihdropiridinske zaviralce kalcijevih
kanalov (diltiazem ali verapamil) zaradi njihovega učinka na miokard in srčni utrip. Z njimi
zdravimo bolnike, pri katerih bi bilo indicirano zdravljenje z zaviralcem receporjev beta, vendar zdravljenja s temi zdravili ne prenašajo.
Zdravljenje s preparati digitalisa predstavlja eno od sicer manj uveljavljenih možnosti zdravljenja bolnikov, ki so pogosto hospitalizirani. (31, 34)

Epidemiologija in prognoza pri srčnem popuščanju
Srčno popuščanje je edina bolezen srca in ožilja, katere pogostnost iz leta v leto narašča.
Približno 1–2 % odrasle populacije v razvitih državah se zdravi zaradi SP s prevalenco ≥10 %
med ljudmi starimi nad 70 let. (35)
Prevalenca SPoID glede na SPzID narašča z alarmantno stopnjo 1 % letno, s čimer bo postal
SPoID najbolj razširjen fenotip SP v naslednjem desetletju.
SPoID sedaj ugotavljamo pri 50 % vseh bolnikov s SP. (36)
Smrtnost bolnikov s SpzID je bila velika, po odkritju srčnega popuščanja je preživelo 5 let manj
kot polovica vseh bolnikov. (37, 38)
V prospektivni študiji, ki je trajala 10 let, so opazovali preživetje bolnikov s SP in/ali sistolično
disfunkcijo levega prekata. Desetletno preživetje je bilo 75 % za sodelujoče v preiskavi, ki niso
imeli srčnega popuščanja, 26,7 % za bolnike s SP, 37,6 % za bolnike s sistolično disfunkcijo
levega prekata in 27,4 % za bolnike s SP in sistolično disfunkcijo levega prekata. (39)
Nenadna srčna smrt in smrt zaradi napredujočega SP sta običajna vzroka smrti med bolniki s
SPzID, zdravljenje, ki temelji na z dokazi podprtimi priporočili, zmanjša ta glavna vzroka smrti
pri tej skupini bolnikov. Zdravljenje z zdravili, katerih učinkovitost temelji na dokazih, pridobljenih s številnimi študijami (predvsem nevrohumoralni antagonisti) in z uporabo invazivnih nefarmakoloških metod, kot so zdravljenje z resinhronizacijskim srčnim spodbujevalcem
(CRT), zdravljenje z mehansko podporo levega prekata (LVAD) je v današnjem času privedlo do
znatnega izboljšanja prognoze pri bolnikih s SPzID. Zmanjšanje letne smrtnosti na 6 % , kar
je bistveno manjši odstotek kot pred leti, so pokazale randomizirane raziskave opravljene v
zadnjih letih, v katerih so bili bolniki zdravljeni z optimizirano terapijo. (41)
Populacija bolnikov, vključena v te raziskave, ne odraža bolnikov, s katerimi se srečujemo v
vsakdanji klinični praksi, ki so običajno starejši z več boleznimi, in pri katerih je letna smrtnost
še vedno visoka (30 % ali več, v mnogih raziskavah). (42, 43)
Bolniki SPoID predstavljajo polovico vseh bolnikov s SP, s katerimi se srečujemo v vsakdanji
klinični praksi. Bolezni srca in smrti so tudi pri teh bolnikih najpogostejši vzrok smrti, čeprav
se delež razlikuje glede na obliko raziskave (60 % vseh smrti v randomizirani, kontrolirani
raziskavi (44, 45) in 49 % smrtnih primerov, ki temeljijo na rezultatih opazovalnih raziskav, pri
katerih so ugotavljali vzrok smrti prebivalcev). (46,47)
V eni od večjih študij, ki je bila objavljena pred kratkim (40), so ugotovili 121 smrti [95 % interval zaupanja: 117-126] na 1000 bolnikovih let pri bolnikih s SPoID in 141 smrti (95 % interval
zaupanja: 138-144) na 1000 bolnikovih let pri bolnikih s SPzID. Bolniki s SPoID so imeli manjšo
43

umrljivost od bolnikov s SPzID (ne glede na starost, spol, etiologijo in visok krvni pritisk, sladkorno bolezen in prisotnost atrijske fibrilacije), razmerje ogroženosti 0,68 (95 % IZ: 0,64, 0,71).
Tveganje za smrt se pri bolnikih s SPoID ni povečalo, dokler se ID pri bolnikih ni zmanjšal pod
40 %. (48)
Glede na rezultate zadnjih raziskav velja, da imajo bolniki s SPoID manjše tveganje za smrt kot
bolniki s SPzID, vendar je smrtnost tudi teh bolnikov še vedno velika.
Z zdravljenjem, ki temelji na enakih terapevtskih hipotezah in enakih zdravilih, ki jih uspešno
uporabljamo pri bolnikih s SPzID, ne izboljšamo preživetja bolnikov s SPoID.

Zaključek
Bolezni srca in ožilja so dolgotrajne in napredujoče bolezni. Začnejo se s pojavom klasičnih
dejavnikov tveganja kot so povišan krvni tlak, debelost, sladkorna bolezen, kajenje, dislipidemija.
HBS zajema širok spekter od asimptomatske HLP (koncentrične ali ekscentrične oblike) do
pojava srčnega popuščanja (bodisi z ohranjenim ali zmanjšanim ID LP).
Zdravljenje posameznega bolnika s HBS zahteva opredelitev oblike srčnega popuščanja, stopnje popuščanja, morebitnih pridruženih bolezni in sprožilnih dejavnikov. Pri bolnikih s HBS in
asimptomatsko HLP zdravimo empirično, uredimo dejavnike tveganja za razvoj bolezni srca
in ožilja, še posebej krvni tlak. Bolnike s HBS in SPzID deležem zdravimo v skladu z veljavnimi
smernicami, bolnike z ID manjšim od 35 % zdravimo z učinkovitimi načini zdravljenja. Pri bolnikih s HBS in SPoID še ne poznamo učinkovitega zdravljenja, zdravljenje je empirično.
Preostane nam le, da preprečimo nastanek HBS s pravočasnim začetkom zdravljenja arterijske hipertenzije, ki poleg zdravljenja arterijske hipertenzije z zdravili, s katerim moramo
doseči ciljne vrednosti krvnega tlaka, vključuje še vse ukrepe primarne preventive bolezni
srca in ožilja.
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MIKROVASKULARNO ŽILJE MIOKARDA: VLOGA IN MOŽNOSTI
ZDRAVLJENJA PRI HIPERTENZIVNI BOLEZNI SRCA
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Pri bolnikih s hipertenzivno boleznijo srca se relativno pogosto lahko pojavi klinična simptomatika ishemične srčne bolezni kljub normalnemu izvidu koronarne angiografije. Takšno
klinično sliko si delno lahko razložimo z zmanjšanjem koronarne rezerve ob okvari mikrovaskularnega žilja miokarda.
Mikrocirkulacija pri hipertenzivni bolezni
Koronarna rezerva je opredeljena kot kapaciteta porasta koronarnega pretoka ob največji vazodilataciji koronarnega žilja. Poleg bolezni koronarnih arterij, se koronarna rezerva lahko
pomembno zmanjša tudi zaradi okvare v mikrocirkulaciji. Pri hipertoničnem srcu pride do endotelne disfunkcije, hkrati pa se s povečanjem mase levega prekata poviša tudi koncentracija
noradrenalina v koronarni cirkulaciji. Oba mehanizma vodita do vazokonstrikcije in zmanjšane
koronarne rezerve. Poleg funkcionalne okvare pride z napredovanjem hipertenzivne bolezni
srca tudi do strukturnih sprememb na nivoju mikrocirkulacije, ki so povezane s hipertrofijo
miokarda. Hipertrofija miokarda je povezana z relativnim zmanjšanjem števila kapilar glede
na mišično maso prekata, hkrati pa povišan pritisk v prekatni steni vodi tudi do strukturnih
okvar kapilar in perivaskularne fibroze (1).
Mikrocirkulacija pri popuščanju hipertoničnega srca
Ob napredovanju hipertenzivne bolezni pride do razvoja srčnega popuščanja, kjer je namesto hipertrofije v ospredju dilatacija levega prekata. Podobna slika je vidna tudi pri bolnikih
z neishemično dilatativno kardiomiopatijo. V zadnjem času je vse več dokazov, da bi okvara
mikrocirkulacije , angiogeneze in vaskulogeneze lahko imela pomembno vlogo tudi pri napredovanju srčnega popuščanja pri teh bolnikih (2). V skladu s to hipotezo naj bi osnovna bolezen
(hipertenzivna bolezen srca, miokarditis) privedla do zmanjšane ekspresije SDF-1 (Stromal
Derived Factor-1) v miokardu. SDF-1 je poglavitni dejavnik, ki omogoča mobilizacijo proangiogenih CD34+ matičnih celic iz kostnega mozga, zato zmanjšana ekspresija tega faktorja vodi
do okvare vaskularizacije miokarda na nivoju mikrocirkulacije. To se odraža kot motnja perfuzije na scintigrafiji in kot prisotnost hiberniranega miokarda pri elektroanatomski kartografiji
(Slika 1). V skladu s to teorijo lahko torej pride do ishemične okvare miokarda tudi pri bolnikih,
ki imajo normalen izvid koronarne angiografije.
Terapevski ukrepi za izboljšanje mikrocirkulacije
Več raziskav je pokazalo, da se mikrocirkulacija pri hipertenzivni bolezni bistveno izboljša
ob zaviranju sistema renin-angiotenzin-aldosteron (1). V zadnjem času so na predkliničnih
raziskavah neposredno potrdili, da je višja koncentracija aldosterona neposredno povezana
z zmanjšano mobilizacijo proangiogenih CD34+ matičnih celic iz kostnega mozga (3). Zavora
sistema renin-angiotenzin-aldosteron bi torej prek povišanja števila proangiogenih matičnih
celic lahko privedla do izboljšane neoangiogeneze in delno popravila okvaro mikrocirkulacije
47

pri hipertenzivni bolezni srca. Pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem in okvarjenim
sistemom SDF-1, pa bi mikrocirkulacijo lahko izboljšali s presaditvijo CD34+ matičnih celic
neposredno v prizadeta območja miokarda.
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Slika 1. Prikaz scintigrafske slike (razdelka A in B) in elektroanatomske kartografije ( razdelka
C in D) pri bolnikih s srčnim popuščanjem in normalno koronarno angiografijo. Na scintigrafiji
je vidna motnja perfuzije v področju sprednje stene, na elektroanatomski kartografiji pa so vidna
območja hiberniranega miokarda, definiranega kot območja z ohranjeno viabilnostjo (unipolar
voltage, razdelek C) in oslabljeno krčljivostjo (linear shortening, razdelek D).
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DESNOSTRANSKO SRČNO POPUŠČANJE PRI HIPERTENZIVNI
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Sistemska arterijska hipertenzija in pljučna arterijska hipertenzija (PAH) nista v neposredni
povezavi, niti druga na drugo neposredno ne vplivata. Sistemska arterijska hipertenzija posredno vpliva na PAH, preko njenega škodljivega delovanja sprva na levi prekat in posledično
s časom tudi na desnega. PAH se razvije pri bolnikih s srčnim popuščanjem z ohranjenim
iztisnim deležem levega prekata (diastolno srčno popuščanje), pri bolnikih s sistoličnim
srčnim popuščanjem in pri bolnikih z mitralno regurgitacijo - v primeru dekompenziranega
hipertoničnega srca predvsem funkcionalno mitralno regurgitacijo. Zanimivo je, da je prav
slednja najbolj povezana s PAH pri bolnikih s srčnim popuščanjem z okrnjenim delovanjem
levega prekata (1). Pri teh bolnikih tudi diastolna disfunkcija, pomembneje kot sam iztisni
delež levega prekata vpliva na višino pljučne hiprtenzije.
Sicer pljučno hipertenzijo, ki je definirana kot srednji tlak v pljučni arterii več kot 25 mmHg,
razdelimo na 5 skupin: skupina 1 - bolniki s primarno pljučno hipertenzijo; skupina 2 - bolniki
s pljučno arterijsko hipertenzijo z boleznijo levega srca; skupina 3 - bolniki s pljučno arterijsko
hipertenzijo in boleznimi pljuč in/ali hipoksemijo; skupina 4 - bolniki s pljučno hipertenzijo
povezano s kronično trombembolično boleznijo in skupina 5 - v katero uvršamo vse ostale
bolnike, ki jih ne moremo uvrstiti v eno izmed prvih štirih skupin (2).
Pri bolnikih z boleznijo levega srca je vzrokov za nastanek PAH več. Pri bolnikih z boleznijo
levega srca pride do povečanja tlaka v levem prekatu ali povečanega polnilnega tlaka v levem
atriju. To sprva poveča tlak v v pljučnih venah, kasneje pa pride do še reverzibilnih funkcionalnih sprememb v pljučnem žilju. V kolikor povečan tlak vztraja, to privede do ireverzibilnih
morfoloških sprememb, ki jih karakterizira predvsem povečana sinteza in odlaganje kolagena
tipa IV, zadebelitev mišične stene, hipertrofija medije in nastajanje neointime (3). Vse to vodi k
povečanje pljučne žilne upornosti. Te strukturne spremembe vodijo k poškodbam endotelija,
kar povzroča neravnovesje med nastajanjem dušikovega oksida (NO) in endothelina-1 (ET-1),
ki sta glavna predstavnika vazoaktivnih snovi, ki urejajo vazorelaksacijo in vazokonstrikcijo v
pljučnem žilju.
V napredovali fazi pride do obremenitve desnega prekata, ki se temu sprva prilagodi s
hipertrofijo, kasneje pa se desni prekat razširi, pojavi se trikuspidalna insuficienca in odpoved
desnega prekata.
Pogostost PH pri bolnikih s srčnim popuščanjem, predvsem tistim z ohranjenim iztisnim
deležem levega prekata, ni natančno znana. V različnih raziskavah je bila pogostost PH med
50 in 80 %, tudi zaradi različnih kriterijev za določitev PH. Vsekakor pa je prognoza bolnikov s
srčnim popuščanjem in sočasno PH veliko slabša kot pri tistih brez PH.
Osnovna diagnostična metoda za ugotavljanje PH pri bolnikih s srčnim popuščanjem je ultrazvočna preiskava srca, s katero lahko precej natančno izmerimo sistolični pritistk v pljučni
arteriji. Vendar pa je zlati standard desnostranska kateterizacija, s katero lahko poleg sistol49

nega in diastolnega pritiska v pljučni arteriji tudi natančno izmerimo zagozditveni tlak v pljučni
cirkulaciji. Ta je namreč pomemben za izračun tanspulmonalnega gradienta, ki ga definira
razlika med srednjim tlakom v pljučni arteriji in zagozditvenim tlakom. Za bolnike s srčnim
popuščanjem je namreč značilno, da je v napredovali fazi bolezni transpulmonalni tlak večji
kot 15 mmHg in da je PH „out of proportion” zaradi nesorazmernega porasta srednjega tlaka v pljučni arteriji v primerjavi z zagozditvenim tlakom. Poleg natančnega merjenja tlakov v
pljučni arteriji nam desnostranska kateterizacija omogoča tudi testiranje reverzibilnosti PH z
različnimi vazoaktivnimi snovmi, predvsem NO.
V primerjavi z napredkom v zdravljenju primarne PH v zadnjih letih je napredek v zdravljenju
PH pri bolnikih s srčnim popuščanjem minimalen. Različna priporočila so glede tega zelo
skopa in razen obvladovanja arterijske hipertenzije in volumskega statusa (4), priporočajo le
še obvladovanje dejavnikov, ki bi lahko vodila k poslabšanju srčnega popuščanja (5). Priporočila Evropskega kardiološkega združenja (4) priporočajo le zdravljenje s klasičnimi zdravili za
zdravljenje srčnega popuščanja, od specifičnih ukrepov pa vstavitev podporne črpalke za levi
prekat in operativno popravo predvsem mitralne zaklopke. Na drugi strani specifična zdravila
za zdravljenje PH, ki so se dobro izkazala pri bolnikih s primarno pljučno hipertenzijo, odsvetujejo zaradi premalo raziskav in prevelikega tveganja v primerjavi s koristjo.
Zaenkrat zdravljenje takšnih bolnikov poteka le v kliničnih raziskavah. Domnevamo lahko, da
bi bilo takšno zdravljenje bolj učinkovito pri tistih bolnikih, pri katerih pride do zmanjšanja
pljučne žilne upornosti po terapiji z inhalacijskim NO, za kar pa je seveda potrebno opraviti
desnostransko kateterizacijo.
V raziskavah so se prostanoidi izkazali s pozitivnimi hemodinamskimi učinki z znižanjem tlakov
v pljučni cirkulaciji, ter tudi zagozditvenega tlaka in pljučne žilne upornosti (6). Prva večja
raziskava z epoprostenolom (FIRST), ki je najbolj preizkušen prostanoid, pa je pokazala, da je
preživetje bolnikov večje, v kolikor so bili zdravljeni s placebom, zato je bila raziskava predhodno zaključena (7). Enako se je zgodilo tudi z bosentanom, ki je predstavnik antagonistov
ET-1 receptorjev (8).
Siladanefil, kot predstavik inhibitorjev fosfodiesteraze-5, je pokazal pozitivne hemodinamske
učinke v pljučni cirkulaciji, poleg tega tudi ugodne učinke na ultrazvočne parametre, vendar pa
ni dolgoročnih preživetvenih raziskav, kar je vzrok, da ga ne moremo priporočati kot zdravilo
za zdravljenje PH pri bolnikih s srčnim popuščanjem (9).
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Uvod
Po svetu ima povišan krvni tlak več kot četrtina odraslih, s starostjo se pojavnost povečuje. Po
60. letu starosti ima povišan krvni tlak polovica ljudi. V Sloveniji imamo za natančnejšo oceno
več podatkov in sicer študija Euroaspire, Cindi in epidemiološka študija hipertenzije l.2009
vodena z našega oddelka s pomočjo sekcije za hipertenzijo. Vsaka izmed nijh ima določene
prednosti in določene pomanjkljivosti. Na osnovi vseh treh pa lahko zaključimo, da ima povišan krvni tlak v Sloveniji vsak drugi odrasel prebivalec, kar ocenjujemo na okoli 600.000 ljudi.
To je številka, nad katero se zamislimo in je potrebno, da ukrepamo. Naj pri tem pomagam
z določenimi dejstvi in navodili.
Ciljna vrednost
140/90 mmHg za večino ljudi in 130/80 mmHg za bolj ogrožene in sladkorne bolnike. Ob meritvah doma je ta vrednost 135/85 mmHg.1
Diagnostika
Začnemo z diagnostiko. Potrebna je natančna ocena krvnega tlaka, na osnovi katere temelji
nadaljnje zdravljenje. V ta namen največkrat uporabljamo avtomatske oscilometrične merilnike, ki pa morajo biti validirani in tudi kontrolirani. Vedno priporočamo nadlahtno manšeto
ustrezne velikosti. Spisek priporočenih aparatov najdete na naši spletni strani www.hipertenzija.org. Meritve v ambulanti ne zadoščajo, saj ima približno 20 % ljudi, ki so jim diagnosticirali hipertenzijo tako imenovano hipertenzijo bele halje. Približno enak odstotek pa je ljudi s
prikrito hipertenzijo, ki ima visok krvni tlak doma in nizkega v ambulanti. Najbolj zanesljiva
metoda je zato 24-urno neinvazivno merjenje krvnega tlaka, ki nam oceni krvni tlak tudi
ponoči. Velikokrat pa za omenjeno preiskavo nimamo možnosti, zato takrat priporočamo
samomeritev krvnega tlaka doma.
Na osnovi izmerjenih vrednosti sledi etiološka opredelitev hipertenzije. Večinoma gre za t.i
primarno ali esencialno arterijsko hipertenzijo. V majhnem odstotku pa govorimo o sekundarni hipertenziji; renovaskularni, renoparenhimski, endokrino povzročeni. Čeprav se slednja
oblika hipertenzije pojavlja redko, pa jo je pred začetkom zdravljenja nujno potrebno izključiti.
Vemo, da so posledice nezdravljene arterijske hipertenzije zelo usodne za človeka, vendar
pa se navadno pred razvojem končnih dogodkov razvijejo t. i. Subklinične okvare organov, ki
nakazujejo razvoj usodnih dogodkov. Zato moramo poleg ocene višine krvnega tlaka oceniti
tudi stopnjo okvare tarčnih organov. Nujno je oceniti mikroalbuminurijo, hipertrofijo levega
prekata in oceno očesenega ozadja. Skupaj z oceno kardiovaskularnega tveganja lahko na
osnovi tega nadaljujemo z odločitvijo o načinu in postopkih zdravljenja.
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Zdravljenje
Kako? Vedno najprej nefarmakološki ukrepi.
Ko pogledamo številke v naših ambulantnih kartonih, kjer je ob obisku pacienta vedno navedena tudi telesna teža, vidimo, da je znižanje telesne teže vedno povezano tudi z znižanjem
krvnega tlaka. Glede na slovenske in evropske smernice za zdravljenje krvnega tlaka je dokazano, da na znižanje krvnega tlaka vpliva najbolj:
• znižanje telesne teže,
• zmanjšanje vnosa alkohola na 20-30 g/dan za moške in 10-20 g/dan za ženske,
• povečanje fizične aktivnosti, predvsem aerobne in kot dodatek anaerobne, če je mogoče 30-45
min/dan,
• zmanjšanje vnosa soli na < 5 g/dan,
• povečano uživanje sadja in zelenjave in zmanjšanje vnosa maščob
• prenehanje kajenja.

Če smo sami že kdaj poskusili spremniti svoj način življenja, smo videli, kako težko je to doseči
in še težje obdržati, zato to uspe le redkim bolnikom. Z bolnikom se moramo o tem pogovoriti,
ga spodbujati in če vidimo, da ne bo uspeha, začnemo z medikamentoznim zdravljenjem, vendar
nikoli ne prenehamo spodbujati bolnika k boljšemu življenjskemu slogu, ki včasih lahko celo
normalizira krvni tlak ali nadomesti vsaj eno zdravilo.
Ko izčrpamo vse nefarmakološke ukrepe, sledi farmakološko zdravljenje. Glede na zadnje
slovenske2 in evropske smernice3 izbiramo med 5. skupinami zdravil, ki so med seboj enakovrede. To so ACE- inhibitorji, blokatorji angiotenzinskih receptorjev, kalcijevi antagonisti,
beta blokatorji in diuretki. Navadno eno zdravilo ne zadošča in moramo poseči po kombinacijskem zdravljenju. Načeloma lahko kombiniramo vsa zdravila med seboj, vendar moramo
biti zelo pazljivi ob kombinaciji verapamila in diltiazema kot predstavnika nedihidropiridinksih
blokatorjev in beta blokatorji. Če je le možno, se zaradi negativnega kronotropnega učinka tej
kombinaciji izognemo. Glede na veliko število zdravil, ki jih mora navadno uživati naš bolnik,
se zato velikokrat odločimo za fiksne kombinacije zdravil, ki zelo izboljšajo odzivnost našega
bolnika. Pri kombinacijskem zdravljenju se spomnimo tudi alfa blokatorjev in centralno delujočih zdravil ter na koncu minoksidila, ki ga moramo vedno kombinirati z beta blokatorjem in
diuretikom.
Ob izboru zdravil imamo pred seboj fiziološki profil posameznika, pridruženo bolezensko stanje posameznika in farmakološke zakonitosti delovanja posameznega zdravila. Uporabljamo
metabolno nevtralna zdravila in se skušamo izogniti uporabi večjih odmerkov diuretikov in
beta blokatorjev.
Moje osebno mnenje o izboru zdravila nabolje ponazarja mnenje prof. Messerlija, ki si ga lahko
ogledate v intervjuju na spletni strani European Heart Journal: http://www.oxfordjournals.
org/our_journals/eurheartj/ehjvideo.html
Navadno začnemo z blokatorjem renin-angiotenzinskega sistema, dodamo dolgo delujoči kalcijev antagonist in, če je potrebno, sledi dolgo delujoči diuretik. Ob tem ne smemo zanemariti
srčne frekvence. Če bo ta močno povišana, bo tudi krvni tlak neurejen. Uporabljamo selektivne beta blokatorje in želimo frekvenco znižati na 60-70/min. Kadar imamo obratno situacijo,
in je srčna frekvenca iz kakršnega koli razloga znižana pod 50/min, moramo najprej preučiti,
zakaj je temu tako, in najprej korigirati srčno frekvenco preden znižujemo krvni tlak.
V kolikor je le na voljo, skušamo vedno poseči po fiksni kombinacijski terapiji, ki izboljša odzivnost posameznika in ne pozabimo tudi možnost uporabe direktnih inhibitorjev renina.
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Hipertenzivna bolezen srca in zdravljenje hipertenzije
Definicija hipertenzivne bolezni je lahko zelo široka. Zagotovo sta hipertenzija in aortna stenoza vodilna vzroka pojava hipertofije levega prekata (HLP).4 Epidemiološki podatki kažejo na
močno vzročno povezanost hipertenzije in HLP.5 Že EKG nas lahko navede k diagnostiki HLP, ki
nam ga potrdi ultrazvočna preiskava srca. Zelo pomembno je, da HLP pravočasno odkrijemo
in bolnika tudi zdravimo. Kot tudi sicer pri zdravljenju arterijske hipertenzije je najpomembneje čimprej doseči ciljni krvni tlak, in je manj pomembno, kakšno zdravilo izberemo. Glede
na opravljene študije imajo največji učinek na znižanje HLP blokatorji angiotenzinskih receptorjev, ACE inhibitorji, kalcijevi antagonisti, sledijo diuretiki in beta blokatorji. 6 To bi bil tudi
vodeči vrstni red izbire zdravila, če imamo pred seboj hipertonika s pridruženo hipertenzivno
boleznijo srca.
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Uvod
Po definiciji govorimo o odporni hipertenziji, kadar krvni tlak vztraja nad ciljnimi vrednostmi
kljub dovolj dolgo trajajočem zdravljenju s kombinacijo primernih odmerkov vsaj treh antihipertenzijskih zdravil, in je eno od zdravil diuretik, ter upoštevanju nefarmakoloških ukrepov.
O odporni hipertenziji govorimo tudi, kadar ima bolnik urejen krvni tlak, a za doseganje ciljnih
vrednosti potrebuje 4 ali več antihipertenzijskih zdravil (1).
Prevalenca odporne hipertenzije ni znana, ocenjujejo, da v celotni populaciji hipertonikov znaša okoli 5 %, med bolniki s komplicirano hipertenzijo pa kar 30 %. Srčnožilna ogroženost
bolnikov z odporno hipertenzijo je zaradi dolgotrajno nenadzorovanega krvnega tlaka in posledične prizadetosti tarčnih organov povečana, z učinkovitim nadzorom krvnega tlaka pa jo
lahko pomembno zmanjšamo. Po ocenah 20 % bolnikov z odporno hipertenzijo tudi z večtirnim
antihipertenzijskim zdravljenjem ne uspemo zadovoljivo znižati krvnega tlaka.
Renalna denervacija
Perkutana kateterska transluminalna radiofrekvenčna ablacija ledvičnih arterij ali renalna
denervacija (RDN) je nova metoda za zdravljenje odporne arterijske hipertenzije, ki uspešno
vstopa v klinično prakso.
Povečana simpatična aktivnost ima pomembno vlogo pri razvoju in napredovanju odporne
hipertenzije. Z RDN zmanjšamo aktivnost eferentnega in aferentnega simpatičnega živčevja
ledvic, kar povzroči znižanje reninske aktivnosti, zmanjšanje resorpcije natrija in vode v tubulih, povečanje glomerulne filtracije in pretoka v ledvicah ter znižanje centralne simpatične
aktivnosti, vse to pa se odraža v znižanju krvnega tlaka.
Rezultati dosedanjih raziskav; Symplicity Clinical Trial Program, potrjujejo učinkovitost in varnost posega.
Symplicity HTN-1 je serija več pilotskih študij, v katero je bilo vključenih skupno 153 bolnikov
z odporno hipertenzijo iz 19 različnih centrov. Rezultati potrjujejo učinkovitost RDN, saj se je
povprečni krvni tlak 6 mesecev po posegu znižal za -22/-10 mm Hg. Učinek na znižanje krvnega tlaka (-31/-16 mm Hg) je bil pri skupini 34 bolnikov prisoten še po treh letih spremljanja
(2). Symplicity HTN-2 je multicentrična, prospektivna, randomizirana, kontrolirana raziskava,
v katero so vključili 106 bolnikov z odporno hipertenzijo. Skupini bolnikov, ki so jih zdravili
z antihipertenzijsko terapijo in RDN, se je krvni tlak 6 mesecev po posegu znižal za -32/-11
mm Hg, medtem ko je v kontrolni skupini, ki je prejemala le antihipertenzijska zdravila ostal
nespremenjen (+1/0 mm Hg). Režima antihipertenzijskega zdravljenja med spremljanjem pri
obeh skupinah niso spreminjali (3).
Poseg je varen, saj pri nobeni od navedenih raziskav niso zabeležili resnih neželenih učinkov
zaradi nepravilnosti v delovanju in/ali odpovedi uporabljenih katetrov in generatorja oziroma
samega posega. V šest mesečnem spremljanju z različnimi slikovnimi metodami niso ugotovili nobenih poškodb žilne stene (stenoze) na mestu, kjer je bila opravljena ablacija. Po RDN tudi
niso ugotavljali elektrolitskih motenj, ortostatske hipotenzije in upada ledvične funkcije (2, 3).
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RDN je minimalno invaziven poseg. Okrevanje je hitro.
Zaradi majhnega števila v raziskave vključenih bolnikov z odporno hipertenzijo, pri katerih
so opravili RDN in kratkotrajnega spremljanja le-teh, veliko vprašanj ostaja nerešenih. Dokončnejši odgovor glede učinkovitosti posega si obetamo od raziskave Symplicity HTN-3, ki
je v teku.
24-urno merjenje krvnega tlaka je bilo opravljeno na majhnem številu izbranih preiskovancev,
stopnja znižanja krvnega tlaka pa manjša kot pri meritvah krvnega tlaka v ambulanti ali doma.
Tako zaenkrat še ne vemo, kakšen je dejanski učinek RDN na višino krvnega tlaka v vsakdanjih
pogojih.
V času 3-letnega spremljanja bolnikov, ki so bili vključeni v Symplicity HTN-1, niso opazili
upadanja antihipertenzijskega učinka. Kako dolgotrajen je učinek RDN še ni znano, saj lahko
učinek zaradi regeneracije živcev povsem ali deloma izzveni.
Poseg so običajno opravili na obeh ledvičnih arterijah, podatkov o učinkih enostranske RDN ni.
Do sedaj posega (praviloma) niso opravili pri osebah s podvojenimi ali akcesornimi ledvičnimi
arterijami.
Testa, s katerim bi identificirali bolnike z odporno hipertenzijo, pri katerih se bo po posegu
krvni tlak znižal, še ni. Prav tako še ne razpolagamo s klinično uporabnim testom, s katerim
bi med posegom lahko ocenili uspešnost ablacije.
Doslej so RDN opravili le pri bolnikih s hudo odporno arterijsko hipertenzijo, podatkov o učinkih posega pri blažjih stopnjah hipertenzije ni. Prav tako še ni znano ali z RDN lahko preprečimo oz. zmanjšamo zbolevnost in umrljivost zaradi srčnožilnih bolezni.
V teku je več obetajočih raziskav, pri katerih preskušajo druge načine RDN in učinek le-te na
druga bolezenska stanja, pri katerih je aktivnost simpatičnega živčnega sistema povečana
(npr. srčno popuščanje, kronična ledvična bolezen).
Indikacije in merila za opravljanje renalne denervacije
Na podlagi trenutno razpoložljivih dokazov je RDN indicirana pri bolnikih s (hudo) na zdravljenje odporno arterijsko hipertenzijo, ki imajo kljub zdravljenju z najmanj tremi antihipertenzijskimi zdravili iz različnih skupin v ustreznih odmerkih, eno od zdravilo pa je diuretik, ambulantno izmerjen sistolični krvni tlak ≥ 160 mmHg oz. ≥ 150 mmHg, če ima bolnik tudi sladkorno
bolezen.
Bolnike mora oceniti in obravnavati ustrezen specialist za hipertenzijo v ustanovi z zadostnimi izkušnjami. Nedvoumno moramo potrditi, da ima bolnik odporno arterijsko hipertenzijo,
možnost psevdoodporne hipertenzije pa ovreči. Posebno pozornost je treba nameniti ugotavljanju morebitne nezadostne zavzetosti za zdravljenje. Visok krvni tlak je potrebno potrditi s
samomeritvami in 24-urnim merjenjem krvnega tlaka, in s tem izključiti možnost hipertenzije
bele halje, ki je zelo pogost vzrok psevdoodporne hipertenzije. Zatem se moramo usmeriti v
prepoznavanje in odpravljanje prisotnih vzrokov odpornosti na zdravljenje. Če kljub ustrezni
obravnavi, ne uspemo zadovoljivo znižati krvnega tlaka, razmislimo o možnosti zdravljenja
z RDN. Praktična priporočila za obravnavo teh bolnikov so navedena v tabeli 1. Pred RDN
moramo s CT ali MR angiografijo oceniti anatomijo ledvičnih arterij. Upoštevati moramo tudi
izključitvene kriterije, ki so navedeni v tabeli 1.
Načrtovani poseg opravimo le pri bolnikih, ki izpolnjujejo vse pogoje za RDN. Intervencijo naj
opravi intervencijski kardiolog ali radiolog, ki je usposobljen za poseg in reševanje morebitnih
zapletov, kot je npr. disekcija ledvične arterije.
Bolnikom je po opravljeni RDN potrebno zagotoviti ustrezno nadaljnje spremljanje.
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Zaključek
RDN je indicirana le pri bolnikih z odporno hipertenzijo, pri katerih z razpoložljivimi antihipertenzijskimi zdravili ne moremo nadzorovati krvnega tlaka in poseg iz ev. drugih razlogov ni
kontraindiciran. Pred posegom morajo biti druge možnosti zdravljenja arterijske hipertenzije
izčrpane, bolnik pa predstavljen konziliju specialistov v ustanovi z ustreznimi izkušnjami (zaenkrat na Kliničnem oddelku za hipertenzijo UKC Ljubljana).
Vedeti moramo, da večina bolnikov, tudi po uspešno opravljeni RDN potrebuje nadaljnje večtirno antihipertenzijsko zdravljenje.
Zaželeno je, da zdravnik, ki indicira RDN in zdravnik, ki opravi RDN ni ista oseba.
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Tabela 1. Kako ocenimo ali je bolnik z odporno hipertenzijo primeren za RDN – priporočila
Evropskega združenja za hipertenzijo
Prvi korak:
• izključitev navidezno (psevdo) odporne hipertenzije s 24-urnim merjenjem krvnega tlaka in samomeritvami krvnega tlaka
• izključitev sekundarne arterijske hipertenzije
• odkrivanje in ustrezno obravnavanje drugih vzrokov odpornosti na zdravljenje (obstruktivna apneja v
spanju, prekomerno uživanje soli, debelost, ukinitev zdravil, ki zvišujejo krvni tlak in/ali zmanjšujejo
učinek antihipertenzijskih zdravil)
Drugi korak:
• optimizacija antihipertenzijske terapije z uvedbo vsaj treh (še bolje štirih) zdravil iz različnih skupin
vključno z diuretikom in spironolaktonom ali eplerenonom, če je klinično sprejemljivo z ozirom na
ledvično funkcijo in koncentracijo kalija v serumu, ki jih bolnik dobro prenaša
• uspešnost zdravljenja je pred odločitvijo o RDN potrebno oceniti s 24-urnim merjenjem krvnega
tlaka
Tretji korak:
• ugotavljanje morebitnih kontraindikacij kot: prisotnost več glavnih ledvičnih arterij, premer glavne
ledvične arterije manj kot 4 mm, ali dolžina glavne ledvične arterije manj kot 20 mm, več kot 50 %
stenoza glavne ledvične arterije, predhodna angioplastika in/ali vstavitev žilne opornice v ledvično
arterijo, oGF manj kot 45 ml/min/1.73m2
• stabilen bolnik (poseg odložimo pri bolnikih, ki so nedavno utrpeli možgansko kap TIA-o, miokardni
infarkt ali so se zdravili zaradi nestabilne angine pektoris)
Četrti korak:
• poseg naj opravi usposobljen intervencijski kardiolog ali radiolog, ki je vešč reševanja morebitnih
zapletov kot je npr. disekcija ledvične arterije
• uporabiti je potrebno učinkovite in varne, v kliničnih raziskavah preizkušene aparature in postopke
• zagotoviti je treba ustrezno spremljanje bolnikov po posegu.
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Izvleček
Arterijska hipertenzija je najbolj pogosta motnja kardiovaskularnega sistema, atrijska fibrilacija pa najbolj pogosta aritmija v klinični praksi. Obe stanji se često pojavljata hkrati, prevalenca obeh pa strmo narašča s starostjo. Poznamo več dejavnikov tveganja in kliničnih stanj
za nastanek atrijske fibrilacije, vendar je glede na prevalenco arterijska hipertenzija še vedno
glavni dejavnik tveganja. Bolniki z atrijsko fibrilacijo imajo kar dvakrat večjo umrljivost kot tisti
brez nje, pri tretjini bolnikov z možgansko kapjo je prisotna atrijska fibrilacija. Enotne razlage
mehanizma nastanka atrijske fibrilacije še vedno ne poznamo. Cilj zdravljenja je zmanjšanje
simptomov in preprečevanje zapletov v zvezi z atrijsko fibrilacijo. Poznamo 2 temeljna pristopa k zdravljenju atrijske fibrilacije: antiaritmiki in katetrska ablacija. Medtem ko je katetrska
ablacija v samem začetku zdravljenja bolj učinkovita za vzdrževanje sinusnega ritma kot antiaritmiki, pa v daljšem časovnem obdobju prihaja do pomembnega števila ponovitev atrijske
fibrilacije kot tudi do tveganja za številne zaplete. Metaanalize randomiziranih raziskav niso
potrdile morebitnega ugodnega vpliva katetrske ablacije atrijske fibrilacije na preživetje.

KLJUČNE BESEDE: antiaritmiki, atrijska fibrilacija

Uvod
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša aritmija v klinični praksi. Prevalenca bolezni znaša
0,9 % in narašča s starostjo. Pri starosti 40 do 60 let tako znaša 2,3 %, nad 60 let pa že 5,9 %.
Ocenjujejo, da je v Evropi trenutno 4,5 miljona bolnikov z atrijsko fibrilacijo. Pomembno je, da
imajo bolniki z atrijsko fibrilacijo kar dvakrat večjo umrljivost kot tisti brez nje in da je kar pri
tretjini bolnikov z možgansko kapjo prisotna atrijska fibrilacija (1).
Eden največjih prispevkov k razumevanju atrijske fibrilacije v zadnjih letih je spoznanje, da
atrijska fibrilacija sama po sebi spremeni električne lastnosti miokarda na način, ki nadalje
omogoča ponavljanje in vzdrževanje aritmije. Proces so poimenovali remodeliranje. Osnovni dražljaj za remodeliranje kot posledico atrijske fibrilacije je hitra aktivacija preddvorov.
Identične spremembe lahko povzroči tudi hitra stimulacija preddvorov na živalskem modelu.
Mehanizem remodeliranja zajema spremembe v elektrofizioloških lastnostih, ki so posledica
spremenjenih ionskih tokov v celični membrani. Najpomembnejši je znižan pretok skozi Ca2+
kanale tipa L, ki skrajša dolžino trajanja akcijskega potenciala in onemogoča prilagoditev
akcijskega potenciala glede na srčno frekvenco. Remodeliranje preddvorov je verjetno vzrok
za številna opažanja v klinični praksi, ki jih nismo znali razložiti. Sem lahko prištevamo moteno
delovanje preddvorov po kardioverziji, neuspešno ohranjanje sinusnega ritma po prekinitvi
dolgotrajne atrijske fibrilacije in težavnejšo prekinitev, povezavo atrijske fibrilacije z drugimi
supraventrikularnimi tahiaritmijami in pogost prehod paroksizmalne oblike v kronično. Vsekakor je zgodnejši poskus prekinitve aritmije zaradi kasnejšega remodeliranja uspešnejši.
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Novejše raziskave na izoliranih človeških preddvorih kažejo, da atrijsko fibrilacijo lahko vzdržuje eno samo žarišče ali en sam depolarizacijski val in sicer z neenakomernim – fibrilacijskim – prevodom v ostale dele preddvorov. Poleg tega so s kartografijo srca ugotovili, da se
epikardni vzorci aktivacije razlikujejo od endokardnih. Torej je možno kroženje depolarizacije
tudi v steni preddvorov (2). Ob koncu lahko sklenemo, da še vedno ne poznamo enotne razlage
mehanizma nastanka atrijske fibrilacije.
EPIDEMIOLOGIJA
Arterijska hipertenzija zveča tveganje za nastanek AF za najmanj dvakrat. Dolgotrajna
arterijska hipertenzija, zlasti če ni urejena, privede do hipertrofije levega prekata, strukturnih
sprememb v preddvoru, heterogenosti v prevajanju impulzov in fibroze – vse to pa prispeva
k nastanku AF. Po drugi strani pa je hipertenzija pogosto prisotna pri bolnikih z AF (od 49-90
%), kar opažamo pri številnih kliničnih raziskavah o AF (3, 4). Podatki o prevalenci hipertenzije
pri kliničnih raziskavah o AF so prikazani na sliki 1. Hipertenzija je eden glavnih dejavnikov
za nastanek kronične bolezni ledvic, napredovanje le-te pa je močan napovedni dejavnik za
nastanek AF, ne glede na hipertrofijo levega prekata ali dilatacijo levega preddvora. AF je
najpogostejša aritmija pri bolnikih s srčnim popuščanjem in poslabšuje prognozo pri bolnikih
z NYHA III-IV. Nedavna meta-analiza 54000 bolnikov je pokazala pomembno povezavo med AF
in celokupno umrljivostjo (5).
Obstajata dve vrsti tveganja: tveganje za nastanek AF in tveganje zaradi AF. Zgodnja prepoznava dejavnikov tveganja za nastanek AF pripomore k oblikovanju preventivnih ukrepov, kar
še zlasti velja za bolnike z asimptomatsko AF. Obstaja več markerjev in spremenljivk, ki povečujejo tveganje za nastanek AF (tabela 1).
ZVRSTI AF IN OPREDELITEV TVEGANJA
Vsakega bolnika, ki se prvič pojavi z AF, imamo za bolnika s prvič razpoznano AF, ne glede na
čas trajanja aritmije ali navzočnost in stopnjo z AF povezanimi simptomi.
Paroksizmalna AF se prekinja sama, navadno v 48 urah. Čeprav se napadi AF lahko zavlečejo
na do 7 dni, je meja 48 ur klinično pomembna. Po tem času je namreč možnost spontane
konverzije majhna in moramo razmišljati o uvedbi antikoagulantnega zdravljenja.
Perzistentna AF je opredeljena kot epizoda AF trajanja več kot 7 dni ali pa tista AF, ki jo moramo prekiniti s kardioverzijo, bodisi z zdravili, bodisi s sunkom električnega toka enosmerne
napetosti (elektrokonverzijo).
Dolgotrajna perzistentna AF je trajala leto ali dlje, ko smo se odločili za strategijo ohranjanja
sinusnega ritma.
O permanentni AF govorimo takrat, ko sta se z aritmijo sprijaznila tako bolnik kot zdravnik.
Glede na to opredelitev posegov za ponovno vzpostavitev sinusnega ritma pri teh bolnikih ne
delamo. Če se za to vendarle odločimo, preimenujemo motnjo ritma v ‘dolgotrajno perzistentno AF’.
AF bistveno prispeva k nastanku možganske kapi in trombembolij. Ko se možganska kap
pojavi pri bolniku z AF, je tveganje za smrt in invalidnost ter vnovično kap večje kot pri drugih
vzrokih za možgansko kap. Tveganje za možgansko kap pri bolnikih z AF ni enakomerno razporejeno, zato predstavlja ključni del obravnave bolnikov z AF ravno opredelitev tveganja za
možgansko kap in tromboprofilaksa. Tveganje za možgansko kap in krvavitve opredelimo s
točkovnikoma CHA2DS2-VASc in HAS-BLED (6-8).
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NAČINI ZDRAVLJENJA ATRIJSKE FIBRILACIJE
Akutno umirjanje prekatne frekvence
Tabela 2 prikazuje zdravila za uravnavanje srčne frekvence. Stabilnim bolnikom lahko prekatno frekvenco upočasnimo s peroralnim dajanjem blokatorjev ß ali nehidropiridinskih kalcijevih antagonistov. Huje prizadetim bolnikom lahko hitro upočasnimo atrioventrikularno
prevajanje z i.v. aplikacijo verapamila ali metoprolola. Akutno zadostuje zmanjšanje frekvence
na 80-100 utripov na minuto. Nekaterim bolnikom (tistim s huje okrnjeno sistolično funkcijo
levega prekata) damo akutno amiodaron.
Konverzija ritma z zdravili
AF se pogosto prekine sama od sebe v prvih urah ali dneh. Konverzija z zdravili je manj uspešna kot z elektrokonverzijo. Flekainid in propafenon sta učinkovita za konverzijo AF kratkega
trajanja v sinusni ritem (še posebej, če traja AF < 24 h). Peroralno jemanje flekainida ali propafenona je tudi učinkovito (pristop ‘tableta v žepu’), s tem da smo učinkovitost in varnost preskusili v bolnišnici. Ibutilid in sotalol sta bolj učinkovita za konverzijo atrijske undulacije. Novo
zdravilo, vernakalant, je tudi učinkovito in ga lahko uporabimo pri bolnikih s strukturno srčno
boleznijo, a ne pri dekompenziranih bolnikih v funkcijskih razredih NYHA III in IV (6). Tabela 3
prikazuje priporočene odmerke in glavna opozorila za pogosto uporabljane antiaritmike.
PRIMERJAVA ZDRAVLJENJA S KATERSKO ABLACIJO IN Z ZDRAVILI (ANTIARITMIKI) –VPLIV
NA PREŽIVETJE
Velike randomizirane raziskave, ki so primerjale 2 strategiji zdravljenja AF z antiaritmiki (kontrola ritma ali nadzor frekvence) niso pokazale razlik v preživetju (9). Katetrska ablacija ima
boljšo učinkovitost in bi kljub nekaterim zapletom tako lahko pričakovali tudi ugoden vpliv
takšnega posega na preživetje. Metaanaliza randomiziranih raziskav (8 raziskav, 930 bolnikov)
tega ni potrdila (10).
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Tabela 1. Dejavniki tveganja, klinična stanja in markerji za nastanek AF

Dejavniki tveganja
starost
hipertenzija
sladkorna bolezen
debelost
metabolni sindrom
alkohol
kajenje
hipertrofija levega prekata
srčni infarkt
srčno popuščanje
apnea v spanju
ledvična disfunkcija
valvularna srčna bolezen
bolezni ščitnice

Markerji
zvečan tonus arterijske stene
povečanje levega preddvora
podaljšan interval PR
teža pri rojstvu
disperzija vala P
Hs-CRP
vnetni markerji
nevrohormoni
genetske spremembe
pulzni val

Tabela 2. Zdravila za uravnavanje frekvence

Betaadrenergični zaviralci
Metoprolol
Bisoprolol
Atenolol
Esmolol
Propranolol
Karvedilol
Nedihidropiridinski zaviralci
kalcijevih kanalčkov
Verapamil
Diltiazem
Glikozidi digitalisa
Digoskin
Digitoksin
Drugo
Amiodaron
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Parenteralni odmerek

Običajni peroralni vzdrževalni
odmerek

2,5 do 5 mg i.v. v bolusu v 2 min;
do 3 x
/
/
50 do 200 µg/kg/min i.v.
0,15 mg/kg i.v. v 1 min
/

100 – 200 mg (SR*) dnevno

0,0375 do 0,15 mg/kg i.v. v 2 min

40 mg /12 h do 360 mg (SR*)
dnevno
60 mg / 8 h do 360 mg (SR*)
dnevno

/

2,5 – 10 mg dnevno
25 – 200 mg dnevno
/
10 – 40 mg / 8 h
3,125 – 25 mg / 12 h

0,5 – 1 mg
0,4 – 0,6 mg

0,125 – 0,5 mg dnevno
0,05 – 0,1 mg dnevno

5 mg/kg v 1 h, nato 50 mg/h

100 – 200 mg dnevno

Tabela 3. Priporočeni odmerki in glavna opozorila za pogosto uporabljane antiaritmike

Zdravilo

Odmerek

Disopiramid

100 – 200 mg/8h

Flekainid
Flekainid XL

100 – 200 mg/12h
200 mg dnevno

Propafenon
150 – 300 mg/8h
Propafenon SR 225 – 425 mg/12h

Sotalol

80 – 160 mg/12h

Amiodaron

600 mg dnevno
4 tedne,
400 mg dnevno
4 tedne,
nato 200 mg
dnevno

Dronedaron

400 mg/12h

Glavne kontraindikacije in
previdnostni ukrepi

Spremembe v EKG, Zavora AV vozla
ki zahtevajo znižanje
odmerka ali ukinitev
Kontraindiciran pri srčnem QT interval > 500 ms Brez
popuščanju.
Previdnost pri sočasni
uporabi zdravil, ki
podaljšujejo QT interval.
Kontraindiciran pri očistku Podaljšanje trajanja Brez
QRS >25 % glede na
kreatinina < 50 mg/mL,
izhodišče
pri koronarni bolezni,
znižanem iztisnem deležu
levega prekata.
Previdnost pri prevodnih
motnjah.
Podaljšanje trajanja Blaga
Kontraindiciran pri
koronarni bolezni,
QRS >25 % glede na
znižanem iztisnem deležu izhodišče
levega prekata. Previdnost
pri prevodnih motnjah in
ledvični insuficienci.
Kontraindiciran pri znatni
hipertrofiji levega prekata,
pri srčnem popuščanju,
pri že prej podaljšanem QT
intervalu, pri hipokalemiji,
očistku kreatinina <50 mg/
mL.
Zmerno oslabljeno
ledvično delovanje terja
skrbno prilagoditev
odmerka.
Previdno pri sočasni
uporabi zdravil, ki
podaljšujejo QT interval,
pri srčnem popuščanju.
Znižati je potrebno odmerek
K vitaminskih antagonistov
in digitoksina/digoksina.
Kontraindiciran pri NYHA
III-IV ali nestabilnem
srčnem popuščanju, pri
sočasni uporabi zdravil, ki
podaljšujejo QT interval,
pri izrazirih zaviralcih CYP
3A4, pri očistku kreatinina
< 30 mg/mL.
Odmerek digitoksina/
digoksina je potrebno
znižati. Zvišane vrednosti
serumskega kreatinina za
10 – 20 µmol/L so pogoste
in ne odražajo slabše
ledvične funkcije.
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Slika 1. Prevalenca arterijske hipertenzije v raziskavah o atrijski fibrilaciji
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NEFARMAKOLOŠKI NAČINI ZDRAVLJENJA ATRIJSKE
FIBRILACIJE PRI ARTERIJSKI HIPERTENZIJI
Andrej Pernat

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

Atrijska fibrilacija je najpogostejša obstojna tahiaritmija pri odrasli populaciji. Prvič je bila
opisana že leta 1909. Incidenca atrijske fibrilacije je v stalnem naraščanju. Trenutno naj bi bila
njena prevalenca med splošno odraslo populacijo okoli 1 %. Samo v ZDA ima atrijsko fibrilacijo
2,2 milijona ljudi, podobno število pa tudi v Evropi. Hkrati se pojavnost atrijske fibrilacije skozi
čas vztrajno veča, tudi če odštejemo vpliv starajočega se prebivalstva. V nedavni raziskavi so
ugotovili, da se je pojavnost atrijske fibrilacije med leti 1980 in 2000 povečala za 13 %. Upoštevaje naraščajočo incidenco atrijske fibrilacije ocenjujejo, da naj bi se do leta 2050 samo v ZDA
število bolnikov z atrijsko fibrilacijo povečalo na preko 10 milijonov. Povsem mogoče je, da so
ocene celo prenizke, saj temeljijo na epidemioloških raziskavah, ki so vključevale bolnike z
ugotovljeno atrijsko fibrilacijo. Danes pa vemo, da je lahko skoraj tretjina, po nekaterih podatkih pa celo 45 % epizod atrijske fibrilacije klinično nemih in tako pri nekaterih ljudeh atrijske
fibrilacije ne zaznamo, če ne obiščejo zdravnika zaradi drugih vzrokov (1).

Kako sta povezani arterijska hipertenzija in atrijska fibrilacija?
Arterijska hipertenzija predstavlja najpogostejši dejavnik tveganja za pojav novo nastale atrijske fibrilacije. Tudi, če upoštevamo učinek starosti, je prisotnost arterijske hipertenzije v Framinghamski raziskavi povečala tveganje za nastanek atrijske fibrilacije za 70 do 80 %. Če so
bolniki hkrati imeli prisotno hipertrofijo levega prekata, se je tveganje za nastanek atrijske
fibrilacije povečalo za trikrat (1).
Glede na izsledke raziskav obstaja jasna povezava med arterijsko hipertenzijo in hipertrofijo
levega prekata in pojavom atrijske fibrilacije. Način, na katerega arterijska hipertenzija poveča nagnjenje k nastanku atrijske fibrilacije, ni povsem jasen, vendar obstaja nekaj možnih
mehanizmov, ki se pogosto prepletajo:
•

Aktivacija sistema renin/angiotenzin/aldosteron (RAAS), (2,3). Aktivacija sistema RAAS s
povečanimi vrednostmi angiotenzina II povzroči zaradi aktivacije angiotenzinskih receptorjev tipa 1 (AT1) poleg znanih fizioloških učinkov tudi hipertrofijo in fibrozo atrijskih miocitov ter proliferacijo fibroblastov. Strukturno preoblikovanje preddvorov, ki jih povzročijo
te spremembe pa je bilo povezano s povečano nagnjenostjo k nastanku atrijske fibrilacije.
V eksperimentalnih pogojih so dokazali, da lahko z zaviranjem učinkov angiotenzina II
zmanjšajo stopnjo fibroze v atrijskem tkivu in pojav atrijske fibrilacije. Povečane vrednosti
angiotenzina II naj bi delovale aritmogeno tudi zaradi sprememb v elektrofizioloških značilnostih atrijskih miocitov, ki naj bi bile posledica povečane koncentracije Ca++ v celicah.
Končno lahko aktivacija RAAS deluje proaritmogeno zaradi proinflamatornih učinkov angiotenzina II, ki so jih dokazali v eksperimentalnih razmerah. Povezava med vnetjem in
povečano incidenco atrijske fibrilacije je bila dokazana v več raziskavah.
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•

Učinki hemodinamičnih sprememb na atrije (4). Dokazana je bila povezava med pojavom
hipertrofije levega prekata ob arterijski hipertenziji in pojavljanjem atrijske fibrilacije.
Pravzaprav je diastiolična disfunkcija, ki pogosto spremlja hipertrofijo levega prekata,
tisti dejavnik, ki je izrazito močno povezan s pojavom atrijske fibrilacije. Mehanizem, preko katerega diastolična disfunkcija poveča nagnjenost k atrijski fibrilaciji, ni popolnoma
pojasnjen. Najverjetnejša razlaga je, da zaradi povečanih diastoličnih tlakov v prekatu
pride do tlačne obremenitve levega atrija, ki se razširi. Raztezanje in povečanje volumna
levega atrija pa je tisto, ki privede do sprememb v elektrofizioloških lastnostih levega
atrija na tak način, da se poveča možnost nastanka atrijske fibrilacije.

Zdravljenje atrijske fibrilacije z nefarmakološkimi metodami
Osnovna načela zdravljenja atrijske fibrilacije se pri hipertonikih v ničemer ne razlikujejo od
obravnave te aritmije pri katerem koli bolniku. Zdravljenje vsebuje dobro znane ukrepe, ki
vključujejo:
• prekinjanje napadov atrijske fibrilacije,
• preprečevanje ponovnih napadov atrijske fibrilacije,
• urejanje prekatne frekvence pri stalni atrijski fibrilaciji in
• preprečevanje trombemboličnih zapletov.
Za doseganje navedenih ciljev imamo na voljo farmakološke in nefarmakološke ukrepe.

Vrste nefarmakoloških načinov zdravljenja atrijske fibrilacije
V zadnjih letih so nefarmakološki načini zdravljenja dosegli velik napredek. S pomočjo teh
metod danes lahko dosežemo sinusni ritem tudi pri bolnikih s perzistentnimi oblikami atrijske
fibrilacije.
• Katetrska ablacija atrijske fibrilacije
Najmanj invazivna in tudi najbolj razširjena je metoda katetrske radiofrekvenčne ablacije. Ta
metoda temelji na spoznanjih, da se pri veliko bolnikih atrijska fibrilacija začenja zaradi proženja električnih impulzov v področju ustij pljučnih ven (5). Isti avtorji so nato vzpostavili temelje
sodobnega zdravljenja atrijske fibrilacije s poročilom, da lahko z električno izolacijo vtočišč
pljučnih ven preprečimo ponovitve napadov atrijske fibrilacije. Pri tej metodi skozi dimlje v levi
preddvor uvedemo posebne katetre in jih prislonimo na ustja pljučnih ven. Nato z ablacijskim
katetrom segrevamo tkivo z dovajanjem radiofrekvenčnega toka. Tako predel okoli vtočišč
pljučnih ven električno izoliramo. Ker v tem območju največkrat nastajajo električne depolarizacije, ki prožijo atrijsko fibrilacijo, s tem zamejimo prožilce in preprečimo ponovne napade. Tovrstna metoda zdravljenja je zelo uspešna pri paroksizmalnih in kratkih perzistentnih
oblikah atrijske fibrilacije, kjer lahko dosežemo 80-odstotno uspešnost (6). V UKC Ljubljana
opravimo trenutno med 75 in 100 tovrstnih posegov letno. Več raziskav je potrdilo, da je to
zdravljenje uspešnejše od antiaritmikov. Možnost ponovitve atrijske fibrilacije se v primerjavi
s farmakološkim zdravljenjem zmanjša do 65 % (7). Katetrska ablacija je tudi dokaj varna metoda. Možni zapleti so predvsem: hematom na vbodnem mestu, perikardni izliv in tamponada
perikarda ter ezofagealna fistula. Incidenca zapletov je manjša kot 1 % (6,7).
• Kirurške metode zdravljenja atrijske fibrilacije
Pri obstojnejših oblikah atrijske fibrilacije je potreben obsežnejši poseg, in v teh primerih
so uspehi katetrske radiofrekvenčne ablacije slabši. Pri bolnikih z dolgotrajno perzistentno
atrijsko fibrilacijo in povečanimi preddvori so včasih uspešnejše kirurške ali hibridne me64

tode ablacije. Originalna kirurška metoda po Coxu je bila sicer uspešna, vendar je zahtevna
in dolgotrajna, zato se v sedanjosti le še malo kje izvaja. Razvile so se novejše metode, kjer
kirurgi pri operacijah na odprtem srcu lahko hkrati opravijo še radiofrekvenčno ali krio ablacijo vtočišč pljučnih ven. Očitna pomanjkljivost teh metod je, da so zelo invazivne in zato pri
bolnikih, ki sicer ne potrebujejo operacije na srcu, niso sprejemljive. Z razvojem tehnologije so
se razvile manj invazivne kirurške metode, kjer torakotomija ni potrebna. Kirurgi izkoriščajo
možnost endoskopskih metod za prikaz struktur in dostop do srca z minimalnimi rezi v steno
prsnega koša (8). Ena takšnih metod je bila med prvimi v svetu izvedena tudi v UKC Ljubljana.
S to metodo lahko tudi pri bolnikih z dolgotrajno perzistentno atrijsko fibrilacijo dosežemo
sinusni ritem pri skoraj 80 % bolnikov (9).
• Kateri bolniki so kandidati za posamično metodo?
Ker so vsi nefarmakološki posegi kompleksni in dolgotrajni, je njihova težava omejena dosegljivost. Zato v UKC Ljubljana trenutno za katetrsko ablacijo sprejemamo bolnike s paroksizmalno in kratkotrajno perzistentno atrijsko fibrilacijo, ki še nimajo močno povečanega levega
preddvora (<5,5 cm prečno), in ki imajo kljub antiaritmikom pogoste in simptomatske napade.
Bolniki, ki imajo dolgotrajno perzistentno atrijsko fibrilacijo, ob kateri so izrazito simptomatski
ali fibrilacijo spremlja poslabšanje srčnega popuščanja, so kandidati za katero izmed kirurških metod.
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Atrijska fibrilacija je najpogostejša motnja srčnega ritma, zlasti pri starejših, saj jo doživi približno 10 % ljudi, ki so starejši od 80 let. Najresnejši zaplet atrijske fibrilacije je kardioembolična možganska kap. Dobro urejeno antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo zmanjša tveganje za možgansko kap za približno 2/3. Kljub temu, da smo v zadnjem času
pridobili nova, kvalitetna orodja za prepoznavo bolnikov z atrijsko fibrilacijo, ki potrebujejo
antikoagulacijsko zdravljenje (točkovnika CHADS2 in CHA2DS2-VASc), smo pri predpisovanju
le-tega bolnikom z atrijsko fibrilacijo še vedno preveč zadržani, saj ga predpišemo le slabi
polovici bolnikov, ki bi tako zdravljenje potrebovali.
Do nedavnega smo za antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo uporabljali
kumarine, zlasti v zadnjem letu pa smo pričeli tudi v Sloveniji uporabljati dve novi antikoagulacijski zdravili: dabigatran in rivaroksaban.

ZDRAVLJENJE S KUMARINI
Med slednjimi v Sloveniji uporabljamo predvsem varfarin, le pri manjši skupini bolnikov acenokumarol. Kumarini so antagonisti vitamina K in zavirajo nastajanje od tega vitamina odvisnih koagulacijskih faktorjev. Poln učinek razvijejo šele nekaj dni po začetku zdravljenja,
njihova razpolovna doba je dolga, tudi več kot 40 ur. Učinek kumarinov je nepredvidljiv in podvržen številnim interakcijam, zato ga moramo redno spremljati z določanjem INR (mednarodno umerjeno razmerje). Ravno zaradi potreb po pogostih kontrolah INR je zdravljenje s
kumarini za bolnike neprijetno in za marsikoga nedostopno. Ena najpomembnejših prednosti
novih antikoagulacijskih zdravil je, da bolniki ne potrebujejo rutinskih laboratorijskih kontrol.

NOVA ANTIKOAGULACIJSKA ZDRAVILA
Dabigatran
Dabigatran je neposredni zaviralec trombina. Zdravilo ima hiter začetek delovanja, saj maksimalni učinek doseže že po 1-3 urah. Razpolovni čas je pri večini bolnikov 14 ur, pri bolnikih
z ledvično insuficienco pa se lahko podaljša na 17 ur. 80 % zdravila se namreč izloči preko
ledvic.
Dabigatran so pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo preizkušali v dveh odmerkih: 2x110 mg in 2x150
mg. Odmerek 150 mg je bil v preprečevanju možganske kapi učinkovitejši kot varfarin, medtem ko je bilo tveganje za velike krvavitve enako kot ob varfarinu. Odmerek 110 mg pa je bil
enako učinkovit kot varfarin, vendar pa je povzročil manj velikih krvavitev kot varfarin (1).
Rivaroksaban
Rivaroksaban je neposredni inhibitor aktivnega faktorja X (Xa). Podobno kot dabigatran doseže
največji učinek že po 1-3 urah od zaužitja, razpolovni čas pa znaša 8-13 ur. Približno tretjina
zdravila se v aktivni obliki izloči skozi ledvice, preostali del pa se presnovi v jetrih.
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Rivaroksaban so preizkušali pri bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo in je bil v primerjavi
z varfarinom vsaj enako učinkovit in varen (2).

KATERO ZDRAVILO IZBRATI?
Če izbiramo med kumarini in novimi antikoagulacijskimi zdravili, je odgovor na to vprašanje
precej enostaven. Zaradi učinkovitosti in varnosti ter drugih ugodnih lastnosti se namreč pri
večini bolnikov z nevalvularno atrijsko fibrilacijo odločimo za eno od novih antikoagulacijskih
zdravil. Pri tem moramo upoštevati morebitne zadržke za zdravljenje s temi zdravili: ledvično
insuficienco (ocenjena glomerulna filtracija < 30 ml/min), jetrno okvaro (AST > 3x; bilirubin
>2x nad zgornjo referenčno mejo), nosečnost in dojenje. Previdnost je potrebna pri sočasni
uporabi močnih zaviralcev ali induktorjev glikoproteina P ali citokroma P-450 3A4, ki lahko
predstavljajo kontraindikacijo za zdravljenje z novimi antikoagulacijskimi zdravili. Praviloma
se za nova zdravila tudi ne odločamo pri bolnikih, ki potrebujejo sočasno dvotirno antiagregacijsko zdravljenje, saj so podatki o varnosti zdravljenja pri takih bolnikih omejeni. V primeru
omenjenih zadržkov se odločimo za zdravljenje s kumarini.
Pri bolnikih, ki že prejemajo kumarine, se za uvedbo novih antikoagulacijskih zdravil odločimo
le, če je njihov INR v terapevtskem območju manj kot 65 % časa. Bolniki, ki slabo sodelujejo
pri zdravljenju, niso dobri kandidati za nova antikoagulacijska zdravila.
Odgovora na vprašanje, katero od novih antikoagulacijskih zdravil je najbolje izbrati, pa v tem
trenutku ni mogoče dati, saj neposrednih primerjav med posameznimi zdravili ni. Zaradi pomembnih razlik v študijskih populacijah je posredne primerjave med obema zdraviloma potrebno previdno vrednotiti. Na podlagi doslej opravljenih tovrstnih analiz pa lahko sklepamo, da
so vsa nova antikoagulacijska zdravila učinkovita in vsaj zaenkrat ni konsistentnih rezultatov,
ki bi dajali prednost enemu ali drugemu zdravilu (3, 4). Katero od novih antikoagulacijskih
zdravil je najprimernejše za katero skupino bolnikov, bo verjetno pokazal šele čas.

Zaključek
Z novimi antikoagulacijskimi zdravili se je pomembno poenostavilo zdravljenje bolnikov z
atrijsko fibrilacijo. Predpišemo jih lahko veliki večini s to indikacijo in tako izboljšamo delež
ustrezno obravnavanih bolnikov. Zaradi varnosti zdravljenja pa moramo biti pri uporabi novih
antikoagulacijskih zdravil pozorni na sicer redke, a pomembne kontraindikacije. Zaenkrat ni
jasnih podatkov o tem, da bi se nova antikoagulacijska zdravila med sabo v učinkovitosti pomembno razlikovala, saj kaže, da v primerjavi z varfarinom vsi bolniki, zdravljeni z novimi antikoagulacijskimi zdravili, pridobijo na učinkovitosti in varnosti, predvsem pa z dosegljivostjo
in enostavnostjo zdravljenja.
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Uvod
Za preprečevanje možganske kapi in drugih tromboemboličnih zapletov večina bolnikov z
atrijsko fibrilacijo (AF) potrebuje antikoagulacijsko zdravljenje. Poleg zdravljenja z zaviralci
vitamina K – kumarini v zadnjem letu bolniki prejemajo tudi dve novi antikoagulacijski zdravili:
neposredni zaviralec trombina – dabigatran in neposredni zaviralec faktorja Xa – rivaroksaban. Za pravilno ukrepanje ob zapletih in skrbno pripravo bolnikov na invazivne posege je
ključno poznavanje značilnosti posameznih zdravil.

Ukrepi ob krvavitvi
Ob antikoagulacijskem zdravljenju utrpi veliko krvavitev 2-4 % bolnikov letno, najhujši zaplet antikoagulacijskega zdravjenja - možgansko krvavitev pa 0,1−0,6 % bolnikov letno. Ob
zdravljenju z novimi zdravili so bolj pogoste krvavitve iz prebavil, manj pa je intrakranialnih
krvavitev. Ker se nova antikoagulacijska zdravila izločajo pretežno preko ledvic (predvsem
dabigatran), je ob poslabšanju ledvične funkcije možno kopičenje zdravila in zvečana nagnjenost h krvavitvam (1-2).
Manjše krvavitve ob antikoagulacijskem zdravljenju so pogoste, običajno zahtevajo le krajšo
prekinitev ali prilagoditev intenzitete zdravljenja, vendar je potrebno poudariti, da so tudi ob
manjših krvavitvah potrebne preiskave za opredelitev vzroka krvavitve.
Bolniki zdravljeni s kumarini
Ob veliki krvavitvi prekinemo antikoagulacijsko zdravljenje, nadomeščamo tekočine in damo
ustrezne krvne pripravke (koncentrirani eritrocitrociti, polna kri, trombocitna plazma). Določimo INR (International Normalised Ratio – mednarodno umerjeno razmerje) in apliciramo vitamin K v odmerku 10 mg intravensko. Polni učinek lahko pričakujemo šele po 6-8 urah. Glede
na obsežnost in posledice krvavitve naj bolnik prejme še svežo zmrznjeno plazmo (20ml/kg)
ali bolj učinkovit koncentrat neaktiviranega protrombinskega kompleksa (Octaplex: 25E/kg).
Le ob življenjsko ogrožujoči in intrakranialni krvavitvi je indicirano zdravljenje z rekombinantnim faktorjem VII (90 mcg/kg).
Ob majhnih kravitvah je potrebna le kratkotrajna prekinitev ali prilagoditev odmerka glede
na izmerjene vrednosti INR. Visokim odmerkom vitamina K se izogibamo zaradi kasnejše rezistence na zdravljenje. Prav tako se izogibamo daljšim prekinitvam zdravljenja pri najbolj
ogroženih bolnikih (CHADS2 ≥5) (3).
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Bolniki zdravljeni z dabigatranom ali rivaroksabanom
Ob veliki krvavitvi prekinemo antikoagulacijsko zdravljenje, nadomeščamo tekočine in damo
ustezne krvne pripravke. Specifičnega antidota nimamo, zaradi kratke razplovne dobe pa lahko pričakujemo, da bo antikoagulacijski učinek po prekinitvi obeh zdravil hitro izzvenel. Pomemben je čas od zaužitja zdravila, uporaba morebitnih zdravil, ki povečujejo plazemsko koncentracijo zdravila in morebitne akutne bolezni ali poslabšanje kroničnih boleznih, predvsem
tistih, ki poslabšajo ledvično funkcijo. Ob krvavitvi določimo koagulacijske teste in sicer, ob
zdravljenju z dabigatranom aktivirani parcialni tromboplastinski čas (APTČ) in trombinski čas
(TČ), če je na razpolago pa še TČ s Hemoclotom, ob zdravljenju z rivaroksabanom pa protrombinski čas (ne INR), če je možno pa še anti−Xa za rivaroksaban. Podatkov o najboj učinkovitem
zdravljenju v primeru krvavitev je malo. V kolikor je od zaužitja preteklo manj kot 2−8 ur je
smiselna uporaba aktivnega oglja. Sveža zmrznjena plazma je verjetno malo ali neučinkovita.
Za nadomeščanje faktorjev strjevanja krvi se zaradi trombogenosti odločimo le pri življenjsko
ogrožujočih in intrakranialnih krvavitvah. Uporabimo koncentrat protrombinskega kompleksa
aktivirani (Feiba) ali neaktivirani (Octaplex): 25−50E/kg, izjemoma pa rekombinantni faktor VII
(90 mcg/kg). Pri bolnikih zdravljenih z dabigatranom lahko zdravilo učinkovito odstranimo s
hemodializo. Učinkovitost zdravljenja vselej spremljamo z ustreznimi koagulacijskimi testi (1,
4).
Ob majhnih krvavitvah opustimo naslednji odmerek dabigatrana ali rivaroksabana, opredelimo vzrok krvavitve in z zdravljenjem nadaljujemo, ko je krvavitev zaustavljena.

Ukrepi ob trombemboličnem dogodku
Kljub veliki učinkovitosti ob antikogulacijskem zdravljenju utrpi ishemično možgansko kap in
druge trombembolične zaplete 0,9-2,4 % bolnikov letno. Trombembolični dogodki so najpogosteje odraz opustitve, prekinitve ali premajhne intenzitete zdravljenja.
Bolniki zdravljeni s kumarini
Pri vseh bolnikih je potreben CT za izključitev možganske krvavitve. Pri bolnikih s sumom na
možgansko kap zdravljenje s kumarini prekinemo. Le pri bolnikih, ki so utrpeli TIA lahko z
zdravljenjem nadaljujemo, če je vrednost INR ustrezna. Pri bolnikih z ishemično možgansko
kapjo z antikoagulacijskim zdravljenjem nadaljujemo šele tedaj, ko ni več nevarnosti hemoragične transformacije, v primeru obsežne možganske kapi pa je pred ponovno uvedbo antikoagulacijskega zdravljenja potreben kontrolni CT glave. Antikoagulacijsko zdravljenje lahko
nadaljujemo s kumarini in zvečamo intenziteto zdravljenja ali pa predpišemo novo antikoagulacijsko zdravilo. Pri bolnikih, ki so po preboleli možganski kapi močno prizadeti in imajo slabo
prognozo, se za nadaljevanje antikoagulacijskega zdravljenja ne odločimo (5).
Bolniki zdravljeni z dabigatranom ali rivaroksabanom
Pri bolniku izključimo možganske krvavitve s CT glave. Pri bolnikih z ishemično možgansko
kapjo določimo za zdravilo ustrezne koagulacijske teste (opisani pri ukrepih ob krvavitvah).
Nevrolog se pri akutni možganski kapi ob ustreznem časovnem oknu lahko odloči za trombolitično zdravljenje, kadar so vrednosti vseh koagulacijskih testov normalne. Po preboleli
možganski kapi z antikoagulacijskim zdravljenjem nadaljujemo šele tedaj, ko ni več nevarnosti
hemoragične transformacije, oziroma pa opravljenem kontrolnem CT glave (1).
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Ukrepi ob posegih
Med antikoagulacijskim zdravljenjem, ki ga večina bolnikov z AF prejema dalj časa, je neredko
potrebna prekinitev zdravljenja zaradi invazivnih posegov. Priprava na poseg je odvisna od
vrste posega, nujnosti posega in tveganja za krvavitev ob posegu, pa tudi od tveganja za trombembolične zaplete ob opustitvi zdravljenja.
Majhne posege opravimo brez (kumarini) ali po kratkotrajni prekinitvi (nova antikoagulacijska)
zdravljenja. Med manjše posege uvrščamo: stomatološke posege, operacijo sive mrene,
oskrbe povrhnjih ran, punkcije bezgavk, kostnega mozga, plevralne in abdominalne punkcije
ter endoskopske preiskave.
Pri večjih posegih moramo antikoagulacijsko zdravljenje prekiniti za več dni. Posege razdelimo v dve skupini: v skupino z zmernim tveganjem za krvavitev sodijo: manjše abdominalne
in torakalne operacije, polipektomije in biopsije prebavnega trakta, punkcija velikih arterij in
sklepov in vstavitev srčnega vzpodbujevalnika/defibrilatorja; v skupino z velikim tveganjem za
krvavitev pa vse velike abdominalne in torakalne operacije, ortopedske operacije, nevrokirurške, urološke in srčnožilne operacije, operacije zaradi raka, punkcije in biopsije parenhimskih
organov in spinalna anestezija (6).
Bolniki zdravljeni s kumarini
Majhne posege opravimo brez prekinitve zdravljenja, ob INR 2,0−2,5. Pred večjimi posegi
zdravljenje s kumarini prekinemo vsaj 4−5 dni pred posegom. Posege z zmernim tveganjem
za krvavitev opravimo ob INR pod 1,5, posege z velikim tveganjem za krvavitev pa ob INR pod
1,3. V času prekinitve zdravljenja nadomestno zdravljenje s terapevtskimi odmerki nizkomolekularnega heparina pri večini bolnikov z AF ni potrebno, izjema so le zelo ogroženi bolniki
(CHADS2 ≥ 5, prve tri mesece po arterijski emboliji, bolniki s stenozo mitralne zaklopke), ali
pa tedaj, ko prekinitev zdravljenja s kumarini traja več kot 7−10 dni.
Kadar je potreben nujen kirurški poseg, delovanje kumarinov zavremo z vitaminom K, nato pa
glede na velikost in nujnost operacije lahko uporabimo še podobne ukrepe kot ob veliki krvavitvi: sveža zmrznjena plazma, protrombinski kompleks, itd.
Bolniki zdravljeni z dabigatranom ali rivaroksabanom
Pred majhnimi posegi naj od zaužitja zadnjega odmerka dabigatrana ali rivaroksabana preteče vsaj 12−18 ur, zdravilo naj bolnik ponovno vzame 12−18 ur po posegu. Tako bo bolnik
praviloma opustil 1−2 odmerka zdravila. Pred večjimi posegi je čas prekinitve odvisen od vrste
posega in bolnikove ledvične funkcije (tabela 1,2). Na dan posega opravimo za zdravilo ustrezne koagulacijske teste. Poseg lahko izvedemo le, če so vse vrednosti koagulacijskih testov
normalne (1).
AK zdravilo

oGFml/min

Ukinitev pred posegom

Dabigatran

> 50
30 – 50
> 50
30 – 50

≥ 24 ur
≥ 48 ur
≥ 24 ur
≥ 48 ur

Rivaroksaban

Ponovna uvedba po
posegu
≥ 24 ur
≥ 24 ur
≥ 24 ur
≥ 24 ur

Tabela 1. Priprava bolnika na poseg z zmernim tveganjem za krvavitev:
oGF- ocena glomerulne filtracije
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AK zdravilo

oGFml/min

Ukinitev pred posegom

Dabigatran

> 50
30 – 50
> 50
30 – 50

≥ 24 ur
≥ 48 ur
≥ 24 ur
≥ 48 ur

Rivaroksaban

Ponovna uvedba po
posegu
≥ 24 ur
≥ 24 ur
≥ 24 ur
≥ 24 ur

Tabela 2. Priprava bolnika na poseg z velikim tveganjem za krvavitev:
oGF- ocena glomerulne filtracije

Ob nujnih posegih naj bodo ukrepi podobni kot ob velikih krvavitvah, čas posega pa odvisen od
rezultatov koagulacijskih testov in od nujnosti posega.

Zaključek
Pri bolnikih z AF, ki prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje, bodisi kumarine ali pa nova antikoagulacijska zdravila, je ob pripravi bolnika na posege in ob zapletih zdravljenja ključno
poznavanje značilnosti posameznega zdavila, kot tudi značilnosti bolnika, ki vplivajo tako na
tveganje za krvavitev kot na tveganje za trombembolične zaplete.
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Uvod
Pogostnost hkratne okvare srca in ledvic se povečuje zaradi naraščujoče prevalence bolezni,
ki hkrati okvarijo oba organska sistema - arterijska hiperteznija (AH), sladkorna bolezen (SB)
in staranja prebivalstva. Poleg tega lahko akutna ali kronična okvara enega organa okvari
drugega. Zato lahko govorimo o kardiorenalnem sindromu (KRS), kjer je zdravljenje arterijske
hipertenzije eden od temeljev kronične obravnave teh bolnikov.
Kardiorenalni sindrom
Ledvični bolniki imajo pogosto pridruženo bolezen srca in žil. Z izrazom KRS v širšem smislu označujemo bolezenska dogajanja, kjer primarna motnja v delovanju enega organskega
sistema neugodno vpliva in okvari delovanje drugega. KRS lahko razdelimo na 5 podtipov.1
Razdelitev prikazujemo v tabeli 1. Izraz KRS večinoma uporabljamo v ožjem smislu, kjer se
nanaša na akutno poslabšanje ledvičnega delovanja, ki nastane zaradi akutnega ali subakutnega poslabšanja srčne bolezni (t.j. KRS tip 1). Predvsem so zanj ogroženi bolniki s KLB.
Drugi napovedni dejavniki so še: anamneza predhodnega srčnega popuščanja, SB in povečan
krvni tlak ob sprejemu. Večinoma se ledvično delovanje poslabšuje v prvih dneh bolnišničnega
zdravljenja, zato velja, da bolnika strožje laboratorijsko nadzorujemo predvsem v prvem tednu
zdravljenja poslabšanja srčnega popuščanja.
Čeprav je ledvična hipoperfuzija pri poslabšanju srčnega popuščanja možen vzrok poslabšanja ledvičnega delovanja, v večini primerov ni tako. Poslabšanje ledvičnega delovanja je
prisotno tudi pri bolnikih brez znakov hipoperfuzije in z zvečanim krvnim tlakom. To je posledica ledvične venske kongestije, ki je najpomembnejši vzrok okvare ledvičnega delovanja pri
bolnikih s srčnim popuščanjem. Zato pogosto dosežemo izboljšanje ledvičnega delovanja po
uspešnem zmanjšanju hipervolemije.
Kardiorenalni sindrom (KRS)
tip I: akutno poslabšanje srčnega delovanja vodi v
akutno ledvično okvaro
tip II: kronično srčno popuščanje vodi v kronično
napredujočo okvaro ledvic
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Patofiziološki mehanizmi
ledvična venska kongestija, ledvična hipoperfuzija

kronična ledvična venska kongestija, subklinično
vnetje, pospešena ateroskleroza in ateroembolizmi,
endotelijska disfunkcija
tip III: (akutni reno-kardialni sindrom): akutno
padec GFR, hipervolemija, hipertenzija, aktivacija
primarno poslabšanje ledvičnega delovanja vodi
simpatika in renin-angiotenzinskega sistema,
v akutno okvaro srca (srčno popuščanje, aritmije,
elektrolitne in acidobazne motnje, humoralni
dejavniki (aktivacija monocitov in endotelija,
ishemija)
izločanje citokinov)
tip IV (kronični reno-kardialni sindrom): KLB prispeva hipervolemija, renoparenhimska
k bolezni srca in/ali ožilja
arterijska hipertenzija, renalna anemija,
hiperhomocisteinemija, ADMA, oksidativni
stres in AGE: pospešena ateroskleroza,
podhranjenost, kronično vnetje, hiperfosfatemija,
hiperparatiroidizem, kalcifikacija srca in žil,
zvečana togost žil in povečana hitrost pulznega vala,
uremični toksini

Tip V (sekundarni kardio-renalni sindrom): okvara
Hipoksija, hipotenzija, hipertenzija, oksidativni
srca in ledvic sta posledica primarnega sistemskega stres, vnetje, nevro-humoralna aktivacija, aktivacija
obolenja
simpatika, primeri: sepsa, arterijska hipertenzija,
sladkorna bolezen, sistemski lupus eritematozus

Tabela 1. Pregled razdelitve KRS, modificirano po literaturi 1
GFR-hitrost glomerulne filtracije, ADMA – asimetrični di-metil arginin, AGE – napredovali produkti neencimske glikacije, KLB – kronična ledvična bolezen

V diferencialni diagnozi poslabšanja ledvičnega delovanja se ravnamo po načelu izključevanja
prerenalne, porenalne in intrinzične ledvične okvare. Med intrinzičnimi okvarami so najpogostejše: okužba zgornjih sečil, direktna nefrotoksičnost zdravil in tudi alergijski intersticijski
nefritis ter pri bolnikih z invazivnimi posegi ateroembolična ledvična bolezen in kontrastna
nefropatija.
Pri zdravljenju bolnika, ki se mu ob obravnavi srčnega popuščanja poslabšuje ledvično delovanje moramo pozorno pregledati zdravila, ki jih prejema ter prekiniti zdravljenje z nefrotoksičnimi zdravili (predvsem so pomembni nesteroidni antirevmatiki). Zdravljenje srčnega
popuščanja z zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEi) je široko sprejeto, vendar ta zdravila
pomembno vplivajo na ledvično hemodinamiko. Povzročijo predvsem dilatacijo eferentne arteriole in zmanjšajo tlak v glomerulu, zato motijo ključno ledvično prilagoditev na zmanjšanje
ledvičnega krvnega pretoka. Svetujemo prehodno prekinitev zdravljenja z ACEi ali blokatorji
angiotenzinskih receptorjev (ARB), če slabšanje ledvičnega delovanja napreduje.
Poseben problem je odprava kongestije. Če kontinuirano intravensko dajanje diuretika ni uspešno, je potrebna izventelesna ultrafiltracija. Zanimivo je, da so nekatere raziskave pokazale boljše učinke izventelesne ultrafiltracije kot diuretikov, predvsem v smislu boljše dolgoročne telesne sposobnosti bolnikov, krajše hospitalizacije in manjše pogostosti ponovnih
hospitalizacij. Ker je izventelesna ultrafiltracija dražja, invazivnejša in zahtevnejša metoda kot
zdravljenje z diuretiki, je trenutno še ni možno priporočiti za rutinsko uporabo namesto diuretikov pri kongestivnem srčnem popuščanju. Potrebna je takrat, ko so diuretiki neučinkoviti. Od
specifičnih zdravil za izboljšanje KRS je potrebno omeniti nesiritid (sintetični humani natriuretični peptid tipa B), antagoniste vazopresinskih receptorjev V2 in antagoniste adenozinskih
receptorjev. Zaenkrat so ta zdravila še v fazi preizkušanja.
Renoparenhimska arterijska hipertenzija
Poleg dejstva, da AH sama povzroča ledvične okvare in KLB (hipertenzijska nefroangioskleroza), velja tudi obratno: ledvična bolezen (akutna ali kronična) povzroča AH. To je ena najpogostejših sekundarnih oblik AH in jo imenujemo renoparenhimska AH. Mehanizmi njenega
nastanka so naslednji: (i) prebitek soli in vode z nastankom hipervolemije, ki je vse močnejša,
bolj ko napreduje ledvična bolezen; (ii) aktivacija sistema renin-angiotenzin-aldosteron zaradi
različnih vzrokov; (iii) pri KLB je povečan tonus simpatika - signali, ki prožijo to neugodno
bolezensko prilagoditev izvirajo iz samih ledvic, centralno povečuje aktivnost simpatika tudi
angiotenzin II; (iv) togost žil - zaradi togih žil prihaja do hitrejšega pulznega vala, hitrejših
odbojev zgodnjih delov tlačnega sistoličnega vala na razcepiščih arterij nazaj proti srcu, ki se
nato seštevajo z anterogradnimi kasnejšimi deli sistoličnega vala in ustvarjajo skupaj povečan
centralni sistolični krvni tlak in manjši centralni diastolični krvni tlak. Poznavanje etiologije in
mehanizmov AH pri KLB je koristno za optimalno uporabo antihipertenzijskih zdravil.
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Zdravljenje arterijske hipertenzije pri KLB
Nevarnost za napredovanje hipertenzijske ledvične in srčne bolezni je povezana z urejenostjo
krvnega tlaka. Zato je zdravljenje AH osnova obravnave teh bolnikov. (2) Pri bolnikih s KLB
in AH svetujemo ciljni krvni tlak manjši kot 140 mmHg sistolni in 90 mmHg diastolni. Če je
prisotna mikroalbuminurija ali proteinurija, je ciljni krvni tlak manjši kot 130 mmHg sistolni
in 80mm Hg diastolni. Pri teh bolnikih svetujemo uporabo ACEi ali ARB. Med nefarmakološkimi ukrepi je pri KLB še posebej pomembna omejitev soli , saj poleg neodvisnega učinka
na zmanjšanje krvnega tlaka zmanjšuje proteinurijo in povečuje renoprotektivni učinek ACEi.
Z izjemo uporabe ACEi in ARB pri bolnikih s proteinurično obliko KLB, ni trdnih dokazov za
preferenčni izbor katerega od antihipertenzivnih zdravil pri KLB. Vseeno moramo opozoriti na
izkustveno in patofiziološko utemeljen nasvet za uporabo diuretikov, vsaj pri bolj napredovali
stopnji KLB (stopnje 3, 4 in 5).
Odpornost na diuretike
Slabše ko je delovanje ledvic, vse bolj prebitek soli in vode prispeva k arterijski hipertenziji.
Poleg zaviralcev renin-angiotenzinskega sistema imajo zato diuretiki (in omejitev soli v prehrani) najpomembnejše mesto pri urejanju krvnega tlaka pri hipertenzijski ledvični in srčni
bolezni, še posebej to velja pri napredovalih stopnjah KLB (stopnji 4 in 5). Čeprav pri teh napredovalih stopnjah KLB tiazidi in sorodni diuretiki distalnega tubula obdržijo nekaj antihipertenzivnega učinka, je potrebno zaradi boljšega izplavljanja soli, vode in kalija preiti na diuretike
zanke. Še posebej je to pomembno pri bolniku z edemi. Pri začetnih stopnjah KLB so tiazidi in
njim sorodni diuretiki (klortalidon, indapamid) dobro učinkoviti in jih večinoma uporabljamo
pred diuretiki zanke. Njihova prednost je tudi v tem, da so pogosto vključeni v kombinirane
preparate.
Če prehod na močnejše diuretike zanke ne premaga odpornosti na diuretično zdravljenje, je
potrebno presoditi, ali dajemo diuretik dovolj pogosto. Furosemid ima kratko delovanje in njegov učinek po peroralnem odmerku izzveni v 6-ih urah. Odpornim bolnikom ga je potrebno
dajati dvakrat dnevno, v bolnišnici pa se poslužujemo kontinuirane infuzije. Dajanje diuretika
vsak drugi ali tretji dan ni smiselno. Ukinitev nesteroidnih antirevmatikov izboljša odzivnost
na diuretik. Tak učinek ima tudi zmanjšanje hiperurikemije in odprava acidoze. (3) Če ti ukrepi
ne pomagajo, lahko diuretiku zanke dodamo distalno delujoč diuretik (npr. klortalidon ali tiazid v kombiniranem preparatu). V teh primerih je potrebno bolnika skrbno slediti in napraviti
obdobne laboratorijske kontrole dušičnih retentov in elektrolitov. Pri uporabi spironolaktona
lahko uporabimo tri terapevtske možnosti za zmanjšanje hiperkaliemije. Cilj teh ukrepov je
zmanjšati koncentracijo kalija v varno območje, da bi bolnik lahko še naprej prejemal spironolakton ali eplerenon. Prva možnost je uporaba diuretika zanke, ki poveča izločanje kalija.
Druga možnost je predpis diete z malo kalija. Tretji korak pa je odprava metabolne acidoze, ki
jo lahko imajo bolniki s KLB (predpišemo natrijev hidrogenkarbonat).
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Namesto sklepa - napotki za prakso
•
•

•

•

Ledvična venska kongestija je glavni dejavnik poslabšanja ledvičnega delovanja pri srčnem popuščanju.
Posebej skrbno moramo preveriti zdravila, ki jih bolnik prejema in ukiniti nesteroidne
antirevmatike ter tudi vsaj začasno prekiniti ACEi, če je slabšanje ledvičnega delovanja
napredujoče.
Zaviralci renin-angiotenzinskega sistema in diuretiki naj bodo prva izbira pri hipertenzijski ledvični in srčni bolezni, od nefarmakoloških ukrepov pa omejitev zaužite soli na 5-6
g dnevno.
Odprava acidoze, hiperurikemije, ukinitev nesteroidnega antirevmatika, dajanje diuretika
zanke dvakrat dnevno in dodajanje distalno delujočih diuretikov so osnovni ukrepi za premagovanje odpornosti na diuretik.

Literatura
1. Ronco C, Haapio M, House AA, Anavekar N, Bellomo R. Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 1527–39.
2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 337–414.
3. Wilcox CS. New Insights into Diuretic Use in Patients with Chronic Renal Disease. J Am Soc Nephrol 2002; 13:
798–805.

75

POGLED ENDOKRINOLOGA: KAJ SE LAHKO SKRIVA ZA
ARTERIJSKO HIPERTENZIJO?
Tomaž Kocjan, Mojca Jensterle Sever

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in
presnovne bolezni,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Če zdravnik prepozna endokrino bolezen kot sekundarni vzrok povišanega krvnega tlaka, ima
edinstveno priložnost, da bolnika z operacijo dokončno ozdravi ali pa mu vsaj omogoči usmerjeno in zelo učinkovito zdravljenje z zdravili. Ogledali si bomo, kdaj in kako iskati primarni
aldosteronizem in feokromocitom, kjer je povišan krvni tlak v ospredju klinične slike, medtem
ko pri hipertonikih s Cushingovim sindromom, akromegalijo, hipotirozo, hipertirozo in primarnim hiperparatiroidizmom večinoma prevladujejo drugi simptomi in znaki.

Primarni aldosteronizem
Primarni aldosteronizem (PA) je skupina bolezni z avtonomnim izločanjem aldosterona, ki ga
ni moč zavreti z obremenitvijo s soljo. To vodi do okvare srčnožilnega sistema, zavore izločanja
renina, povišanja krvnega tlaka, zadrževanja Na+ in izgubljanja K+, kar lahko sčasoma pripelje do hipokaliemije. PA je pogosto posledica adenoma ali enostranske oziroma obojestranske
hiperplazije nadledvičnic, redke so dedne oblike. Raziskave kažejo, da je PA verjetno najpogostejša oblika sekundarne arterijske hipertenzije, ki jo ima 5 do 10 % hipertonikov. Le manjši
del (9 do 37 %) teh bolnikov ima tudi hipokaliemijo. PA ni pomemben le zaradi visoke prevalence, pač pa tudi zaradi tega, ker imajo ti bolniki višjo zbolevnost in umrljivost zaradi srčnožilnih
bolezni ter hitrejši razvoj ledvične okvare kot njihovi vrstniki z enako hudo esencialno arterijsko hipertenzijo, na voljo pa je usmerjeno zdravljenje (1, 2).
Najbolj zanesljiva presejalna metoda za iskanje bolnikov s PA je določanje razmerja med plazemskim aldosteronom (nmol/l) in plazemsko reninsko aktivnostjo (PRA, μg/l/h) pri bolnikih
z arterijsko hipertenzijo, ki imajo relativno visoko prevalenco PA (navedena v oklepaju). To so
bolniki z arterijsko hipertenzijo 2. ali 3. stopnje (8 % oz. 13 %), bolniki z rezistentno arterijsko
hipertenzijo (17 do 23 %), bolniki z arterijsko hipertenzijo in spontano hipokaliemijo ali hipokaliemijo po zdravljenju z diuretiki (prevalenca ni znana, PA bolj pogost), bolniki z arterijsko
hipertenzijo in incidentalomom nadledvičnice (približno 2 %), bolniki z arterijsko hipertenzijo
in družinsko anamnezo zgodnje arterijske hipertenzije ali CVI v mladosti (< 40 let) in najbližji
sorodniki bolnikov s PA, ki imajo arterijsko hipertenzijo.
Razmerje aldosteron/PRA (angl.: aldosterone to renin ratio; ARR) je le začetni test in ga vedno,
kadar smo v dvomih, ponovimo. Pred odvzemom krvi moramo korigirati morebitno hipokaliemijo. Bolniki vsaj štiri tedne pred tem ne smejo jemati antagonistov mineralokortikoidnih receptorjev (AMR) spironolaktona in eplerenona. Vnosa soli jim ne omejujemo. Odvzem vzorcev
krvi opravimo pri bolniku, ki je bil pred tem že vsaj dve uri pokonci, torej običajno okrog 10. ure
dopoldan po 10-minutnem počitku v sedečem položaju.
Če uporabljamo naše enote, na PA posumimo, ko znaša ARR več kot 1. Bolj sumljivo za PA je,
če je sočasno povišana tudi koncentracija plazemskega aldosterona (v našem laboratoriju >
0,44 nmol/l), opisani pa so tudi številni primeri PA že z vrednostmi aldosterona več kot 0,25
nmol/l. Bolnika s pozitivnim presejalnim testom na PA napotimo k endokrinologu. Do zaključene diagnostike AMR ne uvajamo (1).
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Endokrinolog bo z dodatnim testiranjem potrdil avtonomnost izločanja aldosterona, vse bolnike z dokazanim PA napotil na CT ali MR nadledvičnic, kandidate za operativno zdravljenje
pa še na selektivno kateterizacijo nadledvičnih ven za dokaz enostranskega avtonomnega izločanja aldosterona. Če gre za enostransko bolezen, svetujemo enostransko laparoskopsko
adrenalektomijo, ki pomeni normotenzijo v 30 do 60 %, vedno pa izboljša urejenost krvnega
tlaka. Dolgoročno je operacija cenejša možnost kot doživljenjsko zdravljenje z zdravili. Kadar
bolnik operacije ne želi ali gre za obojestransko hiperplazijo nadledvičnic, ga zdravimo z AMR,
ki je učinkovito zdravilo za znižanje krvnega tlaka pri teh bolnikih, poleg tega pa jim nudi še
dodatno od višine krvnega tlaka neodvisno zaščito tarčnih organov. Cilja zdravljenja sta normokaliemija in normotenzija (1, 2).

Feokromocitom
Feokromocitom sintetizira, shranjuje, presnavlja in izloča kateholamine (adrenalin, noradrenalin), ki so odgovorni za tipično klinično sliko. Gre za redek tumor z letno incidenco 2 do 8
primerov na milijon prebivalcev in ocenjeno prevalenco približno 0,1 %. Verjetno ga ima 0,2 %
do 0,6 % hipertonikov. Običajno zraste iz celic sredice nadledvične žleze (85 %), lahko pa tudi
iz celic simpatičnega živčevja oz. ganglijev (15 %, paragangliom ali ekstraadrenalni feokromocitom). Večinoma je sporadičen (<80 %), lahko pa tudi v sklopu različnih dednih sindromov (>20
%), kot so multipla endokrina neoplazija (MEN) tip 2A ali 2B, nevrofibromatoza tip 1, sindrom
von Hippel-Lindau, različni familiarni sindromi z mutacijami gena za sukcinatno dehidrogenazo. V različnih raziskavah so ugotovili, da je okrog 10 % feokromocitomov malignih.
Pri dobri polovici bolnikov s feokromocitomom se zaradi nekontroliranega izločanja kateholaminov iz tumorja pojavljajo nenadni napadi zelo zvišanega krvnega tlaka (hipertenzivne krize).
Klasično sliko takšnega napada si lahko zapomnimo po pravilu 5 P: »Pressure« – krvni tlak,
»Pain« – glavobol, »Palpitations« – palpitacije, »Perspiration« – znojenje in »Pallor« – bledica. Pri veliki večini ostalih bolnikov (90 %) je krvni tlak stalno povišan in težko obvladljiv.
Značilna sta tudi ortostatska hipotenzija in izmenjevanje epizod zvišanega in nizkega krvnega
tlaka. Glavobol se pojavlja pri 90 % bolnikov in je lahko podoben tenzijskemu. Prekomerno
znojenje (60 - 70 % bolnikov) je prisotno predvsem na trupu. Bledica (25 %) je bistveno pogostejša od rdečice (10 %). Tahiaritmije so prisotne pri dobri tretjini bolnikov in sestavljajo
skupaj z glavobolom in znojenjem tipični klinični trias, ki mora pri hipertoniku takoj vzpodbuditi sum na feokromocitom. Hude epizode anksioznosti, nervoze in panike se pojavljajo pri
tretjini bolnikov, še pogosteje pa ti hujšajo, imajo težave z vidom in utrujenostjo (40-50 %).
Manj specifični simptomi so: tresenje, povišana telesna temperatura, sladkorna bolezen, zaprtje in srčno popuščanje. Tipični feokromocitomski napadi lahko trajajo od nekaj sekund do
nekaj ur, pojavljajo pa se v različnih intervalih, včasih tudi le vsakih nekaj mesecev. Sprožijo jih
lahko diagnostični postopki (endoskopije, kateterizacije), indukcija anestezije, razna zdravila
(metoklopramid, fenotiazini, triciklični antidepresivi) in zaužitje alkohola ali določene hrane, ki
vsebuje tiramin (npr. čokolada, sir).
Diagnozo lahko postavimo z ugotovitvijo povišanih kateholaminov (adrenalina, noradrenalina)
v 24-urnem seču in njihovih presnovkov (metanefrini, normetanefrini) v 24-urnem seču. Pri
bolnikih z velikim kliničnim sumom na feokromocitom določimo še bolj senzitivne, a slabše
specifične metanefrine in normetanefrine v plazmi.
Preiskovanci v času zbiranja seča oz. 12 ur pred odvzemom krvi ne smejo kaditi, uživati prave
kave, čaja, alkohola, banan in čokolade. Lažno pozitivne vrednosti lahko izmerimo tudi zaradi
jemanja tramadola, paracetamola, tricikličnih antidepresivov, antipsihotikov, fenoksibenzamina, simpatikomimetikov, teofilina, levodope in kokaina.
Vse bolnike s pozitivnimi izvidi kateholaminov in/ali presnovkov napotimo k endokrinologu.
Endokrinolog bo feokromocitom dokončno potrdil, vse bolnike napotil na CT ali MR trebuha
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in na scintigrafijo telesa z 123-I meta-jodo-benzil-gvanidinom (MIBG). V dvomljivih primerih
sledi oktreosken ali pozitronska emisijska tomografija s [18F] fluorodeoksiglukozo (FDG-PET),
nato pa dodatne slikovne preiskave. V izbranih primerih je potrebno tudi genetsko testiranje,
vedno pa določitev kateholaminov in presnovkov v 24h urinu pri bolnikovih sorodnikih v prvem
kolenu (2).
Zdravljenje prve izbire je adrenalektomija po vsaj dvotedenski predoperativni pripravi z zdravili, ki zavirajo delovanje kateholaminov. To je predvsem fenoksibenzamin, ki je dolgodelujoči
blokator receptorjev alfa. Kasneje po potrebi dodamo še enega od blokatorjev receptorjev
beta. Če je blokator receptorjev beta prvo zdravilo, ki ga dobi bolnik s feokromocitomom, se
poveča vazokonstrikcija in dodatno poraste krvni tlak, zato je tak postopek kontraindiciran.
Pomagamo si tudi s kalcijevimi antagonisti, predvsem z nikardipinom v obliki s podaljšanim
sproščanjem. Morebitno akutno hipertenzivno krizo, ki se lahko pojavi pred ali med operacijo,
uspešno obvladamo z nitroprusidom. Zdravljenje blažjih porastov krvnega tlaka je običajno s
peroralnimi hitro delujočimi antihipertenzivi. Pooperativna hipotenzija terja obilno nadomeščanje tekočine, hipoglikemijo po posegu (do 15 %) pa preprečimo z 10 % glukozo v infuziji (3).
Večini bolnikov se po operaciji krvni tlak normalizira v nekaj dneh, če le stanje ni trajalo predolgo ali ni pridružena esencialna arterijska hipertenzija. Pri nekaterih bolnikih (15 %) se tumor lahko ponovi. V vsakem primeru je potrebno dolgoletno spremljanje. V glavnem priporočamo biokemične presejalne preiskave enkrat letno. Petletno preživetje bolnikov z malignim
feokromocitomom je pod 50 % (2).
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Povzetek

Esencialna arterijska hipertenzija (EAH) je ena najpogostejših kroničnih bolezni obtočil. Etiopatogeneza EAH je kljub intenzivnemu raziskovanju v zadnjih letih še vedno neznana. Izsledki študij so najbolj naklonjeni mikrocirkulacijski teoriji nastanka in razvoja hipertenzije, ki postavlja primarno poškodbo na raven uporovnega žilja. EAH pogosto povezujejo s
presnovnim (metabolnim) sindromom, ki vključuje številne klinične (debelost) in presnovne
spremembe krvi (višja koncentracija glukoze, celotnega- in LDL- holesterola, trigliceridov).
Patofiziologija presnovnega sindroma ni v celoti pojasnjena, predpostavljajo pa, da je tkivna
neodzivnost na delovanje inzulina osnova celotnega skupka presnovnih nepravilnosti. Visoka
raven inzulina v krvi povzroči številne nenormalnosti v delovanju žilne stene in maščobnega
tkiva. Poveča se izločanje adipokinov (leptina, adiponektina, rezistina, visfatina, omentina), ki
neposredno ali posredno povzročajo presnovne motnje in kronično klinično neizrazito vnetje
(povečana koncentracija C-reaktivnega proteina, dejavnika tumorske nekroze-α, interlevkina-6). Vse te med seboj prepletene povezave lahko vplivajo na manjšo biološko razpoložljivost
dušikovega oksida in s tem na moteno funkcijo žilne stene pri hipertenzivni bolezni. Osebe s
presnovnim sindromom so zelo ogrožene, saj imajo bolj napredovalo žilno bolezen, njihova
celokupna umrljivost je povečana.

Arterijska hipertenzija je najpogostejša kronična bolezen obtočil v razvitem svetu. V Sloveniji
so v eni od obsežnejših raziskav ugotovili njeno razširjenost pri odraslih v starostni dobi 25–64
let med 40–50 % prebivalstva (1). Esencialna arterijska hipertenzija (EAH) je najpogostejša
oblika hipertenzije in je eden pomembnih dejavnikov tveganja za nastanek srčnožilnih bolezni
in njenih posledic. Najdemo jo pri 90–95 % bolnikov s hipertenzijo (2).
Teorije o nastanku in razvoju EAH
Etiologija EAH je kljub intenzivnemu raziskovanju v zadnjih letih še vedno neznana. Najverjetneje se nagnjenost poligensko deduje, dejavniki okolja pa sprožijo razvoj bolezni. Tudi patogeneza še ni razjasnjena. Ker je po fizikalnem modelu arterijski tlak enak zmnožku minutnega
volumna srca in celokupnega perifernega upora, je lahko vzrok za povišanje tlaka zvečanje
tako prvega kot tudi drugega množenca. Na osnovi opažanj so postavili tri hipoteze o nastanku
in razvoju EAH. Guytonova govori o povišanju praga za tlačno diurezo zaradi funkcijskih in
morfoloških motenj v ledvicah na ravni dovodnih arteriol in ledvičnih telesc. Sprožilni dejavnik
za razvoj EAH naj bi bil v tem primeru zvečan minutni volumen srca zaradi nezadostne diureze
in posledično zvečanega volumna krvi (3). Folkow zagovarja mikrocirkulacijsko hipotezo, ki
trdi, da je primarno zvečan celotni periferni upor (4). Julius pa meni, da gre v osnovi za napako
v uravnavanju krvnega tlaka kot posledica pretirane simpatične dejavnosti (5).
Kljub obsežnosti raziskovanja EAH so nekateri izsledki študij najbolj naklonjeni mikrocirkulacijski teoriji nastanka hipertenzije, ki postavlja primarno poškodbo na raven uporovnega žilja.
79

Osnovna značilnost ustaljene EAH je namreč povečan celotni periferni upor. Mikrocirkulacijski hipotezi v prid govorijo tudi izsledki številnih bazičnih raziskav. Funkcijske in morfološke
spremembe na mikrocirkulaciji se namreč pokažejo že zelo zgodaj v razvoju EAH. Zgodnejše
naj bi bile funkcijske spremembe, ki so verjetno predhodnice trajnih nepovratnih morfoloških
sprememb. Funkcijska okvara mikrocirkulacije se kaže kot povečana občutljivost gladkih mišičnih celic na različne lokalne in krožeče vazokonstriktorne snovi. Zlasti naj bi bila povečana občutljivost na noradrenalin (6). Možno je, da je povečana odzivnost žilne stene posledica
spremenjenih intrinzičnih lastnosti mišic (poudarjen mehanizem miogene avtoregulacije) (7).
Morfološke spremembe na ravni malih arterij in arteriol, ki prispevajo največji delež k celotnemu perifernemu uporu, so odvisne od tipa žile. Male arterije kažejo povečano razmerje med
debelino medije in žilno svetlino zaradi hipertrofije in/ali hiperplazije miocitov v žilni steni (8).
Na ravni arteriol pa opažajo predvsem t. i. razredčenje žilne mreže, ki je najprej funkcionalno
(začasno), nato pa pride do trajnega zaprtja in morfološkega razredčenja arteriol in kapilar (9).
Pri vzdrževanju žilnega napona (tonusa) in uravnavnju perifernega upora imajo pomembno
vlogo tudi endotelne celice. V endotelu namreč poteka sinteza številnih biološko pomembnih
snovi, ki s svojim avtokrinim in parakrinim delovanjem vzdržujejo homeostazo med krvjo in
žilno steno. Endotel izloča snovi z vasokonstriktornim delovanjem (endotelin-1, tromboksan,
angiotenzin II), po drugi strani pa tudi dejavnike z vazodilatatornim učinkom (prostaciklin, dušikov oksid-NO) (10) (slika 2). Na podlagi številnih eksperimentalnih poskusov so ugotovili,
da predvsem NO odločilno vpliva na uravnavanje perifenega upora in s tem na uravnavanje
krvnega tlaka (11). Poleg neposrednega delovanja na gladke mišice pa novejše raziskave na
živalih dopuščajo možnost zaviralnega učinka NO na sproščanje noradrenalina in s tem kažejo
na možnost uravnavanja aktivnosti simpatičnega živčnega sistema (12).
Presnovne spremembe pri EAH
Danes vemo, da pri EAH le redko najdemo le en dejavnik tveganja; večkrat nastopajo v družbi z drugimi in tako sestavljajo profil celotne ogroženosti posameznika. Hipertenzijo namreč
pogosto spremlja presnovni (metabolni) sindrom. Zanj najdemo tudi imena, kot so: polimetabolni sindrom, sindrom X, sindrom neodzivnosti na inzulin. Metabolni sindrom zajema številne presnovne motnje, med katerimi so najznačilnejše: centralni tip debelosti, intoleranca
za glukozo/sladkorna bolezen tipa 2, arterijska hipertenzija ter dislipidemija z zvečano koncentracijo trigliceridov in zmanjšano koncentracijo holesterola v lipoproteinih visoke gostote.
Posebno značilne za metabolni sindrom so tudi motnje hemostaze (povečana koncentracija inhibitorja aktivatorja plazminogena) in povečana raven vnetnih označevalcev (fibrinogen,
C-reaktivni protein). Osnova vseh opisanih nenormalnosti naj bi bila tkivna neodzivnost na
delovanje inzulina (inzulinska rezistenca-IR), zaradi katere se poveča koncentracija inzulina v
krvi (kompenzatorna hiperinzulinemija) (13). Visoka raven inzulina v krvi je škodljiva in ima tudi
številne druge učinke. Obstajajo dokazi, da lahko neodzivnost na inzulin in/ali zvišana raven
inzulina povzročijo nenormalnosti v delovanju nekaterih celičnih kationov (Na+, Ca++, Mg++) in
celičnih črpalk (Na+/K+ ATP-aze, Ca++ ATP-aze, Na+/H+ izmenjevalke in druge), kar prispeva k
raznovrstnosti patogeneze EAH (14). Hiperinzulinemija lahko vzdržuje večjo simpatično živčno
aktivnost, ki v povezavi z zmanjšano sposobnostjo razširitve žilja v pogojih tkivne neodzivnosti
na inzulin vodi pri nekaterih ljudeh v visok krvni tlak (15). Raziskovalci predlagajo domnevo, da
zaradi vazokonstrikcije zmanjšana oskrba s krvjo na mikrocirkulacijski ravni lahko moti porabo glukoze v skeletni mišici (16). Če vazokonstrikcija zmanjša površino kapilarne mreže, se
difuzijska razdalja med kapilarami in celicami v presnovi zveča. To preprečuje prenos glukoze
in inzulina do mišične celice in tako povzroči stanje relativne tkivne neodzivnosti na inzulin.
Obstajajo številni dokazi, ki podpirajo to zamisel: pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom so
namreč ugotovili morfološke in funkcijske spremembe žilja v mikrocirkulaciji (6-9). Simpatični
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živčni sistem se lahko vpleta še na druge načine v patogenezo EAH. V ledvicah lahko njegova prevelika dejavnost spodbudi jukstaglomerularne celice k večjemu izločanju renina, kar
povzroči preveliko aktivnost renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema. Slednji pa predstavlja najpomembnejši člen v patofiziologiji srčnožilnih obolenj (17).
Maščevje smo tradicionalno obravnavali kot mesto shranjevanja energije, znanstveni izsledki
zadnje dekade pa govorijo v prid tezi, da gre pravzaprav za največji endokrini organ. V pogojih
IR se maščevje ne povečuje z množenjem maščobnih celic, temveč z njihovo hipertrofijo (18).
Takšne hipertrofične maščobne celice postanejo zelo presnovno aktivne. Poveča se izločanje adipokinov: leptina, adiponektina, rezistina, visfatina in nedavno odkritega omentina (19),
ki neposredno ali posredno povzročajo pomembne presnovne motnje; zmanjšano fibrinolizo
(presežek inhibitorja aktivatorja plazminogena) in kronično klinično neizrazito vnetje: povečana koncentracija C-reaktivnega proteina (CRP), dejavnika tumorske nekroze-α (TNF- α),
interlevkina-6 (IL-6) (20).
Presnovne motnje, ki spremljajo presnovni sindrom, se vpletajo v proces ateroskleroze in ga
na različnih stopnjah lahko pospešijo. Zato je pričakovano, da so osebe z metabolnim sindromom zelo ogrožene, saj imajo bolj napredovalo žilno bolezen, njihova celokupna umrljivost je
povečana (21). Quiňones in sod. poročajo, da inzulinska rezistenca lahko okvari funkcijo žilne
stene sama po sebi brez prisotnosti pridruženih dejavnikov tveganja (22). Ob hiperglikemiji
in hiperinzulinemiji namreč pride do zmanjšane tvorbe NO, kar pripelje do okvare endotela,
najzgodnejše aterosklerotične žilne spremembe. Okvarjen endotel izgubi sposobnost uravnavanja žilnega tonusa na njegovi površini pa se poveča koncentracija adhezijskih molekul
(receptorji) in celic vnetnic (23). Pri hiperinzulinemiji se zaradi zaviranja lipaze poveča koncentracija trigliceridov predvsem na račun lipoproteinov zelo majhne gostote (VLDL) in zmanjša koncentracija lipoproteinov velike gostote (HDL). Nadalje naj bi se zaradi večje aktivnosti
receptorjev povečalo vstopanje in sinteza lipoproteinov majhne gostote (LDL) v celicah žilne
stene. Inzulin spodbuja tudi rast gladkih mišičnih celic medije in njihovo selitev v intimo ter na
ta način pospešuje aterosklerozo (24).
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Povzetek
Znano je, da redna telesna aktivnost in vadba (trening) znižujeta krvni tlak, hkrati pa je povišan
krvni tlak (KT) najpogostejša kardiovaskularna patološka najdba pri športnikih, zato bi bili
presejalni testi za arterijsko hipertenzijo (AH) potrebni pri vseh športnikih.
Epidemiološke raziskave so pokazale, da je telesna aktivnost obratno sorazmerna s KT in
prevalenco arterijske hipertenzije (1), kar so potrdile tudi randomizirane raziskave, ki so pokazale znižanje KT pri redno telesno aktivnih, normotenzivnih in hipertenzivnih osebah in osebah
z visoko normalnim KT. (2)
Za aerobno vadbo (tek, kolesarjenje, plavanje,…) sta značilna višji porast srčne frekvence in
večji venski priliv (diastolična obremenitev t.i. preload), pri treningu moči (npr.dvigovanje uteži) pa močno poraste periferni žilni upor in povečano je sistolično breme t.i. afterload.
Znižanje KT je posledica delovanja avtonomnih kontrolnih mehanizmov in žilnega “remodelinga”.
Aerobni trening zniža povprečni sistolični KT za 2-7 mmHg, največ pri hipertonikih, zmerno
intenziven trening za moč z utežmi manjše teže in z večjim številom ponavljanj pa zniža povprečni sistolični KT za 3-6 mmHg. (2)
Zdravila izbora za zdravljenje AH pri športnikih so zaviralci angiotenzinske konvertaze in drugi
vazodilatatorji, določena zdravila kot npr. zaviralci beta receptorjev in diuretiki pa so za tekmovalne športnike celo prepovedana.
Posledica dolgotrajnega treniniga so strukturne spremembe srca, ki so fiziološka prilagoditev
na povečane zahteve po večjem srčnem delu. Govorimo o športnem srcu (v ang.lit. athlete’s heart), ki ga moramo razlikovati od podobnih mu strukturnih sprememb, ki so posledica
patoloških stanj, predvsem arterijske hipertenzije, hipertofične kardiomiopatije in dilatativne
kardiomiopatije.

Epidemiologija
Krvni tlak narašča s starostjo. Sistolična komponenta narašča kontinuirano vezana na
stopnjujočo se rigidnost arterij, diastolična komponenta pa nekje do šestdesetega leta starosti, nakar prične celo upadati.
Prevalenca AH v splošni populaciji v zahodni Evropi je cca. 25 %, razčlenjeno po starosti in
spolu pa cca. 15 %, 30 % in 55 % pri moških starih 18-39 let, 40-59 let in > 60 let oziroma 5 %,
30 % in 65 % pri ženskah v istih starostnih skupinah. Sklepamo torej lahko, da je AH prisotna
tudi pri športnikih, pri mlajših sicer redkeje.

83

Vrste KT pri športnikih in telesno dejavnih osebah
Primarna arterijska hipertenzija
Prevalenca AH je pri redno telesno dejavnih osebah in športnikih za cca. 50 % manjša kot v
splošni populaciji. Športniki s prekomerno telesno težo, diabetesom, kronično ledvično boleznijo in temnopolti razvijejo pogosteje AH.
Prevalenca sekundarne AH je enaka kot pri splošni populaciji, z izjemo športnikov po poškodbi
hrbtenjače, pri katerih so pogostejši epizodični porasti KT vezani za avtonomno disfunkcijo ali
disfunkcijo mehurja.
Izolirana sistolična AH
Precej treniranih športnikov ima t.i. športno srce, visok utripni volumen v mirovanju, nizek
periferni žilni upor in nizko bazalno srčno frekvenco. Višja sta pulzni tlak in sistolični KT,
pogosto v območju visoko normalnega KT ali pre-hipertenzije, pri nekaterih tudi v 1. razredu
AH. Diastolični KT je običajno normalen.
Posebnost pri športnikih je “lažna” sistolična AH, ki je posledica pretiranega porasta pulznega
tlaka v zgornji okončini. Slednji pa je posledica progresivnega upada arterijskega diametra od
srca proti zgornji okončini in posledično višje arterijske impedance. Pri teh osebah je aortni
sistolični krvni tlak precej nižji (za 30-40 mmHg) kot pa sistolični krvni tlak v brahialni arteriji,
krivulja centralnega KT pa je normalna. “Lažna” sistolična AH predstavlja verjetno stanje med
normotenzijo in arterijsko hipertenzijo, ni pa še dognana njena klinična uporabnost. (3)
“AH bele halje”
24-urni monitoring krvnega tlaka je indiciran pri športnikih s suspektno AH bele halje, veliko
variabilnostjo ambulantnih vrednosti KT, velikimi razlikami med izmerjenimi vrednostmi doma
in v ordinaciji in pri osebah z visokim KT v ordinaciji in nizkim kardiovaskularnim tveganjem.
Prognostičen pomen AH bele halje še ni dognan. Glede na raziskave športniki z AH bele halje,
ki imajo KT v dnevnem času v povprečju < 130/80 mmHg, ne potrebujejo medikamentoznega
zdravljenja, potrebno pa je letno sledenje, športnikom s povprečnim dnevnim KT >130/80
mmHg in <135/85 mmHg svetujemo nefarmakološke ukrepe, kontroliramo jih pogosteje in v
primeru zviševanja KT ustrezno ukrepamo.

Obravnava športnika s hipertenzijo
Anamneza
Usmerjena je v družinsko anamnezo arterijske hipertenzije in srčnožilnih bolezni ter oceno
življenjskega sloga, predvsem snovi, ki zvišujejo krvni tlak (NaCl, nasičene maščobne kisline,
alkohol, tobak, nesteroidni antirevmatiki, kofeinski napitki, rastni hormon, anabolni steroidi,
oralni kontraceptivi, prehranski dopolnila z guarano, efedrinom)
Telesni pregled
Opravimo ga po standardiziranih smernicah, ki so enake za vse posameznike, športno aktivne
ali neaktivne in so opisane v prejšnjih poglavjih.
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Dodatna diagnostika (4)
Ko je arterijska hipertenzija potrjena, velja tako za športnike, kot za osebe, ki niso športno
aktivne, odrasle in otroke, je potrebna ocena tveganja tarčnih organov. Športnikom z visoko
normalnim KT (adolescent v 90-95 percentili) ali AH 1. razreda (adolescenti v 95-99 percentili
+ 5 mmHg) opravimo osnovne hematološke preiskave, določimo lipidni status, analizo urina in
elektrokardiogram. Športnikom z AH 2. razreda (adolescenti > 99.percentilo + 5mmHg), tistim
s patološkimi izvidi preiskav, ali s sumom na sekundarno AH, opravimo dodatne preiskave, pogosto tudi ehokardiografijo. Ker se sekundarna AH pojavlja le pri nekaj odstotkih hipertonikov,
je v praksi najprej observacija.
Smotrno bi bilo, da bi vsakemu športniku s primarno AH opravili ehokardiografijo, v primeru
dvoumnih ugotovitev pa bi bila potrebna obravnava pri kardiologu. Pri športnikih se najpogosteje razvije fiziološka ekscentrična hipertrofija levega prekata s povečanjem mase miokarda,
normalno ali blago povečano frakcijo skrajšave, povečanim volumnom levega prekata s povprečno 10-20 % zadebelitvijo sten. Koncentrična hipertrofija je redkejša oblika t.i. športnega
srca, značilna za športe s prevladujočo statično (izometrično) komponento upora. Pri rednem
telesnem treningu se simetrično poveča tudi desni prekat.
Omenjene spremembe veljajo za športno srce, če sta izključena AH in hipertrofična kardiomiopatija.
Športniki z AH – priporočila (Bethesda-36.konferenca)
Pred začetkom ukvarjanja s tekmovalnim športom bi morali kandidatom izmeriti krvni tlak, in
če je ta nad 140/90 mmHg, je potrebno izvenambulantno merjenje KT (24-urni RR monitoring)
zaradi izključitve hipertenzije “bele halje”.
Kandidatom z visoko normalnim krvnim tlakom (120/80 mmHg - 139/89 mmHg) damo priporočila za spremembo življenjskih navad (nefarmakološki ukrepi) brez omejitev športnih aktivnosti.
Pri hipertonikih je indicirana ehokardiografija.
Hipetrofija levega prekata, ki presega meje “športnega srca” pomeni prepoved tekmovalnega
športa/treninga do normalizacije KT z ustrezno medikamentozno terapijo.
Za športnike z AH 1. razreda brez prizadetosti tarčnih organov, brez hipertrofije levega prekata
in brez pridruženih srčnih bolezni ni omejitve za katerikoli tekmovalni šport. Potrebne pa so
obdobne kontrole KT (na 2-4 mesece, oz. pogosteje, če je potrebno), tudi zaradi ocene vpliva
treninga na KT.
Športniki z AH >2. razreda imajo omejitve, še posebej za izrazito statične športne panoge, vse
dokler nimajo urejene AH.
Predpisana antihipertenzivna zdravila morajo biti na seznamu dovoljenih zdravil/substanc.
Če je AH pridružena drugemu srčnemu obolenju, so omejitve za sodelovanje v tekmovalnem
športu običajno vezane na slednje.
Izbira zdravil
Za zdravljenje AH pri športnikih prihajajo v poštev zdravila iz skoraj vseh skupin; diuretiki,
zaviralci beta adrenergičnih receptorjev, zaviralci kalcijevih kanalčkov, zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci AT II receptorjev, pa vendar glede izbora obstajajo med skupinami
določene prednosti in pravila.
Pri vzdržljivostnih športih se odsvetuje uporaba zaviralcev beta adrenergičnih receptorjev in
diuretikov, ker lahko zmanjšujejo telesno učinkovitost in zmogljivost ter povzročajo dehidracijo
in elektrolitske motnje.
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Zaviralci kalcijevih kanalčkov in RAAS zaviralci so zdravila izbora za vzdržljivostne športnike
hipertonike, če je potrebno tudi v medsebojni kombinaciji, razen kombinacije ACE zaviralcev in
zaviralcev AT II receptorjev. (5)
Če je potreba po tretjem antihipertenzivu, se priporočajo nizki odmerki tiazidnim diuretikom
podobnih (npr. indapamid) v kombinaciji z antihipertenzivi, ki varčujejo kalij.
Zanesljivih dokazov o negativnem vplivu antihipertenzivov na zmogljivost/rezultate pri statičnih
športih ni.
Stranski učinki antihipertenzivov so enaki kot pri nešportnikih. Poročajo o posturalni hipotenziji po intenzivnem naporu pri nekaterih športnikih na terapiji z zaviralci ACE, zato je pri teh
priporočljiva podaljšana faza ohlajevanja. NSAR okrepijo antihipertenzivni učinek ACE zaviralca, kot tudi možnost hiperkaliemije. Hipokaliemija in hipomagnezemija sta možna stranska
učinka terapije s tiazidnimi diuretiki, kar lahko povzroči mišične krče in srčne aritmije, v prvih
tednih jemanja pa lahko pride do prehodne hipovolemije in ortostatske hipotenzije.
Prepovedani antihipertenzivi
Po predpisih svetovne protidopinške agencije (WADA) so na seznamu prepovedanih antihipertenzivov zaviralci beta adrenergičnih receptorjev, ki so prepovedani v strelskih športih,
potapljanju in umetnostnem drsanju, in diuretiki, ki so zaradi zakrivanja prisotnosti anabolnih
steroidov prepovedani v vseh panogah. (6)
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NASVETI KLINIČNEGA FARMACEVTA PRI OBVLADOVANJU
NEŽELENIH UČINKOV IN INTERAKCIJ ANTIHIPERTENZIVNIH
ZDRAVIL
Katja Vernig

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

1. Uvod
Klinična farmacija je zdravstvena dejavnost, skozi katero farmacevti izvajajo farmacevtsko
skrb, s katero optimizirajo terapijo z zdravili in promovirajo zdravje, dobro počutje in preventivo pred boleznijo. (1) Specialist klinične farmacije zagotavlja samostojno ali kot svetovalec
drugim zdravstvenim delavcem varno, učinkovito in ekonomično uporabo zdravil na vseh ravneh zdravstvenega sistema. (2)
V tem prispevku bodo opisani nekateri neželeni učinki in klinično pomembne interakcije antihipertenzivov, katerim se pri vsakdanjem delu lahko izognemo, s tem pa vplivamo tudi na
klinični izid zdravljenja bolnika.
2. ANTIHIPERTENZIVI
2.1. ZAVIRALCI ANGIOTENZINSKE KONVERTAZE
Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEI) povzročijo relativno malo neželenih učinkov v primerjavi z ostalimi antihipertenzivi. Med farmakološke neželene učinke uvrščamo: kašelj (pojavi se pri 5-20 % bolnikov), angioedem (pojavi se pri 1-2 % ljudi, pogostejši je pri bolnikih črne
rase), bronhospazem, dispnejo, hipotenzijo prvega odmerka (pogostejša je pri hipovolemičnih
bolnikih), pretirano znižanje krvnega tlaka (vključno z ortostatsko hipotenzijo), hiperkaliemijo,
poslabšanje delovanja ledvic, proteinurijo. Nespecifični neželeni učinki pa so: glavobol, slabost, omotica, utrujenost, bolečine v trebuhu, holestazna zlatenica in pankreatitis. (4,5)
Interakcije ACEI z:
1. alopurinolom: večja verjetnost alergijskih ali hipersenzibilnih reakcij alopurinola;
2. antacidi (CaCO 3, NaHCO 3), lantanom: zmanjšana serumska koncentracija ACEI, priporoča
se jemanje v vsaj dvournem presledku (izjema je ramipril);
3. železom: večja verjetnost anafilaktičnih reakcij;
4. litijem: zviša se koncentracija litija (reverzibilno);
5. diuretiki zanke, tiazidi: lahko povečajo hipotenzivni, nefrotoksični učinek ACEI (na začetku
zdravljenja), nastopi lahko hipovolemija, hiponatriemija in renalna disfunkcija;
6. nesteroidni antirevmatiki (NSAID) (dolgotrajno jemanje): manjši antihipertenzivni učinek,
večja koncentracija kalija v serumu;
7. peroralni antidiabetiki, inzulin: občasno se lahko pojavi hipoglikemija;
8. alkoholom: alkohol poveča hipotenzivni učinek ACEI. (3)
2.2. ZAVIRALCI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORJEV (SARTANI)
Zaviralci angiotenzinskih receptorjev (ARB) imajo manj neželenih učinkov kot ACEI. Hipotenzije prvega odmerka in angioedema je manj, redko povzročajo kašelj. Vrednosti kalija so lahko
zvišane podobno kot pri ACEI. Pojavijo se lahko alergijske reakcije, neželeni učinki na živčni
sistem, motnje delovanja prebavil in ginekomastija, ki je lahko vzrok za prenehanje jemanja
ARB. (5)
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Interakcije ARB (CYP2C9 substrati) z:
1. natrijevim fosfatom: poveča se nefrotoksičnost fosfata – akutna fosfatna nefropatija;
2. CYP2C9 inhibitorji (flukonazol, fluorouracil, nikardipin, tolbutamid): zmanjšajo metabolizem substratov CYP2C9 (ARB) – večji učinek ARB;
3. CYP2C9 induktorji (fenitoin): povečajo metabolizem substratov, manjši učinek ARB;
4. NSAID, vključno s selektivnimi zaviralci COX-2: zmanjša se antihipertenzivni učinek, večje
je tveganje za poslabšanje ledvičnega delovanja, višja je koncentracija kalija v serumu. (3)
2.3. ANTAGONISTI KALCIJEVIH KANALOV
DIHIDROPIRIDINSKI ANTAGONISTI KALCIJEVIH KANALOV
Neželeni učinki, o katerih se najpogosteje poroča med zdravljenjem z antagonisti kalcijevih
kanalov (CCB), so: omotica, glavobol, periferni edemi (posledica vazodilatacije), somnolenca, rdečica obraza, palpitacije, vročinski oblivi, bolečine v trebuhu, navzea in utrujenost. Med
redkejše neželene učinke uvrščamo hiperplazijo gingive, bolečino v očeh (verjetno zaradi vazodilatacije) in ginekomastijo. CCB lahko občasno povzročijo različne kožne spremembe (alopecija, purpura, srbenje, izpuščaji). Kratko delujoči CCB (nifedipin) lahko povečajo tveganje za
srčnožilne zaplete in pri zgodnji uporabi zvečajo umrljivost po srčnem infarktu. (4)
Interakcije dihidropiridinskih CCB (se presnavljajo preko CYP3A4) in:
1. zaviralcev CYP3A4 (zaviralci proteaze, azolski antimikotiki, makrolidi, verapamil, diltiazem,
grenivka, cimetidin): večja izpostavljenost CCB;
2. induktorjev CYP3A4 (rifampicin, fenitoin, fenobarbital, karbamazepin): poveča se metabolizem CCB, zmanjšanje učinka CCB;
3. simvastatina: večja koncentracija simvastatina (atorvastatin ne vstopa v interakcijo);
4. CaCO3: kalcijeve soli lahko zmanjšajo terapevtski učinek CCB. (3)
NEDIHIDROPIRIDINSKI ANTAGONISTI KALCIJEVIH KANALOV
Periferni edemi pri nedihidropiridinskih CCB (verapamil, diltiazem) so manj pogosti kot pri
dihidropiridinskih CCB. Poglaviten neželeni učinek verapamila je zaprtje, ki se pojavlja pri
približno 25 % bolnikov. Zelo pogosto se pojavlja tudi navzea in napenjanje. Verapamil in manj
izrazito diltiazem zmanjšujeta krčljivost srčne mišice in zavirata njeno prevodno aktivnost.
Pogosti neželeni učinki so tudi: glavobol, vrtoglavica ali zaspanost, parestezija, nevropatija,
tresenje in alergijske reakcije. (4)
Interakcije nedihidropiridinskih CCB (zaviralcev CYP3A4) z:
1. substrati CYP3A4 (simva-, atorva-, lova-statin, amiodaron, kinidin, benzodiazepini, ciklosporin, teofilin, prazosin): večja koncentracija substratov CYP3A4 (fluva-, prava-, rosuva-statin se ne presnavljajo s CYP3A4);
2. induktorji CYP3A4: manjša biološka razpoložljivost CCB, oslabljen učinek;
3. drugimi zaviralci CYP3A4: večja koncentracija CCB v plazmi in/ali večja koncentracija drugih zaviralcev v plazmi zaradi medsebojnega vpliva na razgradnjo;
4. acetilsalicilno kislino: povečanje antikoagulacijskega učinka salicilatov;
5. antiaritmiki, zaviralci adrenergičnih receptorjev α, inhalacijskimi anestetiki: medsebojno povečevanje učinkov na srce in žile (atrioventrikularni blok (AV) višje stopnje, srčno popuščanje, manjša srčna frekvenca, krvni tlak);
6. digitalisovimi glikozidi: večja koncentracija glikozidov v plazmi;
7. kalcijevimi solmi in vitaminom D: zmanjšanje učinka CCB, možnost hiperkalciemije;
8. litijem: verapamil lahko vpliva na raven litija v serumu;
9. alkoholom: upočasnjena razgradnja alkohola, povečanje koncentracije alkohola v plazmi. (3)
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2.3. DIURETIKI
Diuretiki lahko povzročijo številne elektrolitne in metabolne motnje. Hipokaliemija je posledica
povečanega izločanja kalija z urinom. Lahko pride tudi do hipomagneziemije in hiponatriemije,
ki je posledica diuretične terapije. Diuretiki lahko povečajo pojavnost hiperurikemije in so lahko vzrok nastanka putike. Kronično zdravljenje s tiazidnimi diuretiki (TD) poveča resorpcijo
kalcija v ledvicah za 40-50 %, kar lahko privede do hiperkalciemije. Diuretiki, ki zadržujejo
kalij, lahko povzročijo hiperkaliemijo. Zdravljenje z diuretiki lahko vpliva na povišanje celokupnega holesterola, LDL in trigliceridov. Motnje v presnovi krvnega sladkorja so pogostejše pri
osebah, zdravljenih z visokimi odmerki diuretikov. Lahko se pojavi hiperglikemija. Erektilna
disfunkcija se pri zdravljenju z diuretiki pojavlja pogosteje kot pri zdravljenju z drugimi antihipertenzivi (pri debelih bolnikih je pogostejša). Spironolakton je lahko vzrok ginekomastije,
impotence in menstrualnih motenj. Ne glede na zdravljenje je dehidracija splošen dejavnik
tveganja za umrljivost, zato je treba pri starejših bolnikih z demenco paziti, da do nje ne pride.
(4, 5)
Interakcije:
1. Diuretiki Henleyeve zanke (LD), TD– metotreksat: metotreksat zniža plazemske koncentracije LD in obratno, okrepijo se mielosupresivni učinki;
2. LD– NSAID, salicilati: zmanjša se terapevtski učinek LD;
3. LD– risperidon: poveča se verjetnost neželenih učinkov risperidona;
4. LD– alopurinol: povečajo se toksični učinki alopurinola;
5. LD, TD- kortikosteroidi: poveča se lahko učinek hipokaliemije;
6. LD, TD- srčni glikozidi in zdravilne učinkovine, ki lahko podaljšajo interval Q-T (npr. kinidin,
prokainamid, amiodaron): zaradi hipokaliemije in/ali hipomagneziemije (posledica delovanja diuretika) je povečana občutljivost miokarda za srčne glikozide in hkrati tveganje za
pojav ventrikularnih aritmij (vključno s "torsade de pointes");
7. LD– nefro-, oto-toksični antibiotiki: stopnjujejo se toksični učinki nefro- (npr. aminoglikozidov, cefalosporinov) in oto-toksičnih antibiotikov (gentamicina);
8. LD- litij: zmanjša se izločanje litijevih soli;
9. LD- ciklosporin: poveča se tveganje za nastanek artritisa zaradi protina;
10. Spironolakton- ciklosporin in takrolimus: poveča se lahko hiperkaliemija;
11. TD - veliki odmerki laktuloze: lahko povečajo izgubo kalija. (3)
2.4. ZAVIRALCI ADRENERGIČNIH RECEPTORJEV β
Bronhokonstrikcija je pomemben neželeni učinek zaviralcev adrenergičnih receptorjev β (BB)
in lahko ogroža življenje. Pri astmatikih se odsvetuje uporaba neselektivnih BB, prav tako
selektivnih v večjih odmerkih. Utrujenost in letargija, ki sta najpogostejša neželena učinka
zdravljenja z BB, sta posledica zmanjšanega minutnega volumna srca (MVS) in spremenjenega metabolizma v skeletnih mišicah. Pogosto se pojavljata tudi omotica in glavobol. BB
lahko povzročijo motnje spanja in halucinacije. Te so pogostejše pri zdravljenju z v maščobah
topnimi BB. Mrzle okončine (občutek hladnosti ali odrevenelosti udov) so posledica refleksne
vazokonstrikcije zaradi znižanja MVS. Težave so manj izrazite pri selektivnih BB. Srčni blok
II. ali III. stopnje, ki se lahko pojavi po uvedbi zdravljenja z BB, je zelo redek. Lahko se pojavi
poslabšanje obstoječega srčnega popuščanja. Asimptomatska bradikardija se pojavlja dokaj
pogosto in ni razlog za prekinitev zdravljenja, lahko pa zmanjšamo odmerek zdravila. Incidenca impotence je višja pri zdravljenju z neselektivnimi BB. Pogosto se med zdravljenjem pojavijo prebavne motnje, npr. dispepsija, navzea, driska ali zaprtje ter jetrna okvara. Pri jemanju
BB redko pride tudi do povečanja koncentracije trigliceridov in znižanja HDL holesterola ter
povišanih vrednosti jetrnih encimov (ALT, AST). (4)
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Interakcije BB in:
1. β2 agonisti: zmanjša se bronhodilatatorni učinek β2 agonistov (kardioselektivni BB pri nižjih
odmerkih nimajo vpliva na bronhokonstrikcijo);
2. kolhicin: BB lahko povečajo plazemske koncentracije kolhicina;
3. dabigatran: poveča se lahko plazemska koncentracija aktivnega metabolita dabigatrana;
4. teofilin: zmanjša se lahko bronhodilatatorni učinek teofilina;
5. zaviralci adrenergičnih receptorjev α1: poveča se lahko ortostatski hipotenzivni učinek zaviralcev adrenergičnih receptorjev α1 (tudi pri selektivnih BB);
6. NSAID, zaviralci MAO (brez MAO-B): zmanjša se lahko antihipertenzivni učinek BB;
7. antidiabetiki, inzulin: poveča se lahko hipoglikemični učinek antidiabetika,
8. verapamil, diltiazem: lahko povečata serumsko koncentracijo BB, imata negativen vpliv na
kontraktilnost in AV prevajanje impulzov;
9. kardiotoničnimi glikozidi (metildigoksin): okrepi se bradikardični učinek kardiotoničnih glikozidov, podaljša se čas AV prevajanja;
10. anilidopiperidini (fentanil): poveča se bradikardični, hipotenzivni učinek BB;
11. antiaritmiki 1. skupine (npr. kinidin, disopiramid, lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon): okrepljen je vpliv na AV prevajanja, večje negativno inotropno delovanje. (3)
2.5. CENTRALNO DELUJOČA ZDRAVILA
Stimulacija α2 adrenoreceptorjev je glavni vzrok neželenih učinkov. Najpogosteje opisani so:
sedacija, utrujenost, omotičnost, glavobol, suha usta in impotenca. Ti neželeni učinki sicer
niso nevarni, so pa neprijetni. Simptomi običajno izginejo v prvih nekaj tednih zdravljenja.
Zdravljenje z rezerpinom lahko povzroči ortostatsko hipotenzijo. Ker se poveča izločanje kisline v želodcu, se poveča tveganje za nastanek ulkusne bolezni. (4)
Interakcije:
1. Če bolnik hkrati jemlje tudi BB in je zdravljenje potrebno začasno ustaviti, je potrebno
najprej prenehati jemati BB in šele potem centralno delujoči antihipertenziv;
2. Triciklični antidepresivi lahko zmanjšajo učinkovitost antihipertenzivov z osrednjim delovanjem. Kombinacija z inhibitorji MAO lahko privede do hipertenzivne krize. (3)
2.6. ZAVIRALCI ADRENERGIČNIH RECEPTORJEV α1
Neželeni učinki zaviralcev adrenergičnih receptorjev α1 (AB) so podobni kot tudi pri nekaterih
drugih antihipertenzivnih zdravilih. Najpogostejša je omotičnost, pojavlja se tudi ortostatska
hipotenzija (ki se izraža kot vrtoglavica in slabost ali v redkih primerih izguba zavesti - sinkopa).
Pogostejši so tudi glavobol, utrujenost in oslabelost. Težave so bolj pogoste pri prazosinu in
najredkejše pri doksazosinu. Pri ženskah je opisana tudi inkontinenca za vodo. Pojavljajo se
tudi okužbe dihal in sečil ter bolečine v trebuhu. (4)
Interakcije:
1. Tako AB kot zaviralci fosfodiesteraz tipa 5 (npr. sildenafila, taldalafila in vardenafila) imajo
vazodilatatorni učinek. Pri nekaterih bolnikih povzročijo simptomatsko hipotenzijo. (4)
3. KAKO ZMANJŠATI NEŽELENE UČINKE IN INTERAKCIJE
Klinično pomembne interakcije se izrazijo pri 20 % bolnikov, ki jemljejo 8 ali več zdravil hkrati.
Če bolniki jemljejo od 16 do 20 zdravil hkrati, se klinično pomembne interakcije izrazijo pri 40
% bolnikov. Ali se bo interakcija pri bolniku izrazila, je včasih odvisno tudi od odmerka zdravila.
Pri bolnikih s polipragmazijo je število interakcij večje in se prej izrazijo. (6)
90

Neželeni učinki kombinacij zdravil so navadno manj izraženi kot v monoterapiji, saj so odmerki, uporabljeni v kombinaciji zdravil, nekoliko manjši. Kljub vsemu moramo biti nanje pozorni
in jih spremljati. V smislu zniževanja krvnega tlaka uporabljamo med diuretiki predvsem hidroklorotiazid in indapamid. Hipokaliemija, ki jo povročajo diuretiki, se lahko omili v kombinaciji z ACEI. Dobra je tudi kombinacija dihidropiridinskih CCB in ACEI oziroma ARB, kajti
učinek na krvni tlak je enak, ker pa so odmerki posameznih učinkovin manjši, je tudi pojavnost
perifernih edemov manjša. (4)
Pri starostnikih je potrebna previdnost zaradi drugačne farmakodinamike in farmakokinetike
zdravil. Običajni odmerki zdravil se morajo prilagoditi ali pa se prilagodi odmerni interval. Pri
zdravilih je pomemben tudi način dajanja. (7) Določena zdravila zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja ne smemo drobiti (npr. nifedipin). (8)
Zmotam in napakam pri zdravljenju z zdravili se izognemo, če optimiziramo terapijo z zdravili.
Poleg ustrezno izbrane terapije z zdravili za določene indikacije in zdravljenje po smernicah,
je pomemben tudi pregled interakcij med zdravili, možnih neželenih učinkov, odmerkov, odmernega intervala in ustrezne aplikacije zdravil.
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Izvleček
Arterijska hipertenzija je zelo razširjena kronična bolezen z visoko prevalenco in večfaktorsko
etiologijo, zato največkrat zahteva zdravljenje z uporabo več različno delujočih zdravil, a velika večina bolnikov kljub temu nima ustrezno uravnanega krvnega tlaka. Omenjena bolezen
je dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnega, možgansko-žilnega in ledvično-žilnega kroga
ter drugih patoloških procesov, ki preko okvare delovanja endotelija, razvoja ateroskleroze in
aterotrombotičnih zapletov vodijo v okvare in odpovedi tarčnih organov. Če hočemo bolnika
zdraviti učinkovito, moramo bolezen pravočasno prepoznati in pričeti z zdravljenjem ter skrbno
izbrati zdravila upoštevajoč sodobne smernice in po bolnikovi meri: upoštevamo učinkovitost
in varnost protihipertenzijskih zdravil, izberemo ustrezne kombinacije in odmerke, predvsem
pa smo pozorni na dodatno (od znižanja tlaka neodvisno) zaščitno delovanje posameznih zdravil na srce, žilje in druge organe. Najpomembnejši učinek protihipertenzijskih zdravil je na
zbolevnost in umrljivost, saj zdravljenje brez teh ciljev nima pravega smisla. Ne smemo pozabiti na delovanje ledvic, saj neobvladana arterijska hipertenzija vodi v ledvično popuščanje,
ki zopet pospeši proces dvigovanja krvnega tlaka z vsemi škodljivimi posledicami. Le redke
oblike t.i. sekundarne arterijske hipertenzije so ozdravljive, sicer pa je esencialna arterijska
hipertenzija kronična bolezen, ki bolnika zaznamuje za celo življenje. Izbrati moramo zdravila,
ki so učinkovita, varna, lahko prenosljiva in predvsem z dokazanim učinkom na zmanjšanje
umrljivosti, zaradi enostavnosti in večje rednosti jemanja pa jih skušamo uporabiti v obliki
kombiniranih preparatov. Izredno pomembna je vztrajnost bolnika, zdravnika in farmacevta
pri doseganju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in pri rednosti jemanja zdravil. Rednost jemanja
zdravil dokazano vpliva na doseganje tarčnih vrednosti krvnega tlaka in s tem na zmanjšanje
umrljivosti
Arterijska hipertenzija: obseg problema
Arterijska hipertenzija je kronična bolezen, ki prizadane več kot polovico odrasle populacije ter
zaradi svoje večfaktorske etiologije in patogeneze v večini primerov zahteva trajno zdravljenje
z uporabo več različno delujočih zdravil. Pri redkih bolnikih uspemo krvni tlak urediti le z
enim zdravilom (monoterapija). V večini razvitih držav se le polovica hipertonikov zaveda svoje
bolezni in izmed te polovice le polovica jemlje zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Kljub napredku medicinske in farmacevtske znanosti in kljub uporabi več zdravil za zniževanje krvnega
tlaka ima ustrezno urejen krvni tlak največ 10 % hipertonikov in manj kot 40 % koronarnih
bolnikov z arterijsko hipertenzijo. Dve tretjini bolnikov z arterijsko hipertenzijo imata moteno
presnovo glukoze, skoraj tri četrtine sladkornih bolnikov pa ima arterijsko hipertenzijo (1).
Arterijska hipertenzija vodi v okvare več organov
Arterijska hipertenzija je eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca
in žilja – neredko jo imenujemo tihi ubijalec. Že nekaj let govorimo o kardiovaskularnem kon92

tinuumu ali srčno-žilnem krogu, ki na razumljiv način prikazuje napredovanje patoloških procesov od dejavnikov tveganja preko subkliničnih okvar organov do odpovedi organov in smrti.
Včasih smo srce in žile obravnavali ločeno, sedaj tega več ne ločujemo in govorimo o srčnožilnih boleznih. Še bolj smo do nedavnega ločevali srčno-žilne in ledvične bolezni, sedaj pa
jih pojasnjujemo skupaj s pomočjo t.i. kardiorenalnega (srčno-ledvičnega) kroga. Nenadzorovana arterijska hipertenzija lahko vodi v ledvično popuščanje, ki pospeši proces dvigovanja
krvnega tlaka (2, 3). Meje med bolezenskimi skupinami in s tem med različnimi medicinskimi
strokami se brišejo, kar od slehernega zdravnika sočasno zahteva širše in bolj poglobljeno
znanje. Prisotnost neurejene arterijske hipertenzije po miokardnem infarktu poveča verjetnost ponovnega miokardnega infarkta za 80 % in nevarnost nenadne srčne smrti za 54 % (4).
Mehanizmi nastanka okvar tarčnih organov pri arterijski hipertenziji
Dejavniki tveganja za srčno-žilne in ledvične bolezni so enaki (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, hiperlipidemija, kajenje, dednost in drugi), mehanizem razvoja subkliničnih okvar
organov pa je soroden: okvara delovanja endotelija z razvojem ateroskleroze arterijske stene,
kar v ožje pojmovanem srčno-žilnem področju vodi v vnetje in preoblikovanje žilne stene ter
hipertrofijo in disfunkcijo levega prekata, pri ledvicah pa v okvaro glomerulov in pojav mikroalbuminurije. Sledi napredovanje do ishemije srčne mišice in makroalbuminurije – obe sta
lahko še vedno povsem neopazni, čeravno je bolezen tiho in zahrbtno že precej napredovala.
Razvoj bolezni se lahko vsak trenutek naglo pospeši z aterotrombotičnim zapletom na ateroskerotični lehi: posledica je akutna zapora arterije v določenem povirju, kar povzroči infarkt
pripadajočega organa. Če gre za trombotično zaporo koronarne arterije in srčni infarkt, lahko pride do nenadne srčne smrti zaradi motnje srčnega ritma ali sistolične disfunkcije srca
zaradi okvare dela srčne mišice s posledičnim preoblikovanjem prekata, kar samo po sebi in
zaradi aktivacije kompenzacijskih mehanizmov vodi v srčno popuščanje in prezgodnjo smrt.
Analogno se v primeru možgansko-žilne prizadetosti lahko pojavijo prehodne motnje prekrvavitve ali celo možganska kap, kar ima lahko takojšnje posledice v obliki nevroloških izpadov,
lahko pa postopno vodi v odpovedovanje organa (osrednjega živčevja) z napredujočo kognitivno
disfunkcijo, demenco, ponovno kapjo, invalidnostjo in možgansko-žilno smrtjo. Sorodna analogija se pojavlja pri ledvicah: napredovanje od mikroalbuminurije preko makroalbuminurije
do proteinurije ter razvoj naprej do napredovale kronične ledvične bolezni in končne odpovedi
ledvičnega delovanja (5).
Postopen razvoj od subkliničnih do kliničnih okvar tarčnih organov
Načelno gre za to, da z leti isti dejavniki tveganja povzročijo okvaro sprva endotelija in nato
še drugih delov žilne stene v različnih povirjih oziroma organih. Okvare strukture in delovanja
prizadetih organov so sprva neopazne, nato se pričnejo pojavljati težave, ki se stopnjujejo do
postopne odpovedi delovanja organov. Vendar pa se ta pot lahko na kateri koli stopnji bolezni
nepričakovano poslabša z akutnim aterotrombotičnim zapletom, tako da bolnik ne gre po poti
celotnega kroga (srčno-žilni, ledvično-žilni ali kateri drugi) od dejavnikov tveganja do končne
odpovedi organa, pač pa ubere eno od številnih bližnjic do smrti.
Arterijska hipertenzija zahteva celovit pristop in enovito zdravljenje
Arterijska hipertenzija vodi v razvoj ateroskleroze in okvarja delovanje endotela in arterijsko
steno v vseh organih. Srčno-žilni krog, srčno-ledvični krog in možgansko-žilni krog so le navidezno različni oziroma ločeni, saj gre za različne organske sisteme. Zdravnik, ki gleda ozko,
se bo te delitve držal, saj bo ožje področje lažje obvladoval. Na srečo je čas takih zastarelih
poenostavitev dokončno minil – vsi trije krogi (in še kakšnega bi morali dodati – spomnimo
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se le periferne arterijske bolezni) so v resnici vzporedni, povezani in imajo iste patogenetske
osnove. Če pomislimo le na sladkorno bolezen, vidimo, da je kot vzročni dejavnik vpletena v
vse kroge in da vsi krogi s svojim napredovanjem vplivajo tudi na slabšanje sladkorne bolezni.
Obstajata dve gonili srčno-žilnega, srčno-ledvičnega, možgansko-žilnega in še kakšnega kroga: osnovno patološko dogajanje v žilni steni (okvara delovanje endotela in razvoj ateroskleroze) in kompenzatorni mehanizmi v telesu, ki se vključijo v igro, da bi nadomestili upad v
delovanju prizadetih tarčnih organov. Poglavitna kompenzacijska mehanizma sta reninsko-angiotenzinsko-aldosteronski sistem (RAAS) in simpatični del vegetativnega živčevja – kratkoročno so v veliko pomoč, daljnoročno pa so škodljivi. Glavna mediatorja v okviru RAAS sta
renin in angiotenzin 2, glavni princip delovanja kompenzacijskih mehanizmov je vazokonstrikcija (ta je rezultat prebitka angiotenzina in pomanjkanja dušikovega oksida), ena od posledic
pa arterijska hipertenzija, katere se kot dejavnika ogroženosti spominjamo že iz začetka kroga
(ki je tako res krog).
Mikroalbuminurija je z dokazi podprto priznana kot senzitiven in cenovno dostopen zgodnji
pokazatelj okvare delovanja endotela in prizadetosti tarčnih organov. Povezana (napovedna
vrednost) je z napredovalo ledvično boleznijo in s srčno-žilnimi zapleti tako pri zdravih kot pri
bolnikih s sladkorno boleznijo. Intervencije, ki vplivajo na zmanjšanje albuminurije, vplivajo
tudi na srčno-žilno, kardio-ledvično in možgansko-žilno prognozo (5).
Zdravljenje arterijske hipertenzije: individualiziran projekt za celo življenje
Opisani organsko-žilni krogi so med seboj tako tesno prepleteni, da vstop v enega pomeni zelo
hitro tudi vstop v nekatere ali celo vse ostale. Žile, srce, možgani in ledvice so tarča podobnih in
praviloma sočasnih bolezenskih mehanizmov, zato jih moramo varovati in zdraviti sočasno (5).
Vloga zdravnika je tako po novem v širokem in celovitem gledanju na bolnika in njegove bolezni, v agresivni primarni in sekundarni preventivi ter v sočasni prepoznavi in zdravljenju medsebojno povezanih bolezni z zdravili, katerih učinkovitost in varnost sta podprti z najboljšimi dokazi. Uporabljati skušamo zdravila in njihove kombinacije, ki istočasno ščitijo čimveč organov
in zavirajo patološke procese v čimveč organsko-žilnih krogih ter povzročajo kar najmanj neželenih učinkov in medsebojnih učinkov med zdravili (7). Skladno s sodobnimi smernicami je v
prvi vrsti potrebno uporabiti zdravila za zaviranje reninsko-angiotenzinsko-aldosteronskega
sistema (zaviralce angiotenzinske konvertaze ali zaviralce angiotenzinskih receptorjev) in zaviralce kalcijevih kanalčkov, saj tako delujemo na dve najpomembnejši prijemališči: zaviranje
sinteze ali vezave angiotenzina 2 in sproščanje gladkomišičnih celic v arterijski steni. Če to ne
zadošča, praviloma posežemo po blagem diuretiku. Izbiramo kombinacije, ki so se izkazale z
zaščitnim delovanjem na tarčne organe in z zmanjšanjem umrljivosti (5, 6, 7).
Večina bolnikov z arterijsko hipertenzijo se bo zdravila celo življenje. Esencialne arterijske
hipertenzije ni moč pozdraviti, pač pa jo je potrebno skrbno in vztrajno zdraviti. Izbor, odmerke
in kombinacije zdravil prilagajamo posamezniku, upoštevamo pridružene bolezni in imamo
pred očmi predvsem izboljšanje prognoze (8, 9). Rednost jemanja zdravil dokazano vpliva na
doseganje ciljnih vrednosti krvnega tlaka in s tem na zmanjšanje umrljivosti (10, 11).
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Učinkovito
zniža
krvni tlak
in

ščiti srce

Dobro opremljeni za učinkovito znižanje krvnega tlaka in zaščito srca.
• učinkovito zniža krvni tlak1
• močno in dolgotrajno inhibira srčno konvertazo2, 3
• deluje antioksidativno4 in antiishemično5
• ima dolgotrajno kardioprotektivno delovanje6
TENZOPRIL 7,5 mg in 30 mg filmsko obložene tablete (zofenopril) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
Sestava: vsaka filmsko obložena tableta zdravila Tenzopril vsebuje 7,5 mg oz. 30 mg kalcijevega zofenoprilata ter mikrokristalno celulozo, monohidrat laktoze, koruzni škrob, magnezijev stearat, silicijev dioksid, koloidni, brezvodni, hipromelozo,
titanov dioksid, makrogol 400 in makrogol 6000. Terapevtske indikacije: Zdravljenje blage do zmerne arterijske hipertenzije, zdravljenje akutnega srčnega infarkta, v prvih 24 urah po akutnem srčnem infarktu z ali brez znakov in simptomov
srčnega popuščanja pri bolnikih s stabilnim krvnim obtokom, ki ne prejemajo trombolitikov. Odmerjanje: Hipertenzija: Začetni odmerek je običajno 15 mg enkrat dnevno, običajni učinkoviti odmerek znaša 30 mg enkrat dnevno,
maksimalni odmerek znaša 60 mg dnevno naenkrat ali v dveh deljenih odmerkih. V primeru neustreznega odziva se lahko dodajo drugi antihipertenzivi, kot npr. diuretiki. Previdnost je potrebna pri odmerjanju bolnikom s sumom na
izgubo volumna tekočine in soli ali bolnikom z visokim tveganjem za akutno hipotenzijo. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic in dializo: bolniki z zmerno do hudo okvaro morajo dobivati polovico terapevtskega odmerka, bolniki na dializi
pa četrtino odmerka, ki ga prejemajo bolniki z normalno delujočimi ledvicami. Odmerjanje pri okvari jeter: pri bolnikih s hipertenzijo in blago do zmerno okvaro jeter znaša začetni odmerek Tenzoprila polovico odmerka, ki velja za bolnike z
normalnim delovanjem jeter. Pri bolnikih s hipertenzijo in hudo okvaro jeter je uporaba Tenzoprila kontraindicirana. Otroci: Tenzopril se pri otrocih ne sme uporabljati. Tenzopril se lahko jemlje pred oz. med jedjo ali po jedi. Odmerjanje mora biti
prilagojeno terapevtskemu odzivu bolnika. Akutni srčni infarkt: Zdravljenje s Tenzoprilom je treba začeti v 24 urah po pojavu simptomov akutnega srčnega infarkta in nadaljevati še 6 tednov. Odmerjanje je naslednje: 1. in
2. dan: 7,5 mg vsakih 12 ur, 3. in 4. dan: 15 mg vsakih 12 ur, od 5. dne naprej: 30 mg vsakih 12 ur. Če v začetku zdravljenja ali v prvih treh dneh po srčnem infarktu pride do pretiranega padca krvnega tlaka (≤ 120mmHg), nadaljnje
zviševanje odmerka ni dovoljeno. Bolniki lahko po potrebi prejemajo tudi standardno zdravljenje z nitrati, aspirinom ali beta-blokatorji. Odmerjanje pri starejših bolnikih: pri bolnikih s srčnim infarktom starejših od 75 let je potrebna previdnost pri uporabi Tenzoprila. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic in dializo: pri teh bolnikih se Tenzoprila ne sme uporabljati. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro jeter: pri teh bolnikih se Tenzoprila ne sme uporabljati. Kontraindikacije:
preobčutljivost za kalcijev zofenoprilat, katero koli drugo snov iz skupine zaviralcev ACE ali katero od pomožnih snovi, pojav angionevrotskega edema v povezavi z uporabo zaviralcev ACE v preteklosti, dedni/idiopatski angionevrotski edem, huda
okvara jeter, drugo in tretje trimesečje nosečnosti‘, dojenje, pri ženskah v rodnem obdobju, če niso zaščitene z učinkovito kontracepcijo, obojestranska stenoza ledvičnih arterij ali enostranska stenoza ledvične arterije – v primeru, da ima bolnik
eno samo ledvico. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: hipotenzija -zlasti po prvem odmerku, padec krvnega tlaka pri akutnem srčnem infarktu. Bolniki, ki se zdravijo z dializo: pri uporabi visoko pretočnih poliakrilonitrilnih membran
in hkratni uporabi zaviralcev ACE, obstaja verjetnost pojava anafilaktičnih reakcij, kot so otekline po obrazu, navali vročine, padec krvnega tlaka in pomanjkanje sape, v prvih nekaj minutah po uvedbi hemodialize. Bolniki z LDL aferezo: Pri
bolnikih, ki prejemajo zaviralce ACE in so podvrženi LDL aferezi z dekstran sulfatom, se lahko pojavi podobna anafilaktična reakcija kot pri tistih, ki so podvrženi hemodializi z visoko pretočnimi membranami. Anafilaktične reakcije med
desenzibilizacijo ali po pikih insektov: V redkih primerih so bolniki, ki so prejemali zaviralce ACE med desenzibilizacijo ali po pikih insektov, imeli življenjsko nevarno anafilaktično reakcijo. Primarni aldosteronizem: Bolniki s primarnim
aldosteronizmom se običajno ne odzivajo na antihipertenzivna zdravila, katerih delovanje temelji na zaviranju renin-angiotenzinskega sistema. Uporaba tega zdravila zato ni priporočljiva. Angioedem: Pri bolnikih, ki se zdravijo z zaviralci ACE, se
lahko zlasti v prvih tednih zdravljenja pojavi angioedem obraza, okončin, ustnic, sluznic, jezika, glasilk in/ali grla. Kašelj: Med terapijo s Tenzoprilom se lahko pojavi suh, neproduktiven kašelj, ki se po ukinitvi Tenzoprila umiri. Hiperkalemija: Med
zdravljenjem z zaviralcem ACE se lahko pojavi hiperkalemija, zlasti še, če je prisotna tudi zmanjšana zmogljivost ledvic in okvara srca. Kirurgija/anestezija: Zaviralci ACE lahko pri bolnikih med operacijo oz. v času trajanja anestezije povzročijo
padec krvnega tlaka ali celo hipotenzivni šok. Aortna stenoza / hipertrofična kardiomiopatija: Pri bolnikih z obstrukcijo levega ventrikla je potrebna previdnost pri uporabi zaviralcev ACE. Možnost pojava: nevtropenije / agranulocitoze,
luskavice, proteinurije. Nosečnost: Zdravljenja z zaviralci ACE se ne sme začeti med nosečnostjo. Ob potrjeni nosečnosti je potrebno zdravljenje z zaviralci ACE takoj prekiniti. Ni priporočljivo združevanje z: diuretiki, ki varčujejo s kalijem
ali kalijevi dodatki. Neželeni učinki: Pogosti: utrujenost, slabost/bruhanje, vrtoglavica, glavobol, kašelj. Možni so tudi drugi neželeni učinki zaviralcev ACE.
Vrsta in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 7,5 mg ali 30 mg kalcijevega zofenoprilata. Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Avenue de la Gare 1 L-1611, Luxemburg Način in režim izdaje: Izdaja
zdravila je samo na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 29.3.2010
Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com

1. Leonetti G et al. Blood Pressure 15 (Suppl 1): 18 -26 (2006) 2. Subissi A et al. Cardiovasc Drug Reviews 17(2): 115 – 133 (1999) 3. Cushman DW
et al. Br J Clin Pharmacol 28; 115 S – 131 S (1989) 4. Cominacini L et al. Am J Hypert 15, 891 – 895 (2002) 5. Borghi C et Ambrosioni E. Am Heart J
153(3): 445.e7 - 445.e14 (2007) 6. Borghi C et al. Am J Cardiol 78: 317 -322 (1996)
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Lead the 4th Revolution in Interventional Cardiology

Absorb

Bioresorbable Vascular Scaffold System

It’s easy to move forward when you leave nothing behind
The dream of a bioresorbable scaffold has now become a reality. Absorb defines a new paradigm –
Vascular Reparative Therapy (VRT). The goal of VRT is to restore the vessel to a more natural state,
capable of normal vascular function to enable long term benefits. Leaving nothing behind* promises
a bright future for interventional cardiology. Together, we can lead the revolution in patient care.
*Small platinum markers at scaffold edges remain for fluoroscopic landmarking.
Abbott Vascular International BVBA, Park Lane, Culliganlaan 2B, B-1831 Diegem, Belgium, Tel: +32 2 714 14 11. Absorb is a trademark of the Abbott Group of Companies.
Products intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, it is important to read the package insert thoroughly for instructions for use, warnings and potential complications
associated with the use of this device. Information contained herein is for distribution for Europe, Middle East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device before
distribution in areas where CE marking is not the regulation in force. Photo(s) on file at Abbott Vascular. For more information, visit our web site at www.abbottvascular.com.
©2012 Abbott. All rights reserved. 1-EH-2-2451-01 07/2012
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r anol az in

zmanjša pogostnost napadov angine1
zmanjša uporabo nitratov1
izboljša trajanje telesne vadbe 2,3
zmanjša simptome ishemije 2,3

1. Chaitman BR, et al JAMA 2004;291:309-16. 2. Hasenfuss G., Maier LS. Clin Res Cardinal 2008;97:222-26
3. Stone PH. Cardiol Clin 2008;26:603-14

1) Chaitman BR, et al JAMA 2004;291:309-16

2) Hasenfuss G., Maier LS. Clin Res Cardinal 2008;97:222-26

3) Stone PH. Cardiol Clin 2008;26:603-14

Skrajšano navodilo za uporabo: Ranexa® 375/500/750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem (ranolazin) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
Sestava: Ena tableta vsebuje 375/ 500/750 mg ranolazina. Pomožne snovi v vseh tabletah karnauba vosek, hipromeloza, magnezijev stearat, kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata (1 : 1), mikrokristalna celuloza, natrijev hidroksid, titanov dioksid.
Dodatne pomožne snovi: makrogolpolisorbat 80, modro aluminijevo barvilo indigotin št. 2 (E132) v 375 mg; polietilenglikol, polisorbat 80, oranžno aluminijevo barvilo FCF št. 6 (E110) v 500 mg; gliceroltriacetat, laktoza monohidrat, modro aluminijevo
barvilo FCF št.1 (E133) in rumeno aluminijevo barvilo tartrazin št. 5 (E102) v 750 mg. Terapevtske indikacije: dodatno zdravljenje za simptomatsko zdravljenje bolnikov s stabilno angino pektoris, pri katerih bolezen ni ustrezno nadzorovana ali ki ne
prenašajo prve izbire zdravljenja proti angini (kot so beta-blokatorji ali antagonisti kalcija). Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek pri odraslih je 375 mg dvakrat na dan. Po 2–4 tednih je treba odmerek titrirati na 500 mg dvakrat na dan in potem,
glede na bolnikov odziv, do priporočenega največjega odmerka 750 mg dvakrat na dan. Odmerek je treba previdno povečevati pri starejših ljudeh, bolnikih, ki tehtajo manj kot 60 kg, in bolnikih, ki imajo blago do zmerno težavo z ledvicami, jetri ali
srčno popuščanje ter pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo z zaviralci encima CYP3A4 in glikoproteina P (P-gp). Tablete Ranexa® je treba pogoltniti cele in se jih ne sme prelomiti, zdrobiti ali žvečiti. Lahko se vzamejo s hrano ali brez nje. Bolnikom,
ki jemljejo zdravilo Ranexa®, je treba dati posebno opozorilno kartico. Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilni učinkovini ali katerokoli pomožno snov, huda ledvična okvara zmerna ali huda jetrna okvara. Sočasna uporaba močnih zaviralcev
encima CYP3A4. Sočasna uporaba antiaritmikov razreda Ia ali III, razen amiodarona. Za celoten seznam teh zdravil glejte SmPC. Posebna opozorila: sočasna uporaba zmernih zaviralcev CYP3A4, sočasna uporaba zaviralcev P-gp, blaga jetrna
okvara, blaga do zmerna ledvična okvara, starejši bolniki, bolniki z majhno telesno maso, bolniki z zmernim do hudim CHF. Ranexa® 500 mg vsebuje barvilo azo E110, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Ranexa® 750 mg vsebuje laktozo. Bolniki
z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali z malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. In barvilo azo E102, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Neželeni učinki: Najpogostejši
neželeni učinki so omotica, glavobol, zaprtje, bruhanje, navzeja in astenija. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Ranexa®, glejte SmPC. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 60 tabletami. Imetnik dovoljenja
za promet: MIOL, Luksemburg. Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Datum zadnje revizije besedila: 19.3.2012 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com
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NOVA JAKOST
®

INEGY

10 /40 mg
ZA BOLNIKE S HIPERHOLESTEROLEMIJO,
PRI KATERIH JE PRIMERNA UPORABA KOMBINIRANEGA ZDRAVILA1

UČINKOVITO ZNIŽANJE HOLESTEROLA LDL,
MOČ
DVEH
KI ČRPA
AM
OČ IIZ
ZD
VEH VIROV

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! Sestava: 1 tableta vsebuje 10 mg ezetimiba in 10, 20, 40 ali 80 mg simvastatina ter 58,2, 126,5, 262,9 ali 535,8 mg laktoze monohidrata. Indikacije: Dodatno zdravljenje ob dieti pri bolnikih s primarno (heterozigotno
družinsko ali nedružinsko) hiperholesterolemijo ali mešano hiperlipidemijo ter homozigotno družinsko hiperholesterolemijo, pri katerih je primerna uporaba kombiniranega zdravila. Odmerjanje in način uporabe: Zdravilo
se jemlje peroralno s hrano ali brez, od 10 mg/10 mg do 10 mg/80 mg na dan, zvečer. Običajni odmerek je 10 mg/20 mg 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. Pri starejših bolnikih, pri bolnikih z blago insuficienco jeter 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) motnjo delovanja jeter zdravljenja z zdravilom INEGY ne priporočamo. Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba pri otrocih ni priporočljiva. Kontraindikacije: Preobčutljivost za ezetimib, simvastatin ali katerokoli pomožno snov, nosečnost in dojenje, aktivna bolezen jeter ali nepojasnjeno trajno zvišanje serumskih transaminaz, sočasno jemanje močnih zaviralcev CYP3A4
(npr. itrakonazola, ketokonazola, posakonazola, eritromicina, klaritromicina, telitromicina, zaviralcev HIV-proteaze kot je nelfinavir in nefazodona). Povzetek posebnih opozoril, previdnostnih ukrepov in interakcij:
Inegy se jemlje ≥ 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 ne sme preseči 10 mg/10 mg/dan. V primeru zdravljenja s fusidno kislino 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.
Zdravilo Inegy vsebuje simvastatin, ki tako kot drugi zaviralci HMG-CoA reduktaze, lahko izzove miopatije, ki se kažejo kot bolečine, občutljivost ali šibkost mišic z zvišano vrednostjo kreatin-kinaze (CK) nad 10x zgornjo mejo
normalne vrednosti. Lahko pride tudi do rabdomiolize z ali brez akutne odpovedi ledvic zaradi mioglobinurije.Tveganjeza pojav miopatij/rabdomiolize je odvisno od odmerka in se močno poveča ob sočasnem jemanju močnih
zaviralcev CYP3A4. Kontrolo testov jetrne funkcije priporočamo pred začetkom zdravljenja, kasneje pa kadar je to klinično indicirano. INEGY je treba uporabljati previdno pri bolnikih, ki uživajo znatne količine alkohola. Neželeni
učinki: V kliničnih študijah so pogosto (≥ 1/100, < 1/10) poročali o zvišanih vrednostih ALT in/ali AST, zvišanih vrednostih CK v krvi in mialgijah. Prosimo, preberite celoten seznam neželenih učinkov v poglavju 4.8 Povzetka
glavnih značilnosti zdravila. Način in režim izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: MSD-SP Ltd., Hertford Road UK-Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU Velika
Britanija Datum zadnje revizije besedila: 04/2011
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Inegy (R), April 2011. Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; telefon: 01/ 5204 201, faks: 01/ 5204 349 Pripravljeno v Sloveniji, marec 2012

Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga dobite pri naših
CARD-1030986-0001
strokovnih sodelavcih! Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept. Samo za strokovno javnost.
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AtAcAnd® 4mg, 8mg, 16mg ali 32mg (cileksetilkAndesArtAnAt)
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
sestava: Tableta vsebuje 4 mg, 8 mg, 16 mg ali 32 mg cileksetilkandesartanata.
indikacije: zdravljenje esencialne hipertenzije pri odraslih; zdravljenje odraslih bolnikov s srčnim popuščanjem in okvarjeno sistolično funkcijo levega prekata (iztisni delež levega prekata ≤ 40 %) kot dodatno zdravilo
poleg zaviralcev angiotenzinske konvertaze (ACE), ali če bolnik zaviralcev ACE ne prenese.
Odmerjanje: Pri hipertenziji je priporočeni začetni in običajni vzdrževalni odmerek zdravila Atacand 8 mg enkrat na dan. Večina antihipertenzivnega učinka je doseženega v 4 tednih. Pri bolnikih, ki krvnega tlaka nimajo
ustrezno urejenega, je odmerek mogoče povečati na 16 mg enkrat na dan in do največ 32 mg enkrat na dan.
Pri srčnem popuščanju je običajni priporočeni začetni odmerek zdravila Atacand 4 mg enkrat na dan. Povečevanje do ciljnega odmerka 32 mg enkrat na dan (največji odmerek) ali največjega odmerka, ki ga bolnik
prenese, je treba opraviti s podvajanjem odmerka v presledkih najmanj 2 tedna. Bolnik lahko vzame tableto
Atacand s hrano ali brez nje.
kontraindikacije: preobčutljivost za cileksetilkandesartanat ali katerokoli pomožno snov, drugo in tretje trimesečje nosečnosti, huda okvara jeter in/ali holestaza.
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Hipertenzivnim bolnikom z okvaro ledvic je med uporabo zdravila Atacand priporočljivo redno kontrolirati koncentracijo kalija in kreatinina v serumu. Ocena bolnikov s srčnim popuščanjem mora vključevati redne kontrole delovanja ledvic, zlasti pri starejših bolnikih, starih 75 let ali
več, in bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic. Uporaba zdravila Atacand v kombinaciji z zaviralci ACE lahko
poveča tveganje za neželene učinke. Posebna previdnost je potrebna pri bolnikih na hemodializi ter bolnikih z obojestransko stenozo ledvične arterije. Bolnikom s srčnim popuščanjem se lahko med zdravljenjem z
zdravilom Atacand pojavi hipotenzija. Pojavi se lahko tudi pri hipertenzivnih bolnikih s hipovolemijo. Hipovolemijo je treba poskusiti korigirati. Med anestezijo in operacijami se lahko pojavi hipotenzija. Previdnost je
potrebna pri bolnikih s hemodinamsko pomembno stenozo aortne ali mitralne zaklopke ali z obstruktivno
hipertrofično kardiomiopatijo. Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih, ki bi lahko imeli hiperkaliemijo. Zdravilo Atacand vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane
aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.
neželeni učinki: V kontroliranih kliničnih študijah so bili neželeni učinki blagi in prehodni. Pri zdravljenju
hipertenzije so iz kliničnih preskušanj poročali o naslednjih neželenih učinkih, katerih pogostnost pojavljanja
je bila vsaj 1 % višja kot pri placebu: omotica/vrtoglavica, glavobol, okužba dihal. Pri srčnem popuščanju so
poročali o naslednjih pogostih neželenih učinkih: hipotenzija, hiperkaliemija, okvara ledvic, vključno z odpovedjo ledvic pri občutljivih bolnikih.
način izdajanja zdravila: Zdravilo se izdaja le na recept.
informacija pripravljena: junij 2012
imetnik dovoljenja za promet: AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velika Britanija

AtAcAnd® Plus 16/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg ali 32 mg/25 mg

(cileksetilkAndesArtAnAt/hidrOklOrOtiAzid)
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
sestava: Tableta vsebuje 16 mg cileksetilkandesartanata in 12,5 mg hidroklorotiazida, 32 mg cileksetilkandesartanata in 12,5 mg hidroklorotiazida ali 32 mg cileksetilkandesartanata in 25 mg hidroklorotiazida.
indikacije: zdravljenje esencialne hipertenzije pri odraslih bolnikih, ki krvnega tlaka nimajo optimalno urejenega z monoterapijo s cileksetilkandesartanatom ali hidroklorotiazidom.
Odmerjanje: Priporočeni odmerek zdravila Atacand Plus je ena tableta enkrat na dan. Priporočljivo je titriranje odmerka s posameznima sestavinama (cileksetilkandesartanatom in hidroklorotiazidom). Če je klinično
primerno, je mogoče na zdravilo Atacand Plus preiti neposredno z monoterapije. V primeru prehoda z monoterapije s hidroklorotiazidom je odmerek cileksetilkandesartanata priporočljivo titrirati. Odmerek cileksetilkandesartanata je priporočljivo titrirati pri bolnikih s tveganjem hipotenzije, bolnikih z blago do zmerno
okvaro ledvic ter bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter (pri teh bolnikih pride v poštev začetni odmerek 4
mg cileksetilkandesartanata). Zdravilo Atacand Plus lahko bolnik vzame s hrano ali brez nje.
kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilni učinkovini, katerokoli pomožno snov ali katerokoli sulfonamidno
zdravilno učinkovino, drugo in tretje trimesečje nosečnosti, huda okvara ledvic (kreatinski očistek < 30 ml/min/1,73
m2 telesne površine), huda okvara jeter in/ali holestaza, refraktarna hipokaliemija in hiperkalciemija, protin.
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: okvara ledvic/presaditev ledvice, stenoza ledvične arterije, zmanjšan intravaskularni volumen, anestezija in operacije, okvara jeter, stenoza aortne ali mitralne zaklopke, primarni hiperaldosteronizem, neravnovesje elektrolitov, presnovni in endokrini učinki, fotosenzibilnost.
Zdravilo Atacand plus vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko
zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.
neželeni učinki: V nadzorovanih kliničnih raziskavah so bili neželeni učinki v primerjavi s placebom blagi in
prehodni. Pogosti neželeni učinki so bili: omotica/vrtoglavica, glavobol, okužba dihal, hiperglikemija, hiperurikemija, neravnovesje elektrolitov, glikozurija, šibkost, zvišanje holesterola in trigliceridov.
način izdajanja zdravila: Zdravilo se izdaja le na recept.
informacija pripravljena: julij 2012
imetnik dovoljenja za promet: AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velika Britanija
dodatne informacije so na voljo pri: AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 55, 1000 Ljubljana, telefon: 01/51 35 600.
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Atacand® je zaščitena blagovna znamka, katere imetnik je skupina podjetij AstraZeneca.
Cileksetilkandesartanat je izdelan po licenci: Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
samo za strokovno javnost.
Datum priprave strokovne informacije: april 2013
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Preprosto zaščiti več bolnikov

novi pero
ralni
antikoagu
lant
S TREMI IN
DIKACIJA

MI!

1.
Preprečevanje
možganske kapi in
sistemske embolije
pri odraslih bolnikih
z nevalvularno
atrijsko ﬁbrilacijo in
enim ali več dejavniki
tveganja.*

3.

2.
Zdravljenje
globoke venske
tromboze
(GVT) in pljučne
embolije (PE) ter
preprečevanje
ponovne GVT in
PE pri odraslih.

Preprečevanje venske
trombembolije (VTE)
pri odraslih bolnikih
po načrtovani kirurški
zamenjavi kolka ali
kolena.

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti
zdravila
Xarelto 10 mg ﬁlmsko obložene tablete Pred predpisovanjem, prosimo,
preberite celoten povzetek značilnosti
zdravila! Kakovostna in količinska sestava: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje
10mg rivaroksabana. Pomožne snovi: Jedro
tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi
natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev
stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, hipromeloza, titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). Terapevtske indikacije:
Preprečevanje venske trombembolije (VTE)
pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški
zamenjavi kolka ali kolena. Odmerjanje in
način uporabe: Priporočeni odmerek je
10mg rivaroksabana peroralno enkrat na dan.
Prvi odmerek naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po
kirurškem posegu, če je zagotovljena ustrezna
hemostaza. Trajanje zaščite je odvisno od tveganja za VTE pri bolniku, kar je določeno z vrsto
ortopedskega kirurškega posega. – Po velikem
kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. – Po velikem kirurškem posegu
na kolenu se priporoča 2 tedenska zaščita. Če
bolnik pozabi vzeti odmerek zdravila Xarelto,
ga mora vzeti takoj ko se spomni in nato naj
naslednji dan nadaljuje z jemanjem zdravila
Xarelto enkrat na dan, kot je priporočeno.
Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov;
klinično pomembna aktivna krvavitev; bolezen
jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično
pomembno tveganje za krvavitve, vključno
z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C;
nosečnost in dojenje. Posebna opozorila
in previdnostni ukrepi: uporaba zdravila
Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih, ki sočasno
jemljejo tudi azolne antimikotike za sistemsko
zdravljenje (npr. ketokonazol, itrakonozol, vorikonazol in posakonazol) ali zaviralce proteaz
HIV (npr. ritonavir), ki močno zavirajo CYP3A4
in P-gp; pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min); pri bolnikih s kirurškim posegom pri zlomu kolka; pri otrocih in
mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom, zaradi pomanjkanja podatkov. Previdna uporaba zdravila
Xarelto: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min) ali pri bolnikih
z okvaro ledvic, ki sočasno uporabljajo druga
zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo
rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo ali so
močni induktorji CYP3A4; pri bolnikih s povečanim tveganjem za krvavitve; pri bolnikih z nevraksialno (spinalno/epiduralno) anestezijo ali
spinalno/epiduralno punkcijo. Pri bolnikih, pri
katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med
zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno
spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično
indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana
izmeri s kalibriranim kvantitativnim merjenjem
aktivnosti anti-Xa. Zdravilo Xarelto vsebuje
laktozo. Neželeni učinki: Pogosti: anemija,
omotica, glavobol, sinkopa, krvavitev v očesu,
tahikardija, hipotenzija, hematom, epistaksa,
krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in
trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska,
bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, bolečine v
udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, zvišana
telesna temperatura, periferni edem, splošna
oslabelost in pomanjkanje energije, povečane
vrednosti transaminaz, krvavitev po posegu,
kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis,
cerebralna in intrakranialna krvavitev, hemoptiza, suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, krvavitve v koži in podkožju, hemartroza,
okvara ledvic, slabo počutje, lokaliziran edem,
povečane vrednosti: bilirubina, alkalne fosfataze v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT. Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, povečane vrednosti
konjugiranega bilirubina. Neznana pogostnost:
pseudoanevrizma pri perkutanem posegu,
utesnitveni sindrom sekundarno po krvavitvi,
sekundarna akutna odpoved ledvic po krvavitvi. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za
promet: Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin,
Germany Za nadaljnje informacije o
zdravilu Xarelto, se lahko obrnete na:
Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana
Verzija: EU/2 (06/2012)

*Dejavniki tveganja so: kongestivno srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna možganska kap ali prehodni
ishemični napad.
Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
Xarelto 15mg / 20mg ﬁlmsko obložene tablete Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila! Kakovostna in količinska sestava: Ena ﬁlmsko obložena tableta
vsebuje 15mg / 20mg rivaroksabana. Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol
3350, hipromeloza, titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). Terapevtske indikacije: – Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in enim ali več
dejavniki tveganja, kot so kongestivno srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna možganska kap ali prehodni ishemični napad. – Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne
embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe: preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je tudi priporočeni
največji odmerek. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je dolgotrajno, če koristi preprečevanja možganske kapi in sistemske embolije pretehtajo tveganje za krvavitve. Izpuščeni odmerek zdravila Xarelto naj bolnik vzame takoj, ko se
spomni in naslednji dan nadaljuje z jemanjem enkrat na dan, kot je priporočeno. Bolnik naj isti dan ne vzame dvojnega odmerka, da bi s tem nadomestil izpuščeni odmerek. Zdravljenje GVT in preprečevanje ponovne GVT in
PE: Priporočeni odmerek za začetno zdravljenje akutne GVT ali PE je prve tri tedne 15 mg dvakrat na dan, nato pa 20 mg enkrat na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje ponovne GVT in PE. Če bolnik pozabi vzeti
zdravilo Xarelto v času zdravljenja, ko jemlje tablete po 15 mg dvakrat na dan (1. do 21. dan), ga mora vzeti takoj ko se spomni, da zagotovi odmerek 30 mg zdravila Xarelto na dan. V tem primeru lahko vzame dve tableti po
15 mg hkrati. Bolnik naj naslednji dan nadaljuje z rednimi odmerki po 15 mg dvakrat na dan, kot je priporočeno. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično pomembna
aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparinom, dalteparinom in drugimi), derivati heparina (fondaparinuksom in drugimi), peroralnimi antikoagulanti (varfarinom, apiksabanom, dabigatranom in drugimi) razen v primerih zamenjave zdravljenja z ali na rivaroksaban
ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra; bolezen jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje
za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C; nosečnost in dojenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja
antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. Uporaba zdravila Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min); pri
bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje (npr. ketokonazol, itrakonozol, vorikonazol in posakonazol) ali zaviralce proteaz HIV (npr. ritonavir). Te zdravilne učinkovine močno zavirajo CYP3A4
in P-gp ter lahko klinično pomembno (2,6-kratna povprečna vrednost) povečajo plazemske koncentracije rivaroksabana, kar lahko poveča tveganje za krvavitve; pri bolnikih, s povečanim tveganjem za krvavitve; zaradi pomanjkanja podatkov: pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ali pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom; pri bolnikih s plučno embolijo, ki so hemodinamsko nestabilni ali
so morda na trombolizi ali pljučni trombolektomiji. Previdna uporaba zdravila Xarelto: Pri podskupinah bolnikov, kjer obstaja povečano tveganje za krvavitve. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min)
ali pri bolnikih z okvaro ledvic, ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo ali so močni induktorji CYP3A4;
Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev
koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana izmeri s kalibriranim kvantitativnim merjenjem aktivnosti anti-Xa. Za bolnike z zmerno ali hudo okvaro ledvic veljajo posebna priporočila za odmerjanje.
Ta priporočila veljajo tudi za bolnike z GVT in PE, pri katerih je ocenjeno tveganje za krvavitve večje od tveganja za ponovno GVT in PE. Zdravilo Xarelto vsebuje laktozo. Neželeni učinki: Pogosti: anemija, omotica, glavobol,
sinkopa, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom, epistaksa, hemoptiza, krvavitev iz dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve
v koži in podkožju, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, okvara ledvic, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev po
posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, hemartroza, slabo
počutje, povečane vrednosti: bilirubina, alkalne fosfataze v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT. Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, vaskularna pseudoanevrizma
pri perkutanem posegu. Neznana pogostnost: utesnitveni sindrom ali akutna odpoved ledvic po krvavitvi. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer Pharma AG,
D-13342 Berlin, Germany Za nadaljnje informacije o zdravilu Xarelto, se lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana Verzija: EU/3.1 (11/2012)
Razvrščen na pozitivno listo (P70*)
P70* − pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
v 70 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
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PRADAXA 150 mg 2x/dan je edini antikoagulant
z dokazano večjo učinkovitostjo v preprečevanju ishemične
možganske kapi v primerjavi z varfarinom pri bolnikih z atrijsko
fibrilacijo (AF)†*1,2
*Učinkovitost je bila dokazana v raziskavi RE-LY®, s PROBE (prospektivna, randomizirana, odprta, z zaslepljenimi cilji) obliko, III.
faza kliničnega preskušanja. 2,3
Ishemična in hemoragična kap sta bili sekundarna cilja. 2,3

Samo za strokovno javnost

PRA 02/februar 2013

†

Je zaščita.
Skrajšan SPC
PRADAXA® 150 mg trde kapsule
Sestava: ena trda kapsula vsebuje 150 mg
dabigatran eteksilata (v obliki mesilata).
Terapevtske indikacije: preprečevanje možganske
kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z
nevalvularno atrijsko fibrilacijo in enim ali več izmed
naslednjih dejavnikov tveganja: prebolela možganska
kap, prehodni ishemični napad ali sistemski embolični
dogodek; iztisni delež levega prekata <40%,
simptomatsko srčno popuščanje, stopnje ≥2 po razvrstitvi
Newyorške zveze za srce (NYHA); starost ≥75 let, starost
≥65 let in ena od naslednjih bolezni: sladkorna bolezen,
koronarna arterijska bolezen ali hipertenzija. Odmerjanje
in način uporabe: Priporočeni dnevni odmerek je 300 mg
(150 mg 2x/dan). Zdravljenje je dolgotrajno. Pri bolnikih, starih
80 let in več ali bolnikih, ki sočasno prejemajo verapamil je
priporočeni dnevni odmerek 220 mg (110 mg 2x/dan). Pri bolnikih v
starosti med 75 in 80 let, bolnikih z zmerno ledvično okvaro,
gastritisom, ezofagitisom ali gastroezofagealnim refluksom ali drugih
bolnikih s povečanim tveganjem krvavitve se je treba med odmerkoma po
300 mg ali 220 mg odločati na podlagi individualne ocene nevarnosti pojava
trombembolije in krvavitve. Bolnike s povečanim tveganjem krvavitve je treba
natančno spremljati. Če je izpostavljenost dabigatranu pri bolnikih z velikim tveganjem
povečana, je zanje priporočeni odmerek 220 mg (110 mg 2x/dan). Če se pojavi klinično pomembna
krvavitev, je treba zdravljenje prekiniti. Pri vseh bolnikih je treba na podlagi CrCl oceniti ledvično delovanje pred
začetkom zdravljenja s Pradaxo, da bi lahko izključili bolnike s hudo ledvično okvaro (CrCl <30 ml/min). Ledvično
delovanje je treba oceniti pri sumu na njegovo poslabšanje med zdravljenjem (npr. pri hipovolemiji, dehidraciji in v
primeru sočasne uporabe nekaterih zdravil). Pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro in starejših od 75 let je
med zdravljenjem s Pradaxo treba oceniti ledvično delovanje najmanj enkrat letno ali po potrebi pogosteje v
nekaterih kliničnih razmerah, v katerih bi se lahko zmanjšala ali poslabšala (npr. pri hipovolemiji, dehidraciji in v
primeru sočasne uporabe nekaterih zdravil). Priporočena metoda za ocenjevanje CrCl pred zdravljenjem s Pradaxo
in med njim je Cockgroft-Gaultova metoda. Bolnikom z blago ledvično okvaro (CrCl 50≤80 ml/min) odmerka ni
treba prilagoditi. Priporočeni odmerek za bolnike z zmerno ledvično okvaro (CrCl 30-50 ml/min) je prav tako
300 mg (150 mg 2x/dan), vendar je treba pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitve presoditi o zmanjšanju
odmerka na 220 mg (110 mg 2x/dan). Za bolnike z ledvično okvaro priporočajo natančen klinični nadzor. Odmerka
ni treba prilagoditi za sočasno uporabo z amiodaronom ali kinidinom. Pri bolnikih s telesno maso <50 kg je
priporočeno natančno klinično spremljanje. Z zdravljenjem bolnikov s povečanimi jetrnimi encimi (na več kot 2x
ULN) ni izkušenj, zato uporabe Pradaxe za to skupino bolnikov ne priporočamo. Zamenjava Pradaxe s parenteralnim
antikoagulantom: priporočljivo je počakati 12 ur po zadnjem odmerku Pradaxe. Zamenjava parenteralnega
antikoagulanta s Pradaxo: Pradaxo je treba dati 0-2 uri pred naslednjim rednim odmerkom paranteralnega
antikoagulansa ali ob njegovi ukinitvi, če ga bolnik prejema neprekinjeno. Prehod s Pradaxe na antagoniste
vitamina K: pri CrCl ≥50 ml/min se zdravljenje z antagonistom vitamina K začne 3 dni pred ukinitvijo Pradaxe, pri
CrCl ≥30<50 ml/min pa 2 dni pred ukinitvijo. Pradaxa lahko dodatno poveča INR, zato le tega ne merimo dokler
od ukinitve ne preteče vsaj 2 dni. Prehod z antagonistov vitamina K na Pradaxo: antagoniste vitamina K je treba
ukiniti, Pradaxo pa se lahko uvede, kakor hitro je INR <2,0. Med kardioverzijo lahko bolniki nadaljujejo z jemanjem
Pradaxe. Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba Pradaxe za bolnike, mlajše od 18 let, ni
priporočena. Pradaxo je treba pogoltniti celo, z vodo, s hrano ali brez hrane. Kapsul se ne sme odpirati, ker se lahko
poveča nevarnost krvavitve. Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov,
bolniki s hudo ledvično okvaro (CrCl <30 ml/min), aktivna, klinično pomembna krvavitev; poškodba ali bolezensko

Reference: 1. Pradaxa, Summary of Product Characteristics 2. Connolly SJ et al. N Engl J
Med 2009; 361:1139–1151 3. Ezekowitz MD et al. Am Heart J 2009; 157:805−810
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In je PRADAXA.
stanje, ki je povezano z večjim tveganjem
velike krvavitve (npr. obstoječa ali
nedavna razjeda v prebavilih, maligne
novotvorbe, pri katerih je velika verjetnost
krvavitve; nedavna poškodba možganov ali
hrbtenice, nedavna operacija na možganih,
hrbtenici ali očeh, nedavna intrakranialna
krvavitev, znane varice požiralnika ali sum nanje,
arteriovenske malformacije, žilne anevrizme ali
večje intraspinalne ali intracerebralne žilne
nepravilnosti); sočasno zdravljenje s katerim drugim
antikoagulantom (npr. nefrakcioniranim heparinom,
nizkomolekularnimi heparini (enoksarin, dalteparin itd.),
derivati heparina (fondaparinuks itd.), oralnimi
anitkoagulanti (varfarin, rivaroksabana, apiksaban itd)),
razen kadar gre za zamenjavo terapije na Pradaxo ali z nje
ali kadar je NFH apliciran v odmerkih potrebnih za
vzdrževanje odprtega centralnega venskega ali arterijskega
katetra; jetrna okvara ali jetrna bolezen, ki bi predvidoma lahko
vplivala na preživetje; sočasno zdravljenje s sistemskim
ketokonazolom, ciklosporini, itrakonazolom, takrolimusom in
dronedaronom; umetne srčne zaklopke, ki zahtevajo antikoagulantno
zdravljenje. Previdnostni ukrepi in opozorila: pri jetrni okvari, tveganju
za krvavitve (starost ≥75 let, zmanjšano ledvično delovanje (30-50 ml/min
CrCL), sočasno jemanje močnih zaviralcev P-gp, majhna telesna masa (<50 kg),
ASK, NSAR, klopidogrel, SSRI ali SNRI, druga zdravila, ki lahko povzročijo motnje hemostaze;
prirojene ali pridobljene motnje strjevanja krvi, trombocitopenija ali okvare delovanja trombocitov,
nedavna biopsija ali večja poškodba, bakterijski endokarditis, ezofagitis, gastritis ali gastroezofagelni refluks), pri
uporabi fibrinolitičnih zdravil za zdravljenje akutne ishemične možganske kapi, ob interakciji z induktorji P-gp,
kirurških in drugih medicinskih posegih (predoperativno obdobje, spinalna anestezija/epiduralna anestezija/
lumbalna punkcija, operirani bolniki s povečanim tveganjem krvavitve), pri bolnikih, pri katerih obstaja med
operacijo veliko tveganje smrti in ki imajo intrinzične dejavnike tveganja za trombembolične dogodke; pri
miokardnem infarktu, pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami, zaradi vsebovanja barvila sončno rumeno.
Interakcije: antikoagulanti in zaviralci agregacije trombocitov (nefrakcionirani heparini, NMH, derivati heparina
(fondaparinuks, desirudin), trombolitiki, antagonisti vitamina K, rivaroksaban, drugi peroralni antikoagulanti,
antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran,sulfinpirazon, klopidogrel, ASK, NSAR),
zaviralci P-gp (amiodaron, verapamil, kinidin, ketokonazol, klaritromicin, posakonazol, dronedaron), induktorji P-gp
(rifampicin, šentjanževka, karbamazepin, fenitoin), zaviralci proteaz (vključno z ritonavirjem in njegovimi
kombinacijami z drugimi zaviralci proteaz), substrat P-gp (digoksin), SSRI, SNRI, pantoprazol in drugi zaviralci
protonske črpalke, ranitidin. Neželeni učinki: najpogosteje poročajo o krvavitvah, ki so se skupno pojavile pri
približno 16,5% bolnikov z atrijsko fibrilacijo, ki jemljejo zdravilo za preprečitev možganske kapi in sistemskih
emboličnih dogodkov. Čeprav je v kliničnih raziskavah sicer redka po pogostnosti, se lahko pojavi večja ali huda
krvavitev in ne glede na mesto krvavitve lahko povzroči invalidnost, življenjsko ogroženost ali je celo usodna.
Pogosti: anemija, epistaksa, krvavitev iz prebavil, trebušna bolečina, driska, dispepsija, navzea, nenormalno jetrno
delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, urogenitalna krvavitev. Občasni: zmanjšanje
hemoglobina, trombocitopenija, preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, intrakranialna krvavitev, hematom,
krvavitev, hemoptiza, krvavitev iz zadnjika, hemeroidov; razjeda v prebavilih, gastroezofagitis, GERB, bruhanje,
disfagija, povečana ALT, AST; krvavitev v koži, hematurija, travmatski hematom, krvavitev na mestu incizije. Redki:
zmanjšanje hematokrita, anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, povečani jetrni encimi, hiperbilirubinemija,
hemartroza, krvavitev iz mesta vboda, z mesta vstavitve katetra. Neznani: bronhospazem. Imetnik dovoljenja za
promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje: Rp.
Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 01/2013.
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Preprosto zaščiti več bolnikov
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Indikacije:
♦ Preprečevanje možganske kapi in
sistemske embolije pri odraslih bolnikih z
nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in enim ali
več dejavniki tveganja, kot so kongestivno
srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75
let, sladkorna bolezen, predhodna možganska
kap ali prehodni ishemični napad.
♦ Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT)
in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje
ponovne GVT in PE pri odraslih.

NOVO

♦ Preprečevanje venske trombembolije (VTE)
pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški
zamenjavi kolka ali kolena.
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
Xarelto 10 mg ﬁlmsko obložene tablete Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten
povzetek značilnosti zdravila! Kakovostna in količinska sestava: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 10mg rivaroksabana. Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev
karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, hipromeloza, titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). Terapevtske indikacije:
Preprečevanje venske trombembolije (VTE) pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali
kolena. Odmerjanje in način uporabe: Priporočeni odmerek je 10 mg rivaroksabana peroralno enkrat na
dan. Prvi odmerek naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po kirurškem posegu, če je zagotovljena ustrezna hemostaza.
Trajanje zaščite je odvisno od tveganja za VTE pri bolniku, kar je določeno z vrsto ortopedskega kirurškega posega. – Po velikem kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. – Po velikem kirurškem posegu
na kolenu se priporoča 2 tedenska zaščita. Če bolnik pozabi vzeti odmerek zdravila Xarelto, ga mora vzeti
takoj ko se spomni in nato naj naslednji dan nadaljuje z jemanjem zdravila Xarelto enkrat na dan, kot je priporočeno. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično
pomembna aktivna krvavitev; bolezen jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za
krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C; nosečnost in dojenje. Posebna opozorila
in previdnostni ukrepi: uporaba zdravila Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi
azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje (npr. ketokonazol, itrakonozol, vorikonazol in posakonazol) ali
zaviralce proteaz HIV (npr. ritonavir), ki močno zavirajo CYP3A4 in P-gp; pri bolnikih s hudo okvaro ledvic
(očistek kreatinina < 15 ml/min); pri bolnikih s kirurškim posegom pri zlomu kolka; pri otrocih in mladostnikih,
mlajših od 18 let; pri bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom, zaradi pomanjkanja podatkov. Previdna
uporaba zdravila Xarelto: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min) ali pri bolnikih
z okvaro ledvic, ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri
bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo ali so močni induktorji CYP3A4; pri bolnikih
s povečanim tveganjem za krvavitve; pri bolnikih z nevraksialno (spinalno/epiduralno) anestezijo ali spinalno/
epiduralno punkcijo. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti
tudi o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana izmeri s
kalibriranim kvantitativnim merjenjem aktivnosti anti-Xa. Zdravilo Xarelto vsebuje laktozo. Neželeni učinki:
Pogosti: anemija, omotica, glavobol, sinkopa, krvavitev v očesu, tahikardija, hipotenzija, hematom, epistaksa,
krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, srbenje,
osip, ekhimoza, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, zvišana telesna temperatura, periferni
edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev po posegu,
kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in
intrakranialna krvavitev, hemoptiza, suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, krvavitve v koži in podkožju,
hemartroza, okvara ledvic, slabo počutje, lokaliziran edem, povečane vrednosti: bilirubina, alkalne fosfataze
v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT. Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, povečane vrednosti konjugiranega
bilirubina. Neznana pogostnost: pseudoanevrizma pri perkutanem posegu, utesnitveni sindrom sekundarno
po krvavitvi, sekundarna akutna odpoved ledvic po krvavitvi. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je le
na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Za nadaljnje
informacije o zdravilu Xarelto, se lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana
Verzija: EU/2 (06/2012)
Xarelto 15mg / 20mg ﬁlmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila!
Kakovostna in količinska sestava: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 15mg / 20mg rivaroksabana.
Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat, laktoza monohidrat,
hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, hipromeloza, titanov
dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). Terapevtske indikacije: – Preprečevanje možganske kapi in
sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in enim ali več dejavniki tveganja, kot
so kongestivno srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna možganska
kap ali prehodni ishemični napad. – Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter
preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe: Preprečevanje možganske

kapi in sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je tudi priporočeni največji
odmerek. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je dolgotrajno, če koristi preprečevanja možganske kapi in sistemske
embolije pretehtajo tveganje za krvavitve. Izpuščeni odmerek zdravila Xarelto naj bolnik vzame takoj, ko se
spomni in naslednji dan nadaljuje z jemanjem enkrat na dan, kot je priporočeno. Bolnik naj isti dan ne vzame
dvojnega odmerka, da bi s tem nadomestil izpuščeni odmerek. Zdravljenje GVT in preprečevanje ponovne
GVT in PE: Priporočeni odmerek za začetno zdravljenje akutne GVT ali PE je prve tri tedne 15 mg dvakrat na
dan, nato pa 20 mg enkrat na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje ponovne GVT in PE. Če bolnik
pozabi vzeti zdravilo Xarelto v času zdravljenja, ko jemlje tablete po 15 mg dvakrat na dan (1. do 21. dan),
ga mora vzeti takoj ko se spomni, da zagotovi odmerek 30 mg zdravila Xarelto na dan. V tem primeru lahko
vzame dve tableti po 15 mg hkrati. Bolnik naj naslednji dan nadaljuje z rednimi odmerki po 15 mg dvakrat na
dan, kot je priporočeno. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno
snov; klinično pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim tveganjem za velike krvavitve;
sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini (enoksaparinom, dalteparinom in drugimi), derivati heparina (fondaparinuksom in
drugimi), peroralnimi antikoagulanti (varfarinom, apiksabanom, dabigatranom in drugimi) razen v primerih
zamenjave zdravljenja z ali na rivaroksaban ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih,
ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra; bolezen jeter, ter
hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child
– Pugh B in C; nosečnost in dojenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. Uporaba zdravila Xarelto se ne
priporoča: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min); pri bolnikih, ki sočasno jemljejo
tudi azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje (npr. ketokonazol, itrakonozol, vorikonazol in posakonazol)
ali zaviralce proteaz HIV (npr. ritonavir). Te zdravilne učinkovine močno zavirajo CYP3A4 in P-gp ter lahko
klinično pomembno (2,6-kratna povprečna vrednost) povečajo plazemske koncentracije rivaroksabana, kar
lahko poveča tveganje za krvavitve; pri bolnikih, s povečanim tveganjem za krvavitve; zaradi pomanjkanja
podatkov: pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ali pri
bolnikih, sočasno zdravljenih z dronedaronom; pri bolnikih s plučno embolijo, ki so hemodinamsko nestabilni
ali so morda na trombolizi ali pljučni trombolektomiji. Previdna uporaba zdravila Xarelto: Pri podskupinah
bolnikov, kjer obstaja povečano tveganje za krvavitve. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina
15 – 29 ml/min) ali pri bolnikih z okvaro ledvic, ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko
koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki vplivajo na hemostazo ali so močni
induktorji CYP3A4; Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi
o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno
spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana izmeri s kalibriranim kvantitativnim merjenjem aktivnosti anti-Xa. Za bolnike z zmerno ali hudo okvaro ledvic veljajo posebna
priporočila za odmerjanje. Ta priporočila veljajo tudi za bolnike z GVT in PE, pri katerih je ocenjeno tveganje
za krvavitve večje od tveganja za ponovno GVT in PE. Zdravilo Xarelto vsebuje laktozo. Neželeni učinki:
Pogosti: anemija, omotica, glavobol, sinkopa, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom, epistaksa, hemoptiza,
krvavitev iz dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska,
bruhanje, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem
traktu, okvara ledvic, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, povečane vrednosti transaminaz, krvavitev po posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitemija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija,
suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane vrednosti: bilirubina,
alkalne fosfataze v krvi, LDH, lipaze, amilaze, GGT. Redki: zlatenica, krvavitve v mišicah, lokaliziran edem,
povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, vaskularna pseudoanevrizma pri perkutanem posegu. Neznana
pogostnost: utesnitveni sindrom ali akutna odpoved ledvic po krvavitvi. Način izdajanja zdravila: Izdaja
zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Za
nadaljnje informacije o zdravilu Xarelto, se
lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13,
1000 Ljubljana Verzija: EU/3.1 (11/2012)
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združena za 24 urno učinkovitost in zaščito

Kombinirano zdravljenje
prilagojeno bolniku
Twynsta 40 mg/5 mg
Twynsta 40 mg/10 mg
Twynsta 80 mg/5 mg
Twynsta 80 mg/10 mg

24 ur učinkovito znižan krvni tlak do ciljnih vrednosti1

106

jemanje in izboljša bolnikovo sodelovanje v zdravljenju.
Posebne populacije: Starejšim bolnikom in bolnikom z blago
do zmerno ledvično okvaro odmerka ni treba prilagajati. Pri
bolnikih s hudo ledvično okvaro ali hemodializo je potrebna
previdna uporaba, ker se amlodipin in telmisartan med dializo
ne odstranita. Bolnikom z blago do zmerno jetrno okvaro je
treba zdravilo dajati previdno; odmerek telmisartana ne sme
prekoračiti 40 mg enkrat na dan. Varnost in učinkovitost
zdravila pri otrocih, ki so mlajši od 18 let, še nista dokazani.
Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilni učinkovini,
derivate dihidropiridina ali katerokoli pomožno snov; drugo in
tretje trimesečje nosečnosti, bolezni z zaporo žolča in huda
jetrna okvara, šok (tudi kardiogeni šok), huda hipotenzija,
zapora iztočnega trakta levega prekata (npr. aortna stenoza
visoke stopnje), hemodinamično nestabilno srčno popuščanje
po akutnem miokardnem infarktu. Posebna opozorila in
previdnostni ukrepi so potrebni pri naslednjih stanjih:
nosečnost, jetrna okvara, ledvičnožilna hipertenzija, ledvična
okvara in presaditev ledvic, znotrajžilna hipovolemija, dvojno
zaviranje RAAS, druga stanja, pri katerih prihaja do spodbujanja
RAAS; primarni aldosteronizem, zožitev aorte ali mitralne
zaklopke, obstruktivna hipertroﬁčna kardiomiopatija, nestabilna
angina pektoris in akutni miokardni infarkt, srčno popuščanje,
bolniki s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z insulinom ali
antiabetiki; hiperkaliemija, sorbitol, drugo (preveliko znižanje
krvnega tlaka lahko pri bolnikih z ishemično kardiomiopatijo
ali ishemično srčnožilno boleznijo povzroči miokardni infarkt ali
kap). Lahko vpliva na sposobnost vožnje in upravljanje strojev.
Interakcije: Kombinacija: druga antihipertenzivna zdravila,
zdravila, ki znižujejo krvni tlak; kortikosteroidi (sistemski).
Interakcije povezane s telmisartanom: diuretiki, ki zadržujejo
kalij, ali kalijevi nadomestki; litij, nesteroidna protivnetna
zdravila, ramipril. Interakcije povezane z amlodipinom: zaviralci
CYP3A4, induktorji CYP3A4, grenivka in grenivkin sok,
simvastatin, sildenaﬁl. Nosečnost in dojenje: Uporaba
antagonistov angiotenzina II v prvem trimesečju nosečnosti
ni priporočljiva, v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti
pa je kontraindicirana. Med dojenjem ga ne priporočajo.
Neželeni učinki: Fiksna kombinacija: Pogosti: omotica,
periferni edem. Občasni: zaspanost, migrena, glavobol,
parestezija, vrtoglavica, bradikardija, palpitacije, hipotenzija,
ortostatska hipotenzija, rdečica, kašelj, trebušna bolečina,

driska, navzea, pruritus, artralgija, mišični krči (krči v nogah),
mialgija, erektilna disfunkcija, astenija, bolečina v prsih,
utrujenost, edem, povečana raven jetrnih encimov. Redki:
cistitis, depresija, tesnoba, nespečnost, sinkopa, periferna
nevropatija, hipestezija, disgevzija, tremor, bruhanje, hipertroﬁja
dlesni, dispepsija, suha usta, ekcem, eritem, izpuščaj, bolečina
v hrbtu, bolečina v okončini (bolečina v nogi), nokturija, slabo
počutje, povečana raven sečne kisline v krvi. Telmisartan:
Občasni: okužbe zgornjih dihalnih poti (tudi faringitis in
sinuzitis), okužba sečil (tudi cistitis), anemija, hiperkaliemija,
dispneja, napenjanje, hiperhidroza, ledvična okvara (tudi
akutna ledvična odpoved), zvišana raven kreatinina v krvi.
Redki: sepsa (tudi z usodnim izidom), trombocitopenija,
eozinoﬁlija, preobčutljivost, anaﬁlaktična reakcija, hipoglikemija
(pri bolnikih s sladkorno boleznijo), motnja vida, tahikardija,
neprijeten občutek v želodcu, nenormalno jetrno delovanje,
jetrna bolezen, angioedem (lahko povzroči tudi smrt),
medikamentni izpuščaj, toksični kožni izpuščaj, urtikarija,
bolečina v kitah (tendinitisu podobni simptomi), gripi podobna
bolezen, zvišana raven kreatin-fosfokinaze v krvi, znižana raven
hemoglobina. Amlodipin: Občasni: sprememba razpoloženja,
okvarjen vid, tinitus, dispneja, rinitis, spremenjeno iztrebljanje,
alopecija, purpura, razbarvanost kože, hiperhidroza, motnje
mokrenja, polakiurija, ginekomastija, bolečina, povečana
telesna masa, zmanjšana telesna masa. Redki: zmedenost.
Zelo redki: levkocitopenija, trombocitopenija, preobčutljivost,
hiperglikemija, ekstrapiramidalni sindrom, miokardni infarkt,
aritmija, prekatna tahikardija, ﬁbrilacija preddvorov, vaskulitis,
pankreatitis, gastritis, hepatitis, zlatenica, povečanje jetrnih
encimov (večinoma se ujema s holestazo), angioedem,
multiformni eritem, urtikarija, eksfoliativni dermatitis,
Stevens-Johnsonov sindrom, fotosenzitivnost. Način in
režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger
Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemčija.
Za podrobnejše informacije glejte Povzetek glavnih
značilnosti zdravila 10/2012.
Literatura:
1. White WB et al. Effects of telmisartan and amlodipine in
combination on ambulatory blood pressure in stage 1-2
hypertension. Blood Press Monit 2010;15: 205-212.
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TWYNSTA 40 mg/5 mg (40 mg/10 mg, 80 mg/5 mg
ali 80 mg/10 mg) tablete
Sestava: Ena tableta vsebuje 40 mg telmisartana in
5 mg (10 mg) amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata)
ali 80 mg telmisartana in 5 mg (10 mg) amlodipina (v obliki
amlodipinijevega besilata). Ena tableta po 40 mg/5 mg
(40 mg/10 mg) vsebuje 168,64 mg sorbitola (E420), ena
tableta po 80 mg/5 mg (80 mg/10 mg) pa 337,28 mg
sorbitola (E420). Terapevtske indikacije: zdravljenje
esencialne hipertenzije pri odraslih kot dodatno zdravljenje
(indicirano pri odraslih bolnikih, pri katerih krvnega tlaka ne
moremo ustrezno uravnati z amlodipinom) ali nadomeščanje
drugega zdravila (za bolnike, ki jemljejo telmisartan in
amlodipin v dveh ločenih tabletah). Odmerjanje in način
uporabe: priporočeni odmerek zdravila je ena tableta na
dan. Največji priporočeni odmerek je 80 mg/10 mg, ena
tableta na dan. Zdravilo je indicirano za dolgotrajno zdravljenje.
Hkratnega uživanja grenivke ali pitja grenivkinega soka z
amlodipinom bolnikom ne priporočajo, ker se pri nekaterih
lahko poveča amlodipinova biološka uporabnost, kar poveča
njegove hipotenzivne učinke. Dodatno zdravljenje: tablete
Twynsta 40 mg/5 mg (40 mg/10 mg) lahko prejemajo
bolniki, pri katerih krvnega tlaka ni mogoče ustrezno uravnati
s samim amlodipinom po 5 mg (10 mg). Tablete Twynsta
80 mg/5 mg lahko prejemajo bolniki, pri katerih krvnega
tlaka ni mogoče ustrezno uravnati s tabletami Twynsta
40 mg/5 mg. Tablete Twynsta 80 mg/10 mg lahko prejemajo
bolniki, pri katerih krvnega tlaka ni mogoče ustrezno uravnati
s tabletami Twynsta 40 mg/10 mg ali 80 mg/5 mg. Pred
prehodom na ﬁksno kombinacijo priporočajo individualno
prilagoditev odmerkov posameznih učinkovin. Če je glede
na klinično stanje primerno, lahko presodimo o neposrednem
prehodu z monoterapije na ﬁksno kombinacijo. Bolnikom, ki
se zdravijo z 10 mg amlodipina in imajo neželene učinke,
katere omejujejo velikost odmerka, na primer edeme, ga
lahko zamenjamo s tabletami Twynsta po 40 mg/5 mg
enkrat na dan in tako zmanjšamo odmerek amlodipina, ne
da bi se zmanjšal pričakovani odziv na antihipertenzivno
zdravljenje. Nadomestno zdravljenje: Bolniki, ki jemljejo
telmisartan in amlodipin v dveh ločenih tabletah, lahko
začnejo enkrat na dan jemati tablete Twynsta, ki vsebujejo
enaka odmerka obeh učinkovin, kar lahko poenostavi

Samo za strokovno javnost

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
®

TRIMETAZIDIN

35 mg
60 tablet

s prirejenim
sproščanjem

Značilno se izboljša trajanje celotne vadbe
Značilno se podaljša čas do nastopa angine pektoris

oksidacija
maščobnih
kislin
oksidacija
glukoze

Terapevtske indikacije:
Dodatno zdravilo za simptomatsko zdravljenje stabilne angine pektoris, kadar z zdravili prve
izbire te bolezni ni mogoče nadzorovati oziroma bolniki zdravljenja z njimi ne prenašajo.
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Trimepect 35 mg tablete s prirejenim sproščanjem (trimetazidin)
TERAPEVTSKE INDIKACIJE Dodatno zdravilo za simptomatsko zdravljenje stabilne angine pektoris, kadar z zdravili prve izbire te bolezni ni mogoče
nadzorovati oziroma bolniki zdravljenja z njimi ne prenašajo. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE Ena tableta dvakrat dnevno med obrokom, skupaj s
tekočino. Ledvična okvara: Pri zmerni ledvični okvari (očistek kreatinina 30 – 60 ml/min) je odmerek 1 tableta zjutraj med zajtrkom. Starejši bolniki:
Pri starejših bolnikih je zaradi zmanjšanega delovanja ledvic izpostavljenost trimetazidinu lahko večja, zato je prilagoditev odmerka treba opraviti s
previdnostjo. Okvara jeter: Pri hudi okvari jeter uporaba zdravila ni priporočljiva. KONTRAINDIKACIJE Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli
pomožno snov; Parkinsonova bolezen, simptomi Parkinsonove bolezni, tremor, sindrom nemirnih nog in druge podobne motnje gibanja; huda ledvična
okvara (očistek kreatinina < 30 ml/min). POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI Zdravilo ni namenjeno zdravljenju akutnih napadov
angine pektoris, začetnemu zdravljenju nestabilne angine pektoris ali miokardnega infarkta, niti pred prihodom v bolnišnico niti med prvimi dnevi
bolnišničnega zdravljenja. V primeru napada angine pektoris med zdravljenjem s trimetazidinom je treba koronopatijo ponovno ovrednotiti in razmisliti
o spremembi zdravljenja. Trimetazidin lahko povzroči ali poslabša simptome Parkinsonove bolezni (tremor, akinezijo, hipertonijo). Te simptome je treba
redno preiskovati, zlasti pri starejših bolnikih. V dvomljivih primerih in če so simptomi Parkinsonove bolezni prisotni več kot štiri mesece po prenehanju
jemanja zdravila, je treba bolnike napotiti k nevrologu. V primeru pojava motenj gibanja, kot so simptomi Parkinsonove bolezni, sindrom nemirnih nog,
tremor, nestabilna hoja, je treba zdravljenje s trimetazidinom dokončno ukiniti. Lahko se pojavijo padci, povezani z nestabilno hojo ali hipotenzijo,
zlasti pri bolnikih, zdravljenih z antihipertenzivi. Tablete vsebujejo laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane
aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi Trimepecta
bolje izogibati. Med dojenjem se Trimepecta ne sme uporabljati. INTERAKCIJE O medsebojnem delovanju z drugimi zdravili niso poročali. Trimetazidin
se lahko uporablja skupaj s heparinom, antagonisti vitamina K, zdravili za uravnavanje ravni lipidov, acetilsalicilno kislino, antagonisti adrenergičnih
receptorjev beta, antagonisti kalcijevih kanalčkov in srčnimi glikozidi. NEŽELENI UČINKI Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): omotica, glavobol; bolečine v
trebuhu, driska, dispepsija, slabost in bruhanje; izpuščaj, srbenje, koprivnica; astenija. Redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000): palpitacije, ekstrasistole,
tahikardija; arterijska hipotenzija, ortostatska hipotenzija, ki je lahko povezana s splošnim slabim počutjem, omotico ali padcem, zlasti pri bolnikih,
zdravljenih z antihipertenzivi, zardevanje. Neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov): simptomi Parkinsonove bolezni (tremor,
akinezija, hipertonija), nestabilna hoja, sindrom nemirnih nog, druge podobne motnje gibanja, motnje spanja (nespečnost, zaspanost); zaprtje; akutna
generalizirana eksantematozna pustuloza (AGEP), angioedem; agranulocitoza, trombocitopenija, trombocitopenična purpura; hepatitis.
Vrsta ovojnine in vsebina: Pretisni omoti s 60 tabletami.
Režim izdaje: Rp.
Imetnik dovoljenja za promet: PharmaSwiss Eesti OÜ,
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonija
TRI-031012
Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila!
Vir: Povzetek glavnih značilnosti zdravila Trimepect

PharmaSwiss d.o.o.
Brodišče 32, 1236 Trzin
telefon: +386 1 236 47 00, faks: +386 1 283 38107
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