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PREDGOVOR
Srčno popuščanje je kompleksen klinični sindrom, ki lahko nastane zaradi kakršnekoli
strukturne ali funkcionalne spremembe srca, ki vpliva na zmožnost srca, da se napolni
in⁄ali iztisne kri.
Srčno popuščanje je bolezen, pri katerem srce kot črpalka ne more prečrpati dovolj krvi,
ki bi zadostovala potrebam telesa, ne da bi se povečal diastolični tlak v prekatu. Vsaka
bolezen srca, ki oslabi sistolično ali diastolično funkcijo oziroma obe hkrati, lahko povzroči
srčno popuščanje.
Srčno popuščanje je že sedaj velika težava v vseh državah sveta in postaja vedno
večji problem javnega zdravja. To je edina kardiovaskularna bolezen, ki se povečuje v
pojavnosti in razširjenosti, deloma zaradi staranja prebivalstva, pa tudi zaradi napredka
medicine in posledično vedno novih, boljših načinov zdravljenja, ki zmanjšujejo zgodnjo
smrtnost, vendar pogosto vodijo v kasnejše srčno popuščanje. Glede na iztisni delež
levega prekata (LVEF) srčno popuščanje opredelimo:

Srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim deležem (HFrEF): s simptomi in znaki, ki so
posledica zmerno ali močno zmanjšanega iztisnega deleža, LVEF <40 % in se lahko kaže
z znaki desnostranskega kongestivnega srčnega popuščanja.
Srčno popuščanje z blago zmanjšanim iztisnim deležem (HFmrEF): s simptomi in znaki,
ki so pri LVEF 40 % do 49 % lahko značilni bolj za diastolično oziroma desnostransko srčno
popuščanje. Druge značilnosti vključujejo povišane natriuretične peptide (natriuretični
peptid tip B (BNP) >35 nanogramov / L,[> 35 pikogramov / ml] ali N-terminalni natriuretični
peptid [NT-pro-BNP]> 125 nanogramov / L [> 125 pikogramov / ml]) in vsaj eno dodatno
merilo: (a) pomembna strukturna srčna bolezen (npr. hipertrofija levega prekata [LVH]
ali povečanje levega atrija), (b) diastolična disfunkcija levega prekata.
Srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem (HFpEF): značilni simptomi in znaki
diastoličnega levostranskega srčnega popuščanja ob LVEF >50 %. Druge značilnosti
vključujejo povišane natriuretične peptide (BNP >35 nanogramov / L [> 35 pikogramov
/ ml] ali NT-pro-BNP> 125 nanogramov / L [> 125 pikogramov / ml]) in vsaj eno dodatno
merilo: (a) pomembno strukturna bolezen srca (npr. LVH ali povečanje levega atrija), (b)
diastolična disfunkcija leveega prekata.
Diagnostična obravnava, s katero ugotovimo strukturne in/ali funkcionalne nepravilnosti
srca, je osnova ustreznega zdravljenja, ker so nekatera bolezenska stanja bodisi
ozdravljiva ali pa vsaj delno popravljiva. S poznavanjem vseh možnosti zdravljenja lahko
uresničimo cilje zdravljenja. Cilji zdravljenja kroničnega srčnega popuščanja so:
1.
2.
3.

ublažitev simptomov
zaustavitev napredovanja popuščanja
zmanjšanje smrtnosti zaradi popuščanja

Na srečanju bodo predstavljeni sodobni diagnostični algoritmi in zdravljenje ter praktični
pristop pri vsakdanji obravnavi bolnikov, s katerimi bomo dosegli cilje zdravljenja pri
posameznem bolniku.
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Naše srečanje je brezpapirno: vabilo, program srečanja in zborniki so dosegljivi le
v digitalni obliki na naši spletni strani www.BolezniSrca.com, zloženka pa bo poleg
digitalne na voljo tudi v priročni tiskani obliki.
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora se zahvaljujeva vsem avtorjem za
pripravo prispevkov in sodelovanje na posvetu.
Podjetjem Amgen, Aspen Pharma, Astra Zeneca, Bayer, Berlin Chemie, BoehringerIngelheim, Bormiamed, Cardiomedical, Kastor MD, Kefo, Krka, Krka Terme, Lek, Mark
Medical, Medica, Merck, Novartis, Orion Pharma, Pfizer, Pro-Gem, Sanofi Aventis, Sava
Medicaal, Schiller, Servier se zahvaljujemo za podporo pri izvedbi strokovnega srečanja.

					Matjaž Bunc in Iztok Gradecki

Novo mesto, 24.03.2019
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OPREDELITEV VRSTE, EPIDEMIOLOGIJA, NARAVNI
POTEK IN PROGNOZA SRČNEGA POPUŠČANJA
Borut Jug

Univerzitetni klinični center Ljubljana, KO za žilne bolezni
Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana

Uvod
Srčno popuščanje je klinični sindrom, ki zajema i) značilne simptome in znake zaradi ii) motenega delovanja srca. Moteno delovanje srca lahko povzroči praktično vsaka
nezdravljena, neobvladana ali dolgotrajna srčno-žilna bolezen. Razširjenost srčnega
popuščanja zato skokovito narašča s starostjo, prognoza pa je neugodna tako zaradi
srčnega popuščanja, ki je odraz napredovale osnovne srčno-žilne bolezni, kot zaradi številnih pridruženih bolezni, ki se kopičijo s starostjo.

Opredelitev vrste srčnega popuščanja
Moteno delovanje srca zajema neustrezno delovanje srčne mišice, osrčnika in zaklopk.
Primarne bolezni zaklopk in osrčnika zahtevajo specifičen (praviloma kirurški ali intervencijski) terapevtski pristop; Večina smernic — predvsem glede zdravljenja — svoja priporočila izrecno omejuje na srčno popuščanje v ožjem pomenu, ki zajema neustrezno
črpalno (sistolično) in polnilno (diastolično) delovanje srčne mišice.
Patofiziološko razločevanje sistoličnega in diastoličnega srčnega popuščanja v klinični
praksi opredelimo na osnovi iztisnega deleža levega prekata (LVEF). Raziskave o zdravljenju srčnega popuščanja z zdravili in/ali elektromehanskimi napravami so namreč
bolnike vključevale prav na podlagi LVEF. Večina raziskav je za razmejitev uporabila LVEF
< 40 % (srčno popuščanje z okrnjenim iztisnim deležem levega prekata — HFrEF, iz angl.
heart failure with reduced ejection fraction), medtem ko raziskave z LVEF ≥50 % (srčno
popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem — HFpEF, iz angl. heart failure with preserved
ejection fraction) niso pokazale prepričljive učinkovitosti specifičnega zdravljenja.
Izkazalo se je, da sta HFrEF in HFpEF različna fenotipa, ki se pojavljata v drugačnih populacijah bolnikov, imata drugačen naravni potek in se drugače odzivata na zdravljenje z
zdravili. HFrEF pogosteje prizadene nekoliko mlajšo populacijo in moške, poglavitni vzrok
zanj je ishemična bolezen srca, vodilni vzrok smrti so srčno-žilni dogodki, na potek bolezni
pa dokazano lahko vplivamo z zaviralci ACE ali ARB, zaviralci beta, mineralokortikoidnimi
antagonisti, ivabradinom, sakubitril/valsartanom in dvoprekatnim spodbujevalnikom.
HFpEF pogosteje prizadene starejšo populacijo in ženske, poglavitni vzrok zanj je hipertenzijska bolezen srca, pomemben vzrok smrti so pridružene nesrčne bolezni, na potek
bolezni pa zaenkrat ne moremo vplivati drugače kot z obvladovanjem osnovnih vzrokov
(npr. z zdravljenjem arterijske hipertenzije), simptomov in sočasnih bolezni.
Razločevanje na HFrEF in HFpEF je grobo, saj gre za praktično, a umetno razločevanje
zvezne spremenljivke (LVEF) oziroma za patofiziološke spremembe, ki se prepletajo (bol-
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niki s HFrEF imajo praviloma okrnjeno tudi diastolično delovanje levega prekata). Smernice Evropskega kardiološkega združenja zato priporočajo še vmesno skupino (HFmrEF
z LVEF 40 – 50 %) — bolj za spodbujanje nadaljnjega raziskovanja na tem področju kot
pa za klinično uporabo.

Epidemiologija
Vzročni dejavniki za srčno popuščanje — zlasti arterijska hipertenzija in koronarna bolezen, ki samostojno ali v kombinaciji botrujeta 80 % vseh srčnih popuščanj v zahodnem
svetu — so med splošnim prebivalstvom zelo razširjeni, zato ima srčno popuščanje pomembne epidemiološke razsežnosti. Kljub temu je natančna ocena pojavnosti in razširjenosti srčnega popuščanja zahtevna, saj so ju epidemiološke raziskave ocenjevale pri
različnih populacijah ter z različnimi definicijami.
Na splošno ocenjujejo, da ima 1 - 2 % odrasle populacije srčno popuščanje, dodaten 1
% naj bi imel brezsimptomno disfunkcijo levega prekata. Razširjenost se s starostjo skokovito povečuje — od 0,5 % pred 60. letom starosti do >10 % pri 80. do 90. letu starosti.
Slaba tretjina posameznikov, ki so danes stari 55 let, bo tekom življenja doživela srčno
popuščanje.
Nasprotno pa starostno standardizirana pojavnost srčnega popuščanja v zadnjem desetletju ne narašča; pri HFrEF se celo zmanjšuje, najverjetneje na račun boljšega obvladovanja srčnega infarkta in njegovih posledic. Se pa zaradi staranja prebivalstva (in
ustreznejše diagnostike) povečuje pojavnost HFpEF in s tem celokupna (surova) pogostnost srčnega popuščanja. Zaradi srčnega popuščanja (prva diagnoza I50 po Mednarodni klasifikaciji bolezni) sta leta 2016 v Sloveniji umrla 1.702 bolnika, kar predstavlja
8 % vseh vzrokov smrti in vodilni vzrok umrljivosti pri ženskah. Istega leta je bilo 5.930
hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja; to je 30 % več kot desetletje pred tem, tako
da je srčno popuščanje postalo najpogostejši vzrok hospitalizacij zaradi bolezni srca pri
ženskah in pri starejših od 75 let.

Naravni potek in prognoza
Moteno delovanje srca privede do srčnega popuščanja, klinično izražanje in razplet bolezni pa sta predvsem posledici hemodinamskih in sistemskih nevrohormonskih odzivov;
sprva fiziološki mehanizmi, ki naj bi vzdrževali normalno delovanje organizma kljub odpovedovanju srca, postanejo zaradi dolgotrajnosti patološki, napredujoči in prognostično neugodni.
Naravni potek srčnega popuščanja je sicer podobno raznolik kot vzroki zanj. Gre za kronično bolezen, ki je lahko stabilna (> 1 mesec brez spremembe v simptomih in znakih),
praviloma pa napreduje preko vse pogostejših in izrazitejših poslabšanj (dekompenzacij)
ter vse krajših in redkejših izboljšanj do smrti zaradi postopne črpalne odpovedi srca ali
nenadnih malignih motenj srčnega ritma. S spreminjanjem populacije bolnikov (staranje
prebivalstva in vse več HFpEF) in z novejšimi metodami zdravljenja se spreminja tudi
naravni potek srčnega popuščanja; kot vzrok hospitalizacij in smrti bolnikov zato v zadnjem desetletju vse bolj prihajajo v ospredje pridružene ne-srčne bolezni.
Kljub temu ostaja prognoza srčnega popuščanja neugodna. Ocenjujejo, da je celokupna
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5-letna umrljivost vseh bolnikov s srčnim popuščanjem približno 50 %, medtem ko doseže enoletna umrljivost bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem tudi 75 %. Srčno
popuščanje je povezano tudi z zvečano obolevnostjo; 30-50 % bolnikov, ki so se zaradi
srčnega popuščanja zdravili v bolnišnici, bo v letu dni po odpustu potrebovala vnovično
hospitalizacijo, več kot 10 % že v prvem mesecu po odpustu.
Prognostične razsežnosti srčnega popuščanja so – podobno kot klinični potek – raznolike in odvisne od številnih dejavnikov. Doslej so prepoznali >50 prognostičnih napovednikov neugodnega razpleta srčnega popuščanja, kljub temu ostaja prognostična ocena
zahtevna in nezanesljiva — tako zaradi različnih populacij bolnikov kot zaradi nepredvidljivega poteka srčnega popuščanja pri istem bolniku- Metaanalize so pokazale skromno
napovedno vrednost in nezanesljivo ponovljivost vseh veljavnih prognostičnih točkovnikov za srčno popuščanje. Najpomembnejši napovedniki zato še vedno klinični kazalniki
(moški spol, prisotnost koronarne, kronične ledvične ali sladkorne bolezni, atrijske fibrilacije, anemije ali kaheksije ter zmanjšana telesna zmogljivost, izraženost zastojnih znakov
in predvsem funkcijski razred po NYHA), kazalniki prizadetosti srčnega delovanja (LVEF,
drugi kazalniki okrnjene sistolične in diastolične funkcije, povečanje srčnih votlin, disfunkcije srčnih zaklopk), elektrokardiografski kazalniki (dolžina dobe QRS, zlasti levokračni
blok) ter biološki označevalci srčnega popuščanja (zlasti natriuretični peptidi). Novejši
prognostični kazalniki — predvsem napredne slikovne metode (npr. pozno kopičenje gadolinija pri slikanju z magnetno resonanco) in specifični biološki označevalci (npr. kazalniki
fibroziranja, vnetja in endotelijske disfunkcije) — so sicer obetavni, vendar je njihov izplen
v klinični praksi zaenkrat še skromen v luči omejene dostopnosti.

Zaključek
S spreminjanjem definicij in novimi načini zdravljenja se spreminjata tudi epidemiologija
in naravni potek srčnega popuščanja. Starostno standardizirana pojavnost srčnega
popuščanja se sicer zmanjšuje, vendar celokupno breme zaradi staranja prebivalstva
še vedno narašča, predvsem na račun HFpEF. Pri slednjem gre za epidemiološko in
etiološko drugačno vrsto srčnega popuščanja, ki se ne odziva na standardni pristop
k zdravljenju, saj pri njem zbolevnosti in umrljivosti povečini poganjajo pridružena nesrčna obolenja, kar zahteva celovitejši pristop k bolniku in drugačno organizacijo njegove
oskrbe.
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SRČNO POPUŠČANJE - KLINIČNI PREGLED IN BISTVENE
ZAČETNE PREISKAVE; NATRIURETIČNI PEPTIDI, EKG IN
ULTRAZVOČNI PREGLED SRCA
Boris Krajačič

Kardiologija Boris Krajačič s.p.

Srčno popuščanje je kompleksen klinični sindrom, ki je lahko posledica različnih strukturnih bolezni srca, ki okrnejo črpalno funkcijo ali otežijo polnitev srca.
Srčno popuščanje (SP) je klinična diagnoza, temelji na natančni anamnezi in kliničnem
pregledu. Simptomi so pogosto nespecifični in zato nemalokrat težko ločimo ali so posledica srčnega popuščanja ali morebitnih drugih bolezenskih stanj.
Ocena simptomov in kliničnih znakov SP je še posebej otežena pri debelih bolnikih, bolnikih s kronično pljučno boleznijo in pri starejših. Bolj specifični klinični znaki kot sta npr.
polne vratne vene in lateralni pomik srčne konice, pa sta težje zaznavna in slabše ponovljiva znaka (1).
Z namenom ohranitve minutnega volumna je pri SP osnovni kompenzatorni mehanizem
zadrževanje tekočine s posledično kongestijo. Kongestija je posledica več, sočasno potekajočih, strukturnih in funkcionalnih procesov, kot so preoblikovanje levega prekata, napredovala koronarna bolezen, bolezni srčnih zaklopk, nevro-hormonalne in vnetne aktivacije, vaskularne adaptacije in ledvične disfunkcije (2). Pogosto postane prepoznavna
prepozno, ko je že potrebna bolnišnična obravnava.
Njen potek lahko razdelimo v dve fazi, ki v bistvu predstavljata kontinuum. Prva je hemodinamska kongestija, ki predstavlja stanje povišanih intra-kardialnih polnitvenih pritiskov
kot posledico povečanega volumna v srčno-pljučni cirkulaciji in še ne povzroča očitnih
kliničnih znakov/simptomov. O klinični kongestiji pa govorimo, ko se izrazijo simptomi oz.
znaki povišanih intra-kardialnih polnitvenih pritiskov. Le-ti naraščajo nekaj dni do treh
tednov, preden nastopijo simptomi ali povečanje telesne teže (3).
Sklepamo lahko, da bi odkrivanje zgodnjih hemodinamskih sprememb, torej hemodinamske kongestije, pomenilo možnost zgodnjejšega zdravljenja in s tem verjetno preprečitev razvoja klinične kongestije. Torej sta anamneza in klinični pregled temeljna pri
odkrivanju in obravnavi bolnikov s SP.

Anamneza in klinični pregled
SP je neobičajno pri posamezniku brez predhodnih obolenj, zato je pomembna natančna anamneza v smeri iskanja sprožitvenih dejavnikov, od katerih so najpogostejši:
neupoštevanje priporočil zdravljenja, neurejena arterijska hipertenzija, miokardni infarkt, pljučna embolija, aritmije, okužbe, hipotireoza, hipertireoza, poslabšanje ledvične
funkcije, prekomerno uživanje alkohola, uživanje drog (4).
Še posebej pozorni moramo biti pri bolnikih z znano ishemično boleznijo srca, pri katerih
bi morali pri vsakem obisku iskati simptome in znake srčnega popuščanja. Ne smemo
pozabiti tudi na dejstvo, da nemalo bolnikov z blago okrnjeno srčno funkcijo lahko ostane
daljši čas asimptomatskih.
Za oceno bolnikovih težav in simptomov obstaja več klasifikacij, še vedno pa najpogosteje uporabljamo klasifikacijo NYHA (New York Heart Association), ki razvršča bolnike
glede na omejitve pri telesni aktivnosti v 4 razrede:
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NYHA razred I

Brez omejitev telesne aktivnosti. Normalni telesni napori ne
povzročajo prekomerne utrujenosti ali težav z dihanjem. V
mirovanju ni težav.

NYHA razred II

Blaga omejitev telesne aktivnosti. Normalni telesni napori
povzročajo prekomerno zadihanost in utrujenost. V
mirovanju ni težav.

NYHA razred III
NYHA razred IV

Pomembna omejitev telesne aktivnosti. Že minimalni napori
povzročajo hitro utrujenost in prekomerno zadihanost. V
mirovanju ni težav.
Težave z dihanjem se pojavljajo že v mirovanju in se okrepijo
že pri minimalni telesni aktivnosti.

Simptomi SP so pogosto nespecifični in jih zato včasih težko ločimo od simptomov
spremljajočih bolezni. Značilno za simptome, ki so posledica zadrževanja tekočine pa je,
da ob diuretični terapiji hitro izzvenijo. Etiologija SP kot tudi klinična slika in prognoza so
pri mlajših bolnikih v primerjavi s starejšimi pogosto drugačni. Vodilni simptomi SP so
dispneja, utrujenost in periferni edemi (tabela 1).
Dispneja je najpogostejši simptom bolnikov s SP. Lahko se kaže zgolj kot pomanjkanje
sape ob naporih, z napredovanjem bolezni pa bolniki lahko navajajo ortopnejo, paroksizmalno nočno dispnejo in občutek težkega dihanja v mirovanju.
Utrujenost je težko kvantificirati in bolniki jo pogosto težko ločijo od dispneje. Vzrokov za
utrujenost je lahko več, a običajno je posledica nizkega minutnega volumna in hipoperfuzije tkiv. Ostali faktorji, ki povzročajo utrujenost so spremenjen metabolizem v skeletni
mišici, povišana koncentracija cirkulirajočih citokinov, prekomerna aktivacija nevroendokrinega sistema in dekondicioniranje skeletnih mišic.
Otekanje okrog gležnjev je pogosto prvi simptom srčnega popuščanja, po drugi strani
pa nekateri bolniki s hudim srčnim popuščanjem nikoli ne razvijejo perifernih edemov.
Bolniki s simptomi desnostranskega SP se lahko pritožujejo zaradi otekanja v trebuh in
bolečin v zgornjem desnem kvandrantu, ki so posledica hepatomegalije, kongestija v
gastrointestinalnem traktu pa povzroča navzeo, anoreksijo, napihnjenost.
Klinični znaki pri SP so lahko bolj ali manj specifični (tabela 1), njihova izraženost pa je
odvisna od stopnje srčnega popuščanja in morebitnih pridruženih bolezni.
Pri splošnem telesnem pregledu lahko opazimo tahikardijo in cianozo, prekomerno polnjene vratne vene, pomik srčne konice v levo. Avskultatorno lahko slišimo zastojne poke
nad pljuči, pri močno oslabljeni funkciji in dilataciji levega prekata pa tretji srčni ton (galopni ritem), ki je slab prognostični znak. Pozorni moramo biti na morebitno bledico (anemija), neredno srčno akcijo (atrijska fibrilacija) in srčne šume (aortna stenoza, mitralna
stenoza in insuficienca). Periferni edemi so znak srčnega popuščanja, a tudi številnih
drugih stanj, ki niso tesno povezana s povišanim s sistemskim venskim pritiskom, zato
narekujejo natančno anamnezo in klinični pregled ter dodatne preiskave v smeri potrditve oz. izključitve kardialne etiologije.
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Tabela 1. Simptomi in znaki srčnega popuščanja (privzeto po evropskih smernicah za
obravnavo akutnega in kroničnega SP, iz leta 2016)
Simptomi

Znaki

Tipični

Bolj specifični

Zasoplost
Ortopneja
Paroksizmalna nočna dispneja
Zmanjšana toleranca na napore
Utrujenost, utrudljivost, podaljšan čas
okrevanja po vadbi
Otekanje gležnjev

Polne vratne vene
Hepatojugularni reflux
Tretji srčni ton
Srčna konica pomaknjena v levo

Manj tipični

Manj specifični

Nočni kašelj
Piskanje
Občutek napihjenosti
Izguba apetita
Zmedenost
Depresija
Palpitacije
Sinkopa
Omotica
Bendopnea

Porast telesne teže (> 2kg/teden)
Hujšanje (pri napredovalem SP)
Kaheksija
Srčni šumi
Periferni edemi
Avskultatorne krepitacije nad pljuči
Perkutorna zamolklina nad pljuči
Tahikardija
Iregularen pulz
Tahipneja
Cheyne Stokes-ovo dihanje
Hepatomegalija
Ascites
Hladne okončine
Oligurija
Nizek pulzni tlak
Cianoza

Osnovne preiskave
Kadar obstaja klinični sum na SP, ki ga postavimo na osnovi anamneze, kliničnega pregleda in elektrokardiograma je potrebno za dokončno diagnozo pri bolniku opraviti še
ehokardiografijo. V primeru slabše dostopnosti preiskave si pomagamo z določitvijo
koncentracije natriuretičnih peptidov v plazmi in, če le-ti niso povišani lahko SP z veliko
verjetnostjo izključimo.

EKG
Bolniki s SP imajo redko normalen elektrokardiogram (EKG), negativna napovedna vrednost normalnega EKG pa je 89 %. Patološki EKG povečuje verjetnost diagnoze SP, vendar je njegova specifičnost majhna. Patološki odkloni v EKG zapisu nam lahko odkrivajo
etiologijo, ki je v ozadju (npr. miokardni infarkt), nas usmerjajo pri zdravljenju (npr. antikoagulantno zdravljenje pri atrijski fibrilaciji, elektrostimulacija pri bradikardnih motnjah
ritma…). Zato je rutinsko snemanje EKG priporočena preiskava pri izključevanju SP (5).
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Natriuretični peptidi
Določanje koncentracije natriuretičnih peptidov (BNP ali NT-pro-BNP) v plazmi uporabljamo kot osnovni laboratorijski test pri diagnostiki srčnega popuščanja, če nimamo možnosti takojšnje ultrazvočne preiskave srca. Povišane vrednosti nam pomagajo
določiti delovno diagnozo in nas usmerjajo k nadaljnji diagnostiki. Bolniki z normalnimi
vrednostmi imajo malo verjetno SP. Zgornja normalna koncentracija, ki izključuje ne-akutno SP je za BNP 35 pg/mL in za NT-pro-BNP 125 pg/mL. Pri akutnem SP so vrednosti višje in sicer za BNP 100 pg/mL in za NT-pro-BNP 300 pg/mL. Določeni meji imata visoko negativno napovedno vrednost (0.94 - 0.98), pozitivna napovedna vrednost pa je
pri obeh precej nižja (0.44 - 0.57), kar pomeni, da je uporabnost določanja natriuretičnih
peptidov predvsem pri izključevanju SP in ne pri potrditvi diagnoze. Obstajajo namreč
številni kardiovaskularni in ne-kardiovaskularni vzroki za povišane vrednosti natriuretičnih peptidov v plazmi (npr. atrijska fibrilacija, hipertrofija levega prekata, pljučna hipertenzija, višja starost, ledvična insuficienca, ishemična možganska kap, anemija, okvara
jeter…) (5). Ob kliničnem sumu na SP in ob vrednostih natriuretičnih peptidov nad zgornjo
mejo je za potrditev oz. izključitev diagnoze SP potrebna še ehokardiografija.

Transtorakalna ehokardiografija
Je najbolj uporabna in razširjena metoda pri diagnostiki bolnikov s suspektnim SP.
Omogoča oceno velikosti srčnih votlin, sistolične in diastolične funkcije ter debeline sten
prekatov, delovanja zaklopk, polnilnega tlaka desnega prekata in oceno perikardialnega
prostora. Naštete informacije so ključnega pomena za postavitev diagnoze SP kot tudi
pri izbiri zdravljenja (več o preiskavi najdete v naslednjih poglavjih).

Ostale preiskave pri začetni obravnavi
Pri začetni obravnavi bolnika s SP je v luči iskanja vzroka, odkrivanja morebitnih spremljajočih bolezni in določitve terapevtskega postopka potrebno opraviti še nakatere
osnovne laboratorijske preiskave kot so: hemogram, določitev serumskega natrija, kalija, glukoze, sečnine in kreatinina z oceno ledvične funkcije, S-TSH, S-feritin, TIBC, ocena
jetrne funkcije.
Rentgenogram prsnih organov je indiciran pri bolnikih s SP zaradi izključitve pljučnih in
morebitnih drugih vzrokov dispneje. Lahko nam pokaže povečano srčno senco, znake
hipervolemije oz. pljučnega zastoja/edema, plevralni izliv. Je bolj primerna preiskava pri
sumu na akutno SP (4).
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Zaključek
Srčno popuščanje je klinična diagnoza in temelji na natančni anamnezi in kliničnem pregledu. Simptomi so pogosto nespecifični in zato nemalokrat težko ločimo, ali so posledica srčnega popuščanja, ali morebitnih drugih bolezenskih stanj. Najpogostejši simptomi
so dispneja, utrujenost in otekanje. Klinični znaki so lahko bolj ali manj specifični, njihova
izraženost pa je odvisna od stopnje srčnega popuščanja in morebitnih pridruženih bolezni. Klinično suspektno SP moramo potrditi še ehokardiografsko. Ob slabši dostopnosti do preiskave si pomagamo z določitvijo BNP oz.NT-pro-BNP in v primeru normalnih
vrednosti lahko SP z veliko verjetnostjo izključimo.
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Uvod
Akutna dihalna stiska je težko breme za bolnika in zdravnika, hkrati pa tudi ovira pri
diagnostični obravnavi. Hitra postavitev diagnoze je ključ do učinkovitega usmerjenega zdravljenja, zmanjšuje umrljivost in zmanjša potrebo po endotrahealni intubaciji in
mehaničnem predihavanju. V ozadju so lahko številni vzroki za težave, pri vsakdanjem
delu z odraslimi bolniki pa nas največkrat zanima ali gre za srčno popuščanje (akutno
nastalo ali poslabšanje) ali je težava drugje.
Anamneza, klinični pregled in rentgenogram so odlična orodja v uporabi že celo stoletje,
pri najbolj prizadetih bolnikih pa nas lahko zavedejo (1). Največ težav imamo prav pri
bolnikih z že znanimi kroničnimi pljučnimi in srčnimi težavami, ki se jim dušenje poslabša
(se je poslabšala osnovna bolezen, je vzrok za poslabšanje drugje). Prizadete bolnike
težko odpeljemo iz varnega okolja oddelka na dodatne preiskave (CT, natančna ehokardiografija). Pri takih bolnikih so zaželjene preiskave, ki jih lahko opravimo tam, kjer bolnika
obravnavamo. Na tak način nam pomagata EKG in hitri obposteljni laboratorijski testi, rezultate nekaterih laboratorijskih preiskave (npr. natriuretični peptidi) pa prejmemo
običajno po začetku zdravljenja prizadetega bolnika. V 90-ih letih je uvedba ehokardiografije pri kritično bolnem pomenila pomemben korak naprej. Preiskava pa ni dosegljiva
v vsakem okolju, učenje te metode zahteva več časa in dobri izvajalci niso dosegljivi ves
čas. Tehnološki napredek je vodil v izdelavo majhnih in lahkih ultrazvočnih naprav, ki so
postale tudi bolj dostopne. To je odprlo vrata uporabi ultrazvoka v urgentnem okolju,
tudi izven bolnišnice. Uvajanje usmerjenega UZ (angl. point of care-ultrasound, POCUS)
na področje urgentne medicine in izobraževanje na tem področju ena naših najpomembnejših nalog.
Koncept uporabe usmerjnega obposteljnega ultrazvoka pri nujnih stanjih
Usmerjeni UZ (POCUS) pri nujnih stanjih je problemsko naravnan. Zato je tak UZ pregled
osredotočen, krajši, predvsem pa od klinika zahteva, da ve katere spremembe aktivno
išče oz. pričakuje, po kakšnih (ultrazvočnih) značilnostih jih bo prepoznal in svoj ultrazvočni pregled razume kot podaljšek svojega kliničnega pregleda in razmišljanja. Tak UZ
pregled praviloma opravljajo zdravniki, ki niso specialisti “tradicionalnih” diagnostičnih
specialnosti (npr. radiologi, kardiologi, ginekologi). Poglavitne značilnosti uporabe POCUS prikazuje tabela 1.
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Tabela 1: Značilnosti usmerjenega ultrazvoka (25).
•
•
•
•
•
•

Opravljen za definirano indikacijo (npr. opredelitev dušenja)
Usmerjen
Hitro učljiv in enostaven za izvedbo
Usmerjen proti majhnemu številu enostavno opredeljivih vzrokov
Neposredno vpliva na proces kliničnega odločanja
Opravljen “ob postelji”

Ultrazvok pljuč (LUS)
Najlažja za izvedbo in enostavna za učenje (strma krivulja učenja) je POC ultrazvočna
preiskava pljuč (LUS), preiskovalna metoda, ki ima v primerjavi z rentgenogramom pljuč
boljšo občutljivost in specifičnost za večino v urgentni medicini pomembnih pljučnih
bolezni. Dobro diagnostično učinkovita je tudi v primerjavi z bolj naprednimi slikovnimi
diagnostičnimi metodami (2). Tako omogoča hitro in usmerjeno zdravljenje pri srčnem
popuščanju, spremljanje učinkov zdravljenja in olajša potrebne posege (npr. plevralno
punkcijo). V prispevku so opisane predvsem spremembe, ki jih najdemo pri srčnem
popuščanju. Uporabljeni so izrazi (poslovenjeni), ki jih navajajo Mednarodna z dokazi
podprta priporočila za POC LUS (2).

Tehnika in normalni izvid
Za urgentni LUS lahko uporabimo katerokoli od sond, ki je na razpolago. Pri ležečem
bolniku z lahkoto pregledamo sprednje in stranske predele pljuč, kadar pa iščemo pljučne
spremembe v zadnjih regijah (največkrat tam iščemo pljučne konsolidacije), moramo
takega bolnika obrniti na bok. Pri sistematičnem pregledu uporabljamo delitev v 6
področij (mejnika sta prednja in zadnja aksilarna linija): spredaj zgoraj in spodaj, stransko
zgoraj in spodaj, zadaj zgoraj in spodaj (2, 3) (slika 1).

LUS normalnih pljuč
Najdbe pri LUS so odvisne od razmerja med tekočino in zrakom v pljučih. Zrak (in tudi
kost) ima veliko zvočno impedanco (sinonimi: velika atenuacija, slaba penetracija), veliko
večjo od drugih tkiv. Ker so pljuča običajno polna zraka, jih torej z ultrazvočno preiskavo ne
vidimo, oz. ne vidimo njihove strukture. Vidimo le normalne artefakte, ki so plod lastnosti
ultrazvočne tehnologije. Ko se zaradi bolezni lastnosti pljuč spremenijo, se spremenijo tudi
vzorci artefaktov.
Ena od normalnih najdb LUS je akustična senca rebra. Med dvema takima sencama,
približno 0,5 cm globje, običajno vidimo intenzivnejšo horizontalno črto (bolj belo). To je
plevralna linija (črta), kjer skupaj ležita parietalna in visceralna (slika 2). Normalno med
dihanjem polzita ena ob drugi. Z LUS tako vidimo premikanje, ki ga imenujemo plevralno
polzenje (drsenje). Med normalne vzorce štejemo tudi artefakte imenovane A-linije.
A-linije so horizontalni artefakti, ki so vidni globje od plevralne linije. (slika 2). Gre za
artefakt, ki nastane zaradi ponavljajočega se odboja UZ valov od zraka (reverberacija)
(1, 2, 3). Poglejte tudi videoklip: (https://www.youtube.com/watch?v=FuKyRnoGB2k).
V primeru pnevmotoraksa so prisotne A-linije (enako sliki 2), odsotno pa je plevralno
polzenje, saj je med obema plevrama zrak.

21

Intersticijski sindrom
Za kardiogeni pljučni edem (ali nekardiogeni – ARDS, intersticijska pljučnica, pnevmonitis,
pljučna fibroza) je značilno povečanje količine intersticijske tekočine in zaradi tega tudi
zadebelitev interlobularnih sept. Mikroodboji ultrazvočnega valovanja iz zadebeljenih
sept povzročijo pojav novih artefaktov B-linij. So vertikalne, podobne laserskemu žarku in
izvirajo iz linije polzenja (slika 3). So lepo opazne, segajo v globino in se premikajo s plevralnim
polzenjem. Pogoste B-linije (več kot 3 na polje, v vsaj 2 področjih na obeh straneh) so
značilne za intersticijski sindrom. Pri kardiogenem pljučnem edemu so B-linije homogeno
razporejene v obeh pljučnih krilih (manj homogeno pri ARDS, pnevmonitisu, fibrozi pljuč).
Gostota B linij korelira s tlakom v plučnih kapilarah in pljučno izvenžilno tekočino (1, 2, 3) in
natriuretičnimi peptidi (4). Če je tak pojav omejen na eno področje, govorimo o »fokalnem
intersticijskem sindromu« (pljučnica, kontuzija pljuč) (5). V nujnih stanjih zadostuje le ocena
2 regij spredaj (2, 3) (https://www.youtube.com/watch?v=UwN-IQqnpb4 videoklip). S
pomočjo spremljanja števila B-linij lahko spremljamo učinkovitost zdravljenja srčnega
popuščanja.

Plevralni izlivi in pljučne konsolidacije
Že vse od začetkov so ultrazvok koristno uporabljali pri oceni plevralnih izlivov. Lahko
so ocenili količino, pa tudi izgled, kar včasih pomaga pri sklepanju na etiologijo (6). Vide
so že zelo majhne količine tekočine v plevralnem prostoru (3-5 ml). LUS je pomemben
na pripravi na punkcijo ali pa plevralno punkcijo lahko opravimo pod nadzorom UZ. Pri
bolnikih z večjimi plevralnimi izlivi največkrat najdemo tudi posledične konsolidacije pljuč.
Konsolidacija pljuč nastane, ko v pljučnem tkivu ni zraka (npr atelektaza, alveolarni prostor
zalit s tekočino, vnetnicami...). Konsolidacije po izgledu spominjajo na jetra (https://www.
youtube.com/watch?v=UwN-IQqnpb4 videoklip).

Usmerjeni ultrazvok srca (FOCUS)
Pri dispnoičnem bolniku smo pri kliničnem pregledu z LUS v nekaj minutah potrdili naš
sum, da gre za srčno popuščanje (intersticijski sindrom, mogoče tudi plevralni izliv). Do
sedaj imamo le EKG, laboratorijskih izvidov še nismo prejeli, pri prizadetem bolniku še
niso opravili rentgenograma prsnih organov. LUS bomo nadaljevali s kratkim usmerjenim
UZ pregledom srca (ang. focused cardiac ultrasound, FOCUS), da bi pojasnili, katera
strukturna sprememba srca je do težav pripeljala. Sam za oba pregleda uporabljam
kardialno sondo, saj tako poenostavim in pospešim pregled.

Kaj obsega temeljni FOCUS
Temeljna znanja FOCUS omogočajo zdravnikom, ki delajo v urgentnem okolju, predvsem
prepoznavanje sprememb, ki nam pomagajo pri hitri opredelitvi vrst šoka. Protokol, ki
vsebuje FOCUS in je klinično najbolj uporaben je RUSH (Rapid Ultrasound in Shock) (7).
Pri tem »na oko« ocenjujemo krčljivosti srca (»črpalka« se krči normalno, slabo, predobro),
volumen krvi s pomočjo pregleda spodnje v. kave (koliko je polna »posoda«). Manjši premer
SVC (< 2cm), ki se med vdihom še močno zoži (>50%), korelira s CVP nižjim od 10 cm H2O. Če
pa je premer SVC > 2cm in omenjenega kolapsa SVC med vdihom ni videti lahko pomeni,
da gre za hipervolemijo. Iste veščine bomo potrebovali pri sicer klinični oceni bolnika s
srčnim popuščanjem (prisotnost znakov kongestije »wet« - intersticijski sindrom in vena
kava, ki se ne zoža z vdihom / »dry« – malo ali brez B linij, premer v. cave se spreminja
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z dihanjem in/ali hypoperfuzije (»cold« - slaba krčljivost / »warm« dobra krčljivost). Na
osnovi tako pridobljenih podatkov se bo že lahko pravilno odločil za zdravljenje.
Poleg tega temeljno znanje FOCUS omogoča ugotavljanje perikardnega izliva, tamponade,
velikosti D prekata v primerjavi z levim (možna D obremenitev) in pa večjih sprememb
na zaklopkah, osnovne meritve velikosti votlin in debeline stene L prekata, zaznavanje
segmentnih motenj krčljivosti. Tak klinik pa še ne zna dobro oceniti delovanja zaklopk in
motene diastolne funkcije. Ve pa, kdaj potrebuje pomoč bolj veščega ehokardiografista.

Napredni FOCUS
Kliniki že znajo izmeriti srčne votline, zaradi hemodinamske ocene izmeriti VTI, izmeriti
potrebne parametre za izračun površine aortne zaklopke, oceniti insuficienco in stenozo
mitralne zaklopke, oceniti delovanje D prekata.

Transtorakalna ehokardiografija
Preiskava, ki je potrebna v nejasnih primerih in pa v kasnejši bolnišnični obravnavi. Čeprav
smo s pomočjo usmerjene ultrazvočne preiskave pljuč in srca pravilno začeli zdravljenje
in bolnika pravilno usmerili na nadaljnjo diagnostiko, ne smemo pozabiti, da še vedno
potrebuje popoln ehokardiografski pregled.

Transezofagealna ehokardiografija
Je v okviru urgentnega oddelka potrebna pri bolnikih s srčnim popuščanjem, ki so
hemodinamsko nestabilni in jih ne moremo odpeljati k običajnemu izvajalcu. V varnem
okolju urgentnega ali intenzivnega oddelka jo bo opravil izkušen izvajalec, saj je hitrost
izvedbe pri nestabilnih bolnikih pomembna. Največkrat gre za bolnike s sumom na
endokarditis in tiste s slabo sistolno funkcijo in paroksizmom atrijske fibrilacije, ki traja dlje
od 48 ur.

Računalniška tomografija (CT) in magnetna resonanca
Preiskave z magnetne resonanco v urgentnem okolju ne izvajamo. CT bo potreben pri
bolnikih s srčnim popuščanjem v sklopu disekcije tipa A, sicer pa za izključevanje drugih
etiologij. Pri akutnem srčnem popuščanju v sklopu akutnega koronarnega sindroma, pa
prihaja v poštev koronarografija.

Zaključek
Pri akutnem srčnem popuščanju (de novo ali poslabšanju srčnega popuščanja) se v
okolju urgentnih oddelkov, kot del kliničnega pregleda, vse pogosteje uspešno uporabljata
usmerjeni ultrazvok srca in pljuč, ki sta hitro učljiva, hitro izvedljiva in omogočata usmerjeno
zdravljenje še preden izvedemo dodatne preiskave (lahko se izognemo rentgenogramu
prsnih organov) ali prejmemo izvide laboratorijskih preiskav. Preiskavi ne nadomeščata
klasične popolne ehokardiografije.
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Koristnih napotki:
Specializante in druge kolege spodbujajte k učenju usmerene ultrazvočne preiskave (9)
Začnejo naj z ultrazvokom pljuč, ki se ga naučimo zelo hitro (10).
Pri dispnoičnem bolniku začnimo z UZ pljuč. Uporabimo kar kardialno sondo, da bomo
lahko hitreje nadaljevali s pregledom srca.
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Slika 1. Področja za pregled pljuč: 1- spredaj zgoraj, 2 – spredaj spodaj, 3 – stransko
zgoraj, 4 – stransko spodaj, 5 – zadaj zgoraj, 6 – zadaj spodaj.

Slika 2. LUS normalnih pljuč. R – akustična senca reber, PL – plevralna linija, tu pri pregledu
vidimo tudi plevralno polzenje , A – A-linije.

Slika 3. Intersticijski sindrom. Bolnik s pljučnim edemom. PL – plevralna linija. B – B-linije.
B-linije izvirajo iz plevralne linije.

25

ZDRAVLJENJE SIMPTOMATIČNIH BOLNIKOV S SRČNIM
POPUŠČANJEM Z ZMANJŠANIM IZTISNIM DELEŽEM Z
ZDRAVILI
Gregor Poglajen1, 2

Program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, KO za kardiologijo,
Univerzitetni klinični center Ljubljana
2
Medicinska fakulteta Ljubljana
1

POVZETEK
Pri kroničnem srčnem popuščanju gre za klinični sindrom, ki je lahko posledica različnih
bolezni. Največkrat do srčnega popuščanja pride zaradi intrinzičnega obolenja srčne
mišice (kardiomiopatij) ali pa zaradi okvare sicer normalne srčne mišice v sklopu ishemične bolezni srca, bolezni zaklopk ali arterijske hipertenzije.
Glede na populacijske študije je srčno popuščanje prisotno pri 2 – 5 % splošne populacije, pri starostnikih (>65 let) pa ta delež presega 10 %. Srčno popuščanje je edina
bolezen srca in ožilja, katere pogostnost iz leta v leto narašča. Pričujoči prispevek povzema algoritem diagnostične obravnave srčnega popuščanja, njegovo medikamentozno
obravnavo ter nemedikamentozne sodobne pristope k zdravljenju srčnega popuščanja.

UVOD
Kronično srčno popuščanje je bolezensko stanje pri katerem okvarjeno srce ob normalnih
polnilnih tlakih ne zmore črpati dovolj krvi, da bi zadostilo presnovnim potrebam ostalih
organov in tkiv. (1) Gre za klinični sindrom, ki je lahko posledica različnih bolezni. Največkrat do srčnega popuščanja pride zaradi intrinzičnega obolenja srčne mišice (kardiomiopatije) ali pa zaradi posledic akutnega miokardnega infarkta. Ostali vzroki srčnega so
redkejši. (Tabela 1) (2)
Tabela 1: Vzroki srčnega popuščanja
Pogosti vzroki srčnega popuščanja

Redkejši vzroki srčnega popuščanja

koronarna bolezen
arterijska hipertenzija

okužbe
bolezni perikarda

bolezni srčnih zaklopk

kardiotoksične snovi (zdravila, alkohol)
bolezni vezivnega tkiva
metabolne motnje
aritmije
idiopatska dilatativna kardiomiopatija
kongenitalne srčne hibe

Glede na težave, ki jih ima bolnik, ločimo več stopenj srčnega popuščanja.
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Tabela 2: Newyorška razvrstitev srčnega popuščanja
NYHA
razred I

Brez omejitev telesne aktivnosti. Normalni telesni napori ne povzročajo
prekomerne utrujenosti ali težav z dihanjem. V mirovanju ni težav.

NYHA
razred II

Blaga omejitev telesne aktivnosti. Normalni telesni napori povzročajo
prekomerno zadihanost in utrujenost. V mirovanju ni težav.

NYHA
razred III

Pomembna omejitev telsne aktivnosti. Že minimalni napori povzročajo
hitro utrujenost in prekomerno zadihanost. V mirovanju ni težav.

NYHA
razred IV

Težave z dihanjem se pojavljajo že v mirovanju in se okrepijo že pri
minimalni telesno aktivnosti.

Rezultati populacijskih študij kažejo, da je srčno popuščanje prisotno pri 2 – 5 % splošne
populacije, pri starostnikih (> 65 let) pa ta delež presega 10 %. Srčno popuščanje je edina
bolezen srca in ožilja, katere pogostnost iz leta v leto narašča, saj se incidenca srčnega
popuščanja vsako leto poveča za približno 2 %. Po nekaterih napovedih naj bi delež
starostnikov s srčnim popuščanjem do leta 2040 presegel 20 % (3).

PATOGENEZA
Do srčnega popuščanja vodijo bolezni srca, ki prizadenejo njegovo črpalno funkcijo
(sistolično srčno popuščanje) ali pa njegovo polnjenje v fazi diastole (diastolično srčno
popuščanje).
Okvara črpalne funkcije srca vodi v aktivacijo kroničnih kompenzatornih mehanizmov.
Ti privedejo do značilnih hemodinamičnih sprememb na srcu (povišani polnilni tlaki) in
do nevrohormonske aktivacije (aktivirajo se renin-angiotenzin-aldosteronski sistem,
adrenergični sistem in sistem antidiuretičnega hormona). Povišani polnilni tlaki ter
hipertrofija srčne mišice omogočijo popuščajočemu miokardu, da v skladu s FrankStarlingovim zakonom sprva še vzdržuje ustrezen minutni srčni iztis. Pri napredovanju
srčnega popuščanja ima ključno vlogo nevrohormonska aktivacija in z njo povezano
preoblikovanje levega prekata (4). Nevrohormonska kompenzatorna aktivacija je namreč
zaradi trajno spremenjenih hemodinamičnih pogojev, do katerih pride pri srčnem
popuščanju, preveč izražena in predstavlja dolgoročno dodatno obremenitev za srce,
kar vodi v poslabševanje črpalne funkcije. Povečana volumska in tlačna obremenitev
srčne mišice ter vpliv hormonov in vnetnih citokinov povzročijo spremembe miocitov in
razrast veziva v srčni mišici, prekat se postopno preoblikuje in razširi (4). Srčna mišica tako
še dodatno oslabi, kar pa vodi v stopnjevanje aktivacije nevrohormonskega sistema in
pozitivna povratna zanka je tako sklenjena.

KLINIČNA SLIKA
Simptomi in znaki srčnega popuščanja so posledica zmanjšanega minutnega srčnega
iztisa in s tem zmanjšane prekrvitve organov ter pljučne in/ali sistemske kongestije.
Najpomembnejši simptomi so dispneja ob naporu, paroksizmalna nočna dispneja,
ortopneja, utrujenost, zmanjšana telesna zmogljivost, otekanje in nikturija. Najbolj
občutljiv simptom srčnega popuščanje je ortopneja.
Najpomembnejši znaki srčnega popuščanja so obojestranski bazalni poki nad pljuči,
prekomerno polnjene vratne vene, tretji ton, tahikardija, vtisljive otekline nog, hladne
ekstremitete in periferna cianoza, povečana jetra in ascites. (Tabela 3) Če sta tem
simptomom in znakom pridruženi še motnja zavesti in/ali oligo- oz. anurija, gre pri bolniku
s srčnim popuščanjem lahko tudi za nastajajoč kardiogeni šok.
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Tabela 3: Kazalci kongestije in slabe perfuzije pri bolniku s srčnim popuščanjem
Kazalci kongestije

Kazalci slabe perfuzije

Ortopneja

Nizek pulzni pritisk (Psist-Pdiast)/Psist <0.25

Povišan CVP

Hladne okončine

Periferni edemi

Centralni znaki nizkega minutnega volumna

Ascites

Hipotenzija ob terapiji z ACE zaviralci

Inspiratorni poki

Hiponatremija

Poudarjen tretji ton

Poslabšanje ledvične funkcije

DIAGNOSTIKA KRONIČNEGA SRČNEGA POPUŠČANJA
Diagnoza srčnega popuščanja temelji na klinični sliki in objektivnem dokazu sistolične in/
ali diastolične disfunkcije miokarda. Ob sumu na srčno popuščanje je vedno potrebna
nadaljnja diagnostika. Potrditi moramo klinični sum, opredeliti etiologijo srčne bolezni
in patofiziološki vzrok srčnega popuščanja ter njegovo stopnjo, morebitne sprožilne
dejavnike in soobolenja, nazadnje pa moramo bolniku ponuditi načrt nadaljnje oskrbe in
zdravljenja. Temeljne algoritme diagnostike in zdravljenja srčnega popuščanja povzemajo
smernice Evropskega kardiološkega združenja (ESC) (3).
K osnovni diagnostiki srčnega popuščanja sodijo dobra anamneza in telesni pregled
bolnika, laboratorijske preiskave, EKG, rentgenska slika prsnega koša, temeljno preiskavo
pri bolnikih s sumom na srčno popuščanje pa predstavlja ultrazvok srca.
• Laboratorijske preiskave zajemajo določitev hemograma, elektrolitov, dušičnih
retentov, jetrnih testov, testov koagulacije, vključno s plinsko analizo arterijske krvi
in določitvijo natriuretičnega hormona (BNP). Te preiskave lahko pokažejo znake
zmanjšanega minutnega volumna ali dehidracije (povečani dušični retenti),
nekatere sprožilne dejavnike (anemija) in nekatere relativne kontraindikcije
(ledvična insuficienca, hiperkaliemija) za zdravljenje z zaviralci konvertaze
angiotenzina. Natriuretični hormon se sprošča iz prekatov ob povečanju polnilnih
tlakov. Povečana koncentracija v krvi je visoko občutljiva za srčno popuščanje,
normalne vrednosti pa imajo veliko negativno napovedno vrednost (5,6).
• Elektrokardiogram pri bolnikih s srčnim popuščanjem nam lahko pomaga pri
opredelitvi etiologije (znaki prebolelega miokardnega infarkta, znaki hipertrofije,
motnje srčnega ritma) in prognoze srčnega popuščanja (slabša prognoza
pri širšem kompleksu QRS in podaljšanem intervalu QT). Čeprav specifičnih
sprememb za srčno popuščanje v elektrokardiogramu ni, pa povsem normalen
elektrokardiogram z veliko verjetnostjo izključuje srčno popuščanje.
• Rentgenogram prsnega koša sicer ni v priporočilih za diagnostiko srčnega
popuščanja je pa pomemben za izključevanje drugih bolezni, ki lahko potekajo
s podobno klinično sliko (atipične pljučnice, malignomi, bolezni pljučnega
parenhima itd.). Pri večini bolnikov s srčnim popuščanjem pokaže znake
povečanega pljučnega zagozditvenega tlaka (redistribucija pretoka, povdarjen
intersticij, Kerleyeve A in B linije in ob poslabšanju intersticijski ali alveolarni
edem), pri bolnikih s sistolično disfunkcijo je skoraj vedno povečana senca srca,
prisoten je lahko obojestranski plevralni izliv.
• Ultrazvok srca velja za ključno preiskavo s katero lahko v večini primerov potrdimo
ali ovržemo sum na srčno popuščanje. Z ultrazvočno preiskavo tudi ocenimo
stopnjo prizadetosti srčne funkcije, ugotovljamo etiologijo bolezni (ishemična
bolezen srca, hipertonično srce, napake zaklopk, kongenitalne hibe) ter ločimo
med sistolično in diastolično disfunkcijo miokarda (2,3,7).
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Invazivne preiskave so pomemben del diagnostične obdelave predvsem pri bolnikih z
napredovalo stopnjo srčnega popuščanja, saj nam nudijo dodatne informacije o etiologiji
srčnega popuščanja in o njegovi prognozi, hkrati pa so nujen del obravnave bolnika
pred predvidenimi revaskularizacijskimi ali drugimi invazivnimi nefarmakološkimi posegi.
Med pomembnejše invazivne preiskave sodijo koronarna angiografija, desnostranska
kateterizacija srca in biopsija miokarda (8).
Diferencialna diagnoza
Sum na srčno popuščanje lahko v večini primerov potrdimo ali ovžemo s pomočjo
algoritma, ki zajema zgoraj opisane preiskave (Slika 1). Pri diferencialni diagnozi moramo
biti predvsem pozorni na bolezni pljuč, ki se lahko kažejo s podobnimi simptomi in znaki.

Slika 1: Diagnostični algoritem ESC pri sumu na srčno popuščanje

ZDRAVLJENJE
Načini zdravljenja srčnega popuščanja so neposredno povezani s stopnjo napredovanja
bolezni. Pri blažji obliki bolezni so dovolj nefarmakološki ukrepi in zdravljenje z zdravili, pri
napredovalem srčnem popuščanju pa pridejo v poštev tudi invazivne in kirurške metode
zdravljenja (mehanska cirkulatorna podpora, presaditev srca). Dolgoročna uspešnost
zdravljenja temelji na sočasnem simptomatskem zdravljenju in zdravljenju vzroka
srčnega popuščanja (revaskularizacija srčne mišice, zdravljenje arterijske hipertenzije,
zamenjava ali poprava zaklopk, poprava kongenitalne hibe itd.) ter zavori čezmernega
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nevrohormonalnega odgovora in preprečevanju sprožilnih dejavnikov, ki bi utegnili
povzročiti epizode akutnega poslabšanja.
Nefarmakološki ukrepi
Bolniki morajo omejiti vnos soli (2 do 3 g dnevno) in tekočine. Priporočljivo je zmanjšanje
telesne teže (pri bolnikih z ITM >30) in prenehanje kajenja ter prekomerno uživanje alkohola
(9,10). Koristna je tudi nadzorovana telesna vadba, ki lahko pomembno izboljša telesno
zmogljivost, dokazano pa je bilo tudi, da tovrstna telesna aktivnost izboljša preživetje
bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem (11).
Zdravljenje z zdravili
S farmakološkim zdravljenjem želimo v čim večji meri zmanjšati simptome srčnega
popuščanja in pogostnost poslabšanj ter bolnikom podaljšati življenje. Pri zdravljenju
srčnega popuščanja uporabljamo zaviralce konvertaze angiotenzina (ACE), zaviralce
angiotenzinskih (AT) receptorjev, zaviralce neprilizina (ARNI), blokatorje beta, zaviralce
aldosterona, diuretike, nitrate in digoksin. Medtem ko slednje tri uporabljamo predvsem
v sklopu simptomatskega zdravljenja srčnega popuščanja, pa ACE zaviralci, zaviralci AT
receptorjev, ARNI, blokatorji beta in zaviralci aldosterona pomembno zmanjšajo umrljivost
bolnikov s srčnim popuščanjem.

Zaviralci konvertaze angiotenzina (ACE zaviralci) so poleg blokatorjev beta najpomembnejša skupina zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja. Zavirajo pretvorbo
angiotenzina I v angiotenzin II in zmanjšajo razgradnjo bradikinina. Ker delujejo kot
vazodilatatorji, zmanjšajo poobremenitev levega preata, hkrati pa učinkovito zavirajo tudi nevrohormonsko aktivacijo in preoblikovanje prekata ter tako izboljšujejo preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem (12-16). Pomembnih kliničnih razlik v
učinkovitosti med različnimi zaviralci ACE ni. Absolutni kontraindikaciji za zdravljenje
z zaviralci ACE sta obojestranska stenoza renalnih arterij in znana preobčutljivost
na ACE zaviralce (angioedem). Relativne kontraindikacije so arterijska hipotenzija,
ledvična insuficienca (kreatinin >150mmol/l), hiperkaliemija (>5,5 mmol/l), mitralna in
aortna stenoza ter hipertrofična miokardiopatija z obstrukcijo v iztočnem delu levega
prekata (2,3). Stranski učinki zdravljenja z ACE zaviralci (kašelj, hipotenzija, hiperkaliemija, poslabšanje ledvične funkcije) se običajno pojavijo ob uvedbi zdravljenja,
pri kroničnem jemanju pa jih le redko srečamo. Ob pojavu stranskih učinkov sprva
zmanjšamo odmerek, če tudi takrat stranski učinki ne izzvenijo, zdravljenje z zaviralci
ACE ukinemo in jih nadomestimo z antagonisti angiotenzinskih receptorjev. Kontrola
dušičnih retentov in elektrolitov je ob uvajanju zaviralcev ACE potrebna na nekaj dni
ali tedensko, ob doseženem tarčnem odmerku so kontrole potrebne vsake 3 do 6
mesecev (2,3).
Zaviralci angiotenzinskih receptorjev zavirajo prekomerno aktivacijo nevrohormonskega sistema na nivoju angiotenzinskih receptorjev. Uporabljamo jih lahko kot
alternativo zdravljenju z zaviralci ACE, ali pa kot dodatek k zdravljenju pri bolnikih z
napredovalim srčnim popuščanjem, ki so simptomatski kljub masimalnemu odmerku
izbranega ACE zaviralca (17-21).
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Blokatorji receptorjev beta ravno tako zagotavljajo blokado nevrohormonskega
sistema. Dodatno preko ugodnih metaboličnih učinkov na kardiomiocite blokatorji
beta zavirajo njihovo apoptozo, izboljšajo metabolizem kalcija v kardiomiocitu, delujejo antiaritmično ter dolgoročno izboljšajo kontraktilnost miokarda. Z blokatorji beta
začnemo zdraviti le bolnike v stabilnem obdobju bolezni, torej bolnike brez poslabšanja bolezni v zadnjem mesecu. Praviloma začnemo zdraviti z majhnimi odmerki, ki
jih postopoma povečujemo (v obdobju več tednov ali mesecev), dokler ne dosežemo tarčnih odmerkov. Kontraindikacije za zdravljenje z blokatorji beta so bronhialna
astma, atrioventrikularni blok II. ali III. stopnje, bolezen sinusnega vozla in hipotenzija.
Pri uvajanju in povečevanju odmerkov beta blokatorjev redko pride do hipotenzije,

bradikardije, atrioventrikularnih blokov ali poslabšanja srčnega popuščanja, zaradi
česar zdravljenje običajno prekinemo (22-27).

Zaviralci aldosterona (spironolakton, eplerenon) poleg blagega diuretičnega učinka
tudi pomembno zavirajo aktivacijo nevrohormonskega sistema in s tem preoblikovanje srčne mišice. Spironolakton se uporablja predvsem pri bolnikih z napredovalim
srčnim popuščanjem, eplerenon pa je pomembno zdravilo pri bolnikih s srčnim popuščanjem po miokardnem infarktu. Spironolakton v priporočenem odmerku (25 do
50 mg na dan) v kombinaciji z zaviralci ACE lahko povzroči hiperkaliemijo, posebej pri
starejših bolnikih in pri bolnikih z ledvično insuficienco, zato so ob uvajanju zdravila in
dehidraciji potrebne redne kontrole serumskega kalija (28-30).
Diuretike pri bolnikih s srčnim popuščanjem uporabljamo simptomatsko, to je ob
simptomih in znakih pljučne ali periferne kongestije. Odmerek diuretika odmerjamo
glede na stopnjo kongestije in diurezo. Običajno uporabljamo diuretike Henleyjeve
zanke (furosemid), redkeje manj učinkovite tiazidne diuretike (hidroklortiazid) (31).
Bolnikom svetujemo vsakodnevno tehtanje in jih, če je le možno, naučimo samoodmerjanja diuretikov. Med zdravljenjem z diuretiki je potrebna kontrola elektrolitov in
dušičnih retentov. V stabilnem obdobju bolezni, ko je prejeti odmerek nespremenjen,
kontrole dušičnih retentov in elektrolitov opravimo vsake 3 do 6 mesecev.
Digitalis ima blago pozitivno inotropno delovanje. Nevrohormonsko aktivacijo zmanjša z oviranjem izločanja renina in aktiviranjem vagusa. Digitalis bolnikom življenja
ne podaljša, temveč zmanjša pogostnost hospitalizacij in izboljša fizično zmogljivost.
Njegov učinek je največji pri bolnikih v III. in IV. razredu NYHA. Najpomembnejši stranski učinek digitalisa so motnje ritma. Zadnje raziskave kažejo, da so dovolj učinkovite
in obenem varne koncentracije digoksina okoli 1 µg/l, kar je manj, kot so priporočali
pred leti (32).
Dolgodelujoče nitrate uporabimo kot dodatek k standardni terapiji, ko hočemo
povečati prag za dispnejo (na primer pred naporom) ali za preprečevanje nočne
paroksizmalne dispneje.

Novejša zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja:
Ivabradin je novo zdravilo na področju srčnega popuščanja. Deluje preko zaviranja
If kanalčkov, ob čemer pride do upada srčne frekvence. Indiciran je le 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 dodatno nekoliko izboljša simptome in znake srčnega popuščanja in zmanjša smrtnost
te skupine bolnikov. Poudariti pa je treba, da so klinične izkušnje s tem zdravilom pri
bolnikih s srčnim popuščanjem zaenkrat še precej omejene (33).
Aliskiren je direktni reninski inhibitor, ki aktivacijo nevrohormonskega sistema zavira
na samem začetku osi. Tudi s tem zdravilom so na področju srčnega popuščanja
izkušnje še omejene, glede na dostopne podatke pa naj bi aliskiren pri bolnikih s
srčnim popuščanjem, ki že prejemajo ACE zaviralec in blokator beta še dodatno izboljšal simptome in znake srčnega popuščanja. Podatkov o vplivu aliskirena na preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem zaenkrat še ni (34).
Neprilizinski zaviralci so zadnja pridobitev v naboru zdravil za zdravljenje kroničnega
srčnega popuščanja. Natriuretični peptidi so endogeni sistem, ki deluje nasprotno
sistemu RAAS – delujejo vazodilatatorno, antifibrotično, antiapoptotično in spodbujajo izločanje vode in natrija (35). Žal pri bolnikih s srčnim popuščanjem aktivnost natriuretičnih peptidov praviloma ne zmore uravnotežiti prekomerno aktiviran sistem
RAAS, kar vodi v negativno spiralo napredovanja srčnega popuščanja. Pomembno
je tudi, da je biološki učinek natriuretičnih peptidov pri bolnikih z izrazitejšim srčnim
popuščanjem slabši (36).
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Glede na njihove ugodne učinke na preoblikovanje miokarda in žilne stene je os
natriuretičnih peptidov postala najnovejša tarča zdravljenja srčnega popuščanja. Gre
za zdravila iz skupine neprilizinskih inhibitorjev, ki nespecifično upočasnijo razgradnjo
natriuretičnih peptidov, s podaljšanjem njihove življenjske dobe pa se potencirajo njihovi
ugodni učinki na srčno-žilni sistem. Trenutno poznamo le enega predstavnike te skupine,
to je kombinacija sakubitrila in valsartana (neprilizinskega inhibitorja in inhibitorja
angiotensin 1 receptorjev). Študija Paradigm-HF je pokazala, da kombinacija sakubitrila
in valsartana v primerjavi z ACE zaviralcem izboljša celokupno in srčno-žilno umrljivost
bolnikov s srčnim popuščanjem in zmanjšuje pogostnost ponovnih hospitalizacij zaradi
poslabšanja srčnega popuščanja (35). Varnostni profil nove učinkovine je bil primerljiv z
varnostnim profilom ACE zaviralcev (35).

PRIDRUŽENA OBOLENJA IN KRONIČNO SRČNO POPUŠČANJE
Bolniki s kroničnim srčnim popuščanjem imajo v povprečju 3 pridružena obolenja, med
katerimi prevladujejo arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, kronična ledvična bolezen,
anemija, bolezni pljuč, motnje srčnega ritma, bolezni ščitnice, pomanjkanje vitamina D in,
najbolj pogosto spregledana, depresija in etilizem. Pridružena obolenja so pri bolnikih
s kroničnim srčnim popuščanjem pomembna zato, ker večinoma predstavljajo vzrok
poslabšanja srčnega popuščanja. Povedano drugače, neposredno slabšanje delovanja
popuščajočega srca je vzrok poslabšanju srčnega popuščanja le v tretjini primerov,
v vseh ostalih primerih pa do poslabšanja srčnega popuščanja privede slabo urejeno
pridruženo obolenje (neurejena arterijska hipertenzija, poslabšanje anemije ali sladkorne
bolezni, okužbe ipd.). Zato je zelo pomembno, da smo pri tej populaciji bolnikov pozorni na
pridružena obolenja, njihovo urejenost in njihovo obravnavo, saj lahko s tem preprečimo
približno polovico epizod poslabšanj srčnega popuščanja.
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ZAKLJUČEK
Čeprav se je preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem v zadnjih letih bistveno izboljšalo,
smrtnost teh bolnikov še vedno ostaja zelo visoka: 5 let po odkritju srčnega popuščanja
preživi manj kot polovica bolnikov. Umrljivost v III. razredu po NYHA je 15 – 20 % na leto,
v IV. funkcionalnem razredu pa več kot 50 % na leto. Glede na to, da gre za bolezen
s slabo prognozo je pomembno, da bolnike s srčnim popuščanjem obravnavamo
interdisciplinarno in da bolezen zdravimo agresivno z vsemi medikamentoznimi in
nemedikamentoznimi metodami zdravljenja.
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ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA S SRČNIM
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SPODBUJEVALNIKOM
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UVOD
Kljub pomembnem napredku medikamentoznega zdravljenja, imajo bolniki s srčnim popuščanjem (SP) visoko umrljivost in obolevnost. Bolniki z napredovalo obliko SP z znižanim iztisnim deležem (EF) pogosto ostajajo simptomatski in podvrženi malignim motnjam ritma. Različne vsadne naprave, pri izbranih bolnikih z napredovalim SP, kot so:
vsadni kardioverter defibrilatorji (ICD), resinhronizacijski spodbujevalniki brez (CRT-P) ali
z defibrilatorjem (CRT-D) ter srčni spodbujevalniki Hisovega snopa (HIS PM), lahko izboljšajo njihovo preživetje in kakovost življenja (1).

Vsadni kardioverter defibrilator (ICD)
Uporaba ICD-jev pri zdravljenju napredovalega SP je v kardiologiji prisotna že več kot
trideset let. Osnovni namen naprave je ustrezna zaznava in prekinitev malignih prekatnih aritmij (prekatna tahikardija (VT) in prekatna fibrilacija (VF)). Vsaditev ICD je indicirana pri bolnikih z dokumentirano maligno motnjo ritma oz. po srčnem zastoju, ki
ni povezan z akutnim miokardnim infarktom, v sklopu sekundarne preventive nenadne
srčne smrti (2). Pri simtomatskih bolnikih (NYHA razred II ali III, EF < 35%) z napredovalim srčnim popuščanjem, kljub optimalni medikamentozni terapiji, ali kardiomiopatijami
povezanimi z malignimi aritmijami je vstavitev ICD indicirana kot primarna preventiva
(1). V zadnjem času alternativo klasičnim transvenskim ICD-jem predstavljajo podkožni
kardioverter defibrilatorji (S-ICD), pri katerih sta generator in elektroda v celoti vsajena
v podkožju nad prsnico. S podkožno vsaditvijo naprave se teoretično izognemo anatomskim zapletom, ki jih lahko prinaša klasični transvenski ICD: venska zapora, endovaskularne infekcije, perforacija srčne mišice, motnje v delovanju trikuspidalne zaklopke ter
tveganjem pri odstranitvah endokardialnih elektrod. S-ICD pri zaznavi maligne aritmije
omogoča le visoko-napetostni šok (80J); ne omogoča pa anti-tahikardne stimulacije
(ATP) in spodbujanja v primeru bradikardnih motenj ritma (1, 3).
Na vprašljivo vlogo ICD pri zmanjševanju umrljivosti pri starejših (> 59 let) bolnikih z neishemično etiologijo SP je podala nedavna študija DANISH, vendar zaenkrat še ni vplivala na spremembo evropskih smernic (4). Pomembne spremembe so v klinični praksi
zaživele predvsem na področju programiranja ICD naprav pri zaznavanju ventrikularnih
motenj ritma, kjer so izsledki študije MADIT-RIT (5) vplivali na dvig praga zaznave (vsaj
200 utripov /min) za VT in podaljšanje opazovalnega časovnega zamika (angl. monitor
delay na 60s), kar pomembno vpliva na zmanjšanje pojavnosti neustreznih in nepotrebnih šokov.
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Resinhronizacijsko zdravljenje z biventrikularno stimulacijo (CRT)
Resinhronizacijsko zdravljenje z biventrikularno stimulacijo srca je uveljavljeno zdravljenje napredovalega SP (NYHA II – IVa) pri bolnikih z širokim QRS kompleksom (>150 ms)
oz. levokračnim blokom (LKB). Pri bolnikih z ne-LKB morfologijo (QRS <150 ms) in kronično
atrijsko fibrilacijo (AF) ima CRT nekoliko šibkejše dokaze, a zato veljajo nekoliko šibkejša
priporočila evropskih smernic za SP (razred II) (1). Visok odstotek običajnega spodbujanja desnega prekata kvarno vpliva na delovanje srčne mišice, posledično nadgradnje v
CRT predstavljajo pomemben del vstavitev tovrstnih naprav (6). Po drugi strani imajo
bolniki z znižanim EF in kompletnim AV blokom indikacijo razreda I (1). Nekoliko nejasna
pa ostaja vloga CRT pri bolnikih s še ohranjenim EF okoli 50 % in kompletnim AV blokom.
Podobna nejasnost ostaja odločitev o zdravljenju neishemične kardiomiopatije s CRT-P
oz. CRT-D, saj ni randomizirane študije, ki bi jasno opredelila vlogo defibrilatorja pri resinhronizacijskem zdravljenju. Glede na izsledke študije DANISH (4) in evropska priporočila (1), verjetno CRT-P povsem zadostuje pri starejših (več kot 70 let), bolj simptomatskih
bolnikih z več komorbidnostmi.

Stimulacija Hisovega snopa (HIS PM)
Stimulacija prevodnega sistema oz. Hisovega snopa je bila prvič opisana v 70. letih prejšnjega stoletja, vendar je razvoj zaznavanja znotrajsrčnih signalov in ustreznih vodil šele
v zadnjem času omogočil širšo klinično uporabo. Gre za metodo, kjer s postavitvijo elektrode na Hisov snop omogočimo najbolj fiziološki način spodbujanja. V dosedanjih raziskavah se je metoda izkazala za varno in dostopno, ki v nasprotju s stimulacijo v desnem
prekatu ne povzroči elektromehanske disinhronije in ne vpliva na delovanje trikuspidalne
zaklopke (7). Pri zdravljenju bradikardnih motenj srčnega ritma v primerjavi s klasično
stimulacijo v desnem prekatu pomembno zmanjša pojavnost srčnega popuščanja in
AF. Metoda stimulacije Hisovega snopa je lahko uporabna pri zdravljenju številnih oblik
bradikardij in srčnega popuščanja:
• pri zdravljenju bradikardij zaradi AV bloka II in III stopnje lahko zagotovi varno
spodbujanje srca in prepreči s spodbujanjem povzročeno dissinhronijo in nastanek srčnega popuščanja
• pri bolnikih, ki imajo sočasne AV prevodnje motnje in znano srčno popuščanje,
lahko preprečimo nadaljnje slabšanje delovanja srčne mišice
• pri bolnikih z nevodljivo atrijsko fibrilacijo (s tahikardnim odgovorom prekatov
kljub antiaritmikom) lahko ob sočasni ablaciji AV vozla s stimulacijo Hisovega
snopa zagotovimo sinhrono krčljivost prekatov
• pri zdravljenju simptomatskega prvostopenjskega AV bloka z močno podaljšano PQ dobo in ozkimi QRS kompleksi
• kot alternativa trenutnemu resinhronizacijskemu zdravljenju (CRT) pri bolnikih s
srčnim popuščanjem in širokim QRS kompleksom zaradi desno- ali levo-kračnega bloka, saj omogoča normalizacijo QRS kompleksa v primeru proksimalne
okvare prevodnega sistema (8, 9).
Čeprav število objavljenih izsledkov manjših študij s HIS PM narašča, so večje randomizirane šele v teku. Nedavno objavljene ameriške smernice za zdravljenje prevodnih
motenj že omenjajo stimulacijo Hisovega snopa kot alternativo CRT-P pri bolnikih z EF
36 % - 50 % in sočasnim AV blokom, kjer se predvideva več kot 40 % stimulacije desnega
prekata (10).
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ZAKLJUČEK
Različne vsadne naprave pomembno vplivajo na preživetje in kvaliteto življenja bolnikov
s SP. Z razširitvijo možnosti pristopov in novih oblik elektrostimulacije je, bolj kot kadarkoli
prej, pomembna primerna izbira bolnikov s SP in prevodnimi motnjami, ki jim lahko zagotovimo ustrezno vsadno napravo.
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Uvod
Z izrazom kardiorenalni sindrom v ožjem smislu označujemo patofiziološka dogajanja,
kjer primarna motnja v delovanju srca neugodno vpliva in okvari delovanje ledvic (1).
Najpogosteje uporabljamo oznako kardiorenalni sindrom pri akutnih poslabšanjih srčnega delovanja, ki povzroča akutno ledvično okvaro. Ledvična hipoperfuzija in aktivacija
nevro-hormonalnih mehanizmov pri akutnem srčnem popuščanju okvarita ledvično delovanje, vendar večinoma poslabšanje ledvičnega delovanja nastane tudi brez znakov
hipoperfuzije in z ohranjenim ali zvečanim krvnim tlakom. To je posledica ledvične venske
kongestije, ki je glavni posrednik okvare ledvičnega delovanja pri bolnikih s srčnim popuščanjem (2).
Tipične primere kardiorenalnega sindroma označuje naslednji trias:
- hkratna prisotnost srčnega in ledvičnega popuščanja (največkrat kronično srčno popuščanje in kronična ledvična bolezen skupaj),
- dodatno poslabševanje ledvičnega delovanja ob poslabšanju srčnega popuščanja in
- odpornost na diuretično zdravljenje.
V diferencialni diagnozi akutnega kardiorenalnega sindroma izključimo prerenalne,
porenalne in intrinzične ledvične okvare. Med intrinzičnimi okvarami so najpogostejše:
okužba zgornjih sečil, neposredna nefrotoksičnost zdravil in alergijski intersticijski nefritis. Ateroembolična ledvična bolezen in kontrastna nefropatija sta možna ledvična
zapleta pri bolnikih z invazivnimi posegi. Če poslabšanja ledvične bolezni ne moremo
drugače pojasniti, se lahko odločimo tudi za ledvično biopsijo. V trenutni klinični praksi
je skrben pregled urina in sedimenta z dobrim vrednotenjem najdb pogosto pozabljena
preiskava, ki jo lahko opravimo na vseh ravneh zdravstvene obravnave.
V zadnjem času po analogiji s kardiorenalnim sindromom opisujejo tudi kardiohepatalni
sindrom (3). V najhujši obliki hitro in močno poslabšanje srčnega delovanja povzroči
akutno jetrno okvaro, kar v literaturi označujejo z izrazi hipoksični ali ishemični hepatitis oziroma šokovna jetra. V eni od epidemioloških raziskav, so našli vsaj laboratorijske
znake jetrne disfunkcije pri 81 % bolnikov s kardiogenim šokom in 51 % bolnikov z akutnim
dekompenziranim srčnim popuščanjem brez znakov šoka. Podobno je približno polovica
bolnikov imela bolezensko povečanje jetrnih testov v raziskavi SURVIVE: zvečanja alkalne
fosfataze so bila povezana z znaki sistemske kongestije in povečanim polnilnim tlakom
desnega srca, zvečani transaminazi pa s kliničnimi znaki hipoperfuzije (4). Stanje se lahko poleg zvečanih jetrnih testov kaže še z zmedenostjo, tremorjem, hepatično komo,
zlatenico in hemoraško diatezo. Stopnja teh sprememb in njihov konkretni vzorec je odvisen od relativnega prispevanja zmanjšane perfuzije, ki povzroča razpad jetrnih celic (s
porastom aminotransferaz in bilirubina), in kongestije, ki je povezana s holestazo in povečanjem alkalne fosfataze, gama-glutamil transpeptidaze in bilirubina zaradi stiskanja
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žolčnih kanalčkov. Porast koncentracije bilirubina je nasploh pogosta najdba pri srčnem
popuščanju, saj jo najdemo pri skoraj 70 % bolnikov (5). Vsa omenjena povečanja jetrnih
testov so napovedni dejavniki zvečane smrtnosti.
Kongestivna hepatopatija je oblika kronične okvare jeter zaradi kroničnega srčnega
popuščanja. Pri dolgotrajni bolezni stanje spominja na jetrno cirozo s histološko sliko
preustroja jeter »muškatnega oreščka« in ascitesom, pri manj prizadetih pa najdemo
bolečnost desnega hipohondrija, nauzeo, neješčnost in prezgodnjo sitost z histološko
manj hudimi spremembami v smislu hepatičnih nekroz in holestatskih sprememb (6).
V diferencialni diagnozi moramo pomisliti na primarna jetrna obolenja, ki povzročajo
holestazo (kamni, maligna obolenja, primarna biliarna ciroza in sklerozantni holangitis)
ali hepatitise (virusni, alkoholni, avtoimuni). Nekatera infiltrativna obolenja lahko hkrati
okvarijo srce in jetra (hemokromatoza, amiloidoza). Tudi ascites, ki se pogosto pojavi,
moramo diagnostično opredeliti.
Dostikrat najdemo pri bolnikih s poslabšanjem srčne funkcije hkratno zvečanje dušičnih
retentov in jetrnih testov, te spremembe napoveduje predvsem kongestija in zvečan
polnilni tlak desnega srca (7). Ti bolniki imajo večjo smrtnost, kot če je prisotna samo
ledvična ali jetrna okvara.

Zdravljenje
Pri akutnem kardiorenalnem sindromu je poleg optimalnega zdravljenja vzroka nastanka poslabšanja srčnega popuščanja potrebno dobro načrtovanje dekongestije ledvic
in premagovanje odpornosti na diuretično zdravljenje. Če bolnika vodimo ambulantno,
lahko dosežemo precej boljše učinkovanje diuretikov zanke, če jih dajemo dvakrat namesto enkrat dnevno. Dodamo lahko tudi distalno delujoče diuretike, predlagamo predvsem uporabo klortalidona in/ali spironolaktona, vendar le pri bolnikih, ki jih lahko dobro
nadzorujemo v smislu zmanjšanja telesne teže in laboratorijskih kontrol elektrolitov in
dušičnih retentov. Opozoriti moramo na štiri pogoste stranske učinke: hipokaliemijo (pri
kombinaciji furozemid in klortlidon), hiperkaliemijo (pri spironolaktonu), hiponatriemijo
(pri močni omejitvi soli in sproščenem vnosu vode in diuretikov) in presnovno alkalozo
(pojavi se pri skoraj vseh diuretikih razen pri spironolaktonu in acetazolamidu).
Zdravljenje srčnega popuščanja z zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACEi) je široko
sprejeto, vendar ta zdravila povzročajo dilatacijo eferentne arteriole in zmanjšajo tlak v
glomerulu, zato motijo ključno ledvično prilagoditev na zmanjšanje ledvičnega krvnega
pretoka. S tem postane glomerulna filtracija skorajda linearno odvisna od ledvičnega
krvnega pretoka. Zato svetujemo prekinitev zdravljenja z ACEi (ali antagonisti angiotenzinskih receptorjev), če slabšanje ledvičnega delovanja ob slabšanju srčnega popuščanja napreduje.
Če kontinuirano intravensko dajanje diuretika ni uspešno, je potrebna izventelesna ultrafiltracija. Tudi razbremenitev napetega ascitesa in zmanjšanje tlaka v trebuhu s paracentezo lahko izboljša ledvično delovanje. Zanimivo je, da so nekatere raziskave (ne
pa vse) 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 zaenkrat brez dodatnih raziskav ni
možno priporočiti za rutinsko uporabo namesto diuretikov pri kongestivnem srčnem popuščanju. To zdravljenje pa moramo uporabiti takrat, ko je bolnik odporen na diuretično
zdravljenje in ga z diuretiki ne moremo razbremeniti hipervolemije. Posebej opozarjamo
na malo izkoriščeno možnost uporabe peritonealne ultrafiltracije. Ta omogoča zdravlje-
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nje odpornosti na diuretik v domačem okolju, lahko skrajša in prepreči hospitalizacije,
izboljša simptomatski status in je nevtralno glede ohranjanja glomerulne filtracije (8,9).
Kardiohepatalni sindrom s šokovnimi jetri zdravimo z izboljševanjem minutnega volumna srca, zmanjšanjem kongestije in korekcijo hipoksije. Ne smemo pozabiti na prilagajanje odmerkov tistih zdravil, ki se presnavljajo v jetrih. Jetrne teste redno spremljamo.
Zaenkrat kardiohepatalni sindrom še ni izoblikavana jasna samostojna bolezenska entiteta, ki bi imela svoje specifično zdravljenje, in so opisani porasti jetrnih testov predvsem
pokazatelji hudosti hemodinamskih motenj (3).
Pri kongestivni hepatopatiji je osnovno zdravljenje usmerjeno v srčno obolenje, hkrati
pa poskušamo zmanjšati kongestijo in polnilne tlake v srcu. Pri neodzivnosti na diuretik
izvajamo paracenteze in/ali ultrafiltracijo, posebej zanimiva v teh primerih je lahko uporaba peritonealne dialize (10). Če je bolnik kandidat za presaditev srca, je potrebno pri
znakih dolgotrajne in resne hepatopatije opraviti biopsijo in izključiti cirozo. Če je le-ta
prisotna, je potrebno razmisliti o hkratni presaditvi srca in jeter. Uspešna presaditev srca
lahko bistveno izboljša manj napredovale jetrne spremembe in normalizira jetrne teste.

Priporočila in napotki
Pri akutnem dekompenziranem srčnem popuščanju s hipoperfuzijo organov najdemo
večje zvečanje transaminaz, pri kroničnem srčnem popuščanju s kongestijo jeter pa
večje holestatsko povečanje encimov alkalne fosfataze in gama glutamil transpeptidaze. Bilirubin je lahko zvečan pri obeh dogajanjih.
Pri kardiorenalnem in kardiohepatalnem sindromu je poleg zdravljenja osnovne srčne
bolezni najpogosteje v ospredju zmanjševanje ledvične in jetrne kongestije.
Diuretike zanke je pri bolnikih s slabim odzivom na diuretik potrebno odmerjati dvakrat
dnevno. Pri sprejetih v bolnišnico uporabljamo kontinuirano intravensko dajanje.
Pri kombiniranju diuretikov zanke z distalno delujočimi diuretiki svetujemo redne laboratorijske kontrole dušičnih retentov in elektrolitov in vedno v primeru akutnega poslabšanja stanja (npr. ob okužbi).
Pri pripravi na presaditev srca je potrebno napredovale oblike ledvične ali jetrne okvare
opredeliti z biopsijo.
Pri odpornosti na diuretično zdravljenje je potrebno poleg hemodializne ultrafiltracije
razmisliti o možnosti peritonealne ultrafiltracije.
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IZVLEČEK
KLJUČNE BESEDE: koronarna bolezen, odporna angina pektoris, optimalna medikamentozna terapija, perkutana revaskularizacija, zmanjševalec pretoka skozi koronarni
sinus, interventna kardiologija, ishemija miokarda
Odporna angina pektoris (OAP) pomeni prisotnost angine kljub optimalni terapiji z
zdravili, ustrezni sekundarni preventivi in ob izčrpanih možnostih revaskularizacijskih posegov. OAP je posledica ishemije srčne mišice. Nastanek ishemije je kompleksen in še
ne dokončno raziskan patofiziološki proces, ki najprej in najbolj prizadane notranji, subendokardni del srčne mišice. Večino bolnikov s kronično koronarno boleznijo uspešno
zdravimo z zdravili in/ali revaskularizacijo, približno 10% pa je bolnikov, pri katerih so uveljavljene metode zdravljenja neučinkovite ali kontraindicirane. Navkljub razmeroma nizki
smrtnosti je kakovost življenja teh bolnikov slaba, zato je pomemben razvoj novih metod
zdravljenja OAP. Perkutana vstavitev zmanjševalca pretoka skozi koronarni sinus (CFR)
je nova metoda interventne kardiologije, ki z zmanjšanjem prečnega preseka koronarnega sinusa poveča upor proti toku krvi, posledično se zviša tlak v koronarnem sinusu,
temu pa sledi prerazporeditev pretoka krvi v korist ishemičnih predelov srčne mišice,
odprtje kolateralnih žil med ishemičnimi in neishemičnimi predeli srčne mišice, sčasoma
pa tudi neovaskularizacija. Zmanjševalec pretoka skozi koronarni sinus je žilna opornica
(ang. stent) v obliki peščene ure, ki ga v približno 6 tednih po vstavitvi prekrije endotelij,
in šele tedaj v polnem nastopi svojo hemodinamsko vlogo. Vstavitev zmanjševalca pretoka se izvede s pristopom skozi desno notranjo jugularno veno, ki omogoča lažji vstop
v koronarni sinus. Dosedanje raziskave in tudi lastne klinične izkušnje so pokazale tako
subjektivno izboljšanje simptomov angine pektoris kot objektivno izboljšanje zmogljivosti
bolnika. Število operativnih in perioperativnih zapletov je majhno. Osnovno zdravljenje
stabilne koronarne bolezni pa ostaja optimalna medikamentozna terapija, ki jo kombiniramo za posegi revaskularizacije in/ali vstavitvijo CFR.
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1. UVOD
Naraščajoče število koronarnih revaskularizacijskih posegov, tako perkutanih kot kirurških, razvoj novih materialov in uvajanje novih zdravil so v zadnjih desetletjih znatno izboljšali preživetje in kvaliteto življenja bolnikov s koronarno boleznijo (1). Kljub temu je
koronarna bolezen v svetovnem merilu vodilni vzrok umrljivosti (2). Z izboljšanim preživetjem se je povečalo tudi število koronarnih bolnikov s t.i. odporno angino pektoris
(OAP) (3).
OAP je opredeljena kot kronična, vsaj 3 mesece trajajoča, angina pektoris (AP), ki jo
povzroča reverzibilna ishemija srčne mišice in je ni mogoče zdraviti s kombinacijo optimalne terapije z zdravili, ukrepi sekundarne preventive in s perkutano ali kirurško revaskularizacijo (3). V določenih primerih revaskularizacija srca ni mogoča ali pa ni dober
način zdravljenja zaradi neprimerne anatomije koronarnih arterij, pridruženih bolezni ali
visoke starosti.(4, 5, 6).
V skupino bolnikov z odporno angino pektoris uvrščamo bolnike z angino pektoris, zdravljenih z optimalno medikamentozno terapijo:
• po kirurški revaskularizaciji, brez možnosti dodatne kirurške ali pa perkutane
revaskularizacije,
• po enem ali več perkutanih posegih, brez možnosti za dodatne perkutane posege in visokim rizikom za kirurško revaskularizacijo,
• bolniki z kroničnimi zaporami koronarnih arterij (zlasti LCX in RCA), z dokazano
ishemijo miokarda, pri katerih perkutana revaskularizacija ni bila uspešna ter
niso kandidati za kirurško revaskularizacijo.
Za zdravljenje OAP je namenjenih več metod zdravljenja, kip a niso zelo učinkovite.
Nova metoda interventne kardiologije, ki težišče zdravljenja prestavlja z arterij na koronarni sinus, je vstavitev omejevalnika pretoka skozi koronarni sinus. Osnovni mehanizem
zdravljenja je prerazporeditev koronarnega pretoka iz predela srca z boljšo prekrvavitvijo na predele z slabšo prekrvavitvijo v povirjih arterij LAD in LCX.

2. PATOFIZIOLOGIJA ISHEMIJE SRČNE MIŠICE
Ishemija srčne mišice je posledica neskladja med ponudbo kisika srčni mišici in potrebami srčne mišice po kisiku. Najpogostejši vzrok za takšno neskladje je obstruktuvna koronarna bolezen, ki jo povzroči zožitev epikardne koronarne arterije (7). Zožitev je posledica
aterosklerotičnega plaka, ki nastane tako, da dejavniki tveganja, kot so dislipidemija, hipertenzija, hiperglikemija in zvišan indeks telesne mase, v endoteliju koronarnih žil aktivirajo vnetno kaskado, kar ima za posledico kopičenje holesterola, penastaih makrofagov
in migracijo ter proliferacijo vezivnih celic (8, 9). Ishemija srčne mišice je lahko, sploh
pri ženskah, tudi posledica mikrovaskularne bolezni z okvarjeno vazodilatacijo (7, 10) kot
enim od možnih mehanizmov motnje pretoka. Do zmanšanja oskrbe s kisikom pride tudi
pri diastolični disfunkciji levega prekata zaradi zvišanega končnega diastoličnega tlaka
(11). Na drugi strani pa ishemijo zaradi zvišanih potreb po kisiku srečamo pri hipertrofiji
srčne mišice zaradi hipertrofične kardiomiopatije ali dolgotrajno povišane poobremenitve, npr. zaradi aortne stenoze ali neurejene arterijske hipertenzije (12).
Že v fizioloških razmerah vsi deli srca niso enakomerno prekrvljeni. Zaradi anatomije
in fiziologije uravnavanja pretoka krvi po koronarnih žilah je ednokard pri obremenitvi
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slabše prekrvavljen kot epirkardnemu delu (13).
Vzrokov za razliko v prekrvavitvi med endokardom in epikardom je več, najpomembnejši
dejavniki pa so naslednji:
1. Višji intramiokardni tlak v endokardu. Tlak, ki ga ustvarjata mišičnina in kri znotraj
srčne votline, je v endokardu višji kot v epikardu. Pri enakem znotrajžilnem tlaku je
zato presek žil, ki ležijo bližje endokardu, manjši, posledično pa je manjši tudi pretok
krvi (14, 15).
2. Višja podajnost endokardnih arteriol. Endokardne arteriole imajo tanjšo steno in
zato višjo podajnost od epikardnih. Ob enakem zmanjšanju perfuzijskega tlaka tako
v endokardnih arteriolah pride do večjega zvišanja upora in posledično znižanja
pretoka kot v epikardnih (16);
3. Manjša vazodilatacija in vazodilatorna rezerva v endokardu. Ob zmanjšanju
perfuzijskega tlaka na stene arteriol se po znanih mehanizmih arteriole razširijo.
Razlog za vazodilatacijo arteriole je lahko tudi dodatna proksimalna zožitev koronarne arterije. Arteriole subendokarda se v teh razmerah lahko manj dodatno razširijo kot arteriole epikarda. Razmerje med pretokom krvi, doseženim z maksimalno
farmakološko vazodilatacijo, in pretokom krvi v mirovanju je vazodilatorna rezerva.
V razmerah hipoperfuzije endokardne arteriole prej dosežejo svojo vazodilatorno
rezervo kot epikardne (17), namreč, že v fizioloških se del fizioloških mehanizmov
izrabi za zagotovitev pretoka.
4. Višje metabolične potrebe endokarda. Metabolične potrebe endokarda so višje
od potreb eprikarda, zato endokard ob enakem zmanjšanju perfuzije prej doseže
prag za ishemijo kot epikard. To tudi pomeni, da je vazodilatorna rezerva endokarda že v fizioloških razmerah deloma izčrpana (18).
5. Večji delež retrogradnega toka krvi v endokardu med sistolo. Prekrvavitev srčne mišice poteka predvsem med diastolo (19). In vivo meritve na pasjem modelu
kažejo, da se v endokardu med sistolo pojavi znaten retrogradni tok krvi (celo 84%
anterogradnega), ki ga mora izpodriniti anterogradni tok naslednje diastole, kar
zmanjšuje neto perfuzijo. Delež sistoličnega retrogradnega toka krvi v epikardu je
manjši in znaša 25% anterogradnega (20);
6. Okvara simpatično posredovanega mehanizma za zvišanje perfuzije endokarda
ob naporu. Stimulacija receptorjev β2, ki so v endokardnih arteriolah, povzroči dilatacijo uporovnih žil in povečanje pretoka. Stimulacija receptorjev α, ki so v epikarnih
uporovnih žilah, pa povzroči skrčenje epikarnih arteriol in zmanjšanje pretoka. Napor oz. povečane potrebe srčne mišice po kisiku prek zvišanja tonusa simpatičnega
živčevja tako zvišajo perfuzijo sendokardnega predela srčne mišice, deloma tudi
na račun perfuzije subepikarda (19, 21). Zožitev epikardne koronarne arterije lahko
povzroči okvaro opisanega mehanizma (22).
Opisani mehanizmi so manj pomembni pri pomembnih zožitvah koronarnih arterij, ko
fizična ovira pretoku po koronarnih žilah lahko znatno zmanjša koronarni pretok. Posledica je pomembno znižanje prekrvavitve v vseh plasteh srčne mišice v povirju zožene
žile. V kronični fazi slabe prekrvavitve srčne mišice, lahko tudi zapori koronarne arterije,
lahko prekrvavitev vsaj deloma zagotavljajo žilne kolaterale.

3. KLINIČNA SLIKA IN KLASIFIKACIJA
Ishemija srčne mišice se klinično najpogosteje izrazi kot angina pektoris, pri čemer med
stopnjo ishemije in jakostjo bolečine ni neposredne povezave (24). Kljub temu je približno
25% bolnikov s pomembno ishemijo srčne mišice asimptomatskih, večina simptomatskih bolnikov pa doživi tudi več asimptomatskih epizod ishemije (25). Zaradi avtonomne
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nevropatije so pogosto asimptomatski bolniki z dolgoletno sladkorno boleznijo. Asimptomatski so tudi bolniki, ki zaradi pridruženih bolezni (npr. bolezni lokomotornega aparata) kljub pomembni koronarni bolezni ne dosežejo praga za ishemijo (26).
Glede na hitrost, dinamiko in okoliščine nastanka bolečine ter odziv na zdravljenje angino
pektoris v grobem delimo na akutno, kronično, postinfarktno in odporno (ang. refractory
angina pectoris) (25). Glede na stopnjo bolečine ob naporu pa jo na podlagi lestvice
CCS (ang. Canadian Cariovascular Society angina score) razdelimo v štiri razrede (27).
razred

I

II

III

IV

okoliščine nastanka angine
Angina ne omejuje vsakdanjih dejavnosti.
Ne pojavi se med hojo ali vzponom po
stopnicah. Pojavi se le pri intenzivnem
ali hitrem ali dolgotrajnem naporu na
delovnem mestu ali pri rekreaciji.
Angina blago omejuje vsakdanje
dejavnosti. Pojavi se pri hoji po ravnem,
daljši od 200 m, pri vzponu po stopnicah
za več kot eno nadstropje, pri hitri hoji
ali hitrem vzopnu po stopnicah, pri hoji
ali vzponu po stopnicah po obroku,
v hladnem ali vetrovnem okolju, med
čustveno obremenitvijo, v prvih urah po
prebujanju.
Angina znatno omejuje vsakdanje
dejavnosti. Pojavi se pri hoji po ravnem,
krajši od 200 m, pri vzponu po stopnicah
za manj kot eno nadstropje.
Angina povzroča nezmožnost opravljanja
kakršnekoli telesne dejavnosti brez
občutka nelagodja. Lahko je prisotna v
mirovanju.

Obstajajo tudi bistveno podrobnejše klasifikacije angine, ki pa presegajo okvir tega
članka (28, 29).
Poleg angine pektoris se lahko ishemija miokarda kaže tudi s simptomi in znaki srčnega
popuščanja in motnjami srčnega ritma (30).

4. KLASIČNE METODE ZDRAVLJENJA KRONIČNE ANGINE PEKTORIS
Bolnike s kronično angino pektoris zdravimo na dva načina: z zdravili in revaskularizacijskimi posegi.
a.) ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI
Zdravila delimo na tista, ki znižujejo umrljivost, ter tista, ki lajšajo simptome. V prvo skupino spadajo acetilsalicilna kislina in statini. V prvo skupino pogojno spadajo tudi zaviralci
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receptorjev beta, saj znižujejo umrljivost bolnikov z miokardnim infarktom (MI) in s kroničnim srčnim popuščanjem. V drugo skupino uvrščamo antagoniste kalcijevih kanalčkov,
ivabradin, nitrate, nikorandil, ranolazin, trimetazidin, zaviralce angiotenzin konvertaze in
sartane (31).
Omenjena zdravila imajo različne mehanizme delovanja. Acetilsalicilna kislina preprečuje agregacijo trombocitov in povzroča vazodilatacijo (32). Statini znižujejo serumsko koncentracijo LDL, imajo pa tudi druge kardioprotektivne učinke, npr. izboljšanje delovanja
endotelija (33). Zaviralci receptorjev beta in kalcijevi antagonisti (verapamil in diltiazem)
imajo negativne kronotropne in inotropne učinke. Ivabradin zmanjša srčno frekvenco,
a ga lahko uporabljamo le pri bolnikih v sinusnem ritmu. S kratko- in dolgodelujočimi
nitrati v obliki pršila, tablet ali obliža dosežemo vazodilatacijo koronarnih arterij, zaradi
venodilatacije pa se pomembno zmanjša predobremenitev srca. Vazodilatatorni učinek ima tudi nikorandil, ki pa pri nas ni registriran. Simptomatskemu bolniku lahko v
terapijo dodamo ranolazin, ki zmanjša znotrajcelično koncentracijo kalcija in s tem zniža
napetost v srčni steni. Primeren je tudi zaradi sočasnega antiaritmičnega delovanja.
Popolnoma metabolni učinek pa ima trimetazidin, ki metabolizem iz oksidacije maščobnih kislin preusmeri v energijsko bolj učinkovito glikolizo. Poobremenitev srca zmanjšamo
z zdravjenjem arterijske hipertenzije. Tu zaradi dodatnega kardioprotektivnega učinka
najpogosteje posežemo po zdravilu iz skupine zaviralcev angiotenzin konvertaze ali sartanu (5, 6, 34).
Izbor zdravila ali kombinacije zdravil upošteva komorbinosti, kontraindikacije, učinkovitost pri konkretnem bolniku in bolnikove želje (35).
b.) REVASKULARIZACIJSKI POSEGI
Revaskularizacijske posege delimo na perkutane (ang. percutaneous coronary intervention - PCI) in kirurške (ang. coronary artery bypass graft surgery - CABG) (36).
Pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom PCI v primerjavi z medikamentoznim
zdravljenjem zniža incidenco ponovnega MI in smrti (37, 38). Presenetljivo pa je raziskava COURAGE pokazala, da PCI v kombinaciji z optimalno medikamentozno terapijo in
sekunadarno preventivo pri bolnikih s kronično koronarno boleznijo ne zniža incidence
smrti in MI bolj kot optimalna medikamentozna terapija in sekundarna preventiva sami
(39). Vendar je potrebno poudariti, da je približno 40% bolnikov, vključenih v raziskavo
COURAGE, pred začetkom terapije imelo le blago ishemijo srčne mišice (tj. ishemijo, ki
obsega manj kot 10% srčne mišice), zgolj okoli 33% bolnikov pa zmerno (10 - 20% srčne
mišice) ali hudo ishemijo (več kot 20% srčne mišice) (40, 41). Kasnejše raziskave so pokazale, da PCI v primerjavi z medikamentoznim zdravljenjem izboljšuje preživetje bolnikov
z zmerno in hudo ishemijo srčne mišice (42, 43). Pri kronični koronarni bolezni z blago
ishemijo srčne mišice je zato metoda izbora zdravljenje z zdravili, ki ga spremlja ustrezna
sekundarna preventiva. Pri zmerni in hudi ishemiji srčne mišice ter v primerih, ko bolniki
z blago ishemijo kljub medikamentozni terapiji ostanejo simptomatski, pa posežemo po
revaskularizacijskih metodah..
Med kirurškim in perkutanim pristopom zdravljenja koronarne bolezni se odločamo s
pomočjo lestvice SYNTAX (ang. Synergy between percutaneous coronary intervention
with TAXUS and cardiac surgery; TAXUS označuje paklitaksel, protitumorsko učinkovino, s katero je prevlečena žilna opornica, in ki s preprečevanjem endotelizacije ohranja
prehodnost svetline opornice). Lestvica temelji na angiografski morfološki oceni pomembnosti žilnih lezij oz. kompleksnosti koronarne bolezni (44). Še boljšo oceno omogo-
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ča t.i. funkcionalna lestvica SYNTAX, ki upošteva zgolj tiste lezije, ki povzročajo objektivno
izmerljivo ishemijo srčne mišice (45). Kirurški revaskularizaciji dajemo prednost pred PCI
pri večžilni in difuzni koronarni bolezni, prizadetosti debla leve koronarne arterije, izrazitih kalcinacijah, sladkornih bolnikih, starostnikih in pri vseh, ki potrebujejo srčno operacijo
zaradi pridružene bolezni, najpogosteje bolezni srčnih zaklopk (46).
Zdravljenje z zdravili, s sekundarno preventivo in/ali z revaskularizacijo je uspešno pri
približno 90 % simptomatskih bolnikov s kronično koronarno boleznijo, pri okoli 10% obolelih pa so te metode neučinkovite ali kontraindicirane (1). Gre za bolnike s težko difuzno
aterosklerozo, s slabimi tarčnimi žilami za CABG, hudim levostranskim srčnim popuščanjem, periferno arterijsko boleznijo, kronično levično boleznijo ali za zelo stare bolnike (5).
Pri teh bolnikih govorimo o OAP. Umrljivost bolnikov z OAP je primerljiva z umrljivostjo
ostalih bolnikov s koronarno boleznijo; enoletna umrljivost je 3,9 %, v desetih letih pa jih
umre približno ena tretjina (47). Ker je kvaliteta življenja teh bolnikov slaba, je zelo pomemben razvoj novih metod zdravljenja (5).

5. KRONIČNE TOTALNE ZAPORE KORONARNIH ARTERIJ (CTO) IN
REVASKULARIZACIJA
Kronične zapore koronarnih arterij lahko zdravimo operativno, s perkutanimi posegi in
medikamentozno. Za operativno zdravljenje z aortokoronarnimi obvodi se odločamo
praviloma pri bolnikih z večžilno koronarno boleznijo in za bolnike pri katerih je operacija
potrebna tudi zaradi drugih razlogov, npr. pri okvarjenih srčnih zaklopkah. Bolniki z enožilno koronarno boleznijo tako ostanejo pogosto zdravljeni le z medikamentozno terapijo.
Za perkutano zdravljenje se v UKC Ljubljana odločimo pri bolnikih:
-s simptomatsko angino pektoris
- če je ishemičnega več kot 10 % miokarda
- če je miokard v prizadetem področju viabilen
- obstaja verjetnost uspeha PCI (ocena težavnosti po protokolu, izurjenost operaterja).
V osnovi lahko poseg opravimo po anterogradni ali retrogradni poti):
• Anterogradna pot: lezijo poskusimo premostiti v smeri naravnega toka krvi.
Tehnično je poseg lažji in podoben posegom na nepopolnih zožitvah. Uspešnost posega je več kot 85 %.
• Retrogradna pot: lezijo poskusimo premostiti v nasprotni smeri naravnega toka krvi (distalno-proksimalno). Do distalnega konca lezije uvedemo žico
preko kolateral. Poseg je tehnično zahtevnejši, a omogoča doseganje dobrih
rezultatov tudi v primeru kompleksnejših lezij. V zadnjem času dosegamo pri
retrogradnih posegih primerljivo uspešnost, na račun boljšega znanja, boljših
materijalov in izbora bolnikov.
Bolnike po posegu spremljamo z registrom. Pokazalo se je, da je zdravljenje CTO simptomatska terapija. V retrospektivni analizi 300 bolnikov v do 6 letih po PCI CTO (20092015) se je pokazalo, da uspešnost posega zmanjša pogostost AP, nima pa vpliva na
preživetje (50).
Zdravljenje CTO pomeni za operaterja tehnični izziv. Opravljanje posegov ima poleg koristi za zdravljenega bolika tudi številne druge pozitivne vplive:
• izboljšajo se znanja tehnik PCI, ki se lahko uporabljajo tudi pri drugih zahtevnih
posegih na koronarnih žilah,
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• zmanjša potreba po kirurški revaskularizaciji,
• izboljša se poznavanje materijalov, ki se uporabljajo tudi pri manj zahtevnih
posegih.
Trenutno ne moremo napovedati, kakšen bo pomen PCI CTO čez nekaj let, predvsem v
luči razvoja novih metod simptomatske terapije AP.

6. ZDRAVLJENJE ODPORNE ANGINE PEKTORIS Z ZMANJŠEVALCEM
PRETOKA SKOZI KORONARNI SINUS
Koronarni sinus (lat. sinus coronarius) je kratka, široka vena, v katero se iz večjih srčnih
ven izliva približno 60 % venske krvi srčne mišice. Poteka v koronarnem žlebu (lat. sulcus
coronarius) med levim preddvorom ter levim prekatom. Z ustjem (lat. ostium sinus coronarii) se odpira v desni preddvor, in sicer njegov posteromedialni del, med desno atrioventrikularno odprtino (lat. ostium atrioventriculare) in spodnjo votlo veno (lat. vena
cava inferior). Ustje pri 70-80 % populacije zastira zaklopka koronarnega sinusa (lat.
valvula sinus coronarii [Thebesii]), ki jo oblikuje duplikatura endokarda (48, 49).
Metoda zdravljenja z zmanjševalcem pretoka skozi koronarni sinus temelji na zmanjšanju
žilne svetline koronarnega sinusa, kar povzroči zvišanje upora, zmanjšanje pretoka in
zvišanje tlaka v koronarnem sinusu, temu pa retrogradno - prek venul in mikrocirkulacije
- sledi zvišanje tlaka v koronarnih arterijah (1). To ima za posledico naslednje spremembe, ki vodijo do zmanjšanja ishemije:
1. dilatacija subenokardnih žil s posledično preferenčno razporeditvijo toka krvi
v korist subendokarda;
2. zaradi nastalih tlačnih razlik odprtje že obstoječih kolateralnih žil med normalno perfundiranimi in ishemičnimi predeli srčne mišice;
3. nastanek novih kolateralnih žil v procesu neoangiogeneze. Na pasjem modelu do tega pride v 8 - 12 tednih po zvišanju tlaka v koronarnem sinusu ( 51,
52, 53, 54).
Ideja o zoževanju koronarnega sinusa za blaženje angine pektoris ni nova, saj je v praksi
prvič zaživela v 50. letih prejšnjega stoletja, ko sta Beck in Leighninger opisala metodo, kasneje imenovano Beck I (55). Gre za kirurško zožanje koronarnega sinusa za 6070 %, pri čemer pooperativni presek svetline sinusa znaša 3 mm. Klinični izid operacije
po Becku I so odlikovali izboljšanje angine, izboljšanje funkcijske sposobnosti bolnikov in
zmanjšanje 5-letne umrljivosti (56). Slabosti metode so bile krvavitve, edem srčne mišice in poškoba ter brazgotinjenje koronarnih ven. Ob uvedbi CABG je metoda zamrla, z
razmahom interventne kardiologije in vse višjo prevalenco OAP pa doživlja preporod v
obliki perkutane vstavitve zmanjševalca pretoka skozi koronarni sinus (57).
PERKUTANA VSTAVITEV ZMANJŠEVALCA PRETOKA SKOZI KORONARNI SINUS
Zmanjševalec pretoka skozi koronarni sinus je naprava iz nerjavečega jekla, ki ima v razprtem položaju obliko peščene ure. Skrajna konca sta lijakasto razširljiva – proksimalni
do preseka 13 mm, distalni pa do preseka 7 mm – in sta namenjena učvrstitvi. Srednji
del ima presek 3 mm in je namenjen zmanjšanju pretoka krvi. Skrajna konca se s pomočjo balona razširita tako, da ustrezata anatomiji koronarnega sinusa vsakokratnega
bolnika, presek srednjega dela pa je načeloma stalen. Srednji del je v primeru zapletov
sicer z napihnjenjem balona mogoče razširiti do preseka, podobnega preseku skrajnih
koncev, in s tem izničiti hemodinamski učinek že učvrščenega zmanjševalca pretoka (58).
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Slika 1. Kateter, napihljiv balon in zmanjševalec pretoka skozi koronarni sinus.

Bolnik teden dni pred posegom prejema acetilsalicilno kislino v odmerku 100 mg/dan in
klopidogrel 75 mg/dan. Na začetku posega bolnik prejme lokalno anestezijo vstopnega
mesta. Skozi desno notranjo jugularno veno (lat. vena jugularis interna) se vstavi vodilo.
Tak pristop namesto klasičnega femorlanega pristopa se uporablja zaradi lažje kanulacije koronarnega sinusa. Preko jugularne vene in zgornje votle vene vpeljemo kateter in
izmerimo tlak v desnem atriju: če presega 15 mmHg, se postopek prekine, saj pri visokem tlaku v desnem atriju ni pričakovati ugodnega učinka zvišanja tlaka v koronarnem
sinusu (58). Bolnik prejme bolus nefrakcioniranega heparina v odmerku 70 enot/kg telesne mase. S katetrom se vstopi v ustje koronarnega sinusa ter opravi venografijo; pri
tem se izmeri velikost koronarnega sinusa in določi položaje stranskih vej. Glede na anatomijo koronarnega sinusa izberemo primerno mesto za vstavitev zmanjševalca pretoka. Najprimernejše mesto je 1,3-3 cm distalneje od ustja koronarnega sinusa, pri čemer
mora izbrani odsek koronarnega sinusa zaradi omejitev razpona zmanjševalca pretoka
v premeru meriti med 9,5 in 13 mm, zaradi morebitnih neželenih hemodinamskih posledic pa ne sme vsebovati vtočišč večjih stranskih vej (22). Skozi kateter nato vpeljemo žico
in preko nje vodilni kateter z zmanjševalcem pretoka. Proksimalni in distalni skrajni konec
zmanjševalca se razpreta s pomočjo posebnega balona, ki ima v napihnjenem stanju
obliko zašiljenega keglja. Balon se polni s polnitvijo na 4-6 atm v trajanju najmanj 60 s.
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Slika 2. Rentgenska diaskopija postopka vstavitve zmanjševalca pretoka skozi koronarni
sinus. A - prikaz koronarnega sinusa s kontrastnim sredstvom (venografija). B - vstavitev vodilnega katetra z balonom in zmanjševalcem pretoka. C - napihnjenje balona s
posledično razširitvijo obeh skrajnih koncev zmanjševalca pretoka in zagozdenjem v steno koronarnega sinusa. Proksimalno je viden kontrast, katerega nezatekanje v distalno
smer pomeni, da se stena balona - s tem pa tudi nanjo nasajeni zmanjševalec pretoka
- dobro prilega steni koronarnega sinusa. D - prikaz koronarnega sinusa s kontrastnim
sredstvom po vstavitvi zmanjševalca pretoka (venografija).

Pomembno je, da največji premer skrajnih koncev zmanjševalca za 10 - 20 % presega
premer odseka koronarnega sinusa, izbranega za vstavitev. To zagotavlja varno mehansko zagozdenje zmanjševalca, obenem pa s poškodbo žilne stene inducira sproščanje vnetnih mediatorjev, ki pospešujejo endotelizacijo mrežaste strukture opornice
(1, 58). Endotelizacija je nujni pogoj za hemodinamsko učinkovanje opornice, saj jekleni
pletež sam po sebi ni neprepusten, zato ne zagotavlja povečanja upora, zadostnega za
retrogradni dvig tlaka. (57). Zaradi tega se klinični učinek vstavljene opornice ne pokaže
takoj, temveč šele po približno 6 tednih (1). Za dinamiko enotelizacije opornice je pomembno, da se srednji, uporovni del ne dotika stene koronarnega sinusa in tako za razliko od distalnih koncev ne poškoduje endotelija, s tem pa tudi ne sproža signalnih kaskad
za endotelizacijo. Posledično je spodbuda za rast enotelija v srednjem delu opornice zelo
majhna, kar svetlino zmanjševalca pretoka varuje pred zaprtjem (57). Na koncu postopka vstavitve se ponovno opravi venografijo, s katero se izključi perforacijo, disekcijo in
trombozo koronarnega sinusa. Bolnik bolnišnico zapusti v enem do dveh dneh (1). Še 6
mesecev po posegu prejema dvotirno antiagregacijsko zaščito z acetilsalicilno kislino in
klopidogrelom, nato pa je potrebno doživljensko jemanje acetilsalicilne kisline.
Možni zapleti postopka vstavitve opornice za zmanjševanje pretoka v koronarnem sinusu so: disekcija koronarnega sinusa zaradi premikov katetra ali žice (še posebej pri kanulaciji koronarnega sinusa), migracija opornice z mesta vstavitve, tromboza koronarnega
sinusa, MI zaradi poškodbe bližnje cirkumfleksne koronarne arterije ter klasični zapleti pri
kanulaciji jugularne vene (58).
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DOSEDANJE KLINIČNE RAZISKAVE VSTAVITVE ZMANJŠEVALCA PRETOKA SKOZI
KORONARNI SINUS
Prva raziskava vstavitve zmanjševalca pretoka skozi koronarni sinus je bila opravljena
leta 2007 na vzorcu 15 bolnikov, ki so jih spremljali najprej 6 mesecev in nato še 3 leta
po posegu (1). Ker je šlo za predklinično raziskavo faze I, je bil njen primarni cilj ugotovitev
varnosti. V opazovanem obdobju noben od bolnikov ni doživel t. i. neugodnega srčnega
dogodka, tj. smrti, MI, perforacije koronarnega sinusa, okluzije koronarnega sinusa ali
drugih dogodkov, ki bi narekovali urgentno razširitev zmanjševalca pretoka skozi koronarni sinus. Poleg varnosti so preverjali tudi učinkovitost zdravljenja. Ugotovili so izboljšanje na lestvici CCS z začetne povprečne vrednosti 3,07 na končno 1,64 (p <0,0001).
Podobne rezultate glede varnosti in subjektivno ocenjene učinkovitosti zmanjševalca
pretoka so dale tudi nekatere druge raziskave na majhnih vzorcih bolnikov, opravljene v sklopu enega ali nekaj medicinskih centrov (59, 60, 61). Prednost raziskav, ki so
sledile prvi, je pretežno poenotenje meril za oceno objektivne zmogljivosti bolnika ter
objektivnega zmanjšanja obsega in/ali stopnje ishemije. Tako je raziskava Konigsteina
in sodelavcev na vzorcu 21 bolnikov ugotovila, da vstavitev zmanjševalca pretoka skozi
koronarni sinus podaljša povprečno trajanje obremenitvenega EKG testa za 120 sekund
(p = 0,05) in izboljša indeks gibanja srčne stene, merjen med obremenitvijo (ang. wall-motion index), za 26,3 % (p = 0,046).
Največja težava zgoraj omenjenih raziskav je subjektivnost ocene izboljšanja simptomov
pri lestvici CCS, saj se učinek placeba pojavlja pri številnih raziskavah OAP (1). Težava je
tudi majhno število bolnikov. Učinku placeba pa so se poskušali izogniti v večji raziskavi
COSIRA (ang. Coronary sinus reucer for treatment of refractory angina). Gre za randomizirano, dvojno slepo raziskavo, ki je zajemala bolnike z OAP, ki na lestvici CCS dosega
stopnjo III ali IV. Pri 52 bolnikih opazovane skupine so vstavili zmanjševalec pretoka, pri
52 bolnikih kontrolne skupine pa izvedli lažni poseg, natančno posnemajoč resničnega,
a brez dejanske vstavitve zmanjševalca pretoka. Vstavitev je bila uspešna pri 50 od 52
bolnikov (96 %), razlog neuspeha pri preostalih 2 bolnikih je bila za kateter neprehodna
anatomija zaklopke koronarnega sinusa. Z raziskavo so ugotovili, da je po 6 mesecih od
posega o izboljšanju za en ali več razred na lestvici CCS poročalo 71 % pacientov opazovane in 42 % kontrolne skupine (p = 0,003), o izboljšanju za dva ali več razredov pa 35
% opazovane in 15 % kontrolne skupine (p = 0,02). V obdobju 6 mesecev po posegu je v
opazovani skupini 1 pacient doživel MI. V kontrolni skupini so 3 pacienti doživeli MI, 1 pa
je umrl zaradi večorganske odpovedi. Nezanemarljiv odstotek izboljšanja na lestvici CCS
pri kontrolni skupini kaže na učinek placeba, razmeroma visoka razlika med izboljšanjem
med opazovano in kontrolno skupino pa na dejstvo, da vstavitev opornice tudi objektivno učinkovito izboljša simptome angine (59).
Trenutno v Evropi poteka opazovalna študija, ki bo zajela do 400 bolnikov in namerava
preučevati tudi njihovo 5-letno preživetje. V ZDA in Kanadi pa se pripravlja randomizirana, dvojno slepa študija COSIRA-II (22).

7. KDAJ OMT, PCI, PCI CTO, CFR?
V UKC ljubljana imamo izkušnje z zdravljenjem tudi kompleksne koronarne bolezni.
Osnova zdravljenja je medikamentozna terapija z uravnavanjem arterijskega pritiska,
srčne frekvence, nivoja maščob v krvi, nivoja glukoze.
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V primeru, ko objektivno obstaja motnja prekrvavitve srčne mišice, simptomatika AP
ter že OMT, se lahko odločimo za revaskularizacijo srčne mišice. Prag ishemične obremenitve za revskularizacijske posega je 10% miokarda. Po ugotovitvi razporeditve žilnih zožitev je potrebno oceniti pomembnost posameznih zožitev in oceniti kompleksost
posega revaskularizacije. Na odločitev o načinu revskularizacije srca vpliva tudi prisotnost sladkorne bolezni in ledvične insuficience, ki znižata prag za odločitev v smeri
kirurške revaskularizacije. Na končno odločitev o načinu revaskularizacije srca pa vpliva tudi želja bolnika o načinu revskularizacije. V primeru izolirane CTO se odločimo za
revskularizacijo po kriterijih, ki so navedeni zgoraj. CTO v primeru večžilne koronarne
bolezni obravnavamo kot eno izmed žilnih ”zožitev”.
V primeru, da revskularizacijski posegi niso možni, ali pa so bili predhodno neuspešni, se lahko odločimo za zdravljenje z vstavitvijo omejevalnika pretoka skozi koronarni
sinus (CFR). To storimo v primeru zožitev na LAD, LCX ter kronične zapore RCA z kolateralami iz levega koronarnega sistema. Ne vemo, ali lahko vstavitev CFR zagotovi ustrezno izboljšanje prekrvavitve in zmanjšanje klinične slike AP pri vseh stopnjah
ishemije srčne mišice (npr. Več kot 10-20 %). Trenutno sama vstavitev CFR ne more biti
nadomestili za PCI, lahko pa PCI dobro dopolnjuje. Verjetno bo CFR dober način simptomatske terapije pri bolnikih z majhnim ishemičnim bremenom (npr. do 10 %). Vstavitev CFR pa omogoča večjo fleksibilnost zdravljenja.

ZAKLJUČEK
Pri bolnikih z AP je OMT osnovno zdravljenje. Ob vztrajanju simptomatike AP je potrebno oceniti možnosti in potrebo zdravljenja z revskularizacijskimi posegi. Epidemiološko
neugodni trendi naraščanja incidence OAP ter hudo okrnjena kvaliteta življenja, ki pesti
bolnike s to boleznijo, kažejo na pomen iskanja dodatnih, uspešnejših metod zdravljenja.
Komplementarna metoda zdravljenja odporne AP je perkutana vstavitev zmanjševalca
pretoka skozi koronarni sinus. CFR predstavlja eno izmed najnovejših tehnik interventne kardiologije. Upoštevaje varnost in objektivno dokazano učinkovitost nove perkutane
metode, se zdi njena prihodnost svetla.
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ATRIJSKA FIBRILACIJA PRI BOLNIKU S SRČNIM
POPUŠČANJEM: KARDIOVERZIJA, ABLACIJA,
URAVNAVANJE SRČNE FREKVENCE
Luka Klemen

UKC Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša aritmija. AF in srčno popuščanje sta v zadnjih
letih dosegla epidemične razsežnosti in sta pogosto hkrati prisotna (1). AF je pri bolnikih z
disfunkcijo levega prekata povezana s poslabašanjem srčnega popuščanja, možgansko
kapjo in povečano umrljivostjo. Pogosto ni mogoče ločiti med vzrokom in posledico v razmerju med AF in srčnim popuščanjem. Tudi dejavniki tveganja so pri obeh enaki. Ti so:
starost, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, debelost ter valvularna, ishemična in
neishemična bolezen srca (2, 3). Ko primerjamo velike študije, je pričakovati, da je bil izid
pri bolnikih s srčnim popuščanjem in sinusnim ritmom boljši kot pri bolnikih, pri katerih je
prisotna AF (4).
Patofiziološka povezanost med AF in srčnim popuščanjem je le delno jasna. AF lahko
pospeši razvoj srčnega popuščanja na različne načine in lahko poslabša minutni volumen tudi do 25 %. AF je najpogostejši vzrok tahikardne kardiomiopatije, ki je bila prvič
opisana leta 1937. Hkrati je srčno popuščanje povezano s povečanim tveganjem za AF.
Opisani so različni mehanizmi (5,6).
Optimalna terapija srčnega popuščanja zmanjša pojavnost AF. Pojav AF pri bolnikih s
srčnim popuščanjem ima lahko dramatične posledice. Vendarle je poslabšanje srčnega
popuščanja ob pojavu AF pogosto individualizirano in težko predvidljivo. Pri pojavu AF
pri bolnikih s srčnim popuščanjem je strategija vzdrževanja sinusnega ritma lahko povezana z izboljšanjem simptomov. Nenazadnje so prav tako zmanjšano obolevnost in
umrljivost prikazale študije (7, 8).
Velja, da je pri paroksizmalni AF na prvem mestu kontrola ritma. Zato se pri bolnikih s
paroksizmalno AF (PAF) odločimo za kontrolo ritma. Pri bolnikh s perzistentno AF (PeAF)
so strategije pogosto različne in individualizirane. Vendarle velja pravilo, da se pri simptomatskih bolnikih s PeAF odločimo za strategijo kontrole ritma z zdravili in katetrsko
ablacijo (KA) (7).
Antiaritmična terapija je pri bolnikih s srčnim popuščanjem omejena na amiodaron in
dofetilid (ki ni na voljo v Evropi). Ostali antiaritmiki niso priporočeni pri bolnikih s srčnim
popuščanjem (7, 9) . KA je uspešnejša pri vzdrževanju sinusnega ritma kot antiaritmična
terapija, tako pri paroksizmalni AF, kot pri perzistentini AF. Posledično je KA povezana z
boljšo kvaliteto življenja, boljšim rezultatom 6-minutnega testa hoje kot tudi izboljšanjem
iztisnega deleža levega prekata (LVEF) (7, 8, 9, 10). Pri bolnikh s srčnim popuščnjem je
ta strategija še pomembnejša, saj so nedavne študije pokazale, da s tem zmanjšamo
obolevnost ter umrljivost (8).
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MIOKARDITIS: DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA,
ZDRAVLJENJE IN SRČNO POPUŠČANJE
Andreja Černe Čerček
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Uvod
Miokarditis je vnetje srčne mišice, ki nastane najpogosteje zaradi z mikrobi povzročene
in/ali avtoimunske poškodbe srca pri predhodno zdravih osebah. Čeprav lahko prizadene vse starostne skupine, je najpogostejši pri mladih moških. Miokarditis zaradi pestre
klinične slike še vedno predstavlja velik diagnostični izziv. V letu 2013 so bila s strani
Evropskega združenja za kardiologijo izdelana priporočila v obliki konsenza strokovnjakov, ki naj bi bila v pomoč pri obravnavi te bolezni (1).

Obseg in pomen problema
Klinična slika miokarditisa je raznolika. Miokarditis je vzrok nenadne srčne smrti pri mladih odraslih brez znane srčne bolezni v 22 %, idiopatske ventrikularne tahikardije (VT) v
33 %, akutnega srčnega popuščanja v 10 % in dilativne kardiomiopatije (KMP) v 9 % (2, 3).
Zaradi možnega klinično nemega poteka in redko izvedene biopsije miokarda incidenca
miokarditisa ni natančno znana.

Opredelitev
Miokarditis lahko poteka akutno, subakutno ali kronično in prizadene srčno mišico fokalno ali difuzno. Na miokarditis pomislimo pri novonastali prsni bolečini (podobni ishemični ali perikarditični), nepojasnjenem popuščanju srca, novonastalih motnjah ritma srca,
nepojasnenem kardiogenem šoku ali nenadni srčni smrti. Pomožni dejavniki, ki podpirajo klinični sum na miokarditis, so simptomi in znaki nedavno prebolele okužbe dihal ali
prebavil ali ugriz klopa z eritemom znotraj 30 dni, poporodno obdobje, predhodno preboleli miokarditis, osebna ali družinska anamneza alergične astme, drugih alergij, avtoimunskih bolezni in izpostavljenosti toksičnim agensom ter družinska anamneza dilativne
KMP ali prebolelega miokarditisa. Diagnozo klinično verjetnega miokarditisa postavimo
s pomočjo diagnostičnih meril, ki obsegajo spremembe v EKG, pozitiven troponin ter
novonastale morfološke ali funkcijske spremembe srca vidne z ultrazvočno preiskavo
(UZ) ali slikanjem z magnetno resonanco srca (MR). O klinično verjetnem miokarditisu
govorimo, kadar je pri simptomatskem bolniku prisotno vsaj eno diagnostično merilo, pri
asimptomatskem bolniku pa vsaj dva diagnostična merila (Tabela 1) (1, 4) ob odsotnosti
ishemične (koronarna stenoza ≥50 %), valvularne in pljučne srčne bolezni, prirojenih srčnih napak ter nekardialnih vzrokov. Diagnozo potrjenega miokarditisa lahko postavimo
le z endomiokardno biopsijo, ki pa jo izvedemo redko.
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Diagnostična obravnava
Algoritem obravnave bolnikov s sumom na miokarditis prikazuje Slika 1 (5). Bolnika s sumom na akutni miokarditis je potrebno hospitalizirati za razširjeno diagnostično obravnavo in 24-ur monitorizirati zaradi morebitnih motenj srčnega ritma. Ob sprejemu opravimo osnovne laboratorijske preiskave (hemogram z diferencialno krvno sliko, vnetni
parametri, troponin I in NT-proBNP). Med dopolnilne preiskave sodijo serološke (sum na
HIV, hepatitis C, boreliozo, ostale po posvetu z infektologom) in imunološke preiskave
(RF, Hep2, anti-ENA, ANCA), ki jih opravimo pri sumu na okužbo ali sistemsko vezivnotkivno bolezen. Rutinske serološke preiskave na virusne povzročitelje miokarditisa zaradi
slabe korelacije z rezultati PCR v miokardnem bioptatu in prekuženosti populacije ne
opravljamo več. EKG je pri miokarditisu pogosto spremenjen, vendar spremembe za miokarditis niso specifične. Ultrazvočni izvid pri bolnikih z miokarditisom prav tako ni specifičen in lahko posnema ishemično bolezen srca ter dilatacijsko, restriktivno ali hipertrofično KMP. Pogosto je iztisni delež levega prekata (LV) nizko normalen ali le blago znižan,
vendar je indeks mehanske deformacije v vzdolžni smeri (angl. global longitudinal strain;
GLS) pomembno zmanjšan, kar kaže na zgodnjo okvaro sistolične funkcije LV (Slika 2). Za
izključitev ishemične bolezni srca je pri vseh bolnikih obvezna koronarna angiografija. Pri
vseh bolnikih opravimo tudi slikanje srca z MR z uporabo gadolinijevega kontrastnega
sredstva, ki omogoča neinvazivno tkivno karakterizacijo in lokalizacijo vnetnih infiltratov. Za razliko od ishemične poškodbe, kjer se kontrast kopiči predvsem endokardno ali
transmuralno, se pri miokarditisu spremembe nahajajo epikardno ali mezokardno in so
bodisi difuzne ali pa imajo fokalno porazdelitev, ki presega povirje ene koronarne arterije
(Slika 3). Metoda zagotavlja visoko diagnostično natančnost (76 %) in predstavlja zlati
standard v slikovni diagnostiki miokarditisa (6). Miokarditis lahko potrdimo le z endomiokardno biopsijo, ki jo izvedemo pri ogroženih bolnikih (7) (Tabela 2). Običajno odvzamemo 5 koščkov tkiva za histološke, imunohistokemične in genetske preiskave (verižna
reakcija s polimerazo, angl. polymerase chain reaction, PCR na virusno RNA ali DNA).
Ali normalna vrednost troponina I izključuje miokarditis? Negativna vrednost troponina I miokarditisa ne izključuje. Troponin I je povišan v akutni fazi bolezni in kaže na miokardno poškodbo. Časovni potek normalizacije je podoben kot pri akutnem miokardnem
infarktu (7 - 10 dni), pri <5 % bolnikov pa je podaljšan več tednov ali mesecev zaradi kroničnega vnetja in izplavljanja troponina, kar predstavlja prognostično slab znak.

Prognoza in zdravljenje
Prognoza bolnikov z akutnim miokarditisom je običajno dobra. Zdravljenje miokarditisa je
večinoma podporno, povzročitelja redko identificiramo. V akutni fazi je obvezen počitek,
izogibanje fizičnim naporom pa je priporočeno vsaj 6 mesecev. Pred uvedbo športnih
aktivnosti je potrebna UZ ocena srčne funkcije. Srčno popuščanje in motnje srčnega ritma zdravimo glede na trenutno uveljavljene ESC/AHA smernice (8). Zaradi dobre prognoze ob medikamentozni terapiji je pri bolnikih z miokarditisom zgodnja vstavitev srčnih
spodbujevalnikov in ICD v akutni fazi vnetja odsvetovana. Imunomodulatorna terapija
je indicirana pri nekaterih vrstah miokarditisa le v primeru negativnega izvida PCR na
viruse v miokardnem bioptatu (gigantocelični, eozinofilni miokarditis in prizadetost srčne
mišice v sklopu sarkoidoze in sistemskovezivnih bolezni) (Slika 1) (9). Pri hujšem poteku
bolezni je včasih potrebna prehodna mehanska podpora srcu ali transplantacija srca.
Uporaba nesteroidnim antirevmatikov je pri bolnikih z miokarditisom odsvetovana, empirična antibiotična terapija z azitromicinom pa je indicirana le v primeru suma na bak-
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terijsko okužbo. Po odpustu iz bolnišnice so potrebne kontrole po 1, 6 in 12 mesecih ter
nato enkrat letno skupno tri leta, oz. ob vsakem poslabšanju stanja. Prognoza je običajno
dobra. Umrljivost bolnikov z miokarditisom je največja prve tri leta nato pa doseže plato.
Pogostnost ponovitve miokarditisa znotraj treh let po akutnem dogodku je 5 - 10 %.
Pomembnejša sporočila za domov:
• Na miokarditis pomislimo pri sindromu, ki posnema AKS, nepojasnenem srčnem popuščanju ali novonastalih motnjah srčnega ritma še zlasti pri mladih
odraslih osebah z anamnezo nedavno prebolele okužbe.
• Diagnozo lahko postavimo le v bolnišnici po izključitvi drugih srčnih obolenj in
nekardialnih vzrokov.
• Serološke preiskave na virusne povzročitelje miokarditisa ne izvajamo več rutinsko, ampak se o tem posvetujemo z infektologom.
• Uporaba NSAR je pri bolnikih z miokarditisom odsvetovana, empirična antibiotična terapija z azitromicinom pa je indicirana le v primeru suma na bakterijsko
okužbo.
• V akutni fazi je nujen počitek, kompetitivne in nekompetitivne športne aktivnosti so odsvetovane vsaj 6 mesecev.
• Bolnike s prebolelim miokaditisom je potrebno spremljati vsaj 3 leta oz. ob vsakem poslabšanju stanja (miokarditis se lahko ponovi!)
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Tabela 1. Diagnostična merila za klinično verjeten in potrjen miokarditis.
Diagnostična merila za verjeten miokarditis (1)
Klinične prezentacije
1. Sindrom, podoben AKS
2. Novonastalo srčno popuščanje (akutno/fulminantno) ali poslabšanje
3. Kronično srčno popuščanje (>3 mesece)
4. Maligne motnje srčnega ritma ali primarni srčni zastoj z uspešnim oživljanjem
Diagnostična merila
I. Novonastale spremembe v EKG/CEM: spremembe ST/T, zobci Q, razširitev
QRS, sinusna tahikardija, AF/SVT, SVES/VES, VT/VF, AV blok I-III, DKB/LKB.
II. Zvišan troponin
III. Novonastale funkcijske in strukturne spremembe srca (UZ ali MR srca):
oslabljena sistolična ali motena diastolična funkcija LV/RV ali segmentne
motnje krčenja ± zadebelitev sten ± dilatacija votlin ± perikardialni izliv ±
tromb.
IV. Tkivne spremembe, značilne za vnetje srčne mišice (MR srca): edem in/
ali za miokarditis značilno kopičenje kontrasta gadolinija epikardno ali
intramuralno.
Verjeten miokarditis
• Simptomatski bolnik (≥1 klinična prezentacija) + ≥1 diagnostično merilo (I. – IV.)
• Pri asimptomatskih bolnikih sta za diagnozo potrebni ≥2 diagnostični merili
+
Izključitev ishemične, valvularne, kongenitalne in pljučne srčne bolezni in drugih
vzrokov
Diagnostična merila za potrjen miokarditis (4)
Miokarditis (WHO/ISFC):
Vnetna bolezen srčne mišice glede na histološka, imunološka in imunohistokemična
merila.
*Histološka merila: prisotnost vnetnega infiltrata in degeneracije miocitov oz.
nekroze v miokardu
**Imunohistokemična merila: ≥ 14 levkocitov/mm2; ≤ 4 monocitov/mm2 in ≥ 7 CD3+
limfocitov T
Vnetna kardiomiopatija (WHO/ISFC): Miokarditis v povezavi s srčno disfunkcijo.
AKS, akutni koronarni sindrom; CEM, cikloergometrija; UZ, ultrazvok; MR, magnetna resonanca; WHO/ ISFC,
World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology.
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Tabela 2. Indikacije za endomiokardno biopsijo (7).

LV, levi prekat; AV, atrioventrikularni.

Slika 1. Algoritem obravnave bolnikov s sumom na miokarditis (5).
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AKS, akutni koronarni sindrom; UZ, ultrazvok; MR, magnetna resonanca; EMB, endomiokardna biopsija; LVEF,
iztisni delež levega prekata; PCR, verižna reakcija s polimerazo.

Slika 2. Ultrazvočna preiskava deformacije miokarda s sledenjem ultrazvočnega vzorca
(angl. speckle tracking imaging) pri bolniku z akutnim miokarditisom.
Kljub ohranjenem iztisnem deležu levega prekata (EF 58 %) je indeks globalne deformacije v vzdolžni smeri
(angl. Global longitudinal strain, GLS) pomembno znižan (GLS -14 %), kar kaže na zgodnjo okvaro sistolične
funkcije levega prekata.

Slika 3. Slikanje srca z magnetno resonanco pri bolniku z akutnim miokarditisom.
IR (ang. inversion recovery) T1 poudarjena slika v fazi poznega obarvanja z gadolinijevim kontrastnim sredstvom
v ravnini štirih votlin (levo) in v ravnini kratke osi (desno). Hiperintenzivni signal (rdeče puščice) predstavlja za miokarditis značilno patološko kopičenje gadolinijevega kontrastnega sredstva fokalno epikardno v inferolateralni
in anterolateralni steni levega prekata ter v sredini stene medprekatnega pretina.
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POSEBNOSTI ZDRAVLJENJA KARDIOMIOPATIJ Z
ZMANJŠANIM IZTISNIM DELEŽEM LEVEGA PREKATA
Polonca Kogoj

Klinični center Ljubljana, KO za kardiologijo, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana

1. Uvod
Kardiomiopatije (KMP) z zmanjšanim iztisnim deležem levega prekata (LVEF) so heterogena skupina bolezni. Lahko so pridobljene ali prirojene, lahko pa vzroka nikdar ne odkrijemo (npr. idiopatska dilatacijska KMP). Kadar bolezen odkrijemo v napredovali stopnji,
lahko težko ločimo med vzrokom, ki je povzročil KMP in posledico KMP (npr. valvularna
KMP). Njihov potek je lahko nepredvidljiv in se izrazijo z akutnim srčnim popuščanjem in s
kardiogenim šokom (npr. stresna in obporodna KMP), lahko pa bolezen poteka zahrbtno
in so bolniki kljub zmanjšanju LVEF več let asimptomatični (npr. valvularna KMP) ali pa se
simptomi pojavijo v različnih življenjskih obdobjih, čeprav je bolezen prirojena (npr. spongiformna KMP). Tudi odgovor na zdravljenje je lahko nepredvidljiv. Pri nekaterih se LVEF
lahko izboljša ali popolnoma normalizira po pričetku zdravljenja srčnega popuščanja
(npr. pri idiopatski dilatacijski KMP) in/ali po odstranitvi vzroka (npr. opustitev alkohola,
menjava srčne zaklopke) ali po odpravi stanja, ki je pripeljalo do KMP (npr. stresna ali
obporodna KMP). Poznavanje specifičnih KMP je pomembno za optimalno zdravljenje te
heterogene skupine bolnikov.

2. Valvularna kardiomiopatija pri aortni in mitralni regurgitaciji
Bolezen srčnih zaklopk je pogost vzrok za srčno popuščanje, lahko pa nastopi kot zaplet
(posledica) različnih KMP in obstoječe srčno popuščanje še poslabša. Ločimo tako primarno bolezen zaklopk, ki nastane zaradi strukturnih nepravilnostih zaklopk in se izrazi
z volumsko (regurgitacijske hibe) ali s tlačno (stenotične hibe) obremenitvijo prekatov.
Kronične okvare srčnih zaklopk dolgoročno vodijo v preoblikovanje in moteno delovanja
prekatov z zmanjšanjem LVEF, takrat govorimo o valvularni KMP. Za razliko od primarne,
je sekundarna (funkcijska) bolezen zaklopk posledica različnih KMP, za katere je značilno
povečanje srčnih votlin (preddvorov ali prekatov) in/ali motena krčljivost prekatov, kar
posledično prizadene tudi delovanje sicer strukturno normalnih zaklopk, najpogosteje
mitralne in trikuspidalne.
Zdravljenje bolezni srčnih zaklopk v primeru zmanjšanega LVEF je kompleksno, saj so
bolniki bolj bolni in je kirurško tveganje večje. Odločitev o načinu zdravljenja pogosto
zahteva multidisciplinarno obravnavo s strani srčnega tima. Le-ta se, na podlagi individualne ocene tveganja in koristi za bolnika, odloča o različnih oblikah zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja in zdravljenja bolezni zaklopk z ustaljenimi kirurškimi tehnikami ali z novimi, perkutanimi metodami. V prispevku se bomo omejili na zdravljenje
valvularne kardiomiopatije z zmanjšanim LVEF, ki je posledica kronične aortne (AR) in
mitralne (MR) regurgitacije.
2.1 Kronična aortna regurgitacija
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Patofiziologija. AR je lahko posledica bolezni kuspisov aortne zaklopke in/ali nepravilnosti aortnega korena in ascendentne aorte. Neprimerno tesnjenje zaklopke povzroči

v diastoli vračanje dela utripnega volumna LV (regurgitacijski volumen) iz aorte nazaj
v LV. LV tako črpa večji skupni utripni volumen (efektivni in regurgitacijski) v sistem z
višjim tlakom in je zato izpostavljen povečani volumski in tlačni obremenitvi. Zaradi povečanja končnega diastoličnega volumna levega prekata (EDV) se poveča tudi stres
na prekatno steno. Za zagotavljanje primernega minutnega volumna v tako neugodnih pogojih, se aktivirajo kompenzatorni mehanizmi, ki vodijo v ekscentrično hipertrofijo
LV (sferično preoblikovanje). Na račun predvsem povečanja votline LV in v manjši meri
zadebelitve sten, ostaja podajnost LV nespremenjena in se minutni volumen dolgo ohranja, ob tem pa ostaja polnilni tlak normalen. Bolniki so lahko dolgo brez simptomov,
tudi napore dobro prenašajo. Z napredovanjem bolezni, postane LV vse večji in sferičen,
razmerje med votlino in debelino sten se veča in stres na steno je vse večji. Napredovala bolezen se izrazi s fibrozo in z moteno krčljivostjo srčne mišice, zmanjšata se LVEF in
minutni volumen, polnilni tlak se poveča, pljučni tlak poraste. V tej fazi običajno nastopijo
simptomi in znaki srčnega popuščanja, bolezen napreduje hitro; umrljivost neoperiranih bolnikov znaša od 10 do 20 % letno (1). Še posebej slabo prognozo imajo bolniki z
desnostranskim srčnim popuščanjem. Asimptomatični bolniki s hudo, kronično AR in z
normalnim LVEF imajo običajno dobro prognozo z izjemo tistih, ki imajo povečan končni
sistolični premer (ESV).
Zdravljenje z zdravili. Simptomatične bolnike s hudo AR običajno zdravimo kirurško,
zdravljenje z zdravili je namenjeno le lajšanju simptomov, ne vpliva pa na napredovanje
in prognozo bolezni. Z vazodilatatorji učinkovito zmanjšamo upor proti iztisu in/ali znižamo povišane polnilne tlake pri bolnikih s srčnim popuščanjem in z normalnim ali visokim
arterijskim tlakom. Bolnike z izraženim srčnim popuščanjem zdravimo po priporočilih za
zdravljenje srčnega popuščanja (2) s previdnostjo pri uporabi zaviralcev adrenergičnih
receptorjev, ki lahko podaljšajo diastolo in povečajo regurgitacijo.
Kardiokirurško zdravljenje. Indikacije za kirurško zdravljenje AR temeljijo na stopnji regurgitacije, prisotnosti simptomov, velikosti in/ali funkciji LV ter na dimenzijah prsne aorte. Kirurško zdravimo AR če je huda in simptomatična, ne glede na LVEF, razen v ekstremnih primerih, ko je kirurško tveganje preveliko. Bolnike z velikim kirurškim tveganjem,
med katere sodijo tisti z močno zmanjšanim LVEF, običajno zdravimo po priporočilih za
napredovalo srčno popuščanje ali prepustimo naravnemu poteku bolezni, v skladu s
presojo srčnega tima (1). Asimptomatične bolnike s hudo AR zdravimo takrat, ko znaša
LVEF ≤50 %, ali končni diastolični premer levega prekata (EDD) > 70 mm, ali končni sistolični premer (ESD) > 50 mm (ali > 25 mm/m2 BSA), ali ko je predviden drug srčno-žilni kirurški poseg. V primeru pridružene razširitve prsne aorte, opravimo sočasno tudi poseg
na aorti (1). Po kirurški menjavi zaklopke se dimenzije LV zmanjšajo in LV pridobi ponovno
eliptično obliko. Krčljivost LV se ravno tako popravi, stopnja poprave pa je odvisna od
stopnje predhodne trajne okvare/fibroze miokarda.
Perkutano zdravljenje. Kljub slabi prognozi simptomatičnih bolnikov s hudo AR, je 7,8 %
teh bolnikov prepuščeno naravnemu poteku bolezni, ker imajo zaradi visoke starosti in/
ali pridruženih obolenj preveliko kirurško tveganje. Izbrano skupino teh bolnikov danes
lahko zdravimo tudi s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (angl. Transcatheter valve
implantation - TAVI). Metodo so primarno razvili za zdravljenje aortne stenoze, vendar je
v literaturi zadnja leta čedalje več poročil o uporabi TAVI tudi pri izolirani AR (3). Za razliko od aortne stenoze, sta pri AR dva glavna zadržka za perkutano zdravljenje: odsotnost
obsežnih kalcinacij in pogosta sočasna dilatacija aortnega korena, kar ovira ustrezno
prilagajanje perkutane zaklopke. Posledično se poseg lahko zaplete s paravalvularnim
puščanjem, embolizacijo, premikom zaklopke, motnjami prevajanja, rupturo iztočnega
trakta levega prekata (LVOT). Doslej je bila v Evropi za zdravljenje izolirane AR odobrena
ena vrsta zaklopke, JenaValve (JenaValve Technology GmbH, Germany), ki so jo v večini
poročil vstavili preko srčne konice (3).
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2.2 Kronična mitralna regurgitacija
2.2.1 Primarna MR je strukturna bolezen lističev in/ali hord mitralne zaklopke, ki je v
razvitem svetu najpogosteje posledica degenerativne bolezni zaklopke (prolaps, opletajoči listič - angl. flail). Podobno kot pri AR predstavlja zatekanje dela volumna iz LV v
levi preddvor volumsko obremenitev za LV, ki se izrazi z ekscentrično hipertrofijo LV, s
povečanjem levega preddvora in s pokapilarno pljučno hipertenzijo. Omenjeno stanje
dolgoročno vodi v nepopravljive spremembe miokarda LV s fibrozo, moteno diastolično
in sistolično funkcijo obeh prekatov.
Zdravljenje z zdravili. Dokazov ni, da bi zdravljenje z zdravili vplivalo na progres bolezni in
bi preprečilo preoblikovanje LV pri bolnikih z normalnim LVEF. Bolnike z zmanjšanim LVEF
zdravimo po priporočilih za zdravljenje srčnega popuščanja (1, 2).
Kirurško zdravljenje. Kirurška menjava ali poprava (svetuje se poprava, če je možno)
je indicirana če je MR huda, simptomatična in znaša LVEF >30 %. Napovedni dejavniki
slabega izhoda so LVEF ≤60 %, EDD ≥ 45 mm (≥40 mm, če gre za opletajoči listič), novonastala atrijska fibrilacija, pljučna hipertenzija (sPAP >50 mmHg), močno povečan levi
preddvor pri bolnikih v sinusnem ritmu (LAVI ≥60 ml/m2). Pri bolnikih, ki izpolnjujejo vsaj
enega od teh kriterijev, razmislimo o kirurškem zdravljenju tudi v odsotnosti simptomov,
predvsem če je kirurško tveganje majhno in je možna trajna poprava zaklopke (1, 4).
Dolgoročno preživetje bolnikov po kirurškem zdravljenju je dobro, približa se splošni populaciji primerljive starosti. Izhod bolnikov z že izraženim srčnim popuščanjem, zmanjšanim LVEF, pljučno hipertenzijo in z atrijsko fibrilacijo pa je slabši. Pri LVEF <30 % bolnike
zdravimo kirurško, če je kirurško tveganje majhno in je možna trajna poprava mitralne
zaklopke (4). V nasprotnem primeru se odločamo med zdravljenjem srčnega popuščanja z zdravili in perkutanim zdravljenjem z mitralno sponko (MitraClip, Abbott Vascular,
CA, USA) (1, 2). Odločitev o zdravljenju mora biti individualna, v okviru srčnega tima.
2.2.2 Sekundarna (funkcijska) MR je posledica spremenjene geometrije valvularnega
aparata (premika papilarnih mišic in razširitve obroča), ki nastane zaradi povečanja in/
ali preoblikovanja LV ali povečanja levega preddvora. V mehanizem je udeleženo tudi
moteno in/ali neusklajeno (disinhrono) krčenje LV, ki oslabi zapiralne sile mitralne zaklopke. Vse skupaj poruši razmerje med zapiralnimi in vlečnimi silami, ki omogočajo primerno
tesnjenje zaklopke in se izrazi s puščanjem, sicer strukturno normalnih lističev in hord.
Vzroki za to obliko MR so običajno različne kardiomiopatije (najpogosteje dilatacijska in
ishemična) ali povečanje levega preddvora, najpogosteje pri bolnikih s kronično atrijsko
fibrilacijo. Z razliko od primarne, je sekundarna MR manj raziskana, običajno so bolniki
bolj bolni in je njihova obravnava kompleksna. Izbira optimalne metode zdravljenja je
otežena, saj so te podprte z manj dokazi, poleg tega pa ni jasnih dokazov, da bi zmanjšanje sekundarne MR vplivalo na podaljšanje preživetja bolnikov. V luči naštetega so
smernice ohlapne in svetujemo multidisciplinarno obravnavo s strani srčnega tima (1,
2).
Zdravljenje z zdravili. Ker gre v osnovi za bolezen LV in ne bolezen zaklopke, je zdravljenje v prvi liniji usmerjeno v zdravljenje srčnega popuščanja (1, 2). Optimalna uporaba
neurohormonskih antagonistov, in v kolikor je glede na priporočila indicirano, resinhronizacijsko zdravljenje (angl. cardiac resynchronisation therapy - CTR), dokazano vpliva na
obratno preoblikovanje LV. Vse skupaj se kaže z zmanjšanjem LV, izboljšanjem krčljivosti
ter sinhronije krčenja LV in vodi v zmanjšanje sekundarne MR. V kolikor ostajajo kljub
omenjenim ukrepom bolniki simptomatični, razmislimo v okviru srčnega tima o možnih
dodatnih posegih na mitralni zaklopki in/ali o napredovalem zdravljenju srčnega popuščanja.
Kirurško zdravljenje. O kirurškem zdravljenju sekundarne, neishemične MR razmislimo
pri bolnikih, ki ostajajo simptomatični kljub zdravljenju z zdravili in CRT, imajo LVEF >30
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% in je kirurško tveganje majhno (priporočila razreda IIb, stopnja dokazov C). V kolikor je
kirurško tveganje veliko in/ali znaša LVEF <30 % razmislimo o zdravljenju z mitralno sponko ali zdravljenje nadgradimo z zdravljenjem napredovalega srčnega popuščanja (1, 2).
Kirurško zdravimo tudi hudo ishemično MR, kadar je indicirana kirurška revaskularizacija
miokarda (angl. Coronary artery bypass surgery - CABG) (1).
2.3 Metode perkutanega zdravljenje MR se zadnja leta hitro razvija. Med te metode
sodi perkutana poprava mitralnega obroča (anuloplastika), transapikalna vstavitev
hord, transapikalna menjava mitralne zaklopke in perkutana poprava z vstavitvijo mitralne sponke. Izkušnje z omenjenimi metodami so še omejene. Največ podatkov imamo o zdravljenju z mitralno sponko in je zaenkrat edina perkutana metoda omenjena v
priporočilih (1). Zdravljenje je namenjeno bolnikom s primarno ali sekundarno hudo MR,
ki so inoperabilni ali imajo veliko kirurško tveganje in ostajajo simptomatični kljub zdravljenju srčnega popuščanja z zdravili in CRT, ter imajo pričakovano preživetje vsaj 1 leto.
Izpolnjena morajo biti določena anatomska merila, ki jih ocenimo s transezofagealno
ehokardiografijo (5). Primerljivo kirurškemu zdravljenju lahko z mitralno sponko dosežemo zmanjšanje simptomov, izboljšanje kvalitete življenja in obratno preoblikovanje LV
(5), čeprav manj učinkovito zmanjšamo stopnjo MR. Nedavno so bili objavljeni izsledki dveh randomiziranih raziskav, ki sta primerjali učinek zdravljenja z mitralno sponko s
standardno terapijo srčnega popuščanja pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem in
sekundarno MR. Izsledki raziskav so nasprotujoči, ena je dokazala izboljšanje preživetja,
zmanjšanje števila hospitalizacij in zmanjšanje velikosti LV bolnikov zdravljenih z mitralno
sponko (6), druga pa ugodnih učinkov ni potrdila (7). Bodoče raziskave bodo razjasnile
vlogo mitralne sponke pri zdravljenju MR bolnikov z velikim tveganjem.

3. Dilatacijska kardiomiopatija
Dilatacijska KMP zajema heterogen spekter bolezni, ki prizadenejo srčno mišico in za
katere je značilna pomembna dilatacija in oslabljena funkcija enega ali obeh prekatov, v
odsotnosti bolezenskih stanj ki povzročajo tlačno in/ali volumsko obremenitev prekatov
in obstruktivne koronarne bolezni. Etiologija je heterogena, lahko je idiopatska (vzroka
ne uspemo pojasniti), prirojena ali pridobljena, lahko pa kombinirana. Med pridobljene
sodi KMP po prebolelem miokarditisu, po izpostavitvi kardiotoksičnim snovem (alkoholu,
drogam, antraciklinskim citostatikom, ionizirajočemu sevanju…). Lahko je posledica endokrinih, metabolnih, avtoimunih, infiltrativnih, revmatoloških bolezni, motenj srčnega
ritma in drugih vzrokov.
Pomembno je, da KMP čimprej prepoznamo, izključimo druge bolezni s podobno klinično sliko (npr. arterijsko hipertenzijo, bolezen srčnih zaklopk, ishemično bolezen srca, prirojene srčne napake) in pričnemo zdravljenje po ustaljenih priporočilih zdravljenja srčnega popuščanja (2). Iščemo tudi morebitne reverzibilne pridobljene vzroke. Tako npr.
pri bolnikih z alkoholno KMP svetujemo popolno abstinenco od alkohola, pri tahikardni
KMP skušamo vzpostaviti sinusni ritem ali vsaj znižati srčno frekvenco oz. opravimo radiofrekvenčno ablacijo. Iščemo in zdravimo morebitne elektrolitne motnje, endokrinološke, avtoimune in revmatološke bolezni. V kolikor ostajajo bolniki simptomatični kljub
omenjenim ukrepom in kljub odstranitvi potencialnega vzroka, ter se LVEF ne poveča,
zdravljenje nadgradimo glede na priporočila s CRT in z drugimi naprednimi metodami
zdravljenja srčnega popuščanja (2). Pogosto je dilatacijski KMP pridružena sekundarna
MR, ki lahko še poslabša klinično sliko srčnega popuščanja. Bolezen zdravimo po zgoraj
navedenih priporočilih (1).
Približno 50 % vseh dilatacijskih KMP je idiopatskih, po predvidevanjih je 1/3 od teh pri-
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rojenih. Odkrili so več kot 50 različnih genskih mutacij, ki so najpogosteje povezane s
citoskletom. Dedujejo se različno, imajo v isti družini lahko različno penetranco in se zato
v isti družini različno izrazijo ali pa se sploh ne izrazijo. V primeru idiopatske KMP opravimo natančno družinsko anamnezo in če sumimo na družinsko obliko, bolnike napotimo
na genetsko svetovanje. Bolezen iščemo tudi pri svojcih v prvem sorodstvenem kolenu.

4. Obporodna kardiomiopatija
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Za bolezen je značilno, da nastopi na koncu nosečnosti in/ali v prvih mesecih po porodu.
Izrazi se s srčnim popuščanjem, ki je posledica oslabljenje sistolične funkcije LV (8). Vzrok
ni povsem znan, predvidevajo, da so udeleženi različni dejavniki kot so vnetni odgovor,
metabolizem prolaktina, virusne okužbe, genetska predispozicija in drugi. Pogosteje
zbolevajo pripadnice afriške etnične skupine, kadilke, starejše ali v najstniškem obdobju.
Dejavniki tveganja so tudi preeklampsija, sladkorna bolezen, večplodna nosečnost. LV
ni nujno povečan, v večini primerov pa znaša LVEF <45 %. Napovedni dejavnik slabega
izhoda so LVEF <30 %, EDD ≥ 60 mm in prizadetost desnega prekata. Z ehokardiografijo lahko v votlini LV dokažemo strdke. Pri 2/3 bolnic se okvarjena funkcija LV popravi
6 mesecev po postavitvi diagnoze. V manjšini primerov je potek neugoden in se izrazi z
akutnim srčnim popuščanjem. Smrtnost je največja v prvih 6 mesecih po porodu in je
posledica ventrikularnih motenj ritma, kardiogenega šoka ali trombembolij. Ključno je,
da bolnice obravnavamo z multidisciplinarnim pristopom, zavedajoč se tveganja in koristi za mater in plod. V diagnostičnem postopku sprva izključimo dilatacijsko KMP, preeklampsijo, pljučno embolijo, pljučnico in miokardni infarkt. Srčno popuščanje zdravimo po
priporočilih za zdravljenje akutnega in kroničnega srčnega popuščanja (2, 8), upoštevajoč, da so nekatera zdravila v nosečnosti in med dojenjem kontraindicirana. V nosečnosti
so kontraindicirani ACE zaviralci, zaviralci angiotenzinskih receptorjev, zaviralci neprilizina, zaviralci aldosterona. Selektivne zaviralce receptorjev beta-1 lahko uporabljamo,
vendar jih titriramo previdno. Izogibamo se neselektivnih zaviralcev (npr. atenolola), saj
jih povezujejo z zastalo rastjo ploda. Pljučno kongestijo zdravimo z nitrati in diuretiki zanke ali tiazidi. Slednje uporabljamo previdno, saj lahko poslabšajo prekrvljenost placente.
Povečana srčna frekvenca je napovednik slabšega izhoda, zato ivabradin uvedemo po
zaključku nosečnosti, pri nedoječih materah. Zdravljenje srčnega popuščanja nadaljujemo vsaj 6 mesecev po popolni normalizaciji funkcije LV in nato postopno prekinemo,
saj je nenadna prekinitev povezana s ponovitvijo srčnega popuščanja. Antikoagulacijsko
zdravljenje se svetuje tudi pri močno zmanjšanem LVEF (8).
Zdravljenje z bromokriptinom. Bromokriptin je zaviralec prolaktina, ki je po mnenju nekaterih udeležen v patofiziološkem mehanizmu bolezni. V nekaterih študijah so dokazali, da dodatek bromokriptina standardnemu zdravljenju srčnega popuščanja lahko pri
akutni, hudi obliki, izboljša popravo LV in izhod bolnic. Evropska priporočila za zdravljenje
srčno-žilnih bolezni v nosečnosti svetujejo razmislek o uvedbi zdravila za vsaj 1 teden pri
nezapletenem poteku in podaljšano zdravljenje pri LVEF ≤25 in/ali kardiogenem šoku
(priporočila razreda IIb, stopnja dokazov B). Zdravljenje z bromokriptinom mora biti vedno kombinirano z antikoagulacijskim zdravljenjem s heparinom, vsaj v profilaktičnem odmerku (8). Predčasen porod s carskim rezom opravimo v primeru nestabilnosti bolnice
ali ploda. Pri bolnicah z zmanjšanim LVEF in HYHA III/IV se dojenje odsvetuje. V kolikor
se po 6 do 12 mesecih funkcija LV ne popravi, razmislimo o dodatnih oblikah zdravljenja
srčnega popuščanja, glede na priporočila (2). V vmesnem obdobju se bolnicam z LVEF
<35 % svetuje nosljiv kardioverter-defibrilator. Pogosto se pri naslednji nosečnosti bolezen ponovi, pogosteje pri bolnicah z zmanjšanim LVEF in/ali odsotnosti kontraktilne
rezerve LV. Pri ženskah, kjer se LVEF ne poveča nad 50 %, ponovno nosečnost odsvetujemo, čeprav se bolezen lahko ponovi tudi v primeru normalnega LVEF.

5. Stresna (takotsubo) kardiomiopatija
Pri stresni KMP gre za prehodno, akutno okvaro funkcije LV, ki jo običajno sproži emocionalni ali fizični stres, včasih pa stresnega dogodka sploh ne odkrijemo. Pogosteje
zbolevajo ženske v pomenopavzalnem obdobju. Vzrok ni jasen, predvideva se, da je
udeležena aktivacija adrenergičnega sistema. Klinična slika je podobna akutnemu miokardnemu infarktu. Diagnozo postavimo z izključitvijo predvsem koronarne bolezni, pa
tudi feokromocitoma in miokarditisa, na podlagi tipične prehodne motnje krčenja LV.
Značilna je hipo/a ali diskinezija medialnih in apikalnih segmentov LV s hiperkinezijo bazalnih segmentov. Redkeje so lahko prizadeti drugi segmenti LV (atipične oblike stresne
KMP), v 30 % pa je prizadet tudi desni prekat. Prizadeti segmenti niso omejeni na tipična
poverja prekrvavitve epikardialnih koronarnih arterij. Bolnike zdravimo podporno saj se
funkcija LV v večini primerov normalizira po treh do devetih dneh. Zastojno srčno popuščanje je opisano v 20 %, običajno je takrat prizadet tudi desni prekat. V 10 % je potek
bolezni neugoden, z razvojem kardiogenega šoka, ki je posledica disfunkcije obeh prekatov, ventrikularnih motenj ritma in/ali funkcionalne obstrukcije LVOT. Smrtnost znaša
do 4,5 %. Bolnike v akutni fazi zdravimo po priporočilih za zdravljenje akutnega srčnega
popuščanja, ki jih prilagodimo v primeru pomembne obstrukcije LVOT. V teh primerih se
izogibamo hipovolemiji ter uporabi vazodilatatorjev in inotropov, ki poslabšajo obstrukcijo LVOT in s tem kardiogeni šok (9). Če je mogoče uvedemo zaviralce beta receptorjev.
V primeru refraktarnega šoka se poslužimo mehanične cirkulatorne podpore z aortno
črpalko. Pri bolnikih, ki so utrpeli stresno KMP se bolezen redko ponovi. Dokazov da bi
lahko zdravljenje z zdravili preprečilo ponovitev ni.

6. Nekompaktna (spongiformna) kardiomiopatija
Nekompaktna KMP je redka, prirojena bolezen, ki je posledica zastoja v embrionalnem
razvoju srčne mišice. Značilne so močne trabekulacije levega ali obeh prekatov s prisotnostjo globokih recesusov v mreži mišičnih snopov. Prizadeti odseki prekatne stene
so hipokinetični. LV se z napredovanjem bolezni razširi in ima nekatere značilnosti dilatacijske KMP. Bolniki imajo lahko pridružene druge prirojene srčne napake. Bolezen je
genetsko zelo raznolika, pojavlja se družinsko ali sporadično. Pogosteje prizadene moške. Čeprav je bolezen prisotna že ob rojstvu, se zapleti lahko izrazijo v različnih življenjskih obdobjih, klinična slika in prognoza bolezni pa sta variabilni. Najpogosteje se kaže s
srčnim popuščanjem (izraženost je odvisna od stopnje prizadetosti funkcije LV), trombembolijami, nadprekatnimi in prekatnimi motnjami srčnega ritma ter nenadno srčno
smrtjo. Specifičnega zdravljenja ni. Prilagodimo ga glede na stopnjo zmanjšanja LVEF,
prisotnost motenj ritma in verjetnost za tromboembolizme. Bolnike z zmanjšanim LVEF
zdravimo po priporočilih za zdravljenje srčnega popuščanja (2). Kardioverterja-defibrilatoja se poslužimo v skladu s priporočili za neishemične KMP in sicer v primeru LVEF ≤
35 % ali v sklopu sekundarne preventive po utrpeli obstojni ventrikularni motnji ritma (2).
Jasnih priporočil za antikoagulacijsko zdravljenje ni. Svetuje se v primeru pojava atrijske fibrilacije, dokazanih kardioemboličnih dogodkov, zmanjšanega LVEF in v primeru
prisotnosti intrakardialnih strdkov. Bolnike usmerimo na genetsko svetovanje in iščemo
bolezen pri svojcih v prvem sorodstvenem kolenu.
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Uvod
Napredek v farmakološkem in kirurškem zdravljenju bolnikov v zadnjih desetletjih je vodil
v pomembno boljšo prognozo bolnikov z rakavimi boleznimi. Novejša zdravila za tovrstno
zdravljenje imajo vse več stranskih učinkov, ki lahko vodijo tudi v povečano obolevnost ali
umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni (1). Glavni vzrok poslabšanja ali nastanka srčnega
popuščanja so predvsem škodljivi učinki zdravil (“kardio-toksičnost”), lahko tudi pospešitev srčno-žilnih bolezni, sploh ob že obstoječih dejavnikih tveganja. Škodljive učinke na
srce ima lahko tudi obsevalno zdravljenje. Zaradi zapletenosti srčno-žilnih bolezni pri
zdravljenju raka se po svetu oblikujejo multidisciplinarni timi, s specialisti kardiologije,
onkologije in drugih specializacij, udeleženih pri zdravljenju raka (2).

Patofiziologija srčnega popuščanja pri zdravljenju rakavih bolezni
Srčno popuščanje (SP) pri zdravljenju rakavih bolezni največkrat nastane kot posledica poškodbe miokarda. Nastanek simptomov SP lahko opažamo že kmalu po pričetku
zdravljenja, včasih nastane lahko tudi več let kasneje. V pomembno disfunkcijo miokarda
lahko vodi tudi obsevanje, predvsem, če je mesto obsevanega raka v prsnem košu ali
bližnjih organih. Med skupinami kemoterapevtskih zdravil imajo največje tveganje za razvoj SP antraciklini, predvsem v povezavi z obsevanjem mediastinuma, pa tudi zaviralci
tirozinskih kinaz. SP se lahko razvije tudi pri zdravljenju z alkilirajočimi zdravili, antimetaboliti ter monoklonskimi protitelesi (2).
Kardiotoksičnost se pogosto kaže ob pričetku z diastolično in šele kasneje v poteku bolezni s sistolično disfunkcijo.
Antraciklini
Antraciklini so izjemno učinkoviti pri zdravljenju solidnih tumorjev in hematoloških malignomov. Zadržki pri zdravljenju z njimi zaradi znanih stranskih učinkov na SP imajo pomembno slabo napovedno vrednost pri zdravljenju malignoma. Stranski učinki na SP so
odvisni od odmerka; pri največjih odmerkih predvsem doksorubicina ocenjujemo pojavnost SP na celo 48 % (3).
Mehanizem kardiotoksičnosti je najverjetneje posledica oksidativnega stresa in lipidne
peroksidacije membrane kardiomiocitov.
Nastanek SP po zdravljenju z antraciklini je lahko akuten, zgoden ali pozen; za enkrat
jasni prognostični kriteriji še niso bili odkriti, prav tako še ni mogoče predvideti, če gre za
začasne ali trajne spremembe v delovanju kardiomiocitov. Praviloma imajo bolniki s SP,
ki so odkriti zgodaj po razvoju simptomatike in je zdravljenje pričeto takoj, boljšo prognozo. Večje tveganje za razvoj SP po zdravljenju z antraciklini imajo pediatrični bolniki in
starostniki, dodatno tveganje predstavlja tudi ženski spol (3).
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Druge “klasične” kemoterapije
V SP lahko vodi tudi disfunkcija miokarda kot posledica zdravljenja s ciklofosfamidi,
cisplatinom, ifofosmamidom ali taksani. Vsi delujejo na nastanek SP akutno, v nekaj
dneh po infuziji. Učinki, poleg kardiotoksičnosti, so povezani tudi z ishemijo miokarda,
povezani so tudi z veliko volumsko obremenitvijo ob infuzijah (4).
Imunoterapije
Med imunoterapevtskimi zdravljenji malignomov je trenutno najpogostejše zdravljenje
HER2 pozitivnih rakov dojke s transtuzumabom, v povezavi z drugimi kemoterapevtiki,
sploh antraciklini. Vzrok poškodbe kardiomiocitov po zdravljenju s transtuzumabom je
najverjetneje posledica poškodb kontraktilnih beljakovin in mitohondrijev, ki lahko vodijo
v apoptozo. Pogosto se simptomi SP razvijejo kmalu po infuziji transtuzumaba (5).
Radioterapija
Poškodbe miokarda in razvoj SP po obsevanju se praviloma razvije pozno; v zadnjih letih
se zaradi vse bolj usmerjenega sevanja pojavnost zmanjšuje. Zaradi večinoma istočasnega zdravljenja s kemoterapevtiki je pojavnost SP po radioterapiji težje ocenjevati.
Posledica obsevanja na srčno mišico je nastanek intersticijske fibroze (6, 7).

Diagnostika in zdravljenje
Presejanje pred pričetkom zdravljenja je bistveno za prepoznavo bolnikov s povečanim
tveganjem za nastanek SP. Bistvena preiskava pred pričetkom kemoterapije je v takem
primeru ultrazvočna preiskava srca z dodatno analizo točkovnega sledenja (GLS, global
longitudinal strain) in 3D preiskavo. V primeru večih dejavnikov tveganja za srčno-žilne
bolezni se priporoča tudi obremenitvena perfuzijska scintigrafija miokarda ali celo magnetno-resonančna preiskava srca. V pomoč, tako pred pričetkom zdravljenja kakor tudi
za sledenje, so biomarkerji, predvsem serumska koncentracija NT-proBNP in troponina
I. Posnetek EKG je lahko v pomoč, vendar ni dovolj specifičen. Jasnih smernic ali točkovnikov za določanje tveganja nastanka SP žal še ni, presejalne preiskave so za enkrat
domena izkušenj timov za zdravljenje onkoloških bolnikov (8).
Presejalne metode so bistvene predvsem pri zdravljenju z antraciklini, predvsem pred
odločitvijo o zdravljenju z visokimi odmerki. Po pričetku zdravljenja se svetujejo kontrolne ultrazvočne preiskave srca na 3 mesece oz. ob nastanku znakov ali simptomov SP.
Podobno se svetuje tudi pri vodenju bolnikov z drugimi kemoterapevtiki, ki so lahko kardiotoksični.
Profilaktična uporaba kardioprotektivnih zdravil za enkrat zaradi neenotnih podatkov
še ni sprejeta, čeprav je predvsem uporaba blokatorjev receptorjev beta v nekaj manjših raziskavah pokazala manjšo pojavnost SP pri zdravljenju z antraciklini in transtuzumabom. V smernicah uvedbe tovrstne terapije jasno sicer ne priporočajo, svetujejo
pa razmislek o uvedbi pri bolnikih s pozitivnimi serumskimi koncentracijami biomarkerjev
(troponina I ali NT-proBNP).
Zdravljenje bolnikov z razvojem SP po kemoterapiji se opira na obstoječe smernice za
zdravljenje srčnega popuščanja kardioloških združenj. Medikamentno zdravljenje SP je
učinkovito in varno, raziskave so dokazale učinkovitost predvsem kombinacije ACE inhi-
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bitorja in blokatorja receptorjev beta. V primeru napredovalega srčnega popuščanja je
včasih potrebno tudi zdravljenje z mehansko podporo prekata. Zdravljenje s presaditvijo
srca pri malignih bolezni ni možno še vsaj 5 let po uspešnem zaključku zdravljenje malignoma (9). Pogosto je potrebna tudi prekinitev zdravljenja s kemoterapijo. V primeru
upada iztisnega deleža levega prekata za več kot 10 % so potrebne rednejše kontrole, v
primeru LVEF <50 % pa prekinitev kemoterapije, v kolikor je zdravljenje še v teku.
Sledenje bolnikov po zdravljenju s kardiotoksičnimi kemoterapevtiki, predvsem antraciklini in transtuzumabom, mora biti dolgotrajno, saj se lahko znaki ali simptomi SP razvijejo tudi več kot deset let po zaključku zdravljenja (2).

Zaključek
Znaki ali simptomi srčnega popuščanja se lahko razvijejo zaradi toksičnih učinkov kemoterapevtskih zdravil ali obsevanja. Zaradi vedno večjega števila bolnikov z rakavimi
obolenji se število obolelih za SP veča; predstavljajo pomembno posledico onkološkega
zdravljenja. Med kemoterapevtiki z največ dokazanimi škodljivimi učinki so antraciklini,
alkilirajoča zdravlja in nekatera imunoterapevtska zdravila (predvsem transtuzumab).
Pri tovrstnih bolnikih je nujno presejanje pred pričetkom zdravljenja in pravočasna diagnostika, zgodnje zdravljenje bolnikov s SP, saj ustrezna obravnava z dokazi podprtimi
prognostičnimi zdravili za SP vodi v pomembno boljšo prognozo bolnikov. Nujno je tudi
dobro sodelovanje med specialisti strok, ki se ukvarjajo z malignimi boleznimi (onkolog,
radioterapevt) s kardiologi in zdravniki družinske medicine.

Literatura
1. Ewer MS, Ewer SM. Cardiotoxicity of anticancer treatments. Nat Rev Cardiol 2015; 12: 620.
2. Zamorano JL, Lancelloti P, Rodriguez Munoz D, et al. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and
cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines. Eur Heart
J 2016; 37: 2768-801.
3. Swain SM, Whaley FS, Ewer MS. Congestive heart failure in patients treated with doxorubicin: a retrospective
analysis of three trials. Cancer 2003; 97: 2869–79.
4. Curigliano G, Mayer EL, Burstein HJ, Winer EP, Goldhirsch A. Cardiac toxicity from systemic cancer therapy: a
comprehensive review. Prog Cardiovasc Dis 2010; 53: 94 – 104.
5. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, Fleming T, Eiermann W, Wolter J, Pegram M, Baselga J, Norton L. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic
breast cancer that over- expresses HER2. N Engl J Med 2001; 344: 783 – 792.
6. Žgajnar J. Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, 2014
7. Jaworski C, Mariani JA, Wheeler G, Kaye DM. Cardiac complications of thoracic irradiation. J Am Coll Cardiol
2013; 61: 2319–28.
8. Chow EJ, Chen Y, Kremer LC, Breslow NE, Hudson MM, Armstrong GT, Border WL, Feijen EA, Green DM, Meacham LR, Meeske KA, Mulrooney DA, Ness KK, Oeffinger KC, Sklar CA, Stovall M, van der Pal HJ, Weathers
RE, Robison LL, Yasui Y. Individual prediction of heart failure among childhood cancer survivors. J Clin Oncol
2015; 33: 394–402
9. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and
chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the
European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37: 2129–200.

71

DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE
BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM IN OHRANJENIM
IZTISNIM DELEŽEM
Sabina Jakše Hren
SB Novo mesto

Simptomatika srčnega popuščanja je odvisna od posameznikovega srca kot tudi drugih fenotipskih značilnosti posameznika. Sindroma srčnega popuščanja ne moremo več
opredeliti zgolj kot sistoličnega in diastoličnega, saj imajo bolniki z zmanjšanim iztisnim
deležem levega prekata (HFrEF) tudi diastolno disfunkcijo, bolniki s srčnim popuščanjem
in normalnim iztisnim deležem levega prekata pa imajo poleg diastolne disfunkcije tudi
nekatere parametre okrnjene sistolične funkcije. Okoli polovica bolnikov s srčnim popuščanjem nima pomembno zmanjšanega iztisnega deleža levega prekata (LVEF <40
%). Raziskave farmakološkega zdravljenja pri teh bolnikih doslej niso pokazale revolucionarnih rezultatov v izboljšanju prognoze, kot smo to videli pri HFrEF, morda tudi zato, ker
gre za heterogeno skupino oz. spekter bolnikov s pogosto zelo različnimi značilnostmi (1).
Aktualne evropske smernice ESC o srčnem popuščanju opredeljujejo kategorijo srčnega
popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem (HFpEF), kamor spadajo bolniki z značilnimi
simptomi in znaki levostranskega srčnega popuščanja ob LVEF >50 %, ki imajo povišane natriuretične peptide (BNP ali NT-pro-BNP) ter ugotovljeno pomembno strukturno
bolezen srca (npr. hipertrofija levega prekata ali povečanje levega atrija) ali diastolično
disfunkcijo levega prekata.
Bolniki, ki imajo simptome in znake srčnega popuščanja, blago zmanjšan iztisni delež
levega prekata z LVEF 40 % do 49 %, povišane natriuretične peptide ter pomembno
strukturno bolezen srca (HLV ali povečanje levega atrija) ali diastolično disfunkcijo levega prekata, sestavljajo kategorijo bolnikov s srčnim popuščanjem z zmerno (ang. mid-range) zmanjšanim iztisnim deležem (HFmrEF).
Bolniki s HFpEF oz. HFmrEF so pogosteje starejši, ženskega spola, imajo sladkorno bolezen, atrijsko fibrilacijo in koronarno bolezen. Od komorbidnosti so pogosti še debelost,
anemija, bolezni ščitnice, ledvic in jeter ter motnje dihanja v spanju. Pogosti sprožilni
dejavniki poslabšanj srčnega popuščanja so obremenitev s tekočino/natrijem, aritmije, neurejena arterijska hipertenzija, ishemija miokarda, nesteroidni antirevmatiki in sistemski stresorji kot so anemija, vročina oz. okužbe ter tirotoksikoza.
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem so simptomi in znaki podobni ne glede iztisni delež levega prekata - utrujenost, dispneja ob naporu, ortopneja in paroksizmalna nočna
dispneja oziroma polne vratne vene, hepatojugularni refluks, S3/S4 galop, bazalni pokci,
vtisljivi edemi.
EKG nam lahko pokaže znake hipertrofije LV, znake prebolelega MI, motnje prevajanja,
atrijsko undulacijo/fibrilacijo ali druge motnje ritma ali EKG znake, sumljive za infiltracijo miokarda. Na RTG pc lahko vidimo povečano srčno silhueto, znake hipervolemije,
plevralni izliv. V laboratorijskih izvidih lahko najdemo povišane vrednosti natriuretičnih
peptidov (BNP ali NT-proBNP; vrednosti so v povprečju nekoliko nižje kot pri enako simp-
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tomatičnih bolnikih s HFrEF), pogosto lahko najdemo tudi hiponatremijo, hipokalemijo,
povišane retente, patološki hepatogram, motnje delovanje ščitnice, anemijo in/ali pomanjkanje železa.
Ključna preiskava za diagnozo in klasifikacijo bolnikov s srčnim popuščanjem glede na
iztisni delež levega prekata je transtorakalna ehokardiografija (TTE). Z dvo- ali tridimenzionalno preiskavo izmerimo velikost srčnih votlin (LVEDD, LVEDV, LAV, LAVI, RVEDD,
RAA, RAV), iztisni delež levega prekata (LVEF), debelino sten in prisotnost segmentnih
motenj krčenja levega prekata. Sistolično funkcijo LV ocenimo z njegovim iztisnim deležem, doplersko meritvijo hitrosti tkiva (tkivni dopler, TDI) in meritvijo deformacije (ang.
strain, GLS). Diastolično funkcijo levega prekata in njegov polnilni tlak ocenimo z doplersko meritvijo transmitralnega pretoka (E, A, E/A) in tkivno doplersko meritvijo (El,
Em, E/E'), pomagamo si tudi z doplersko meritvijo pretoka skozi pljučne vene, meritvijo
velikosti levega atrija in oceno pljučne hipertenzije. Funkcijo desnega prekata ocenimo
s sistolnim premikom trikuspidalnega obroča (TAPSE), tkivno doplersko meritvijo (St),
deležem zmanjšanja površine (RV FAC). Prisotnost pljučne hipertenzije ocenimo z doplerskimi pretoki skozi pulmonalno oziroma trikuspidalno zaklopko (AT, končna hitrost
pulmonalne regurgitacije oziroma hitrost trikuspidalne regurgitacije). Polnilni tlak desnega prekata ocenimo z meritvijo premera in oceno respiratorne variabilnosti spodnje
votle vene (VCI). Na simptomatiko srčnega popuščanja poleg navedenih vplivajo še hibe
srčnih zaklopk, prisotnost morebitnih patoloških spojev in bolezni perikarda. Transezofagealna ehokardiografija sicer ne spada med rutinske preiskave v diagnostiki srčnega
popuščanja, pomaga pa nam lahko razjasniti bolezni zaklopk, ugotoviti prisotnost intrakardialnih trombov ali patoloških spojev.
Diagram 1: Algoritem za oceno diastolične disfunkcije LV pri bolnikih z normalnim LVEF
(3)

NORMALEN LVEF

1. E/e' povp >14
2. e' sept <7 cm/s ali e' lat <10 cm/s
3. TR Vmax >2,8 m/s
4. LAVI >34 ml/m2

prisotni <2 merili

prisotni 2 merili

prisotni >2 merili

Normalna
diastolična funkcija

Nedoločeno

Diastolična
disfunkcija
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Diagram 2: Algoritem za oceno polnilnega tlaka LV (LAP) in stopnje diastolične disfunkcije LV pri bolnikih z znižanim LVEF in boleznimi miokarda z ohranjenim iztisnim deležem
LV (3)
MITRALNI VTOK

E/A ≤0,8 + E ≤50 cm/s

E/A ≥2

E/A ≤0,8 + E >50 cm/s
ali
E/A >0,8 in <2,0
vrednotimo 3 merila*

2 ali 3
merila
od treh
negativna

2 ali 3
merila
od treh
pozitivna

1. E/e' povp >14
2. TR Vmax >2,8 m/s
3. LAVI >34 ml/m2

na voljo sta le 2 merili
2 merili -

Normalen LAP
Diast. disf. I. stopnje

1 + in 1 -

Nedoločeno

2 merili +

Povišan LAP
Diast. disf. II. stopnje

Povišan LAP
Diast. disf. III. stopnje

Opomnik
*če je na voljo le eno merilo, je LAP nedoločen. V tem primeru lahko uporabimo za potrditev
zvišanega polnilnega tlaka LV dodatna merila: val Δ E/A <0.5 in Adur - ARdur <30 ms, le pri okrnjenem iztisnem deležu pa tudi: E/Vp >2.5, S/D <1 in DT <150 ms.

Stresna ehokardiografija je pomembna preiskava za neinvazivno ocenjevanje inducibilne ishemije miokarda, diastolične disfunkcije med obremenitvijo kot tudi za natančnejšo
opredelitev nekaterih valvularnih hib. Zlati standard za meritve srčnih votlin, mase in
iztisnega deleža prekatov predstavlja magnetna resonanca srca (CMR). Omogoča karakterizacijo značilnosti miokarda (LGE, T1 mapping) in tako pomaga osvetliti etiologijo
kardiomiopatije (miokarditis, amiloidoza, sarkoidoza, Chagas, Fabry, hemokromatoza,
spongiformna KMP). Desnostransko srčno kateterizacijo uporabljamo z invazivno meritvijo tlakov v srcu in pljučni cirkulaciji uporabljamo redko, saj jo je v veliki meri nadomestila
TTE. Občasno posežemo po CT srca in PET CT srca.
Bolniki s HFrEF so pogosto hospitalizirani zaradi kardiovaskularnih bolezni in zaradi njih
tudi pogosteje umirajo, pri bolnikih s HFpEF in HFmrEF pa so za to pogosteje krive njihove komorbidnosti. Nobena od oblik medikamentnega zdravljenja srčnega popuščanja zaenkrat ni pokazala prepričljivo pomembnega zmanjšanja obolevnosti in umrljivosti
bolnikov s srčnim popuščanjem, ki imajo LVEF več od 40 %. Ne glede na LVEF diuretiki
zmanjšajo kongestijo in s tem simptomatiko srčnega popuščanja. Zaviralci ACE, sartani, zaviralci beta receptorjev in antagonisti mineralokortikoidnih receptorjev v raziskavah niso zmanjšali umrljivosti bolnikov s HFpEF in HFmrEF.
Pomembno je, da se posvetimo optimalnemu urejanju komorbidnosti. Krvni tlak naj bo
urejen (<140/90 oz. 130/80), potreben je omejen vnos soli, beleženje telesne teže in pri-
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lagajanje odmerka diuretika. Revaskularizacija pri bolnikih z ishemično boleznijo srca
izboljša diastolično funkcijo. Svetujemo zdravljenje dislipidemije, pomembna je dobro
urejena sladkorna bolezen. Svetujemo opustitev morebitnega kajenja in odsvetujemo uživanje alkoholnih pijač (neurejena arterijska hipertenzija, proaritmogenost). Prekomerno prehranjenim in debelim svetujemo optimizacijo telesne teže. Pri bolnikih z
anamnezo in značilnostmi, sumljivimi za motnje dihanja v spanju, svetujemo usmerjeno
obravnavo. Vsem svetujemo redno aerobno telesno aktivnost, primerno njihovim zmogljivostim. Edino srčna rehabilitacija izboljša telesno zmogljivost in kakovost življenja pri
bolnikih s HFpEF (1, 2).
Bolniki s HFpEF imajo načeloma manjšo umrljivost od bolnikov s HFrEF. Dejavniki, ki so
bili v raziskavah neodvisno povezani z umrljivostjo bolnikov s HFpEF, so bili starost, moški
spol, stopnja srčnega popuščanja po NYHA klasifikaciji, nižji LVEF, stopnja koronarne bolezni, PAB, sladkorna bolezen, ledvična bolezen, stopnja diastolične disfunkcije, zvišana
koncentracija natriuretičnih peptidov, pljučna hipertenzija, disfunkcija desnega prekata
ter zvečana širina distibucije rdečih krvničk (2).
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Hipertenzijska bolezen srca, amiloidoza srca, hipertrofična kardiomiopatija in valvularna
bolezen srca pri aortni stenozi spadajo med pogostejše obravnavane kardiološke bolezni.

HIPERTENZIJSKA BOLEZEN SRCA
Značilnost hipertenzijske bolezni s srčnim popuščanjem je ohranjen iztisni delež levega
prekata (EF LV). Žal še vedno velja, da ne obstaja z dokazi podprto zdravljenje, ki zmanjša umrljivost ali obolevnost srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem. Vseeno
pa podatki iz nekaterih raziskav nakazujejo ugoden vpliv zaviranja sistema renina-angiotenzina-aldosterona (RAAS) pri bolnikih z EF na spodnjem delu spektra t.i. ohranjene
EF (1). Pri EF na zgornjem delu spektra je zdravljenje je empirično in usmerjeno v komorbidnosti, ki verjetno bolj prispevajo k umrljivosti in obolevnosti kot sama srčna bolezen
(zdravljenje anemije, kronične ledvične bolezni, kronične obstruktivne pljučne bolezni,
sladkorne bolezni, periferne arterijske bolezni).
Specifično za hipertenzijsko bolezen je pomembno ustrezno zdraviti hipertenzijsko krizo
in odkriti morebitni sekundarni vzrok, npr. feokromocitom. Še vedno manj kot 50 % populacije nima urejenega ciljnega krvnega tlaka pod 140/90, na zdravila odporne arterijske hipertenzije (AH) pa je po študijah manj kot 10 % (2). Smernice poudarjajo pomen
poenostavitve shem zdravil s kombinacijami majhnih odmerkov zdravil, pri tem pa sama
vrsta zdravila ni v ospredju. Načeloma so sicer v prednosti zaviralci RAAS z dodatkom
tiazidnega diuretika ali indapamida. Uspešno zdravljenje arterijske hipertenzije zmanjša
pojavnost srčnega popuščanja tudi do 64 %. Intenzivnejše znižanje krvnega tlaka kot v
priporočilih je v študiji SPRINT za 38 % znižalo relativno tveganje za srčno popuščanje
(3). Trenutna priporočena ciljna vrednost krvnega tlaka v ambulanti je za večino bolnikov
130 - 139/70 - 79 (2).

AMILOIDOZA IN DRUGE RESTRIKCIJSKE KARDIOMIOPATIJE
Restrikcijska kardiomiopatija predstavlja redko obliko kardiomiopatij, ki jo označuje diastolična disfunkcija z restriktivno fiziologijo. Iztisni delež levega prekata je dolgo časa
v poteku bolezni ohranjen ali celo »super« normalen, čeprav z globalnim kazalcem deformacije (angl. global longitudinal strain, GLS) zaznamo okvaro sistolične funkcije (4).
Preddvora sta povečana, volumen in debeline ste prekatov so običajno normalni.
Specifičnega zdravljenja primarne oz. idiopatske vrste kardiomiopatije ni, obstajajo pa
nekateri učinkoviti načini zdravljenja specifičnih oblik kardiomiopatije, ki je usmerjeno v
zaviranje odlaganja nenormalnih snovi v miokardu (amiloida pri amiloidozi, nekazeoznih
granulomov pri sarkoidozi, železa pri hemokromatozi, glikosfingolipida pri Fabrijevi bolezni).
Amiloidoza je najpogostejši vzrok restrikcijske kardiomiopatije in pogost neprepoznan
vzrok srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (5). Depozite
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večinoma transtiretinskega amiloida so našli pri 25 % avtopsij starostnikov. Č se pojavljajo v velikih količinah, povzročajo senilno amiloidozo s t.i. »divjim« tipom transtiretina. Pri
večinoma mlajših bolnikih obstaja družinska ali dedna avtosomno dominantna oblika z
mutiranim genom transtiretina, kjer je večinoma v ospredju nevrološka prizadetost in se
uspešno zdravi z zdravilom Tafamidis in transplantacijo jeter. V klinični študiji III. faze so
v letu 2018 pokazali ugodne učinke tega zdravila tudi pri pretežni srčni prizadetosti (6).
Amiloidoza lahkih verig je urgentno stanje in je pretežno v domeni hematologov.
Na splošno je zdravljenje napredovale restrikcijske kardiomiopatije simptomatsko, pogosto potrebujejo elektrostimulacijo zaradi prevodnih motenj, zdravljenje končne črpalne odpovedi je možno z mehanično podporo oz. transplantacijo srca.

HIPERTROFIČNA KARDIOMIOPATIJA
Hipertrofična kardiomiopatija je pogosta avtosomno dominantna genetska bolezen, katere značilnost je hipertrofija levega prekata brez jasnega vzroka, histološko je prisotna
nepravilna tkivna razporeditev miocitov in fibroza. Pri najpogostejši asimetrični zadebelitvi septuma je v dveh tretjinah bolnikov prisotna obstrukcija pretoka v iztočnem traktu
levega prekata. Pri asimptomatskih bolnikih z obstrukcijo LVOT so indicirani blokatorji
receptorjev beta, če je povečan levi preddvor zaradi zmerne diastolične disfunkcije. Če
blokatorji receptorjev beta niso dovolj učinkoviti pri obstruktivni obliki, jim hospitalno dodamo dizopiramid . Če obstrukcija LVOT ni močno izražena in blokatorji beta receptorjev
niso učinkoviti ali jih pacienti ne prenašajo, jih zamenjamo z verapamilom. Ob vsem tem
zahtevnem zdravljenju ne smemo pozabiti na zdravljenje sočasnih bolezni, kot so arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, sladkorna bolezen, pa tudi koronarna bolezen. Pojav atrijske fibrilacije zahteva trajno antikoagulacijsko zdravljenje. Osnova invazivnega
zdravljenja je zmanjšanje debeline septuma, ki jo opravimo pri močno simptomatskih
pacientih kljub zdravljenju z zdravili v funkcijskem razredu NYHA III-IV. Drugi pogoji so:
gradient v iztočnem traktu >50mmHg, sistolični pomik mitralne zaklopke k septumu in
zadostna debelina septuma za varen poseg (>15 - 16 mm). Kirurška miektomija je metoda, ki jo izberemo pri mlajših bolnikih, pri zelo zadebeljenem ali relativno malo zadebeljenem septumu (>30mm, <17mm) ali sočasni pomembni bolezni mitralne zaklopke ali
koronarni bolezni. Alkoholna ablacija septuma je metoda, za katero se načeloma odločimo pri bolnikih, ki niso primerni kirurški kandidati. Preprečevanje nenadne srčne smrti
je kljub smernicam še vedno individualno. Za kardioverter-defibrilator se odločimo po
srčnem zastoju ali pri dokumentirani obstojni ventrikularni tahikardiji. Pri ostalih bolnikih
pa se zanj lahko odločimo pri tveganju za nenadno srčno smrt >=6 % v 5 letih. (7)

VALVULARNA BOLEZEN SRCA PRI AORTNI STENOZI
Klasična oblika hude aortne stenoze (AS) z normalno EF in normalnim pretokom (indeksiran utripni volumen >35 ml/m2) je prisotna le pri dobri polovici bolnikov. Najtežja
odločitev glede zdravljenja je pri približno tretjini bolnikov, pri katerih ugotavljamo AS z
majhnim utripnim volumnom in normalno EF s posledično nizkim izmerjenim gradientom (t.i. paradoksna AS). Ne gre za enostavno oviro v iztoku iz levega prekata, ampak
kompleksno patološko interakcijo med levim prekatom, aortno zaklopko in perifernim
žiljem, zato pri njih ocenjujemo valvulo-arterijsko impedanco. Ta oblika AS ima povečano
operativno umrljivost, dolgoročno pa boljšo prognozo, kot če bi jo zdravili konzervativno
z zdravili.
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Zelo pomembno se je vprašati, ali je zožitev AS res tisti mehanizem, ki povzroča simptome. V to smo bolj prepričani, če z računalniško tomografijo (CT) izmerimo visoko kalcijevo
breme zaklopke. V mejnih primerih nam je lahko v pomoč ocena prisotnosti in obsega
miokardne fibroze na magnetno-resonančni preiskavi srca.
Tako si lažje odgovorimo, kako bi zdravili npr. hudo AS in sočasno restrikcijsko kardiomiopatijo, npr. amiloidozo.
Če gre za pretežno neskladje v poobremenitvi levega prekata zaradi aortne stenoze,
se bo po razrešitvi aortne stenoze simptomatika pomembno izboljšala. Na popravo
sistolične in diastolične funkcije pa vplivata pogosta sočasna hipertenzijska in ishemična
bolezen srca. Ustrezno zdravljenje obeh spremljajočih stanj lahko pomembno izboljša
simptomatiko.
Perkutana vstavitev umetne aortne zaklopke (angl. TAVI oz. TAVR) predstavlja izbor
zdravljenja za neoperabilne bolnike in tiste z visokim kirurškim tveganjem (Euroscore II ali
STS score is >8 %), po presoji »srčnega tima« pa tudi za tiste z intermediarnim tveganjem
(Euroscore II ali STS 4 - 8 %). Glede na nedavne rezultate PARTNER 3 in EVOLUT študij
bodo prihodnje smernice verjetno uvrstile TAVI kot način izbora tudi za bolnike s nizkim
tveganjem (STS 1.9 %) (8). Ena od izjem je skupina mlajših bolnikov z bikuspidno zaklopko,
kjer ostaja kirurška poprava ali zamenjava zaklopke standardni način zdravljenja.
Pri asimptomatskih bolnikih s paradoksno AS se praviloma odločamo za klinično in ultrazvočno sledenje tudi, če je prisotno pomembno kalcijevo breme na zaklopki.
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ZAKLJUČEK
Optimalno urejen krvni tlak lahko prepreči pojav srčnega popuščanja. Že razvito
hipertenzijsko bolezen srca zdravimo predvsem z zdravili, ki zavirajo sistem RAAS.
Pomembno je sočasno ustrezno zdravljenje ishemične bolezni srca, atrijske fibrilacije
ter pogostih komorbidnosti - anemije, kronične ledvične bolezni, kronične obstruktivne
pljučne bolezni, sladkorne bolezni in periferne arterijske bolezni.
Amiloidoza je najpogostejši vzrok restrikcijske kardiomiopatije in pogost neprepoznan
vzrok srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata. Z nadaljnjo
diagnostiko lahko ločimo podtipe bolezni in jo bolj specifično zdravimo.
Hipertrofična kardiomiopatija je pogosta genetska kardiomiopatija, ki jo praviloma
zdravimo z blokatorji receptorjev beta, če gre za zmerno diastolično disfunkcijo levega
prekata. Dve tretjini bolnikov ima dinamično obstrukcijo iztočnega trakta levega prekata,
zato zmanjšanje debeline septuma opravimo pri močno simptomatskih pacientih kljub
zdravljenju z zdravili v funkcijskem razredu NYHA III-IV. Preprečevanje nenadne srčne
smrti s kardioverter-defibrilatorjem je vedno individualno. Pozorni smo na pojav atrijske
fibrilacije, pri kateri se odločimo za dolgotrajno antikoagulacijsko zaščito.
Paradoksna AS z majhnim utripnim volumnom in normalno EF in posledično nizkim
izmerjenim gradientom predstavlja eno večji dilem pri odločitvi glede zdravljenja. Pri
simptomatskih bolnikih se odločamo za poseg, če simptome lahko pripišemo aortni stenozi in je na zaklopki prisotno pomembno kalcijevo breme. Glede na zadnje dokaze o
uspešnosti metode TAVI tudi pri bolnikih z nizkim tveganjem, bo verjetno v nekaj letih
večina aortnih stenoz razrešenih perkutano in ne več kirurško.
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Sladkorna bolezen je v razvitih državah bolezen katere incidenca in prevalenca dosegata epidemične številke. Podatki iz leta 2006 v ZDA v nekaterih izmed zveznih držav
govorijo že o več kot 12 % prevalenci sladkorne bolezni (1) medtem ko globalni podatki iz
leta 2016 govorijo o več kot 400 milijonih obolelih 4,9 milijona smrti letno zaradi sladkorne bolezni (2). Sladkorna bolezen je neizpodbitno povezana s pojavnostjo srčnožilnih
bolezni in srčnega popuščanja; bolniki s sladkorno boleznijo imajo 2-krat večjo pojavnost
srčnožilnih bolezni, pojavnost srčnega popuščanja je pri ženskah s sladkorno boleznijo
5-krat in pri moških s sladkorno boleznijo 2,4-krat večja kot v splošni populaciji (prevalenca srčnega popuščanja v splošni populaciji 1-4 %, prevalenca srčnega popuščanja
pri sladkornih bolnikih 15 %) (3). Sladkorna bolezen povečuje možnost razvoja srčnožilnih
bolezni preko številnih mehanizmov, kot so okužbe, vnetje, inzulinska rezistenca, hiperglikemija, dislipidemija in tromboza (4). Metaanaliza iz leta 2010 kaže, da pojavnost srčnožilnih bolezni povečujejo že prediabetična stanja kot je povišana koncentracija glukoze
na tešče in motena glukozna toleranca (5). Podatki iz raziskav so pokazali, da je tveganje
sladkornega bolnika, ki še ni utrpel miokardnega infarkta, za ponovni srčnožilni dogodek
enak tveganju bolnika brez sladkorne bolezni, ki je že utrpel miokardni infarkt (6); posledično kardiologi pri vsakodnevnem delu sladkorno bolezen kot dejavnik tveganja za
srčnožilne dogodke obravnavamo enako kot miokardni infarkt.
Diabetična kardiomiopatija je bila prvič definirana definirana leta 1972 kot entiteta, ki
jo označuje abnormna funkcija ali struktura miokarda ob sočasni odsotnosti bolezni
epikardialnih arterij, arterijske hipertenzije ali pomembne bolezni srčnih zaklopk in sicer tedaj v povezavi z diabetično glomerulosklerozo (7). Kasnejše raziskave so pokazale,
da gre za posebno entiteto, ki se pojavlja pogosteje pri starejših bolnikih z dolgotrajno
sladkorno boleznijo, bolnikih na inzulinu, bolnikih s slabim nadzorom glikemije ter sočasno ishemično boleznijo srca, periferno okluzivno arterijsko boleznijo, ledvično okvaro in
mikroalbuminurijo in pomembno slabša njihovo prognozo (8,9,10). Doslej znani patofiziološki mehanizmi, ki vodijo v diabetično kardiomiopatijo, zajemajo motene procese
povezave ekscitacije in kontrakcije v miokardu, neučinkovito tvorbo ATP kot posledico
povečanega privzema prostih maščobnih kislin v miokard, supresije oksidacije glukoze in
mitohondrijske disfunkcije, reducirano koronarno pretočno rezervo ob makroangiopatiji,
reducirani mikrovaskularni gostoti in moteni regulaciji gladkomišičnih celic ter remodelacijo ekstracelularnega matriksa, verjetna je tudi vloga apoptoze. Patološko bolezen
označujejo ventrikularna hipertrofija, miokardna fibroza in depozicija maščobnih kapljic,
diagnostično je v ospredju ehokardiografsko dokazljiva diastolna disfunkcija ter z eksperimentalnimi invazivnimi tehnikami dokazljiva disfunkcija koronarne mikrocirkulacije (11).
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Slika 1. Mehanizmi kontraktilne disfunkcije pri diabetiku (11)
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Izvleček
Popuščanje srca lahko nastane kot posledica različnih srčnih bolezni. Ne glede na etiologijo nastanka srčnega popuščanja je popuščanje desnega srca eden najpomembnejših
napovedni dejavnikov preživetja. V zadnjih dveh desetletjih je na področju zdravljenja
srčnega popuščanja prišlo do velikega napredka predvsem pri poznavanja mehanizmov
levostranskega srčnega popuščanja, med tem ko so mehanizmi popuščanja desnega
srca slabo raziskani. Znanstvenih dokazov za učinkovitost ustaljenih metod zdravljenja
srčnega popuščanja je pri popuščanju desnega srca malo. Čeravno je na celični ravni odgovor levega in desnega prekata na tlačno obremenitev podoben, pa med prekatoma obstajajo pomembne razlike: za popuščanje desnega srca je značilna motena
angiogeneza v prizadetem miokardu, občutljivost desnega prekata na oksidativni stres
je veliko večja kot pri levem prekatu, zaradi česar proces propada mišičnih vlaken v desnem prekatu poteka hitreje kot v levem prekatu, kar bi lahko pojasnilo hitro napredovanje odpovedi desnega srca. Raziskave mehanizmov popuščanja desnega srca so se
razvile predvsem na področju zdravljenja pljučne hipertenzije in prirojenih srčnih bolezni;
preprečevanje nastanka in razvoj novih metod zdravljenja popuščanja desnega srca pa
ostaja pomemben terapevtski cilj pri bolnikih s srčnim popuščanjem.

Uvod
Popuščanje desnega srca je klinični sindrom, ki nastane zaradi strukturne ali funkcionalne okvare srca, ki onemogoči, da desno srce iztisne zadostno količino krvi za normalno delovanje organov. Najpomembnejši simptomi in znaki so: 1) zadrževanje tekočine v
telesu, ki povzroča otekanje, ascites, anasarko, 2) znaki nizkega minutnega volumna, ki
vodijo utrujenost, zmanjšano telesno zmogljivost, 3) nadprekatne in prekatne aritmije.
(1) Popuščanje desnega srca vodi tudi v okvaro tarčnih organov, ki nastane zaradi slabe
perfuzije organov ob nizkem minutnem volumnu, kot tudi sistemske venske kongestije. (1)
Popuščanje desnega srca lahko nastane kot posledica različnih bolezni srca; pojavi se
pri popuščanju levega srca, ishemični bolezni srca, pljučni hipertenziji, prirojenih srčnih
napakah, boleznih srčnih zaklopk, po srčnih operacijah, po vstavitvi mehanske podpore
za levi prekat (LVAD) in boleznih perikarda. Ne glede na etiologijo nastanka srčnega popuščanja je popuščanje desnega srca eden najpomembnejših napovednih dejavnikov
preživetja pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem, ki pomembno vpliva na telesno zmogljivost bolnikov in kvaliteto življenja.(1)
V zadnjih dveh desetletjih je na področju zdravljenja srčnega popuščanja prišlo do velikega napredka predvsem pri poznavanja mehanizmov nastanka levostranskega srčnega popuščanja (2), med tem ko je raziskav, ki bi pojasnile mehanizme popuščanja
desnega srca, malo. Vpogled v molekularne in celične mehanizme, ki sodelujejo pri nastanku popuščanja desnega srca, so prinesle predvsem raziskave na živalskih modelih
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in pri bolnikih s pljučno arterijsko hipertenzijo. Mehanizmi nastanka srčnega popuščanja
pri volumski obremenitvi desnega srca so slabo raziskani.

Anatomija desnega prekata
Desni prekat je najbolj anteriorno ležeča srčna votlina in se nahaja se neposredno za
prsnico. Desni prekat omejujeta trikuspidalna in pulmonalna zaklopka (v odsotnosti
transpozicije velikih arterij). Lahko ga razdelimo v tri dele: vtočni del (sinus), trabekuliran
apikalni miokard, infundibulum (conus), ki predstavlja iztočni del desnega prekata. (3)
Desni prekat ima v primerjavi z levim kompleksno obliko: vzdolžno gledano je trikotne
oblike, na prečnem prerezu je polmesečaste oblike, in se ovija okrog levega prekata.
(SLIKA 1) Prekatni pretin je v normalnih razmerah vedno konkaven na strani levega prekata. Volumen desnega prekata je večji od volumna levega prekata. (3,4)
Stena obeh prekatov je zgrajena iz več plasti mišičnih vlaken, ki tvorijo kompleksno med
seboj povezano tridimenzionalno mrežo vlaken. 4 Stena desnega prekata je sestavljena iz povrhnje in globoke mišične plasti. (4) V povrhnji plasti potekajo mišična vlakna
vzporedno z atrio-ventrikularnim korenom, ovijajo po obodu desni prekat v smeri proti
apeksu in se nadaljujejo v povrhnjo mišično plast levega prekata.(4) V globoki mišični
plasti so vlakna usmerjena vzdolžno od baze proti apeksu. (4) Steno levega prekata
poleg povrhnje in globoke mišične plasti sestavlja še vmesna plast krožno potekajočih
mišičnih vlaken. (4)

Fiziologija desnega prekata
Osnovna naloga desnega prekata je črpanje krvi iz venskega rezervoarja v pljučne arterije. V normalnih razmerah desni prekat z levim prekatom tvori zaprt sistem in zato
prečrpa enak efektivni utripni volumen kot levi prekat.
Pri krčenju desnega prekata sodelujejo trije mehanizmi: krčenje vzdolžnih vlaken, ki
povzroči premik trikuspidalnega obroča proti apeksu desnega prekata, krčenje proste
stene desnega prekata, ki povzroči radialno deformacijo desnega prekata, ter vlek proste stene desnega prekata zaradi krčenju levega prekata (7). Krčenje desnega prekata
poteka sekvenčno: najprej se skrčita vtočni del in trabekulirani miokard, čemur sledi krčenje infundibuluma v zamiku 25 do 50 ms. (4) Krčenje desnega prekata je v vzdolžni
smeri večje kot v radialni smeri, iztis pa bolj odvisen od vzdolžnega skrajšanja kot polkrožne deformacije desnega prekata. (5)

Hemodinamske lastnosti desnega prekata
V normalnih razmerah desni prekat iztiska kri proti nizkem uporu v visoko podajne pljučne
arterije. Tlaki na desni strani so v primerjavi s tlaki na levi strani srca veliko nižji. Čas izovolumetričnega krčenja je zato v desnem prekatu krajši kot v levem, saj tlak v desnem
prekatu hitro preseže tlak v pljučni arteriji; tudi čas izovolumetrične relaksacije je krajši. (4)
Normalno sistolično funkcijo desnega prekata določajo sistemski venski priliv (preload),
tlak v pljučni arteriji (afterload), krčljivost proste stene desnega prekata in prekatnega
pretina. Sistolično funkcijo desnega prekata je najbolj odvisna od tlačne obremenitve
– ti. afterloada; že majhen porast tlaka v pljučni arteriji močno zniža utripni volumen
desnega prekata. (6) (Slika 2)

83

Polnitev desnega prekata je odvisna od številnih dejavnikov: polnjenosti venskega rezervoarja, velikosti, kompliance in relaksacije srčnih votlin, lastnosti preddvorov, srčnega
ritma in perikardialne konstrikcije. V fizioloških pogojih povišanje ‘’preloada’’ izboljša krčenje miokarda po Frank – Starlingovem mehanizmu. Ob prekomerni polnitvi pa pride
do vtiskanja levega prekata, motene sistolične funkcije desnega prekata in diastolične
disfunkcije obeh prekatov po mehanizmu medprekatne soodvisnosti.(7) Eksperimentalni modeli študij na živalih so pokazali, da 20 – 40 % sistoličnega tlaka in iztisnega volumna desnega prekata nastane zaradi krčenja levega prekata, (8) v normalnih razmerah
lahko longitudinalno krčenje predstavlja do 80 % sistolične funkcije desnega prekata. (9)
Najpomembnejši anatomski substrat soodvisnosti predstavlja skupni prekatni pretin,
poleg tega še kontinuiteta povrhnje mišične plasti, ki iz desnega prekata prehaja na
levi prekat, in ob krčenju levega prekata povzroči vlek proste stene proti prekatnemu
pretinu, ter perikard, ki vpliva predvsem na diastolično funkcijo desnega prekata. (8) Na
sistolično funkcijo pomembno vplivajo tudi srčni ritem, sinhronost krčenja prekatov ter
prekrvitev desnega prekata. (7)
Pretok v koronarnih arterijah za desni prekat je običajno prisoten tako v sistoli kot tudi
diastoli, za razliko od pretežno diastoličnega pretoka v koronarnih arterijah levega prekata. Procesi, ki povišajo končni diastolični tlak v desnem prekatu pomembno znižajo
perfuzijski tlak v koronarnih arterijah in povzročijo subendokardialno ishemijo desnega
prekata. (10)
Vzroki in patofiziološki mehanizmi vpleteni v nastanek popuščanja desnega srca
Popuščanje desnega srca lahko nastane zaradi številnih srčnih bolezni, lahko pa tudi kot
posledica bolezni drugih organskih sistemov. Najpogosteje nastane zaradi postopnega
povečanja tlačne obremenitve desnega prekata pri pljučni hipertenziji (največkrat pri
popuščanja levega srca), pa tudi zaradi intrinzične okvare srčne mišice desnega prekata, redkeje zaradi volumske obremenitve desenga prekata. Patofiziološki in celični
mehanizmi preoblikovanja desnega prekata so najbolj raziskani pri kronični tlačni obremenitvi. (11)
Kronična tlačna obremenitev desnega prekata povzroči v začetku kompenzatorno hipertrofijo kardiomiocitov desnega prekata. (11) Začetne adaptivne spremembe so običajno klinično tihe, težko prepoznavne. Značilna je spremenjena bioenergetika miokarda:
poveča se število in oblika mitohondrijev, zmanjša se ekspresija genov za alfa miozin in
poveča ekspresija genov za beta miozin, povečan je tudi odgovor na beta adrenergično
stimulacijo, spremenjen je imunski odgovor. Spremembe v miokardu desnega srca so
podobne tistim v fetalnem obdobju. (11,12) V obdobju adaptacije se podaljša faza izovolumetrične kontrakcije in relaksacije, poviša se končni diastolični tlak in končni diastolični
volumen desnega prekata.
Kompenzirana oblika preoblikovanja sčasoma preide v neugodno preoblikovanje miokarda, do sistolične disfunkcije desnega prekata, in pojava simptomov in znakov desnostranskega srčnega popuščanja. Vzroki in mehanizmi prehoda iz adaptivnega obdobja v procese neugodnega preoblikovanja niso dobro raziskani, verjetno so odvisni od
številnih genetskih, epigenetskih dejavnikov ter dejavnikov okolja. Ob dilataciji desnega
prekata se lahko pojavi tudi funkcionalna trikuspidalna regurgitacija, ki dodatno poslabša delovanje desnega prekata. Povečan desni prekat moti polnitev in delovanje levega prekata; motena sistolična funkcija desnega prekata in motena diastolična funkcija
obeh prekatov povzročita dodatno znižanje utripnega in minutnega volumna srca, poslabšata koronarno perfuzijo, kar povzroči ishemijo, in vodi v kongestivno srčno odpoved.
Na celični ravni spremembe v miokardu lahko razdelimo na tiste, ki prizadenejo kardio-
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miocite, ter na spremembe v sestavi in količini ekstracelularnega matrika. V prizadetem
miokardu so vidna področja pospešenega propada kardiomiocitov zaradi apoptoze in
nekroze. Vidne so tudi strukturne spremembe kardiomiocitov: velikosti, oblike, nekatere
celice so atrofične, druge kažejo znake hipertrofije, imajo nenormalno število in obliko
mitohondrijev. (11,12) Na mikroskopski ravni so vidne spremembe citoskeleta: izguba miofilamentov, spremembe v sestavi citoskeletnih proteinov, nenormalne interakcije med
miofilamenti, zmanjšan je tudi odgovor na beta adrenergično stimulacijo. Nenormalnosti v obliki, številu in delovanju mitohondrijev še dodatno povečajo oksidativni stres.
Presnovne spremembe motijo homeostazo kalcija v kardiomiocitih, dodatno moti delovanje miofilamentov in posledično povzroči slabše krčenje miokarda. (11,12) Vidno je
tudi povečano kopičenje ekstracelularnega matriksa ter motena homeostaza kolagena,
kar se kaže z perivaskularno in intersticijsko fibrozo ter fibrozo v področjih pospešenega
propada kardiomiocitov. Te spremembe so lahko posledica motene prekrvitve in propada miokarda zaradi relativne ishemije, ter nadomeščanja sarkomer z depoziti glikogena
in mitohondrijev. Vidna so tudi žarišča, kjer se kopičijo depoziti kolagena, povečana je
aktivnost metaloproteinaz. (12)
Za neugodno preoblikovanje desnega prekata je značilna tudi mikrovaskularna disfunkcija, ki najverjetneje igra ključno vlogo pri neugodnem preoblikovanju miokarda: spremembe vključujejo zmanjšanje gostote kapilar, moteno nastajanje novih žil, moteno endotelno funkcijo ter zmanjšan vazodilatatorni odgovor na povečano potrebo po kisiku.
(13,14) Posledična ishemija miokarda povzroči pospešenega propada kardiomiocitov in
slabšanje funkcije desnega prekata.
Pri neugodnem preoblikovanju miokarda desnega prekata igra pomembno vlogo tudi
neurohormonalne spremembe in aktivirani vnetni in imunski procesi: kronično so zvišane vrednosti vnetnih kazalcev: C-reaktivnega proteina, inducibilne NO-sintaze in tumor
nekrotičnega faktorja, zmanjšanje imunosupresivne aktivnosti T-regulatornih limfocitov.11 Spremembe so značilne za stanje kroničnega vnetja, kar lahko posredno povzroči
propad kardiomiocitov zaradi pospešenega procesa apoptoze, nekroze, fibroze ter disfunkcije mikrocirkulacije.

Zaključki
Popuščanje desnega prekata je eden najpomembnejših napovedni dejavnikov preživetja, ki pomembno vpliva na telesno zmogljivost, kvaliteto življenja bolnikov ne glede na
vzrok srčnega popuščanja. Mehanizmov nastanka levostranskega srčnega popuščanja
ni mogoče enostavno ekstrapolirati na desnostransko srčno popuščanje, v patogenezi
neugodnega preoblikovanja igrajo pomembno vlogo spemenjeni bioenergetični procesi
in motena angiogeneza, ki pomembo vplivata na delovanje desnega prekata. Znanstvenih dokazov za učinkovitost ustaljenih metod zdravljenja srčnega popuščanja je pri desnostranskem srčnem popuščanju malo. Preprečevanje nastanka in razvoj novih metod
zdravljenja desnostranskega srčnega popuščanja15 zato ostaja pomemben terapevtski
cilj pri bolnikih s srčnim popuščanjem.
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Slika 1. A, vtočni, apikalni trabekulirani in iztočni del desnega prekata (infundibilum). B,
Prečni prerez skozi srce – polmesečasta oblika desnega prekata, C, prerez 4 votlin srca
– moderatorska mišica, D, Povrhnja plast mišičnih vlaken desnega prekata.

Slika 2. Odgovor desnega in levega prekata na eksperimentalno povečanje afterloada.6
Reproducirano z dovoljenjem. Copyright © 1994, the American Thoracic Society.
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Slika 3. Mehanizmi in specifični vzroki popuščanja desnega srca. (11)
ARVD – aritmogena displazija desnega prekata, ARDS – akutni respiratorni distress sindrom, KOPB – kronična
obstruktivna pljučna bolezen, LVAD – trajna mehanska podpora za levi prekat, PAH – pljučna arterijska hipertenzija, PE – pljučna embolija, PR – pulmonalna regurgitacija, PS – pulmonalna stenoza, TR – trikuspidalna
regurgitacija, TGA – transpozicija velikih arterij.
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ZDRAVLJENJE DESNOSTRANSKEGA SRČNEGA
POPUŠČANJA
Iztok Gradecki

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

Desnostransko srčno popuščanje je klinični sindrom z znaki in simptomi srčnega popuščanja, ki so posledica disfunkcije desnega prekata. Desnostransko popuščanje je
posledica nezmožnosti desnega prekata, da zagotovi optimalen pretok krvi pri normalni
predobremenitvi prekata.
Desnostransko srčno popuščanje običajno delimo na klinični obliki akutnega in kroničnega desnostranskega srčnega popuščanja. Zdravljenje izoliranega akutnega in kroničnega desnostranskega srčnega popuščanja z zdravili, operativnimi posegi, z mehansko
cirkulacijsko podporo in raznimi dializnimi načini, ni dobro raziskano. Zdravljenja, ki bi
ustavilo napredovanje popuščanja in izboljšalo ali obnovilo funkcijo desnega prekata, še
ne poznamo.
Zdravljenje desnostranskega srčnega popuščanja je vedno usmerjeno zdravljenje glede
na vzrok popuščanja. Vzroki akutnega in kroničnega desnostranskega popuščanja so
navedeni v tabeli 1.
Tabela 1.
Oblika

Akutno
popuščanje

Zmanjšana
krčljivost DP

MI DP

Volumska
predobremenitev DP
Sepsa

Acidoza

LVAD

Hipoksija

Čezmerna transfuzija

PE

Miokarditis

ARDS

Perioperativna
poškodba/ ishemija
(postkardiotomijska)

Ventilacija s pozitivnim
tlakom

Kardiomiopatija DP

Bolezen LP

ARVC

Sistemski prekat (prirojena anomalija)

Ebstein-ova anomalija
Kronično
popuščanje

Tlačna
poobremenitev DP

Bolezen perikarda

PR

PAH

TGA

Kronična
tromboembolična PH

TR

PS
Bolezen zaklopk LP
Restriktivna
kardiomiopatija

ARDS - akutni respiratorni distress sindrom, ARVC - aritmogena kardiomiopatija desnega prekata, LP - levi
prekat, LVAD - mehanska podpora levega prekata, PAH - pljučna arterijska hipertenzija, PE - pljučna embolija,
PH - pljučna hipertenzija, PR - pulmonalna regurgitacija, PS - pulmonalna stenoza, DP - desni prekat, MI DP miokardni infarkt desnega prekata, TGA - transpozicija velikih arterij, TR - trikuspidna regurgitacija.
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Zdravljenje akutnega desnostranskega popuščanja
Uspešno zdravljenje akutnega desnostranskega srčnega popuščanja nam zagotovi poznavanje vzroka popuščanja in dobra ocena hemodinamskega statusa bolnika.
Zdravljenje akutnega desnostranskega popuščanja je osredotočeno na:
1. obvladovanje volumna tekočine v krvnem obtoku in telesu
2. predobremenitev (preload)
3. poobremenitev (afterload)
4. krčljivost miokarda desnega prekata .
Bistvenega pomena pri zdravljenju bolnikov z akutno odpovedjo desnega prekata je
vzdrževanje primerne vrednosti arterijskega tlaka ob uravnavanje volumna tekočine v
telesu. Hipotenzija lahko vodi v ishemijo miokarda, ta pa lahko ta vodi v nadaljnjo hipotenzijo. Volumen tekočine je pomemben zaradi vpliva na polnitev prekatov, na funkcijo
desnega prekata in velikost perifernih edemov. Dilatacija desnega prekata zaradi soodvisnosti prekatov poslabša polnjenje, poviša polnilni tlak ter zmanjša utripni volumen
levega prekata in minutni pretok srca. Na morebitne nepravilnosti v pljučnem krvnem
obtoku in polnjenju levega prekata moramo biti pozorni, ker lahko z zmanjšanjem poobremenitve povečamo iztisni delež desnega prekata.
Vodilo zdravljenja je zmanjšanje tlaka v levem atriju in zmanjšanje kongestije ter pulzatilne
poobremenitve DP. V sliki 1 so prikazane smernice zdravljenja glede na vzrok akutnega
desnostranskega srčnega popuščanja glede na vzrok.
Pri uravnavanju hemodinamskega statusa in izplavljanju edemov so diuretiki temeljni
kamen zdravljenja. Pri zdravljenju uporabimo velike doze diuretikov Henleyeve zanke, ki
jih dajemo intravenozno v kontinuirani infuziji, dopolnimo jo še z bolusi diuretika. Pri rezistenci na diuretike zanke le te dopolnimo še z tiazidnimi diuretiki. Antagoniste aldosterona
lahko uporabimo za vzdrževanje homeostaze kalija. Pri bolnikih, pri katerih diuretiki niso
učinkoviti, lahko uporabimo dializno zdravljenje s primerno ultrafiltracijo in tako odstranimo odvečno tekočino iz telesa, enako lahko dosežemo z venovensko hemofiltracijo.
Vazoaktivna zdravila imajo pomembno vlogo pri zdravljenju, saj z njimi lahko zmnjšamo
poobremenitev DP (na primer z intravenozno aplikacijo nitroglicerina, epoprostenola,
z vdihavanjem dušikovega oksida). Krčljivost miokarda DP izboljšajo inotropna zdravila, največ se uporablja dobutamin, v zadnjem času pa še levosimendan. Ob inotropnih
zdravilih pogosto uporabimo še zdravila, ki imajo poleg inotropnega učinka tudi vazopresorski učinek(dopamin, norepinefrin, epinefrin), saj lahko z njihovo pomočjo vzdržujemo primeren tlak in posledično perfuzijo organov.
V primeru , da ne dosežemo primerne vrednosti krvnega tlaka, imamo na voljo zdravila
samo z vazopresorskim učinkom kot sta arginin vazopresin in fenilefrin.
V kolikor ukrepi zdravljenja z zdravili in drugimi ukrepi ne zadoščajo, lahko zdravljenje
dopolnimo še z enim od načinov mehanske cirkulacijske podpore.
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V kolikor ukrepi zdravljenja z zdravili in drugimi ukrepi ne zadoščajo, lahko zdravljenje
dopolnimo še z enim od načinov mehanske cirkulacijske podpore.
Oceni funkcijo desnega in levega prekata za zgodnjo
prepoznavo desnostranskega srčnega popuščanja

Izključi bolezen perikarda

Diagnosticiraj in
vzročno zd ravi

Miokardni infarkt DP
-reperfuzija
Pljučna embolija
-antikoagulantna zdravila
-trombolitična zdravila
-embolektomija
Sepsa/kritično bolni
-antibiotiki
-optimiziraj mehansko ventilacijo
-korigiraj hipoksemijo
-korigiraj acidozo
-vzdržuj krvni tlak (podpora)
-prilagajaj zdravljenje da vzdržuješ
minutni pretok

(RAP/CVP 8-12 mmHg)

Vazodilatatorji i.v.
in/ali inotropna
podpora

Kongestija
Pomanjkanje volumna

Vzd rževanje
perfuzije
(MAP in CI)

Optimizacija
predobremenitve

Aritmije
-vzdržuj sinusni ritem(kadar je
možno), presodi o DCCV
- vzdržuj AV sinhronijo (presodi
o vstavitvi PM)
- izogni se prekomerni
bradikardiji (vstavitev PM)

-PCW<18-22mmHg
-CI>2,2L/min/m²

-diuretik i.v.
(cilj dnevna
diureza 3-5L)

Vazopresorji
-MAP 60-65 mmHg

-pazljivo nadomeščanje pri
hipotenzivnih pri katerih
sumimo na hipovolemijo (FR
500-1000 ml i.v. v bolusu) CVP naj
ne bo višji od 12-15 mmHg

CVVH ali UF
za refraktorno kongestijo
z rezistanco na diuretike

Spremljaj diureze, ledvično funkcijo,
hemodinamski status za vodilo pri
nadaljnih odločitvah o vodenju
zdravljenja

Ob dokazu PAH poizkus z
inhalacijskimi pljučnimi
vazodilatatorji

Refraktorni šok
-takojšna mehanska cirkulatorna
podpora (oceni , če je potrebna
biventrikularna podpora, oceni
oksigenacijo in če je potrebna popora
pljuč)

Celotno zdravljenje je potrebno voditi ob poznavanju bolnikovega hemodinamskega statusa. V kolikor

Slika 1. Zdravljenje
akutnega
srčnega
popuščanja.
statusa ne moremo
opredeliti sdesnostranskega
klinično preiskavo, je potrebno
opraviti invazivne
preiskave

(monitoring) za oceno statusa. Hemodinamični cilji zagotavljajo grobe smernice za prilagoditev
zdravljenja.jeAV
označuje atrijsko-ventrikularno;
CI, srčni
indeks; CVP,hemodinamskega
centralni venski tlak; CVVHF,
Celotno zdravljenje
potrebno
voditi ob poznavanju
bolnikovega
statusa. V kolikor statusa
hemofiltracija;
kardioverzija
z enosmernim
tokom; i.v., intravensko;
LP,statusa. Hemone moremokontinuirana
opredeliti venovenska
s klinično preiskavo,
je DCCV,
potrebno
opraviti
invazivno (monitoing)
za oceno
levizagotavljajo
prekat; MAP, srednji
tlak;za
FR,prilagoditev
fiziološka raztopina;
PAH, pljučna
hipertenzija;
dinamični cilji
grobearterijski
smernice
zdravljenja.
AV -arterijska
označuje
atrijsko-ventrikularno, CI srčni indeks, CVP - centralni venski tlak, CVVHF - kontinuirana venovenska hemofiltracija, DCCV - kardioverzija
z enosmernim tokom, i.v. – intravensko, LP - levi prekat, MAP - srednji arterijski tlak, FR - fiziološka raztopina,
PAH - pljučna arterijska hipertenzija, PCWP - pljučni zagozditveni kapilarni tlak, PM - srčni spodbujevalnik, RAP
- pritisk desnega atrija, RHC -kateterizacija desnega srca, DP - desni prekat, UF - ultrafiltracija in UOP - izločanje urina.
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Zdravljenje kroničnega desnostranskega popuščanja
Temelj zdravljenja kronične odpovedi desnega srca je uravnavanje volumna tekočine
in izplavljanje perifernih edemov iz telesa s peroralnimi diuretiki. Omejitev vnosa soli
zmanjša edeme in simptome kongestije, pomembna je tudi omejitev vnosa tekočine na
največ 1,5 do 2 litra dnevno.
Dodatne terapevtske možnosti so usmerjene v osnovno etiologijo odpovedi desnega
srca. Nevrohormonski antagonisti, vključno z zaviralci ACE, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta in antagonisti mineralokortikoidov, so lahko koristni, čeprav takšna korist
ni bila tako dobro dokumentirana z raziskavami, kot je bila pri bolnikih z zmanjšanim
iztisnim deležem levega prekata. Pri bolnikih s pljučno arterijsko hipertenzijo imajo pomembno vlogo pljučni vazodiltatorji iz skupine zaviralcev fosfodiesteraze 5 in analogi
prostaciklina. Načini zdravljenja bolnikov s kroničnim desnostranskim srčnim popuščanjem so prikazani na sliki 2.

Kronično desnostransko popuščanje
Ob bolezni levega srca

Kronično srčno popuščanje -ESC
smernice za zdravljenje srčnega
popuščanja

Izolirano desnostransko srčno popuščanje popuščanje

PAH
Oceni kardiopulmonalno
tveganje

KPB
KISIK
C-PAP

Diuretiki

Tromboembolična
pljučna bolezen

Antikoagulatno zdravljenje
Razmisli o:
- Endarterektomiji (CTEPH)
- zaviralci PDE 5

Sistemski DP

Razmisli o:
-ACEI ali ARB
-Zaviralci Beta
-Resinhronizacija
-Defib*

TOF

Bolezen
trikuspidalne
zaklopke

Defib*

zamenjava

Antikoagulantno zdravljenje
Digoksin
Prostanoid

Zaviralci PDE5

V refraktornih primerih

Transplantacija srca
Eksperimentalno zdravljenje

Slika 2- Zdravljenje sindroma kronične odpovedi desnega srca. KPB:kronična pljučna

Slika 2. Zdravljenje
kronične
desnega
srca.
bolezen;sindroma
C-PAP: ventilacija
s stalnim odpovedi
pozitivnim tlakom
; CTEPH: kronična

tomboembolična pljučna hipertenzija; Defib .: defibrilator; PAH: pljučna arterijska
hipertenzija;
PDE5:
zaviralci
5; PVR: zamenjava
popravaCTEPH
pulmonalne
KPB - kronična pljučna
bolezen,
C-PAP
- fosfodiesteraze
ventilacija s stalnim
pozitivnimalitlakom,
- kronična tomboemzaklopke; DP:Defib
desni prekat;
TV: tricuspidalna
zaklopka;
TOF: Fallotova
tetralogija.
bolična pljučna hipertenzija,
– defibrilator,
PAH - pljučna
arterijska
hipertenzija,
PDE5 - zaviralci fosfodiesteraze 5, PVR - zamenjava ali poprava pulmonalne zaklopke, DP - desni prekat, TV - trikuspidalna zaklopka,
TOF - Fallotova tetralogija.
Literatura:

1. Konstam MA, Kiernan MS, Bernstein D, et al. Evaluation and management of right-sided
heart failure. A scientific statement from the American Heart Assosiation. Circulation

92

Literatura
2018;137:578-622.
1. Konstam MA, Kiernan MS, Bernstein D, et al. Evaluation and management of right-sided heart failure. A scientific
statement from
Assosiation.
Circulation
2018;137:578-622.
2. the
GalièAmerican
N, HumbertHeart
M, Vachiery
JL, et al. 2015
ESC/ERS Guidelines
for the diagnosis and
2. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary
treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2016; 37: 67–119.
hypertension. Eur Heart J 2016; 37: 67–119.
3. Haddad F, Hunt
SA,Rosenthal
DN,MurphyDN,Murphy
DJ.RightDJ.Right
ventricular
function
in cardiovascular
3. Haddad
F, Hunt SA,Rosenthal
ventricular
function
in cardiovascular disease, part I
anatomy, physiology,
and functional
of the assessment
right ventricle.Circulation
117 (11), 1436-1448.
disease, aging,
part I anatomy,
physiology,assessment
aging, and functional
of the right
4. Haddad F, Hunt SA,Rosenthal DN,Murphy DJ.Right ventricular function in cardiovascular disease, Part II pathoventricle.Circulation 117 (11), 1436-1448.
physiology, clinical importance, and management of right ventricular failure.Circulation 117 (13), 1717-1731.
5. Skhiri M, Hunt SA, Denault AY, Haddad F: Evidence-based management of right heart failure: a systematic
review of an empiric field. Rev Esp Cardiol 2010;63:451–471.

MEHANSKA PODPORA KRVNEMU OBTOKU IN
TRANSPLANTACIJA SRCA: KDAJ, KAJ IN KATERI
BOLNIKI
Bojan Vrtovec, Vesna Andročec
UKC Ljubljana, KO za kardiologijo

Čeprav večino bolnikov s srčnim popuščanjem lahko uspešno zdravimo z zdravili, v nekaterih redkejših primerih takšno zdravljenje ni dovoj učinkovito in bolezen napreduje. Pri
bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem je na voljo več nemedikamentoznih, bolj
invazivnih metod zdravljenja, kot sta mehanska podpora krvnemu obtoku in presaditev
srca.

MEHANSKA PODPORA KRVNEMU OBTOKU
Začetki zdravljenja z mehansko poporo levega prekata (LVAD) segajo dobra štiri desetletja v preteklost. Predvsem v zadnjih letih so mehanski podporni sistemi zaradi napredka v kirurški tehniki, perioperativnem vodenju bolnikov in zaradi številnih tehničnih
izboljšav postali dostopni širšemu krogu centrov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem napredovalega srčnega popuščanja. Še posebno pomemben korak pri razvoju predstavlja
nova centrifugalna črpalka, ki zaradi ohranjanja pulzatilnega toka krvi bistveno zmanjša incidenco tromboze črpalke, ki sicer predstavlja enega najpomembnejših zapletov
zdravljenja z LVAD sistemi (Slika 1).
Za zdravljenje z LVAD so primerni bolniki z napredovalim srčnim popuščanjem, pri katerih
so bile izčrpane vse medikamentozne in nemedikamentozne možnosti zdravljenja srčnega popuščanja, ki so izrazito simptomatski (NYHA IV), odvisni od inotropne podpore in ki
so kandidati za presaditev srca (slednje je pomembno, saj v lahko Sloveniji zdravljenje z
LVAD uporabljamo le kot premostitev do transplantacije srca). O indikaciji za zdravljenje
z LVAD odloča transplantacijski konzilij, ki glede na bolnikove izvide edini lahko potrdi /
zavrne indikacijo za tovrstno zdravljenje. Bolnike za zdravljenje z LVAD pripravimo hospitalno, po implantaciji opraviji ustrezno hospitalno rehabilitacijo in edukacijo, nato pa jih
po odpustu iz bolnišnice ambulantno spremljamo v naši ambulanti. Stabilne bolnike
kontroliramo 1x mesečno. 2x tedensko v pristojnem dispanzerju kontrolirajo stanje antikoagulacijske terapije, ki jo ravno tako urejamo pri nas. Prvi LVAD smo v Sloveniji vstavili
leta 2009, do konca leta 2018 pa smo jih vstavili 57, od tega 11 v letu 2018. Trenutno
imamo v Sloveniji na LVAD podpori 21 aktivnih bolnikov.

93

Slika 1. Shematski prikaz najnovejše centrifugalne črpalke za podporo levega prekata
(Heartmate 3)

TRANSPLANTACIJA SRCA
Transplantacija srca ostaja izbirna metoda zdravljenja pri bolnikih s končno srčno odpovedjo. Za zdravljenje s transplantacijo srca so primerni bolniki z napredovalim srčnim
popuščanjem, pri katerih smo izčrpali vse ostale možnosti srčnega popuščanja. Ti bolniki
v naš program navadno vstopijo preko transplantacijske ambulante oz. so premeščeni
na hospitalni oddelek iz perifernih bolnišnic. Glavne indikacije za transplantacijo srca so:
napredovalo srčno popuščanje (NYHA III-IV, 6'test hoje <300 m), maksimalna poraba
kisika <14 ml/kg/min (oz. <12 ml/kg/min, če bolnik prejema blokator receptorjev beta), refraktarne motnje srčnega ritma. Glavne kontraindikacije za zdravljenje s transplantacijo
srca so: starost >70 let, aktivno maligno obolenje (ali stanje po malignomu v zadnjih 5
letih), končna odpoved enega ali več tarčnih organov, huda periferna arterijska bolezen in ireverzibilna pljučna hipertenzija. Pri bolnikih, ki bi utegnili biti primerni kandidati
za zdravljenje s transplantacijo srca, opravimo preiskave po transplantacijskem protokolu, s čimer potrdimo ustrezno indikacijo in izključimo vse morebitne kontraindikacije
za predviden poseg. Vsakega bolnika po zaključenih preiskavah obravnavmo na transplantacijskem konziliju, ki edini lahko potrdi /zavrne indikacijo za transplantacijo srca.
Po potrditvi indikacije bolnika uvrstimo na čakalno listo za transplantacijo srca (trenutno
je na čakalni listi 64 bolnikov). Bolnike, ki so uvrščeni na čakalno listo za transplantacijo
srca, kontrolniramo v transplantacijski ambulanti. V prvem mesecu po odpustu bolnike
kontroliramo 1x tedensko, med 2. in 3. mesecem 1x mesečno, nato pa na 3 mesece oz.
je pogostnost kontrol odvisna od kliničnega stanja prejemnika. Celokupno je bilo od leta
1990 v Sloveniji opravljenih 321 transplantacij srca, od tega 23 v letu 2018. 30-dnevno
preživetje znaša 95 %, 1-letno preživetje znaša 87 % in 5 letno preživetje znaša 80 %, kar
je nad svetovnim povprečjem. Glede na število transplantacij srca na milijon prebivalcev
se Slovenija že 6 let zapored uvršča na prvo mesto na svetu (Slika 2).
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Slika 2: Svetovna statistika števila presaditev srca na milijon prebivalcev za leto 2016 (vir:
WHO – poročila o transplantacijski dejavnosti).
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AKUTNO POSLABŠANJE KONGESTIVNEGA SRČNEGA
POPUŠČANJA - PRISTOP IN ZDRAVLJENJE
Marko Kmet

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

DEFINICIJA
Srčno popuščanje je bolezensko stanje, pri katerem srce pri normalnem polnilnem tlaku
ne more zagotoviti zadostnega pretoka krvi tkivom in organom v danih (pato)fizioloških
razmerah. (1)
O akutnem poslabšanju srčnega popuščanja govorimo, kadar do takega stanja pride v
kratkem časovnem okviru, t.j. akutno.

ETIOLOGIJA IN PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE
Vzrok oz. povod za akutno srčno popuščanje so lahko različna bolezenska stanja: dekompenzacija kroničnega srčnega popuščanja, akutni koronarni sindrom, hipertenzivna kriza, akutna aritmija, huda regurgitacija na srčnih zaklopkah, huda aortna stenoza,
miokarditis, tamponada srca, disekcija aorte, postpartalna kardiomiopatija, bolnikova
neadherenca pri jemanju zdravil, prekomeren vnos tekočine, vnetja, velika možganska
kap, velika operacija, poslabšanje ledvičnega delovanja, droge, feokromocitom in stanja
hiperdinamične cirkulacije (sepsa, tirotoksikoza, huda anemija ipd.) (2)
Kadar govorimo o akutnem poslabšanju srčnega popuščanja običajno mislimo na levostransko srčno odpoved, čeprav lahko pride tudi do odpovedi desnega srca. Ta je lahko primarna, t.j. zaradi bolezni desnega prekata (bolezni trikuspidalne zaklopke, infarkt
desnega prekata, miopatija desnega prekata), ali pa sekundarna, t.j. posledica obolenja drugega organa (bolezen perikarda, pljučna arterijska hipertenzija, odpoved levega
prekata srca). (1,2,3)
Tudi pri akutnem popuščanju srca lahko govorimo o dveh patofizioloških oblikah oz.
mehanizmih. Pri prvi obliki je poglavitna motnja zmanjšan iztis prekata (sistolično srčno
popuščanje), pri drugi pa je ovirana diastolična polnitev prekata (diastolično srčno popuščanje). (1,3)
Patofiziološka definicija srčnega popuščanja pravi, da je to stanje, pri katerem je krivulja
minutnega volumna srca pomaknjena v desno in navzdol; to pomeni, da srce lahko dosega zadosten minutni volumen črpanja le pri zvišanem polnilnem tlaku, zato govorimo
o zmanjšani srčni rezervi. Kompenzatorni mehanizmi telesa vključujejo nevroendokrine
odzive, ki zvečujejo srčno polnitev in izboljšujejo krčljivost in črpalno sposobnost miokarda. (1) Kadar je kompenzatorna sposobnost teh mehanizmov presežena, t.j. so potrebe
tkiv po perfuziji večje od „ponudbe“, se pri bolniku razvije klinična slika akutne dekompenzacije. V takem primeru moramo čimprej poskušati zmanjšati obremenitev miokarda. (2)
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KLINIČNA RAZDELITEV AKUTNEGA SRČNEGA POPUŠČANJA (4)
Zaradi preglednosti in poenostavljenja lahko bolnike razdelimo v tri skupine:
1. akutno srčno popuščanje s hipertenzijo
- simptomi se pojavijo akutno, povečan je tonus simpatičnega živčnega sistema in
nevrohormonska aktivnost
- iztisni delež levega prekata je običajno ohranjen; na rentgenogramu prsnih organov
je običajno viden zastoj v pljučnem žilju, običajno ni kliničnih znakov sistemske kongestije
- odgovor na zdravljenje je hiter in dober
2. akutno srčno popuščanje z normotenzijo (akutna dekompenzacija kroničnega srčnega
popuščanja)
- simptomi se pojavijo v daljšem časovnem obdobju
- krvni tlak je običajno normalen
- iztisni delež levega prekata je običajno zmanjšan; poleg pljučne so opazni tudi znaki
sistemske kongestije
3. akutno srčno popuščanje s hipotenzijo
- opazimo znake hipoperfuzije organov, lahko kardiogeni šok

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
Poleg skrbne anamneze in kliničnega pregleda so nam v pomoč pri opredelitvi akutnega
srčnega popuščanja tudi instrumentalne in laboratorijske preiskave: EKG, rentgenogram prsnih organov, določitev koncentracije hemoglobina, TSH in ščitničnih hormonov,
troponina, NT-proBNP in morda še drugih laboratorijskih parametrov, ehokardiografija,
srčna kateterizacija, slikanje z magnetno resonanco, SPECT, PET CT, CTA koronarnega
žilja in ev. biopsija miokarda. (2,3)
Preiskave, ki jih opravimo takoj, so: EKG, laboratorijske preiskave in rentgenogram prsnih
organov. (5) Ključna priskava pri opredelitvi je ehokardiografija; o časovni umestitvi le-te
se odločamo glede na klinične okoliščine (prizadetost bolnika, dostopnost aparata, potreba bo drugih posegih, npr. srčni kateterizaciji ipd. (2,5)
Z ehokardiografijo lahko natančno ocenimo velikost ter globalno in regionalno delovanje
prekatov, diastolično funkcijo, delovanje zaklopk, morebitne motnje v perikardu, tlake v
desnem preddvoru, pljučni arteriji in zagozditveni tlak v pljučnih kapilarah. (6,7)

PRINCIPI ZDRAVLJENJA
Pri zdravljenju akutnega srčnega popuščanja imamo dva poglavitna cilja, ki ju skušamo
doseči čim hitreje: izboljšanje simptomov ter izboljšanje perfuzije in oksigenacije telesnih
tkiv. (8)
Prva zdravila, po katerih običajno posežemo, so kisik, diuretiki zanke, lahko opioidi (morfij);
poleg teh sorazmerno pogosto uporabljamo vazodilatatorje, vazopresorje in inotrope.
Od nefarmakoloških metod pogosto uporabljamo neinvazivno ali invazivno mehanično
ventilacijo, redkeje pa ultrafiltracijo in mehanično podporo srcu - intraaortna balonska
črpalka, črpalke ki nadomestijo oz. pomagajo črpalni funkciji prekata (VAD - ventricular
assist device).
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Hemodinamsko nestabilni bolniki
Pri bolnikih, ki so hemodinamsko nestabilni, je potrebna čimprejšnja hemodinamska stabilizacija. (2) Za to je običajno potrebna aplikacija inotropov oz. vazopresorjev. V primeru,
da gre za aritmijo, ki je povod za akutno srčno dekompenzacijo, jo je potrebno zdraviti;
v primeru tahiaritmije najpogosteje z amiodaronom ali elektrokardioverzijo, v primeru
bradiaritmije pa lahko poskusimo s pozitivnimi kronotropnimi zdravili ali pa je potrebna
vstavitev srčnega spodbujevalnika. (3,7,8)
Zdravljenje osnovnega vzroka poslabšanja delovanja srca (2)
Ne glede na to, kaj je vzrok za akutno poslabšanje srčnega delovanja, je tega potrebno
opredeliti in čimprej skušati odpraviti. Tako je npr. pri zapori venčne arterije, ki ima za
posledico miokardni infarkt, potrebno čimprej poskušati zaporo odpraviti, bodisi s perkutnim ali pa operativnim posegom. Podobno velja za hipertenzivno krizo, aritmije, hude
okvare zaklopk... Pri slednjih poleg operativne terapije pridejo v poštev tudi perkutani
posegi.
Ta načela veljajo tako za akutno poslabšanje levega kot tudi desnega prekata.
Nadaljnje zdravljenje
Po stabilizaciji stanja oz. izboljšanju akutne srčne dekompenzacije je potrebno nadaljevati s terapijo kroničnega srčnega popuščanja. (2, 6-8) Tudi če pri bolniku dosežemo
klinično popolno srčno rekompenzacijo in v mirovanju nima več simptomatike, je delovanje njegovega srca okrnjeno in ustrezen minutni volumen zagotavlja s pomočjo kompenzatornih mehanizmov, kar brez ustreznega zdravljenja dolgoročno poslabšuje njegovo
prognozo. (1,8)
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PROTITROMBOTIČNO ZDRAVLJENJE PRI BOLNIKU S
SRČNIM POPUŠČANJEM IN PRIDRUŽENIMI BOLEZNIMI
Nina Vene

Klinični center v Ljubljani, Klinični oddelek za žilne bolezni, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Uvod
Srčno popuščanje je povezano z zvečanim tveganjem za trombotične zaplete (1). Pri
bolnikih s srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem levega prekata in bolnikih
z ohranjenim deležem levega prekata je več arterijskih trombotičnih dogodkov, kot so
možganska kap in koronarni dogodki, kot tudi venskih tromboz in pljučnih embolij. Trombotični zapleti v arterijskem žilju so lahko posledica embolije strdkov nastalih v razširjenem in slabo krčljivem levem prekatu, strdkov, nastalih na nestabilnih aterosklerotičnih
plakih aorte in velikih arterij ali pa strdkov nastalih neposredno v aterosklerotično spremenjenih arterijah. Tudi številni drugi srčno-žilni zapleti, ki prizadenejo bolnike s srčnim
popuščanjem so večinoma posledica zapore arterije s strdkom. Odvisno od mesta žilne
zapore strdki povzročijo bodisi srčni infarkt, možgansko kap ali ishemijo okončin, lahko
pa ishemija srčne mišice prispeva tudi k napredovanju srčnega popuščanja. Tudi nenadna srčna smrt je pri številnih bolnikih povezana z akutno zaporo koronarne arterije
s strdkom. Posledice zapore žile bodisi z embolusom ali strdkom, nastalim v sami žilni
svetlini so povezane z zvečano obolevnostjo in umrljivostjo bolnikov.
Atrijska fibrilacija je najpogostejša motnja srčnega ritma pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Pogosta je tako pri bolnikih z zmanjšanim izstisnim deležem levega prekata kot
pri tistih z ohranjenim iztisnim deležem prekata. Pogostnost narašča z napredovanjem
srčnega popuščanja. Sočasna atrijska fibrilacija zveča tveganje za tromboembolične
zaplete in poslabša prognozo bolnikov.
Trombotične zaplete preprečujemo z antigregacijskimi, antikoagulacijskimi zdravili ali njihovo kombinacijo. Medtem, ko je zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem in sočasno
atrijsko fibrilacijo že dodobra uveljavljeno, je zdravljenje bolnikov v sinusnem ritmu še
vedno nedorečeno.

Patogneza trombembolizmov pri bolnikih s srčnim popuščanjem
Pri nastanku strdkov po Wirchowi predpostavki sodelujejo: zastoj krvi, spremembe žilne
stene in strjevanja krvi (2).
Počasen pretok pri bolnikih s srčnim popuščanjem je povezan z majhnim minutnim volumnom, razširjenimi srčnimi votlinami, anevrizmatsko razširjenim levim prekatom in
zmanjšano krčljivostjo. Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo je za nastanek strdkov dodatno
ključen še počasen pretok krvi v levem preddvoru in avrikuli. Zmanjšan minutnim volumen srca, majhna telesna aktivnost in periferni edemi so povezani z nastankom strdkov
venskem sistemu. Upočasnjen in turbulenten pretok na mestu žilne zožitve pospešuje
nastanek strdkov v aterosklerotično spremenjenih arterijah.
Od sprememb žilne stene je najpomembnejši poškodovan endotelij, ki tako izgubi svoj
močan antitrombotičen učinek. Moten je nastanek dušikovega oksida. Na okvaro endo-
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telija pri bolnikih s srčnim popuščanjem posredno kažejo zvečane krvne koncentracije
snovi, ki se izločajo iz endotelija, predvsem von Willebrandovega faktorja. Poleg tega
so pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo v levem preddvoru in avrikuli dokazali spremembe v
strukturi in funkciji endokarda.
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem je zvečana nagnjenost k strjevanju krvi, ki je odraz
zvečane aktivacije in agregacije trombocitov, povečane viskoznost krvi in zvečanih koncentracij koagulacijskih faktorjev in zmanjšane aktivnost fibrinolitičnega sistema. Hiperkoagulabilnost krvi se stopnjuje z napredovanjem srčnega popuščanja.

Bolniki s srčnim popuščanjem in atrijsko fibrilacijo
Številni bolniki s srčnim popuščanjem imajo sočasno atrijsko fibrilacijo (1, 3). Atrijska fibrilacija je povezana s povečano umrljivostjo, možgansko kapjo, napredovanjem srčnega popuščanja in zmanjšano kakovostjo življenja. Najpomembnejši zaplet je možganska
kap, ki je pri bolnikih z AF kar 5-krat pogostejša kot pri bolnikih v sinusnem ritmu. Možganske kapi pri bolnikih z AF so obsežnejše, povzročajo hujšo nevrološko prizadetost in
večjo umrljivost kot kapi pri bolnikih s sinusnim ritmom. AF je pogosto asimptomatska,
zato neredko predvsem, če je paroksizmalna, ostane neprepoznana in nezdravljena.
Srčno popuščanje je dejavnik tveganja za trombembolične zaplete in je vključen v točkovnik CHADS2 in razširjen CHA2DS2-VASc točkovnik. Opredelitev temelji na starejših raziskavah in vključuje tako anamnezo kliničnega srčnega popuščanja kot zmanjšan iztisni
delež levega prekata (<40 %). Tudi v novejših raziskavah opredelitev srčnega popuščanja
ni povsem enotna. Večina bolnikov s srčnim popuščanjem ima pridružena obolenja kot
so hipertenzija, koronarna bolezen, sladkorna bolezen, ki dodatno povečajo tveganje za
trombembolične zaplete. Pri vseh bolnikih s srčnim popuščanjem in atrijsko fibrilacijo, ki
nimajo nedvomnih zadržkov je priporočljivo antikoagulacijsko zdravljenje (3).
Novejša neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila imajo prednost pred zaviralci
vitamina K, saj je urejenost intenzitete zdravljenja s slednjimi zdravili pri bolnikih s srčnim
popuščanjem slabša kot pri preostalih bolnikih. Poleg tega imajo neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila kratko razpolovno dobo in malo interakcij z zdravili, kar je
posebej pomembno pri bolnikih s srčnim popuščanjem, ki neredko prejemajo številna
zdravila. Ob srčnem popuščanju se pogosto spremenita farmakokinetika in farmakodinamika zdravil. Spremenjen je porazdelitveni volumen, pogosto je spremenjena jetrna
funkcija z zmanjšano aktivnostjo encimov vključenih v metabolizem zdravil. Predvsem
pa se ob srčnem popuščanju pogosto poslabša ledvična funkcija. Ob vseh omenjenih
spremembah lahko pride do kopičenja zdravil in povečanega tveganja za zaplete, zato
moramo pri teh bolnikih ledvično funkcijo redno in pogosto spremljati. Vsa neposredna
peroralna antikoagulacijska zdravila se namreč izločajo preko ledvic, v največji meri dabigatran. Absoluten zadržek z uporabo slednjih zdravil je ocenjeni kreatininski klirens
pod 30ml/min. V kolikor se v času zdravljenja ledvična funkcija poslabša je potrebna
prilagoditev odmerka ali pa zamenjava antikoagulacijskega zdravila.
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Bolniki s srčnim popuščanjem in sinusnim ritmom
Bolniki s srčnim popuščanjem in sinusnim ritmom imajo zvečano tveganje za arterijske
in venske tromboembolične zaplete. Tveganje za možgansko kap je največje v prvih mesecih po diagnozi srčnega popuščanja. Podatkov o zvečanem tveganju za trombembolizme imamo več pri bolnikih z oslabljeno sistolično funkcijo, vendar se zdi, da je tudi pri
bolnikih z ohranjeno sistolično funkcijo tveganje zvečano. Mnoge starejše raziskave ne
razlikujejo med obema oblikama bolezni (2).
Številni bolniki s srčnim popuščanjem z oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata imajo sočasno koronarno bolezen. S protitrombotičnim zdravljenjem skušamo preprečiti
ponovne koronarne dogodke, ishemijo in tako tudi napredovanje srčnega popuščanja.
Bolniki s srčnim popuščanjem, sinusnim ritmom in koronarno boleznijo prejemajo antiagregacjsko zdravljenje. Intenzivnost in vrsta zdravljenja je odvisna poteka bolezni in
koronarnih intervencij. Kombinirano antiagregacijsko zdravljenje je potrebno v prvem
letu po akutnem koronarnem dogodku ali po vstavitvi žilne opornice. Bolniki s kronično koronarno boleznijo prejemajo aspirin, izjemoma lahko kombinirano antiagregacijsko
zdravljenje podaljšamo. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem in sinusnim ritmom, ki nimajo
koronarne bolezni zdravljenje z aspirinom ni indicirano.
Antikoagulacijsko zdravljenje z varfarinom je bilo pri bolnikih s srčnim popuščanjem, sinusnim ritmom in oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata preizkušeno v več raziskavah. Zdravljenje v primerjavi z aspirinom ni zmanjšalo pogostnosti miokardnih infarktov, kardiovaskularne in celokupne umrljivosti. V nekaterih raziskavah je bilo manj
možganskih kapi, večje pa je bilo tveganje za velike krvavitve, vključno z intrakranialnimi
krvavitvami. Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih s srčnim popuščanjem in sinusnim
ritmom ni indicirano, izjema so bolniki s svežim strdkom v levem prekatu ali predhodnim
trombemboličnim dogodkom (2).
Nedavno so pri bolnikih s koronarno boleznijo, oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata in akutnim poslabšanjem srčnega popuščanja v raziskavi COMMANDER primerjali
učinkovitost vaskularnega odmerka rivaroksabana (2,5 mg dvakrat dnevno) v kombinaciji z aspirinom in zdravljenje z aspirinom. Kombinirano zdravljenje pri teh bolnikih ni
zmanjšalo števila miokardnih infarktov, kardiovaskularne in celokupne umrljivosti (4). Pomembno manj je bilo možganskih kapi, vendar se to ni odražalo v celokupni dobrobiti
za bolnika. Po pričakovanju je bilo ob kombiniranem zdravljenju več krvavitev. Zanimivo
je, da je bilo v raziskavi COMPASS (5) pri bolnikih s kronično koronarno boleznijo, ki pa
je izključila bolnike z oslabljeno sistolično funkcijo levega prekata z iztisnim deležem pod
30 % ali v III/IV funkcijskem razredu po NYHA ob kombiniranem zdravljenju manj velikih
srčno-žilnih zapletov, predvsem manj možganskih kapi in manjša umrljivost, kar je bilo še
posebej izraženo v podskupini bolnikov z anamnezo srčnega popuščanja. Podobni so bili
tudi rezultati kombiniranega zdravljenja pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
(6). Razliko raziskovalci zagovarjajo s hipotezo, da je delež aterotrombotičnih zapletov pri
napredovalem srčnem popuščanju z akutnim poslabšanjem manj pomemben in preplavljen z drugimi zapleti povezanimi z visoko kardiovaskularno in celokupno umrljivostjo
teh bolnikov (4).
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Zaključek
Bolniki s srčnim popuščanjem imajo zvečano tveganje za arterijske in venske trombotične zaplete. Pri odločitvi o protitrombotičnem zdravljenju je potrebno upoštevati tveganje za trombembolične zaplete povezane s sočasno atrijsko fibrilacijo, tveganje za srčno
žilne zaplete ob koronarni bolezni ter tveganje za krvavitev.
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LIPIDI IN ANTILIPEMIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKA S
SRČNIM POPUŠČANJEM
Matija Cevc

Holesterol
Velika povezanost med zvišano ravnijo holesterola v lipoproteinih nizke gostote (low
density lipoprotein cholesterol – LDL) in pospešeno aterosklerozo je že dolgo časa dobro
poznana (1). Seveda pa zapleti aterosklerotičnih leh na koronarnih žilah povzročijo ishemično bolezen srca in posledično tudi srčno popuščanje z oslabljeno sistolno funkcijo.
Ni pa to edina povezava med holesterolom in srčnim popuščanjem. Pred leti je bila deležna velike pozornosti raziskava, ki je pokazala, da je nizka raven holesterola v serumu
povezana s slabšo prognozo bolnikov s srčnim popuščanjem (slika 1) (2). Ta »paradoks«
so razlagali s tem, da imajo bolniki s kroničnim srčnim popuščanjem v času akutnega
poslabšanja z edemi povišano raven endotoksinov in citokinov ter posledično aktivacijo
imunskega sistema (3). Lipoproteini so naravni vezalci endotoksinov in tako delujejo zaščitno (2).

Trigliceridi
Normalno srce odraslega pridobiva ATP z oksidacijo različnih substratov, kot so maščobne kisline, glukoza, laktat in ketonska telesa, pri čemer maščobne kisline prispevajo
približno 70 % ATP, potrebnega za normalno delovanje srca (4). V nekaterih bolezenskih stanjih pa se ta vzorec spremeni. Tako se pri sladkornih bolnikih še poveča pomen
prostih maščobnih kislin, saj se zaradi neodzivnosti na inzulin zmanjša delež iz glukoze
pridobljene energije. Poleg tega se pri teh bolnikih poveča lipoliza v maščobnih tkivih,
kar poveča razpoložljivost maščobnih kislin. Posledično se v jetrih zviša sinteza in vsebnost trigliceridov v lipoproteinih zelo nizke gostote (very low density lipoptrotein –VLDL).
Sladkorna bolezen tudi poveča aktivnost lipoproteinske lipaze (LpL) v srcu in tako se še
dodatno poveča razpoložljivost maščobnih kislin in njihova oksidacija (4).
Predlagani so bili številni mehanizmi, s katerimi so skušali razjasniti, kako kopičenje maščob v srcu vodi do kardiomiopatije: potrdili so neposredne toksične učinke nevtralnih
maščobnih kislin na delovanje miofibril (5), maščobne kisline pospešujejo apoptoza (6)
in sproščanje reaktivnih kisikovih vrst kot škodljiv stranski produkt oksidacije lipidov (5).
Aktivirale so se signalne poti preko protein kinaze C in procesov sproženih s ceramidi. Ko
se poruši ravnovesje med oksidacijo in prevzemanjem maščobnih kislin v srcu, se mora
presežek maščobnih kislin presnoviti z neoksidativno presnovo, ki naj bi bila povezana z
lipotoksičnostjo. Vse te poti vodijo do disfunkcije miokarda (6), skeletnih mišic (7) in tudi
trebušne slinavke (8, 4).

Debelost
Izkazalo se je, da je debelost in kopičenje odvečnih trigliceridov v srcu eden od najpogostejših razlogov za srčno popuščanje (9). V nastanek z debelostjo povezane kardi-
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omiopatije so vpleteni številni mehanizmi (slika 2) (10). Pri tem igra ključno vlogo LpL.
Oksidacija maščobnih kislin, ki jih LpL sprošča iz s trigliceridi bogatih lipoproteinov, je
primarni vir energije kardiomiocitov. Zanimivo je, da že samo fiziološka raven LpL na
kardiomiocitih zadošča, da se uravna raven trigliceridov v serumu, pomanjkanje LpL na
kardiomiocitih pa povzroči hipertrigliceridemijo. Tako se zdi, da je srce glavni modulator
ravni trigliceridov v plazmi. Nezadostno delovanje LpL povzroči zavrtje s PPAR aktiviranih genov in s tem povečano uporabo glukoze kot energetskega vira kardiomiocitov kljub
temu, da maščobne kisline sicer nemoteno prehajajo v kardiomiocite. Dokazali so tudi,
da so s trigliceridi bogati lipoproteini glavni vir energije za srce. Pri miškah s pomanjkanjem LpL je prišlo do srčnega popuščanja in niso ustrezno odgovorile na povišano
obremenitev. To motnjo so skušale premostiti s povečano porabo glukoze (11).

Ceramid
Ceramidi so povsod prisotni lipidi, sestavljeni iz maščobne kisline in sfingozina. Po telesu
se prenašajo z LDL in VLDL. Najdemo jih v membranah, kjer sodelujejo v pomembnih
celičnih procesih kot so vnetje, imunski odgovor, apoptoza (5), autofagija, stresni odgovor. Raven ceramida se s staranjem zvišuje in je povezan s pospešenim staranjem, in
s starostjo povezanimi kroničnimi stanji kot so srčno-žilne bolezni in metabolne bolezni.
Tako zvišana raven ceramida v plazmi povzroča endotelijsko disfunkcijo in zavira rast
endotelijskih celic, pospešuje oksidativni stres, staranje in smrt, moti inzulinsko signalno
pot, pospešuje vnetje. Pri debelih osebah in sladkornih bolnikih povzroča kopičenje ceramida v miokardu srčno popuščanje (tudi pri tistih, ki nimajo hipertenzije ali pa ishemične
bolezni srca). Pri bolnikih s kongestivnim srčnim popuščanjem je bila raven ceramida
zvišana. Izkazalo se je tudi, da so dolgoverižni ceramidi tesno povezani s slabšo kardiorespiratnorno kondicijo (12).

Statini in srčno popuščanje
Pri popuščanju ishemične miokardiopatije lahko ugoden vpliv statinov vsaj deloma pripišemo njihovemu vplivu na zniževanje holesterola in s tem preprečevanju novih ishemičnih dogodkov. To pa ne velja za srčno popuščanje neishemčne etiologije. Številne
raziskave so pokazale, da imajo pri tem pomembno vlogo t.i pleotropni učinki statinov,
ki se kažejo s tem, da zavirajo hipertrofijo miokarda (13), celično smrt in izboljšujejo kontraktilno funkcijo kardiomiocitov (14), zavirajo motnje srčnega ritma (14), povečajo angiogenezo (14), vplivajo na diferenciacijo, proliferacijo, migracijo fibroblastov v miokardu ter
na sintezo zunajceličnega matriksa, pa tudi zavirajo neugodno preoblikovanje srca pri
srčnem popuščanju ishemične in neishemične etiologije in npr. izboljšajo sistolno funkcijo
pri idiopatski dilatativni kardiomiopatiji (15). Po drugi strani pa lahko statini povzročijo
tudi neugodne učinke. Znano je, da lipoproteini vežejo nekatere toksine in zavirajo infekcije. S statini povzročena nižja raven holesterola lahko tako poveča nevarnost infekcij, pa
tudi pojav miopatije, saj statini zavirajo nastajanje ubikvinona in s tem mitohondrijsko
energetsko pot.
Kar dve prospektivni raziskavi (CORONA (16) in GISSI-HF (17)) nista pokazali, da bi prišlo
z uporabo statina do kakega izboljšanja srčnega popuščanja. Je pa res, da so v obeh
raziskavah uporabili rosuvastatin, ki je hidrofilen in deluje pretežno v jetrih. Do precej
drugačnih izsledkov so prišli v prospektivni analizi podatkov nerandomiziranega observacijskega registra ambulantno spremljanih bolnikov s srčnim popuščanjem in sistolno
disfunkcijo, med katerimi so bili nekateri zdravljeni z lipofilnim atorvastatinom, drugi pa
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niso prejemali statina. Med bolniki zdravljenimi z atorvastatinom je bila statistično pomembno manjša incidenca srčno-žilne umrljivosti - tudi po multivariantni analizi (18).
Evropske smernice za diagnostiko in zdravljenje bolnikov z akutnim in kroničnim srčnim
popuščanjem svetujejo, da je zdravljenje s statini smiselno pri bolnikih s koronarno boleznijo ne glede na to ali imajo ohranjeno sistolno funkcijo LV ali pa ne z namenom, da bi
preprečili ali pa vsaj odložili srčno popuščanje ter podaljšali življenje. Po drugi strani pa
odsvetujejo uvebo statina pri simptomatičnih bolnikih s srčnim popuščanjem in oslabljeno sistolno funkcijo (19).

Zaključki
1. Lipidi so pomemben dejavnik tveganja za nastanek ishemične bolezni srca;
2. Kopičenje maščob v in okoli srca, trigliceridi kot tudi maščobne kisline delujejo na srčno
mišico in fibroblaste v srcu negativno;
3. Zdravljenje dislipidemije pri ishemični kardiomiopatiji je koristno, ker preprečuje
napredovanje srčnega popuščanja in zmanjša umrljivost;
4. Pri bolnikih s simptomatskim srčnim popuščanjem in oslabljeno sistolno funkcijo je
uvedba statina nepotrebna;
5. Pri bolnikih s simptomatskim srčnim popuščanjem, ki že prejemajo statin, tega
zdravila ne ukinemo.
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Slika 1. Visok holesterol je povezan z boljšo prognozo pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem (2)

Slika 2. Shematski prikaz nastanka z debelostjo povezane kardiomiopatije. (10)
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REHABILITACIJA IN TIMSKI PRISTOP PRI OBRAVNAVI
BOLNIKA S KRONIČNIM SRČNIM POPUŠČANJEM
Tjaša Vižintin Cuderman

Klinični center Ljubljana, KO za žilne bolezni, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana

UVOD
Srčno-žilna rehabilitacija je celosten program, s katerim srčno-žilnim bolnikom pomagamo povrniti in ohranjati srčno-žilno zdravje. Poleg telesne vadbe obsega tudi druge
vidike sekundarne preventive srčno-žilnih bolezni (ocenjevanje srčno-žilnega tveganja,
obvladovanje dejavnikov tveganja, sekundarno preventivno zdravljenje z zdravili, izobraževanje in osveščanje, psihološko podporo ter dolgoročno spremljanje bolnikov), hkrati
pa omogoča tudi ustrezen in reden stik bolnika z zdravstvenim sistemom. Randomizirane raziskave so pokazale, da celostna rehabilitacija izboljša preživetje, zmanjša obolevnosti in izboljša kakovost življenja bolnikov s koronarno boleznijo po srčnem infarktu ali
revaskularizaciji ter bolnikov s simptomi ishemične bolezni srca ali srčnega popuščanja
(1-4), zato predstavlja nepogrešljiv del oskrbe srčno-žilnih bolnikov in je v praktično vseh
ameriških in evropskih smernicah navedena kot priporočilo I (najvišjega) razreda (2,3).

UČINKI TELESNE VADBE PRI BOLNIKIH S SRČNIM POPUŠČANJEM
Eden ob poglavitnih simptomov srčnega popuščanja je upad telesne zmogljivosti na
račun pešanja srčne mišice, ki vpliva na neustrezen odziv srca in žilja na telesni napor,
posredno pa tudi na hemodinamske kazalnike in odziv perifernih tkiv na obremenitev.
Redna telesna vadba po drugi strani izboljša mišično moč, strukturne in presnovne lastnosti mišice, ugodno vpliva na periferni živčni sistem ter na druge patofiziološke kazalnike (delovanje žilnega endotelija, katabolizem, kronično vnetje in hemostazo) in s tem
doprinese k izboljšanju telesne zmogljivosti. Opisani učinki so posledica prilagoditve organizma na ponavljajoči se fiziološki stres – ustrezno načrtovano in odmerjeno telesno
vadbo – in nastopijo že po nekaj tednih redne telesne vadbe. Poleg izboljšane telesne
zmogljivosti telesna vadba doprinese tudi k obvladovanju zastojnih simptomov in znakov
ter h kakovosti življenja bolnikov, hkrati pa zmanjšuje umrljivost in potrebo po bolnišničnem zdravljenju (2).

NAČINI TELESNE VADBE
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem se je nabolj uveljavila dinamično-aerobna vadba, za
učinkovitost katere imamo tudi največ dokazov (5, 6). Vadba za izboljšanje mišične moči
(uporovna vadba z utežmi) je manj raziskana, služi pa praviloma kot dopolnitev osnovni
aerobno dinamični vadbi. Varna je tudi pri bolnikih s srčnim popuščanjem, če jo izvajajo
z manjšo težo in več ponovitvami (7). Najpomebnejša randomizirana prospektivna raziskava o telesni vadbi pri bolnikih s srčnim popuščanjem HF-ACTION je pokazala tudi,
da je za učinkovitost programa rehabilitacije pomembna celokupna količina vadbe, čas
trajanja rehabilitacije (v raziskavi 36 obiskov) ter upoštevanje navodil zdravljenja in redno obiskovanje vadbe (8).
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Protokoli telesne vadbe v okviru rehabilitacije vključujejo ogrevanje, trening, sproščanje
in ohlajanje. Osnovna vadba je dinamično aerobna, praviloma ji pridružimo tudi vaje za
prožnosti in vaje za moč, ki so prilagojene bolnikom s srčnim popuščanjem. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem je vadba večinoma kontinuirna. Za intervalno vadbo, ki sicer
omogoča hitrejše pridobivanje telesne zmogljivosti, pri bolnikih s srčnim popuščanjem
še nimamo dovolj dokazov glede varnosti in dolgoročnih koristi.
Vadbo predpisujemo vedno individualno. Določimo količino (obseg) vadbe ter kakovost
vadbe, s katero dosežemo željeni obseg vadbe (9). Količino (obseg) vadbe opredeljuje
celokupna poraba energije, ki je zadostna za učinkovitost vadbe. Pokazali so, da je v ta
namen zadošča 150 minut zmerne vadbe (3 – 6 MET) tedensko. Kakovost vadbe določamo po načelu FIT-TP (F=frekvenca, I=intenzivnost, T=trajanje, T=tip vadbe, P= progres,
napredovanje). Opredelimo pogostnost, jakost in trajanje posameznega treninga ter
določimo vrsto vadbe in njeno napredovanje. Bolniki naj bi vadili vsaj trikrat tedensko,
treningi zmerno intenzivni (65 – 75 % maksimalne srčne frekvence oziroma 45 – 65 %
maksimalne porabe kisika med obremenitvenim testiranjem oziroma 3 – 6 MET) ter v
osnovi dinamično-aerobni. Zaželeno trajanje posameznega treninga je vsaj 30 minut,
vendar trajanje vadbe vedno prilagodimo bolnikovi telesni zmogljivosti.

PROGRAM REHABILITACIJE PRI BOLNIKIH S SRČNIM POPUŠČANJEM
Osnovni program rehabilitacije se pri bolnikih s srčnim popuščanjem ne razlikuje bistveno od programa za druge srčno-žilne bolnike. Celostni struktiriran program poleg
telesne vadbe vključuje še ocenjevanje ogroženosti posameznika (klinična preiskava,
specializirana funkcijska in/ali slikovna diagnostika, klinično in laboratorijsko spremljanje
bolnika, prilagajanje in nadzorovanje farmakološkega in nefarmakološkega zdravljenja,
obvladovanje dejavnikov tveganja in zapletov bolezni), opolnomočenje bolnika glede bolezni in samooskrbe ter psihosocialno podporo (10).
Dodatno moramo pri bolnikih s srčnim popuščanjem upoštevati izhodiščno trajno okvaro srčne mišice, ki je povezana z večjim tveganjem za zaplete ob telesni vadbi, ter že
izhodiščno iztirjene živčno-hormonske in presnovne osi. Bolniki s srčnim popuščanjem so
praviloma starejši, imajo številne pridružene bolezni ter neredko tudi gibalne ovire. Napredovanje bolnika v procesu rehabilitacije je tako pričakovano počasnejše, prilagajanje
telesne vadbe in zdravljenja pa previdnejše, zato so programi rehabilitacije za bolnike s
srčnim popuščanjem dolgotrajnejši (6 mesecev).

IZBOR BOLNIKOV ZA VKLJUČITEV V PROGRAM REHABILITACIJE
V program rehabilitacije vključujemo predvsem bolnike v funkcijskih razredih II in III, ki so
v stabilni fazi bolezni (10). Telesno vadbo odsvetujemo bolnikom v funkcijskem razredu
IV, saj niso bili vključeni v raziskave. Drugi zadržki za vključitev v program rehabilitacije so:
nenadzorovanje motnje srčnega ritma, neurejena sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija, hipertrofična obstruktivna kardiomiopatija, huda aortna stenoza, pomembna
rezidualna ishemija srčne mišice, nedavni miokarditis ali druga akutna kardmiopatija
ter tudi druga nesrčna akutna obolenja, ki bi se lahko zaradi telesne vadbe poslabšala.
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REHABILITACIJA BOLNIKOV S SRČNIM POPUŠČANJEM V
SLOVENIJI
Programi rehabilitacije so lahko stacionarni (v bolnišnicah ali zdraviliščih) ali ambulantni.
Ambulantni programi so lahko zasnovani kot dnevne bolnišnice ali kot ambulantna dejavnost, večinoma pa potekajo pod okriljem bolnišnic ali specializiranih rehabilitacijskih
centrov. Rehabilitacijski tim, ki obravnava bolnika, vključuje zdravnika specialista kardiologa, diplomirano medicinsko sestro s posebnimi znanji s področja rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov, fizioterapevta ter psihologa.
V Sloveniji formalna rehabilitacija bolnikov s srčnim popuščanjem poteka že vrsto let v
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani ter v Bolnišnici Topolšica (ambulantno) ter v
zdraviliščih Radenci in Šmarješke toplice (stacionarno). V zadnjih 2 letih se je program
ambulantne rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov uspešno razširil še v več drugih bolnišnic
(Univerzitetni klinični center Maribor, SB Slovenj Gradec, SB Murska Sobota), v kratkem
pričakujemo tudi vzpostavitev programa rehabilitacije v SB Izola ter SB Ptuj. Po zaključeni formalni rehabilitaciji spodbujamo nadaljevanje rehabilitacije v domačem okolju (vseživljenjska rehabilitacija). Vseživljenjska rehabilitacija je učinkovitejša, če se bolniki
vključijo v strokovno podprta združenja bolnikov (npr. Koronarni klubi in društva), ki izvajajo tudi posebej prilagojeno vadbo za bolnike s srčnim popuščanjem.

ZAKLJUČEK
Strukturirani programi srčno-žilne rehabilitacije prinašajo bolnikom s srčnim popuščanjem številne koristi: zmanjšajo tveganje za hospitalizacije in smrt, izboljšajo kakovost
življenja in omilijo simptome ter izboljšajo telesno zmogljivost. Hkrati zaradi svoje dolgotrajnosti, timskega pristopa in celostne obravnave bolnikov omogočajo tudi optimizacijo
zdravljenja z zdravili ter osveščanje bolnikov na področju samooskrbe ter poznavanja
bolezni same. Prepoznavanje bolnikov, ki bi jim program rehabilitacije koristil ter spodbujanje bolnikov k vključevanju in vztrajanju v programu predstavlja nepogrešljiv del kvalitetne obravnave te ranljive skupine bolnikov.
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Ne odlašajte. Z zdravilom ENTRESTO®
bolnika s srčnim popuščanjem zaščitite
na njegovi poti.1,2*

Zdravilo ENTRESTO® je
primerno tudi za bolnike,
ki predhodno niso bili
zdravljeni z zaviralcem
ACE ali z ARB.† 1,2,3

Zdravilo ENTRESTO® za 20 %
zmanjša tveganje za srčnožilno smrt ali hospitalizacĳo
v primerjavi z enalaprilom.1

Zdravilo ENTRESTO®
izboljša kakovost življenja
v primerjavi z enalaprilom.1

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

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA ENTRESTO®
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da
poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8 povzetka
glavnih značilnosti zdravila, kako poročati o neželenih učinkih.
Ime zdravila: Entresto 24 mg/26 mg ﬁlmsko obložene tablete, Entresto 49 mg/51 mg ﬁlmsko
obložene tablete, Entresto 97 mg/103 mg ﬁlmsko obložene tablete. Sestava: Ena ﬁlmsko
obložena tableta vsebuje 24,3 mg sakubitrila in 25,7 mg valsartana oziroma 48,6 mg
sakubitrila in 51,4 mg valsartana oziroma 97,2 mg sakubitrila in 102,8 mg valsartana (v obliki
kompleksa natrĳeve soli sakubitrila in valsartana). Indikacĳa: Zdravilo Entresto je indicirano
za zdravljenje simptomatskega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim
deležem pri odraslih bolnikih. Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek zdravila Entresto je
ena tableta 49 mg/51 mg dvakrat na dan. Odmerek je treba na 2-4 tedne podvojiti do ciljnega
odmerka, ki je ena tableta 97 mg/103 mg dvakrat na dan, in pri tem upoštevati, kako bolnik
prenaša zdravilo. Če imajo bolniki težave s prenašanjem zdravila (sistolični krvni tlak, ki ne
presega 95 mmHg, simptomatsko hipotenzĳo, hiperkaliemĳo, moteno delovanje ledvic), je
priporočeno prilagajanje odmerjanja sočasnih zdravil oziroma začasno znižanje odmerka ali
prekinitev odmerjanja zdravila Entresto. Pri bolnikih, ki ne jemljejo zaviralcev ACE ali
zaviralcev receptorjev angiotenzina II ali jemljejo nizke odmerke teh zdravil, je pri uporabi
zdravila Entresto priporočen začetni odmerek 24 mg/26 mg dvakrat na dan in počasna
titracĳa odmerka (podvajanje odmerka na 3-4 tedne). Zdravila se ne sme uvajati bolnikom,
pri katerih koncentracĳa kalĳa v serumu presega 5,4 mmol/l ali imajo sistolični krvni tlak pod
100 mmHg. Pri bolnikih s sistoličnim krvnim tlakom 100 do 110 mmHg velja razmisliti o
začetnem odmerku 24 mg/26 mg dvakrat na dan. Zdravila Entresto se ne sme odmerjati
sočasno z zaviralcem ACE ali zaviralcem receptorjev angiotenzina II. Ker pri sočasni uporabi
z zaviralcem ACE obstaja tveganje za angioedem, se ga ne sme uvesti prej kot po preteku
36 ur od prekinitve zdravljenja z zaviralcem ACE. Pri starejših bolnikih je treba odmerek
prilagoditi njihovi ledvični funkcĳi. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo
glomerulne ﬁltracĳe 30-60 ml/min/1,73 m2) je treba razmisliti o začetnem odmerku
24 mg/26 mg dvakrat na dan. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo
glomerulne ﬁltracĳe <30 ml/min/1,73 m2) je pri uporabi zdravila Entresto potrebna previdnost
in priporočeni začetni odmerek je 24 mg/26 mg dvakrat na dan. Pri bolnikih s končno ledvično
odpovedjo uporaba zdravila Entresto ni priporočena. Pri bolnikih z zmerno okvaro jeter (ChildPugh stopnje B) oziroma z vrednostmi aspartat aminotransferaze (AST) ali alanin
aminotransferaze (ALT), ki več kot dvakrat presegajo zgornjo mejo normalnih vrednosti, je pri
uporabi zdravila Entresto potrebna previdnost in priporočeni začetni odmerek je 24 mg/26 mg
dvakrat na dan. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter, biliarno cirozo ali holestazo (Child-Pugh stopnje
C) je uporaba zdravila Entresto kontraindicirana. Varnost in učinkovitost zdravila Entresto pri
otrocih in mladostnikih, starih manj kot 18 let, nista bili dokazani. V prvem trimesečju nosečnosti
uporaba zdravila Entresto ni priporočena, v drugem in tretjem trimesečju pa je kontraindicirana.
Uporaba zdravila v času dojenja ni priporočena. Pri vožnji in upravljanju s stroji je treba
upoštevati, da občasno lahko pride do omotičnosti ali utrujenosti. Kontraindikacĳe:
Preobčutljivost na sakubitril, valsartan ali katero koli pomožno snov. Sočasna uporaba z zaviralci
ACE. Zdravila Entresto se ne sme odmerjati prej kot po preteku 36 ur od prekinitve zdravljenja z
zaviralcem ACE. Anamneza angioedema zaradi predhodnega zdravljenja z zaviralcem ACE ali
zaviralcem angiotenzinskih receptorjev. Dedni ali idiopatski angioedem. Sočasna uporaba z
zdravili, ki vsebujejo aliskiren, pri bolnikih s sladkorno boleznĳo in pri bolnikih z okvaro ledvic (z
ocenjeno hitrostjo glomerulne ﬁltracĳe <60 ml/min/1,73 m2). Huda okvara jeter, biliarna ciroza
ali holestaza. Drugo in tretje trimesečje nosečnosti. Posebna opozorila in previdnostni
ukrepi: Dvojno zaviranje sistema renin angiotenzin-aldosteron (sistema RAA): Kombinacĳa
zdravila Entresto z zaviralcem ACE je kontraindicirana, ker povečuje tveganje za angioedem.
Zdravljenja z zdravilom Entresto se ne sme uvesti prej kot po preteku 36 ur od odmerjanja
zadnjega odmerka zaviralca ACE. Če bolnik prekine zdravljenje z zdravilom Entresto, se
zdravljenja z zaviralcem ACE ne sme začeti prej kot po preteku 36 ur od odmerjanja zadnjega
odmerka zdravila Entresto. Kombinacĳa zdravila Entresto z neposrednim zaviralcem renina, kot
je aliskiren, ni priporočena. Kombinacĳa zdravila Entresto z zdravili, ki vsebujejo aliskiren, je
kontraindicirana pri bolnikih s sladkorno boleznĳo in pri bolnikih z okvaro ledvic (z ocenjeno
hitrostjo glomerulne ﬁltracĳe <60 ml/min/1,73 m2). Zdravilo Entresto vsebuje valsartan, zato se
ga ne sme odmerjati sočasno z drugim zdravilom, ki vsebuje zaviralec angiotenzinskih
receptorjev. Hipotenzĳa: Zdravila se ne sme uvajati, če sistolični krvni tlak pri bolniku ne znaša
≥100 mmHg. Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo Entresto, so poročali o primerih simptomatske
hipotenzĳe, zlasti pri bolnikih, ki so bili stari 65 let ali več, pri bolnikih z ledvičnim obolenjem in
bolnikih z nizkim sistoličnim krvnim tlakom (<112 mmHg). Ob začetku zdravljenja oziroma med
titriranjem odmerka zdravila Entresto je treba rutinsko spremljati krvni tlak. Če pride do
hipotenzĳe, je priporočeno znižanje odmerka ali prekinitev zdravljenja z zdravilom Entresto.
Razmisliti je treba o prilagajanju odmerjanja diuretikov, sočasno uporabljanih antihipertenzivov
in odpravljanju drugih vzrokov hipotenzĳe (na primer hipovolemĳe). Pomanjkanje natrĳa in/ali
hipovolemĳo je treba odpraviti pred začetkom zdravljenja z zdravilom Entresto, vendar je pri
izvajanju takšnih korektivnih ukrepov potreben skrben razmislek zaradi tveganja za volumsko
preobremenitev. Moteno delovanje ledvic: Pregled bolnikov s popuščanjem srca mora vedno
vključevati oceno ledvične funkcĳe. Pri bolnikih z blago in zmerno okvaro ledvic je tveganje za
razvoj hipotenzĳe povečano. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je tveganje za hipotenzĳo lahko
najbolj povečano. Pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo uporaba zdravila Entresto ni
priporočena. Zmanjšanje delovanja ledvic: Uporaba zdravila Entresto je lahko povezana z

Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Slovenĳi
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, telefon: 01 3007550

zmanjšanim delovanjem ledvic, zato je treba pri bolnikih s klinično pomembnim zmanjšanjem
delovanja ledvic razmisliti o znižanju odmerjanja zdravila. Dehidracĳa ali sočasna uporaba
nesteroidnih protivnetnih zdravil lahko to tveganje še povečata. Hiperkaliemĳa: Zdravila se ne
sme uvajati, če vrednost kalĳa v serumu presega 5,4 mmol/l. Uporaba zdravila Entresto je lahko
povezana s povečanjem tveganja za hiperkaliemĳo, lahko pa pride tudi do hipokaliemĳe.
Priporočeno je spremljanje vrednosti kalĳa v serumu, zlasti pri bolnikih z dejavniki tveganja, kot
so okvara ledvic, sladkorna bolezen, ali hipoaldosteronizem, oziroma pri bolnikih na dieti s
povečanim vnosom kalĳa ali tistih, ki prejemajo antagoniste mineralokortikoidov. Če pri bolnikih
pride do klinično pomembne hiperkaliemĳe, je priporočeno prilagajanje odmerkov sočasno
uporabljanih zdravil ali začasno znižanje odmerka oziroma prekinitev odmerjanja (če vrednost
kalĳa v serumu presega 5,4 mmol/l). Angioedem: Če pride do angioedema, je treba zdravljenje
z zdravilom Entresto takoj prekiniti in poskrbeti za ustrezno zdravljenje in spremljanje bolnika,
dokler znaki in simptomi angioedema niso v celoti in trajno odpravljeni. Bolnikom zdravila ne
smemo ponovno uvesti. Pri uporabi zdravila Entresto pri bolnikih z angioedemom v anamnezi je
potrebna previdnost. Uporaba zdravila Entresto je kontraindicirana pri bolnikih z anamnezo
angioedema zaradi predhodnega zdravljenja z zaviralcem ACE ali zaviralcem angiotenzinskih
receptorjev ali z dednim ali idiopatskim angioedemom. Bolniki črne rase so bolj nagnjeni k
razvoju angioedema. Bolniki s stenozo ledvične arterĳe: Pri bolnikih s stenozo ledvične arterĳe
(enostransko ali obojestransko) je pri uporabi zdravila Entresto potrebna previdnost, priporočeno
pa je spremljanje delovanja ledvic. Bolniki, ki so po klasiﬁkacĳi NYHA uvrščeni v funkcĳski
razred IV: Pri uvajanju zdravila Entresto bolnikom uvrščenim v funkcĳski razred NYHA IV je
potrebna previdnost. Natriuretični peptid tipa B (možganski natriuretični peptid, BNP): Pri
bolnikih, ki prejemajo zdravilo Entresto, možganski natriuretični peptid ni primeren biološki
označevalec srčnega popuščanja, saj je substrat neprilizina. Bolniki z okvaro jeter: Pri uporabi
zdravila Entresto pri bolnikih z zmerno okvaro jeter (Child-Pugh stopnje B) oziroma z vrednostmi
aspartat aminotransferaze (AST) ali alanin aminotransferaze (ALT), ki več kot dvakrat presegajo
zgornjo mejo normalnih vrednosti je potrebna previdnost. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter, biliarno
cirozo ali holestazo (Child-Pugh stopnje C) je uporaba zdravila Entresto kontraindicirana.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcĳ: Sočasna uporaba
zdravila Entresto in zaviralcev ACE je kontraindicirana. Sočasna uporaba zdravila Entresto z
zdravili, ki vsebujejo aliskiren, je kontraindicirana pri bolnikih s sladkorno boleznĳo in pri bolnikih
z okvaro ledvic (z ocenjeno hitrostjo glomerulne ﬁltracĳe <60 ml/min/1,73 m2). Uporaba
zdravila Entresto v kombinacĳi z neposrednimi zaviralci renina, kot je aliskiren, ni priporočena.
Zdravilo Entresto vsebuje valsartan, zato se ga ne sme odmerjati sočasno z drugim zdravilom, ki
vsebuje zaviralec angiotenzinskih receptorjev. Zdravilo Entresto bi lahko povečalo sistemsko
izpostavljenost substratom OATP1B1 in OATP1B3, kot so statini. Iz tega razloga je pri sočasni
uporabi zdravila Entresto s statini potrebna previdnost. Pri uvedbi sildenaﬁla ali katerega od
drugih zaviralcev PDE5 bolnikom, ki prejemajo zdravilo Entresto, je potrebna previdnost.
Sočasna uporaba zdravila Entresto in diuretikov, ki varčujejo s kalĳem (triamterena, amilorida),
antagonistov mineralokortikoidov (npr. spironolaktona, eplerenona), nadomestkov kalĳa,
nadomestkov soli, ki vsebujejo kalĳ, ali drugih učinkovin (kot je heparin) lahko poveča vrednosti
kalĳa in kreatinina v serumu. Zato je pri sočasni uporabi zdravila Entresto in navedenih zdravil
priporočeno spremljanje vrednosti kalĳa v serumu. Pri starejših bolnikih, bolnikih s hipovolemĳo
(med katere sodĳo tudi bolniki, ki prejemajo diuretike) in pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem
ledvic lahko sočasna uporaba zdravila Entresto in nesteroidnih protivnetnih zdravil povečuje
tveganje za poslabšanje ledvične funkcĳe. Pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravilo Entresto in
nesteroidna protivnetna zdravila, je zato priporočeno spremljanje ledvične funkcĳe v času
uvedbe ali spreminjanja zdravljenja. Sočasna uporaba zdravila Entresto in litĳa ni priporočena.
Sočasna uporaba zdravila Entresto z zaviralci OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (kot sta rifampicin in
ciklosporin), OAT1 (kot sta tenofovir in cidofovir) ali MRP2 (kot je ritonavir) poveča sistemsko
izpostavljenost substanci LBQ657 (aktivni presnovek sakubitrila) oziroma valsartanu. Pri uvedbi
ali ukinjanju sočasnega zdravljenja s takšnimi zdravili je zato potrebna ustrezna pozornost. Pri
bolnikih, ki prejemajo metformin, ob uvedbi zdravila Entresto je treba oceniti bolnikov klinični
status. Neželeni učinki: Zelo pogosti: hiperkaliemĳa, hipotenzĳa, okvara ledvic. Pogosti:
anemĳa, hipokaliemĳa, hipoglikemĳa, omotičnost, glavobol, sinkopa, vrtoglavica, ortostatska
hipotenzĳa, kašelj, diareja, navzea, gastritis, ledvična odpoved (odpoved ledvic, akutna odpoved
ledvic), utrujenost, astenĳa. Občasni: preobčutljivost, posturalna omotica, srbež, izpuščaj,
angioedem. Imetnik dovoljenja za promet: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm
Park, Merrion Road, Dublin 4, Irska. Dodatne informacĳe in literatura: Novartis Pharma
Services Inc., Podružnica v Slovenĳi, Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana. Način in režim
izdajanja: Rp. Pred predpisovanjem natančno preberite zadnji odobreni povzetek glavnih
značilnosti zdravila. Datum zadnje revizĳe skrajšanega povzetka glavnih značilnosti
zdravila: julĳ 2018.
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Entresto 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg in
97 mg/103 mg ﬁlmsko obložene tablete. Datum zadnje revizĳe besedila 12. julĳ 2018.
2. Velazquez EJ, Morrow D, DeVore A, et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute
Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2018;doi:10.1056/NEJMoa1812851.
3. Wachter R, Senni M, Belohlavek J, et al. TRANSITION primary data poster presentation (P886)
at ESC Congress 2018, Munich Germany
Datum priprave materiala: marec 2019

Samo za strokovno javnost.
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ZDRAVILO REPATHA® ZDAJ ODOBRENO ZA
ZNIŽANJE SRČNO-ŽILNEGA TVEGANJA1

NAREDITE

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

SLHR-SL-P-145-0319-073350

Repatha® 140 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku (evolokumab) – SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem si preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Poročati je potrebno o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravila.
SESTAVA ZDRAVILA: En napolnjen injekcijski peresnik vsebuje
lahko začnejo zdravljenje s 420 mg na vsaka 2 tedna, da se
140 mg evolokumaba v 1 ml raztopine. TERAPEVTSKE INDIKACIJE:
ujema z njihovim razporedom afereze. Potrjena aterosklerotična
Pri odraslih s primarno hiperholesterolemijo (heterozigotno
srčno-žilna bolezen pri odraslih: Priporočeni odmerek zdravila
družinsko in nedružinsko) ali mešano dislipidemijo, kot dodatek
Repatha® je 140 mg na vsaka dva tedna ali 420 mg enkrat
na mesec; ta dva odmerka sta klinično enakovredna. Bolniki
dieti (1) v kombinaciji s statinom ali statinom z drugimi zdravili
z okvaro ledvic: Bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic
za zniževanje lipidov pri bolnikih, ki ne morejo doseči ciljnega
odmerka ni treba prilagoditi, za bolnike s hudo okvaro ledvic
holesterola LDL z največjim toleriranim odmerkom statina,
(eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) glejte spodaj. Bolniki z okvaro jeter:
ali (2) samo ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje
Bolnikom z blago okvaro jeter odmerka ni treba prilagoditi, za
lipidov pri bolnikih, ki ne prenašajo statinov, ali pri katerih so
bolnike z zmerno do hudo okvaro jeter glejte spodaj. Starejši
statini kontraindicirani. Pri odraslih in mladostnikih, starih
bolniki (stari ≥ 65 let): Odmerka ni treba prilagoditi. Pediatrična
12 let ali več, s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo v
populacija: Varnost in učinkovitost zdravila Repatha® pri
kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje lipidov. Pri odraslih
otrocih do 18. leta starosti nista dokazani za indikaciji
s potrjeno aterosklerotično srčno-žilno boleznijo (miokardni
primarna hiperholesterolemija in mešana dislipidemija.
infarkt, možganska kap ali periferna arterijska bolezen) za
Varnost in učinkovitost zdravila Repatha® pri otrocih do 12.
znižanje srčno-žilnega tveganja z znižanjem koncentracij
leta starosti nista dokazani za indikacijo homozigotna družinska
holesterola LDL, kot dodatek h korekciji drugih dejavnikov
hiperholesterolemija. Način uporabe: Za subkutano injiciranje v
tveganja (1) v kombinaciji z največjim toleriranim odmerkom
trebuh, stegno ali nadlaket. Zdravila Repatha® se ne sme dajati
statina z drugimi zdravili za zniževanje lipidov ali brez njih,
intravensko ali intramuskularno. Odmerek 140 mg je treba
ali (2) samo ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zniževanje
injicirati z enim napolnjenim injekcijskim peresnikom. Odmerek
lipidov pri bolnikih, ki ne prenašajo statinov, ali pri katerih so
420 mg je treba injicirati s tremi napolnjenimi injekcijskimi
statini kontraindicirani. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE:
®
peresniki zapored v 30 minutah. Zdravilo Repatha® je
Pred uvedbo zdravila Repatha je treba izključiti druge
vzroke hiperlipidemije ali mešane dislipidemije (npr. nefrotski
namenjeno za samoinjiciranje, potem ko bolnik opravi ustrezno
sindrom, hipotiroidizem). Primarna hiperholesterolemija in
usposabljanje. Zdravilo Repatha® lahko injicira tudi oseba,
ki se je usposobila za njegovo dajanje. KONTRAINDIKACIJE:
mešana dislipidemija pri odraslih: Priporočeni odmerek zdravila
Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli
Repatha® je 140 mg na vsaka dva tedna ali 420 mg enkrat na
mesec; ta dva odmerka sta klinično enakovredna. Homozigotna
pomožno snov. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI
družinska hiperholesterolemija pri odraslih in mladostnikih,
UKREPI: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (opredeljeno kot
starih 12 let ali več: Priporočeni začetni odmerek je 420 mg
eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) so izkušnje z uporabo zdravila
Repatha® omejene. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je treba
enkrat na mesec. Če ni dosežen klinično pomemben odziv, je
zdravilo Repatha® uporabljati previdno. Pri bolnikih z zmerno
mogoče po 12 tednih zdravljenja pogostnost uporabe povečati
okvaro jeter so ugotovili manjšo celokupno izpostavljenost
na 420 mg enkrat na 2 tedna. Bolniki, zdravljeni z aferezo,

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

evolokumabu, ki lahko zmanjša učinek na znižanje LDLH, Zato je
lahko pri takšnih bolnikih potreben natančen nadzor. Pri bolnikih
s hudo okvaro jeter (Child-Pugh C) je treba zdravilo Repatha®
uporabljati previdno. Pokrovček igle na steklenem napolnjenem
injekcijskem peresniku je izdelan iz suhe naravne gume (derivat
lateksa), ki lahko povzroči alergijske reakcije. To zdravilo vsebuje
manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar pomeni, da je
praktično „brez natrija“. INTERAKCIJE: Če je statin uporabljen
v kombinaciji z zdravilom Repatha®, odmerka statina ni treba
prilagoditi. POVZETEK NEŽELENIH UČINKOV: Pogosti (≥ 1/100
do < 1/10): gripa, nazofaringitis, okužba zgornjih dihal,
izpuščaj, navzea, bolečina v hrbtu, artralgija, reakcije na
mestu injiciranja. Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100): urtikarija.
FARMACEVTSKI PODATKI: Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).
Ne zamrzujte. Ko zdravilo Repatha® vzamete iz hladilnika, je
lahko shranjeno na sobni temperaturi (do 25 °C) v originalni
škatli in ga je treba uporabiti v 1 mesecu. NAČIN IN REŽIM
PREDPISOVANJA TER IZDAJE ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja
zdravila je le na recept – Rp. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET:
Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda,
Nizozemska. Dodatna pojasnila lahko dobite v lokalni pisarni:
Amgen zdravila d.o.o., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana.
DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: Maj 2018. DATUM PRIPRAVE
INFORMACIJE: Marec 2019. Podrobne informacije o zdravilu
so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu.
LITERATURA: 1. European Medicines Agency. Dosegljivo na:
https://tinyurl.com/ybwgumc8. Zadnjič dostopano: Junij 2018.
2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Repatha® (evolokumab),
2018.

NOVI ODMEREK
NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU

Z dnem 29. oktobra 2018 je ZZZS* razvrstil
zdravilo Brilique (ticagrelor) 60 mg filmsko
obložene tablete na vmesno listo zdravil (V*)
z naslednjo omejitvijo predpisovanja:
Le za neprekinjeno nadaljevalno zdravljenje po
12 mesecih dvojne antiagregacijske terapije pri izbranih
bolnikih po akutnem koronarnem sindromu z zvečanim
tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka
in malim tveganjem za krvavitev, po dokumentirani
presoji v skladu s smernicami, do nastopa zadržkov ali
neželenih učinkov, najdlje pa za obdobje 3 let. 1

Brilique 60 mg** je EDINI ZAVIRALEC P2Y12, ki ima indikacijo za podaljšano zdravljenje
bolnikov z anamnezo srčnega infarkta in velikim tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka.2
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
BRILIQUE (TICAGRELOR) 60 mg filmsko obložene tablete / BRILIQUE (TICAGRELOR) 90 mg filmsko obložene tablete / BRILIQUE (TICAGRELOR) 90 mg orodisperzibilne tablete
trointestinalne krvavitve); bolniki, sočasno zdravljeni z zdravili, ki lahko povečajo tveganje
krvavitev (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), peroralni antikoagulanti in/ali
fibrinolitiki) v 24 urah od uporabe ticagrelorja. Transfuzija trombocitov pri zdravih prostovoljcih ni odpravila antiagregacijskega učinka ticagrelorja in ni verjetno, da bi klinično
koristila bolnikom s krvavitvijo. Operacija: Bolnikom je treba naročiti, da morajo pred
načrtovanjem kakršnekoli operacije in preden vzamejo katerokoli novo zdravilo, zdravniku
ali zobozdravniku povedati, da jemljejo ticagrelor Če ima bolnik predvideno elektivno
operacijo in antiagregacijski učinek ni zaželen, je treba uporabo ticagrelor prekiniti 5 dni
pred operacijo. Bolniki s predhodno možgansko kapjo: Bolniki z AKS in predhodno ishemično možgansko kapjo lahko prejemajo zdravljenje s ticagrelorjem do 12 mesecev
(študija PLATO). Okvara jeter: Izkušenj s ticagrelorjem pri bolnikih z zmerno okvaro jeter
je malo, zato je pri teh bolnikih potrebna previdnost. Bolniki s tveganjem bradikardnih
dogodkov: Ticagrelor je treba uporabljati previdno pri bolnikih s tveganjem bradikardnih
dogodkov. Poleg tega je potrebna previdnost, če je ticagrelor uporabljen skupaj z zdravili,
ki povzročajo bradikardijo. Dispneja: Dispneja je po navadi blaga do zmerna in pogosto
mine, ne da bi bilo treba zdravljenje prekiniti. Ticagrelor je treba previdno uporabljati pri
bolnikih z astmo in/ali KOPB. Zvišanje kreatinina: Med zdravljenjem s ticagrelorjem se
koncentracija kreatinina lahko poveča. Delovanje ledvic je treba bolnikom z AKS preveriti
po enem mesecu, pozneje pa v skladu z medicinsko prakso. Posebno pozornost je treba
nameniti bolnikom, starim ≥ 75 let, bolnikom z zmerno/hudo okvaro ledvic in tistim,
ki sočasno prejemajo zaviralce receptorjev angiotenzina. Zvišanje sečne kisline: Pri
bolnikih z anamnezo hiperurikemije ali uričnega artritisa je treba ticagrelor uporabljati
previdno. Iz previdnosti zato ticagrelorja ni priporočljivo uporabljati pri bolnikih z urično
nefropatijo. Drugo: Sočasna uporaba ticagrelorja in visokega vzdrževalnega odmerka ASA
(> 300 mg) ni priporočljiva. Prezgodnje prenehanje uporabe kateregakoli antiagregacijskega zdravila, tudi zdravila Brilique, lahko poveča tveganje kardiovaskularne smrti ali
miokardnega infarkta zaradi njihove osnovne bolezni. Zato se je treba izogniti prezgodnjemu prenehanju zdravljenja.
Medsebojno delovanje zdravil: Ticagrelor je v prvi vrsti substrat CYP3A4 in blago
zavira CYP3A4. Ticagrelor je tudi substrat P- glikoproteina (P-gp) in šibek zaviralec P-gp
in lahko poveča izpostavljenost substratom P-gp. Sočasna uporaba močnih zaviralcev
CYP3A4 s ticagrelorjem je kontraindicirana. Diltiazem in drugi zmerni zaviralci CYP3A4
(npr. amprenavir, aprepitant, eritromicin in flukonazol) se lahko uporabljajo hkrati s ticagrelorjem. Sočasna uporaba ticagrelorja in rifampicina ali ostalih induktorjev CYP3A4
(npr. fenitoina, karbamazepina in fenobarbitala) lahko zmanjša izpostavljenost ticagrelorju in njegovo učinkovitost, zato njihova sočasna uporaba s ticagrelorjem ni priporočljiva.
Po vsakodnevnem zaužitju večjih količin grenivkinega soka (3x200 ml) je bilo opaženo
2-kratno povečanje izpostavljenosti ticagrelorju. Za večino bolnikov ni pričakovati, da
bi bila ta stopnja povečane izpostavljenosti klinično pomembna. Pri bolnikih z AKS, ki
so prejemali morfin, so opažali zapoznelo in zmanjšano izpostavljenost peroralnim zaviralcem P2Y12, vključno s ticagrelorjem in njegovimi aktivnimi presnovki (35-odstotno
zmanjšanje izpostavljenosti ticagrelorju). To medsebojno delovanje je morda posledica
zmanjšane motilitete prebavil in velja tudi za druge opioide. Klinični pomen tega ni znan,
a podatki kažejo na možnost manjše učinkovitosti ticagrelorja pri bolnikih, ki sočasno
prejemajo ticagrelor in morfin. Pri tistih bolnikih z AKS, pri katerih se uporabi morfina ni
mogoče izogniti, hitro zavrtje P2Y12 pa je ključnega pomena, pride v poštev parenteralna
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Samo za strokovno javnost.
Datum priprave informacije: marec 2019.

uporaba zaviralca P2Y12. Če so klinično indicirana zdravila, ki vplivajo na hemostazo, jih
je treba v kombinaciji s ticagrelorjem uporabljati previdno. Sočasna uporaba ticagrelorja z
odmerki simvastatina ali lovastatina, večjimi od 40 mg, ni priporočljiva. Sočasna uporaba
ticagrelorja in substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom (tj. cisaprida ali alkaloidov ergot) ni priporočljiva, ker ticagrelor lahko poveča izpostavljenost tem zdravilom.
Med sočasno uporabo ticagrelorja in zdravil, ki so odvisna od P-gp in imajo ozek terapevtski indeks (kakršno je digoksin), je priporočljiv ustrezen klinični in/ali laboratorijski
nadzor. Ticagrelor ni vplival na koncentracijo ciklosporina v krvi, se je pa ob sočasni
uporabi povečala izpostavljenost ticagrelorju, zato mora biti sočasno zdravljenje previdno.
Vpliv ticagrelorja na druge substrate P-gp ni raziskan. Ticagrelor ne zavira CYP2C9 in
tako ni verjetno, da bi spremenil presnovo drugih zdravil, npr. varfarina in tolbutamida,
s CYP2C9. Med sočasno uporabo levonorgestrela in etinilestradiola s ticagrelorjem ni
pričakovati klinično pomembnega vpliva na učinkovitost peroralnih kontraceptivov.
Zaradi pojavljanja ventrikularnih pavz in bradikardije, ki so večinoma asimptomatske,
je previdnost potrebna pri uporabi ticagrelorja sočasno z zdravili, za katera je znano,
da povzročajo bradikardijo. Zaradi poročil o kožnih krvavitvenih motnjah med uporabo
selektivnih zaviralcev serotonina (npr. paroksetina, sertralina in citaloprama), je pri
sočasni uporabi selektivnih zaviralcev serotonina in ticagrelorja potrebna previdnost, ker
lahko poveča tveganje krvavitev.
Neželeni učinki: Zelo pogosti (≥ 1/10): krvavitve zaradi bolezni krvi, hiperurikemija,
dispneja. Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): protin/protinski artritis, omotica, sinkopa, glavobol, vrtoglavica, hipotenzija, krvavitev v dihalih, gastrointestinalna krvavitev, driska,
navzea, dispepsija, zaprtost, podkožne ali kožne krvavitve, izpuščaj, srbenje, krvavitev v
sečilih, zvišanje kreatinina v krvi, krvavitev po posegu, travmatska krvavitev.
Plodnost, nosečnost in dojenje: Ženske v rodni dobi morajo med zdravljenjem s
ticagrelorjem za preprečitev nosečnosti uporabljati ustrezno kontracepcijsko zaščito. Ticagrelorja ni priporočljivo uporabljati med nosečnostjo. Farmakodinamski in toksikološki
podatki pri živalih kažejo, da se ticagrelor in njegovi aktivni presnovki izločajo v materinem mleku. Tveganja za novorojenčke/dojenčke ni mogoče izključiti. Odločiti se je treba
bodisi za prenehanje dojenja bodisi za prekinitev/prenehanje zdravljenja s ticagrelorjem,
upoštevaje koristi dojenja za otroka in koristi zdravljenja za žensko.
Način izdajanja zdravila: samo na recept
Datum zadnje revizije besedila: 15. november 2018; SI-0484
Imetnik dovoljenja za promet: AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, Švedska.
Dodatne informacije so na voljo pri: AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 55, 1000 Ljubljana, telefon: 01/51 35 600.
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti
zdravila.
Reference:
1. ZZZS, Spremembe list zdravil; Sprememba liste zdravil, 11.10.2018; http://www.zzzs.si/zzzs/
info/egradiva.nsf/o/16E523713FBCF5DEC12579F7003BABF6
2. Bonaca MP et al. New Engl J Med. 2015. 372: 1791-800
*ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

RAZLIKA, KI SE OPAZI

** v kombinaciji z acetilsalicilno kislino

SI - 0551

Sestava: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 60 mg ali 90 mg ticagrelorja. Ena
orodisperzibilna tableta vsebuje 90 mg ticagrelorja.
Indikacije: Zdravilo Brilique je sočasno z acetilsalicilno kislino (ASA) indicirano za
preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnimi koronarnimi
sindromi (AKS) ali anamnezo miokardnega infarkta in velikim tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka.
Odmerjanje: Bolniki, ki jemljejo zdravilo Brilique, morajo vsak dan vzeti tudi majhen
vzdrževalni odmerek ASA (75-150 mg), če ta ni izrecno kontraindicirana.
Akutni koronarni sindromi
Zdravljenje z zdravilom Brilique je treba začeti z enim 180 mg polnilnim odmerkom (dve
tableti po 90 mg) in ga nadaljevati z 90 mg dvakrat na dan. Zdravljenje z zdravilom
Brilique 90 mg dvakrat na dan je pri bolnikih z AKS priporočljivo nadaljevati 12 mesecev,
razen če je prenehanje z zdravljenjem klinično indicirano.
Anamneza miokardnega infarkta
60 mg zdravila Brilique dvakrat na dan je priporočen odmerek, če je potrebno podaljšano zdravljenje pri bolnikih, ki imajo anamnezo miokardnega infarkta vsaj eno leto in
veliko tveganje za aterotrombotične dogodke. Zdravljenje se lahko pri bolnikih z ASA in
velikim tveganjem za aterotrombotične dogodke začne brez prekinitve kot nadaljevalno
zdravljenje po začetnem enoletnem zdravljenju z 90 mg zdravila Brilique ali drugim zaviralcem receptorjev adenozindifosfata (ADP). Zdravljenje se lahko začne tudi do 2 leti po
miokardnem infarktu ali v enem letu po prenehanju predhodnega zdravljenja z zaviralcem
receptorjev ADP. Podatkov o učinkovitosti in varnosti ticagrelorja po več kot 3 letih podaljšanega zdravljenja je malo. Če je potreben prehod, je treba prvi odmerek zdravila Brilique
dati 24 ur po zadnjem odmerku drugega antiagregacijskega zdravila.
Način uporabe: Za peroralno uporabo. Zdravilo Brilique se lahko jemlje s hrano ali brez
nje. Filmsko obložene tablete: Bolniki, ki tablete/tablet ne morejo pogoltniti cele/celih,
lahko tablete zdrobijo v droben prašek, ki ga zmešajo s pol kozarca vode in takoj popijejo.
Kozarec morajo nato splakniti z dodatnega pol kozarca vode in to vodo popiti. Tako pripravljeno mešanico se lahko daje tudi po nazogastrični sondi (CH8 ali več). Pomembno
je, da se nazogastrično sondo po dajanju mešanice spere z vodo. Orodisperzibilne tablete
je mogoče uporabiti kot alternativo za filmsko obložene tablete zdravila Brilique jakosti
90 mg pri bolnikih, ki imajo težave z zaužitjem celih tablet ali ki dajejo prednost orodisperzibilnim tabletam. Bolnik mora tableto položiti na jezik, kjer se v slini hitro raztopi.
Tableto je mogoče vzeti z vodo ali brez nje. Tableto je mogoče tudi raztopiti v vodi in jo dati
po nazogastrični sondi (CH8 ali več). Pomembno je, da se nazogastrično sondo po dajanju
mešanice spere z vodo. 60 mg orodisperzibilne tablete ni na voljo.
Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katerokoli pomožno snov, aktivna
patološka krvavitev, anamneza intrakranialne krvavitve, huda okvara jeter, sočasna uporaba ticagrelorja z močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. s ketokonazolom, klaritromicinom,
nefazadonom, ritonavirjem ali atazanavirjem), ker lahko bistveno poveča izpostavljenost
ticagrelorju.
Opozorila in previdnostni ukrepi: Tveganje za krvavitve: Uporabo ticagrelorja je treba
pri bolnikih z večjim tveganjem krvavitev pretehtati v primerjavi s koristmi preprečevanja
aterotrombotičnih dogodkov. Če je ticagrelor klinično indiciran, ga je treba previdno
uporabljati v naslednjih skupinah bolnikov: bolniki, nagnjeni h krvavitvam (npr. zaradi
nedavne poškodbe, nedavne operacije, koagulacijskih motenj, aktivne ali nedavne gas-
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Učinkovitost
& varnost
& 10 let kliničnih izkušenj1, 2
& 2 novi indikaciji
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GVT

PE
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PAB

Več kot 45 milijonov
bolnikov zdravljenih
po vsem svetu2, 3

AF – preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in
enim ali več dejavniki tveganja;
GVT – zdravljenje globoke venske tromboze in preprečevanje ponovne PE/GVT;
PE – zdravljenje pljučne embolije in preprečevanje ponovne PE/GVT;
OP – preprečevanje venske trombembolije pri odraslih bolnikih po načrtovani zamenjavi kolka ali kolena;
AKS – akutni koronarni sindrom sekundarna preventiva;
KB – preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih s koronarno boleznijo;
PAB – preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih s simptomatsko periferno arterijsko boleznijo. 2
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
Xarelto 10mg / 15mg / 20mg filmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila!
▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 10mg/15mg/20mg rivaroksabana. Pomožne snovi: Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, premreženi
natrijev karmelozat, laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat. Filmska obloga: makrogol 3350, titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172).
TERAPEVTSKE INDIKACIJE: 10mg: • Preprečevanje venske trombembolije (VTE) pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena. Zdravljenje globoke venske
tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. 15mg/20mg: • Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z
nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in enim ali več dejavniki tveganja, kot so kongestivno srčno popuščanje, hipertenzija, starost ≥ 75 let, sladkorna bolezen, predhodna možganska kap ali
prehodni ishemični napad. • Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. Posebne skupine bolnikov: • samo za
15/20mg: za bolnike z zmerno ali hudo okvaro ledvic veljajo posebna priporočila za odmerjanje. Ta priporočila veljajo tudi za bolnike z GVT in PE, pri katerih je ocenjeno tveganje za
krvavitve večje od tveganja za ponovno GVT in PE. • Zdravilo Xarelto se lahko uvede ali z zdravljenjem nadaljuje pri bolnikih, pri katerih je potrebna kardioverzija. • Bolniki z nevalvularno
atrijsko ﬁbrilacijo, pri katerih je bila narejena perkutana koronarna intervencija (PCI - Percutaneous Coronary Intervention) z vstavitvijo žilne opornice: pri bolnikih z nevalvularno atrijsko
ﬁbrilacijo, ki potrebujejo peroralno antikoagulacijsko zdravljenje, in pri katerih je bila narejena perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo žilne opornice, so izkušnje o uporabi
zmanjšanega odmerka zdravila Xarelto 15 mg enkrat na dan (ali zdravila Xarelto 10 mg enkrat na dan pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic [očistek kreatinina 30 - 49 ml/min]) skupaj z
zaviralcem P2Y12 do 12 mesecev omejene. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Preprečevanje venske trombembolije pri odraslih bolnikih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali
kolena: Priporočeni odmerek je 10 mg rivaroksabana peroralno enkrat na dan. Prvi odmerek naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po kirurškem posegu, če je zagotovljena ustrezna hemostaza.
Po velikem kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita. Po velikem kirurškem posegu na kolenu se priporoča 2 tedenska zaščita. Preprečevanje možganske kapi in
sistemske embolije: Priporočeni odmerek je 20 mg enkrat na dan, kar je tudi priporočeni največji odmerek. Zdravljenje GVT in preprečevanje ponovne GVT in PE: Priporočeni odmerek za
začetno zdravljenje akutne GVT ali PE je prve tri tedne 15 mg dvakrat na dan, nato pa 20 mg enkrat na dan kot nadaljevanje zdravljenja in preprečevanje ponovne GVT in PE. Bolniki z
načrtovano kardioverzijo: Pri bolnikih s kardioverzijo, vodeno s transezofagealnim ehokardiogramom (TEE), ki predhodno niso bili zdravljeni z antikoagulanti, je treba zdravljenje z
zdravilom Xarelto začeti najmanj 4 ure pred kardioverzijo za zagotovitev ustrezne antikoagulacije. Pri vseh bolnikih je treba pred kardioverzijo pridobiti potrditev, da je bolnik jemal zdravilo
Xarelto tako, kot je predpisano. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; klinično pomembna aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z
visokim tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulacijskim zdravilom npr. nefrakcioniranim heparinom, nizkomolekularnimi heparini
(enoksaparinom, dalteparinom in drugimi), derivati heparina (fondaparinuksom in drugimi), peroralnimi antikoagulanti (varfarinom, apiksabanom, dabigatranom in drugimi) razen v
primerih zamenjave zdravljenja z ali na rivaroksaban ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali
arterijskega katetra; bolezen jeter, ter hkrati motnje koagulacije in klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child – Pugh B in C; nosečnost in dojenje.
POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Ves čas zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. Zdravljenje
z zdravilom Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. S starostjo se tveganje za krvavitve lahko poveča. Zdravljenje z rivaroksabanom je treba prekiniti ob prvem pojavu
hudega kožnega izpuščaja (tj. obsežen, intenziven in/ali mehurjast izpuščaj) ali katerega koli znaka probčutljivosti, ki se pojavi hkrati s spremembami na sluznicah. Uporaba zdravila
Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min); pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi močne zaviralce CYP3A4 in P-gp, t.j. azolne antimikotike
za sistemsko zdravljenje ali zaviralce proteaz HIV, pri bolnikih, kjer je tveganje za krvavitve povečano, se je treba izogibati sočasni uporabi močnih induktorjev CYP3A4, razen če se bolnika
skrbno spremlja glede znakov in simptomov tromboze. Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila Xarelto ne priporoča: pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let; pri bolnikih, sočasno
zdravljenih z dronedaronom; pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ali pri bolnikih s pljučno embolijo, ki so hemodinamsko nestabilni ali so morda na trombolizi ali pljučni
embolektomiji. Previdna uporaba zdravila Xarelto: Pri stanjih bolnikov, kjer obstaja povečano tveganje za krvavitve. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 – 29 ml/min)
in zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina 30 – 49 ml/min), ki sočasno uporabljajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo
zdravila, ki vplivajo na hemostazo; pri nevraksialni anesteziji ali spinalni/epiduralni punkciji. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o
ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji praksi med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti
rivaroksabana izmeri s kalibriranim kvantitativnim merjenjem aktivnosti anti-Xa. Zdravilo Xarelto vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI: Pogosti: anemija, omotica, glavobol, krvavitev v
očesu, hipotenzija, hematom, epistaksa, hemoptiza, krvavitev iz dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, povečane
vrednosti transaminaz, srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu (menoragijo so opazili zelo pogosto pri ženskah <55 let pri
zdravljenju GVT, PE ali preprečevanju ponovne GVT ali PE), okvara ledvic, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna oslabelost in pomanjkanje energije, krvavitev po posegu,
kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitoza, trombocitopenija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis, angioedem in alergijski edem, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa,
tahikardija, suha usta, okvara jeter, povečane vrednosti bilirubina, povečane vrednosti alkalne fosfataze v krviA, povečane vrednosti GGTA, urtikarija, hemartroza, slabo počutje, povečane
vrednosti: LDH, lipaze, amilaze. Redki: zlatenica, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, holestaza, hepatitis (vključno s hepatocelularno poškodbo), krvavitve v mišicah, lokaliziran
edem, vaskularna pseudoanevrizma. Zelo redki: anaﬁlaktične reakcije vključno z anaﬁlaktičnim šokom, Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza, sindrom DRESS.
Neznana pogostnost: utesnitveni sindrom ali akutna odpoved ledvic po krvavitvi. Način izdajanja zdravila: Izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bayer AG,
51368 Leverkusen, Germany Za nadaljnje informacije o zdravilu Xarelto, se lahko obrnete na: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana Verzija: EU/9 (08/2018)
Xarelto 2,5 mg ﬁlmsko obložene tablete
Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten povzetek značilnosti zdravila.
▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: Ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg rivaroksabana. Pomožne snovi: mikrokristalna celuloza, premreženi natrijev karmelozat,
laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat, makrogol 3350, hipromeloza, titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172). TERAPEVTSKA
INDIKACIJA: Zdravilo Xarelto, ki se jemlje sočasno samo z acetilsalicilno kislino ali z acetilsalicilno kislino in klopidogrelom ali tiklopidinom, je indicirano za preprečevanje
aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih po akutnem koronarnem sindromu (AKS) s povišanimi vrednostmi srčnih biokemičnih označevalcev. Zdravilo Xarelto, ki se jemlje
sočasno z acetilsalicilno kislino, je indicirano za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih s koronarno boleznijo (KB) ali simptomatsko periferno arterijsko
boleznijo (PAB) z velikim tveganjem za ishemične dogodke. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov; klinično pomembna
aktivna krvavitev; poškodbe ali stanja z visokim tveganjem za velike krvavitve; sočasno zdravljenje s katerim koli drugim antikoagulacijskim zdravilom, razen v primerih zamenjave
zdravljenja na ali z rivaroksabana ali kadar se nefrakcionirani heparini uporabljajo v odmerkih, ki so potrebni za vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega
katetra; sočasno zdravljenje AKS z antitrombotiki pri bolnikih s predhodno možgansko kapjo ali prehodnim ishemičnim napadom (TIA); sočasno zdravljenje KB/PAB z acetilsalicilno
kislino pri bolnikih, ki so v zadnjem mesecu doživeli hemoragično ali lakunarno možgansko kap ali katero koli drugo možgansko kap; bolezen jeter ter hkrati motnje koagulacije in
klinično pomembno tveganje za krvavitve, vključno z jetrno cirozo razreda Child-Pugh B in C; nosečnost in dojenje. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Ves čas
zdravljenja se priporoča klinično spremljanje v skladu s smernicami vodenja antikoagulacijskega zdravljenja. S starostjo se tveganje za krvavitve lahko poveča. Zdravljenje z zdravilom
Xarelto je treba prenehati, če se pojavijo hude krvavitve. Zdravljenje z rivaroksabanom je treba prekiniti ob prvem pojavu hudega kožnega izpuščaja (tj. obsežen, intenziven in/ali
mehurjast izpuščaj) ali katerega koli znaka probčutljivosti, ki se pojavi hkrati s spremembami na sluznicah. Uporaba zdravila Xarelto se ne priporoča: pri bolnikih s hudo okvaro
ledvic (očistek kreatinina < 15 ml/min), pri bolnikih, ki sočasno jemljejo tudi močne zaviralce CYP3A4 in P-gp, t.j. azolne antimikotike za sistemsko zdravljenje ali zaviralce proteaz
HIV, pri bolnikih, kjer je tveganje za krvavitve povečano, treba se je izogibati sočasni uporabi močnih induktorjev CYP3A4, razen če se bolnika skrbno spremlja glede znakov in
simptomov tromboze. Zaradi malo podatkov se uporaba zdravila Xarelto ne priporoča: v kombinaciji z drugimi antitrombotiki kot ASK in klopidogrel/tiklopidin, pri mlajših od 18 let,
pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo z dronedaronom. Zdravljenja z zdravilom Xarelto se pri bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami ne priporoča. Previdna uporaba zdravila Xarelto:
pri stanjih s povečanim tveganjem za krvavitve, pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina 15 - 29 ml/min), pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina 30 49 ml/min) ali pri bolnikih z okvaro ledvic, ki sočasno prejemajo druga zdravila, ki povečajo plazemsko koncentracijo rivaroksabana; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki
vplivajo na hemostazo; pri bolnikih > 75 let ali z nižjo telesno maso med nevraksialno (spinalno/epiduralno) anestezijo ali spinalno/epiduralno punkcijo. Bolniki, ki se zdravijo z
zdravilom Xarelto in acetilsalicilno kislino ali zdravilom Xarelto in acetilsalicilno kislino in klopidogrelom/tiklopidinom, sočasno prejemajo NSAID samo, če koristi pretehtajo možna
tveganja za krvavitve. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za pojav razjed v prebavilih, je treba razmisliti tudi o ustreznem proﬁlaktičnem zdravljenju. V vsakdanji klinični praksi
med zdravljenjem z rivaroksabanom ni potrebno spremljanje kazalcev koagulacije. Če je klinično indicirano, se lahko vrednosti rivaroksabana določi s kalibriranim kvantitativnim
merjenjem aktivnosti anti-FXa. Xarelto ﬁlmsko obložena tableta vsebuje laktozo. NEŽELENI UČINKI: Pogosti: anemija, omotica, glavobol, krvavitev v očesu, hipotenzija, hematom,
epistaksa, hemoptiza, krvavitve v dlesni, krvavitve v prebavilih, bolečine v prebavilih in trebuhu, dispepsija, navzea, zaprtje, driska, bruhanje, povečane vrednosti transaminaz,
srbenje, osip, ekhimoza, krvavitve v koži in podkožju, bolečine v udih, krvavitve v urogenitalnem traktu, okvara ledvic, zvišana telesna temperatura, periferni edem, splošna
oslabelost in pomanjkanje energije, krvavitev po posegu, kontuzija, sekrecija iz rane. Občasni: trombocitoza, trombocitopenija, alergijska reakcija, alergijski dermatitis,
angioedem in alergijski edem, cerebralna in intrakranialna krvavitev, sinkopa, tahikardija, suha usta, moteno delovanje jeter, urtikarija, hemartroza, slabo počutje,
povečane vrednosti: bilirubina, alkalne fosfataze in GGT v krvi, LDH, lipaze, amilaze. Redki: zlatenica, povečane vrednosti konjugiranega bilirubina, holestaza,
hepatitis (vključno s hepatocelularno poškodbo), krvavitve v mišicah, lokaliziran edem, vaskularna pseudoanevrizma (opazili občasno pri preprečevanju
aterotrombotičnih dogodkov pri bolnikih po AKS po perkutanem koronarnem posegu). Zelo redki: anaﬁlaktične reakcije vključno z anaﬁlaktičnim
šokom, Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza, sindrom DRESS. Neznana pogostnost: utesnitveni sindrom, sekundarna
akutna odpoved ledvic po krvavitvi. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA: Izdaja zdravila je le na recept. IMETNIK DOVOLJENJA ZA
PROMET: Bayer Pharma AG, 51368 Leverkusen, Germany Za nadaljnje informacije o zdravilu Xarelto se lahko obrnete na:
Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana VERZIJA: EU/8 (07/2018)

Reference: 1. EMA registracija zdravila Xarelto za preprečevanje VTE po načrtovani kirurški zamenjavi kolka in kolena.
2. Xarelto® (rivaroksaban). Povzetek glavnih značilnosti zdravila. 3. IMS podatki 06/18.

Samo za strokovno javnost.
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SKRAJŠAN SPC
PRADAXA® 150 mg trde kapsule
Sestava: ena trda kapsula vsebuje 150 mg dabigatran eteksilata (v obliki mesilata). Terapevtske indikacije: 1. Preprečevanje možganske kapi in sistemske
embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko fibrilacijo (NVAF) in enim ali več izmed dejavnikov tveganja, kot so prejšnja možganska kap ali prehodni
ishemični napad (TIA), starost ≥ 75 let, srčno popuščanje (stopnja ≥ II po razvrstitvi Newyorške zveze za srce (NYHA), sladkorna bolezen, hipertenzija. (SPAF).
2. Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne embolije (PE) ter preprečevanje ponovitve GVT in PE pri odraslih (GVT/PE). Odmerjanje in način
uporabe: SPAF: 300 mg Pradaxe (1 kapsula po 150 mg, 2×/dan). GVT/PE: 300 mg Pradaxe (1 kapsula po 150 mg, 2×/dan), po zdravljenju s parenteralnim
antikoagulantom, ki naj traja najmanj 5 dni. Priporočeno zmanjšanje odmerka: bolniki, stari ≥ 80 let in bolniki, ki sočasno prejemajo verapamil: dnevni
odmerek Pradaxe po 220 mg (1 kapsula po 110 mg, 2×/dan). Razmisliti o zmanjšanju odmerka: bolniki, stari od 75 do 80 let, bolniki z zmerno ledvično
okvaro, bolniki z gastritisom, ezofagitisom ali gastroezofagealnim refluksom in drugi bolniki s povečanim tveganjem krvavitve: dnevni odmerek Pradaxe po
300 mg ali 220 mg je treba izbrati glede na individualno oceno tveganja trombembolije in tveganja krvavitve. Ob neprenašanju Pradaxe je potreben nemuden
posvet z zdravnikom, ki bo zdravilo zamenjal s sprejemljivim alternativnim zdravljenjem za SPAF ali GVT/PE. Ocena ledvičnega delovanja: pri vseh bolnikih
in zlasti starejših (> 75 let), je treba na podlagi izračuna CrCl oceniti ledvično delovanje pred začetkom zdravljenja s Pradaxo, da bi lahko izključili bolnike s hudo
ledvično okvaro. Ocena je potrebna pri sumu poslabšanja med zdravljenjem (na primer pri hipovolemiji, dehidraciji in v primeru sočasne uporabe nekaterih
zdravil). Pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro in starejših od 75 let ga je potrebno oceniti najmanj 1× letno ali po potrebi pogosteje v nekaterih kliničnih
razmerah, v katerih bi se lahko zmanjšalo ali poslabšalo. Oceniti ga je treba po Cockcroft-Gaultovi metodi. Trajanje uporabe: SPAF: zdravljenje je treba
nadaljevati dolgoročno. GVT/PE: trajanje zdravljenja je treba po skrbni presoji med koristijo zdravljenja in tveganjem krvavitve individualno prilagoditi. Kratkotrajno
zdravljenje mora temeljiti na prehodnih dejavnikih tveganja (kot so nedavna operacija, poškodba, imobilizacija), dolgotrajnejše pa na trajnih dejavnikih tveganja
ali idiopatični GVT ali PE. Izpuščeni odmerek: pozabljen odmerek je treba vzeti do 6 ur pred naslednjim, če pa manjka do naslednjega rednega 6 ur ali
manj, ga je treba izpustiti. Pradaxa se ne sme prenehati jemati brez posveta z zdravnikom, posebej, če se razvijejo simptomi v prebavilih, kot je dispepsija.
Zamenjava Pradaxe s parenteralnim antikoagulantom: priporočljivo je počakati 12 ur po zadnjem odmerku. Zamenjava parenteralnega antikoagulanta s
Pradaxo: parenteralni antikoagulant je treba ukiniti in uvesti Pradaxo 0 do 2 uri pred naslednjim rednim odmerkom alternativnega zdravila ali ob njegovi ukinitvi,
če ga bolnik prejema neprekinjeno (npr. NFH). Prehod s Pradaxe na antagoniste vitamina K: pri CrCl ≥ 50 ml/min je zdravljenje z antagonistom vitamina K
treba začeti 3 dni pred ukinitvijo Pradaxe, pri CrCl ≥ 30 < 50 ml/min pa 2 dni pred ukinitvijo. Pradaxa lahko vpliva na INR, zato bi bil učinek antagonista
vitamina K z INR meritvijo merodajen šele 2 dni po ukinitvi Pradaxe; do tedaj je treba vrednosti INR previdno interpretirati. Prehod z antagonistov vitamina K
na Pradaxo: antagoniste vitamina K je treba ukiniti, Pradaxo pa lahko uvedemo, kakor hitro je INR < 2,0. Bolniki lahko med kardioverzijo (SPAF) nadaljujejo
jemanje Pradaxe. Katetrska ablacija zaradi atrijske fibrilacije (SPAF) je mogoča pri bolnikih, ki jemljejo Pradaxo 150 mg 2×/dan; zdravljenja ni potrebno prekinjati.
Perkutana koronarna intervencija (PKI) z vstavitvijo žilne opornice (SPAF): bolniki z nevalvularno atrijsko fibrilacijo, ki so imeli PKI z vstavitvijo žilne opornice,
se lahko zdravijo s Pradaxo v kombinaciji z antitrombotiki, ko je dosežena hemostaza. Bolnike s povečanim tveganjem za krvavitve je treba natančno spremljati.
O prilagoditvi odmerka se odloči zdravnik na podlagi ocene med možno koristjo in tveganjem. Pri odkrivanju bolnikov s povečanim tveganjem krvavitve zaradi
povečane izpostavljenosti dabigatranu je lahko v pomoč koagulacijski test. Če je izpostavljenost povečana, je zanje priporočeni zmanjšani odmerek 220 mg
(1 kapsula po 110 mg 2×/dan). Če se pojavi klinično pomembna krvavitev, je treba zdravljenje prekiniti. Pri bolnikih z gastritisom, ezofagitisom ali
gastroezofagealnim refluksom je treba zaradi povečanega tveganja velike krvavitve v prebavilih presoditi o zmanjšanju odmerka. Ledvična okvara; pri hudi
ledvični okvari je Pradaxa kontraindicirana, pri blagi prilagajanje odmerka ni potrebno, pri zmerni pa je priporočeno 300 mg (1 kapsula po 150 mg 2×/dan).
Pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitve je treba presoditi o zmanjšanju odmerka Pradaxe na 220 mg (1 kapsula po 110 mg 2×/dan). Za bolnike z ledvično
okvaro priporočajo natančen klinični nadzor. Sočasna uporaba Pradaxe z blagimi do zmernimi zaviralci P-gp; pri amiodaronu ali kinidinu odmerka ni treba
prilagoditi, pri verapamil je priporočeno zmanjšanje odmerkov (treba je jemati Pradaxo in verapamil hkrati). Telesna masa in spol: odmerka ni potrebno
prilagajati, toda pri bolnikih s telesno maso < 50 kg je priporočeno natančno klinično spremljanje. Za pediatrično populacijo uporaba zdravila Pradaxa pri
indikaciji SPAF ni relevantna, pri indikaciji za GVT/PE varnost in učinkovitost Pradaxe pri otrocih (od rojstva do 18 let) še nista raziskani. Način uporabe;
kapsule je možno jemati z ali brez hrane. Potrebno jih je pogoltniti cele s kozarcem vode, da se olajša prehod v želodec. Kapsul bolniki ne smejo odpirati,
ker se lahko poveča nevarnost krvavitve. Kontraindikacije: preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, bolniki s hudo ledvično okvaro
(CrCl < 30 ml/min), aktivna, klinično pomembna krvavitev; poškodba ali bolezensko stanje, ki se smatra kot večji dejavnik tveganja za velike krvavitve
(obstoječa ali nedavna razjeda v prebavilih, maligne novotvorbe, pri katerih je velika verjetnost krvavitve; nedavna poškodba možganov ali hrbtenice, nedavna
operacija na možganih, hrbtenici ali očeh; nedavna intrakranialna krvavitev, znane varice požiralnika ali sum nanje, arteriovenske malformacije, žilne anevrizme
ali večje intraspinalne ali intracerebralne žilne nepravilnosti); sočasno zdravljenje s katerim koli drugim antikoagulantom (npr. NFH, nizkomolekularnimi
heparini (enoksaparin, dalteparin itd.), derivati heparina (fondaparinuks itd.), oralnimi anitkoagulanti (varfarin, rivaroksabana, apiksaban itd), razen v določenih
primerih (ti so zamenjava antikoagulatne terapije, kadar je NFH apliciran v odmerkih, potrebnih za vzdrževanje odprtega centralnega venskega ali arterijskega
katetra, ali kadar je NFH apliciran med katetrsko ablacijo zaradi atrijske fibrilacije); jetrna okvara ali jetrna bolezen, ki bi predvidoma lahko vplivala na preživetje;
sočasno zdravljenje z naslednjimi močnimi zaviralci P-gp (sistemskim ketokonazolom, ciklosporini, itrakonazolom in dronedaronom), umetne srčne zaklopke,
ki zahtevajo antikoagulantno zdravljenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: previdnost je potrebna pri: stanja s povečanim tveganjem krvavitve
(starejši ≥ 75 let), zmerna ledvična okvara, močni zaviralci P-gp, sočasno jemanje blagih do zmernih zaviralcev P-gp, majhna telesna masa, sočasno
zdravljenje z zaviralci agregacije trombocitov (ASK, klopidogrel), NSAR, SSRI, SNRI ali drugimi zdravili, ki lahko povzročijo motnje hemostaze; prirojene ali
pridobljene motnje strjevanja krvi, trombocitopenija ali okvare delovanja trombocitov, nedavna biopsija, večja poškodba, bakterijski endokarditis, ezofagitis,
gastritis ali gastroezofagealni refluks, uporaba fibrinolitičnih zdravil za zdravljenje akutne ishemične možganske kapi, kirurški in drugi medicinski posegi (nujna
operacija ali nujni posegi, subakutna operacija ali subakutne intervencije, načrtovana operacija, spinalna anestezija/epiduralna anestezija/lumbalna punkcija,
pooperativno obdobje), bolniki, pri katerih obstaja med operacijo veliko tveganje smrti in ki imajo intrinzične dejavnike tveganja za trombembolične dogodke;
jetrna okvara, interakcije z induktorji P-gp, miokardni infarkt in bolniki z aktivnim rakom. Interakcije: zaviralci P-gp (ketokonazol, dronedaron, itrakonazol,
ciklosporin, takrolimus, verapamil, amiodaron, kinidin, klaritromicin, tikagrelor, posakonazol), induktorji P-gp (rifampicin, šentjanževka, karbamazepin ali
fenitoin), zaviralci proteaze (ritonavir), substrat P-gp (digoksin), antikoagulanti in zaviralci agregacije trombocitov (NFH, NMH, derivati heparina (fondaparinuksa,
desirudina); trombolitiki in antagonisti vitamina K, rivaroksaban, antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran, sulfinpirazon, NSAR,
klopidogrel, ASA, LMWH), SSRI, SNRI, snovi, ki vplivajo na želodčni pH (pantoprazol, ranitidin). Neželeni učinki: SPAF: Pogosti: anemija, epistaksa, krvavitev
iz prebavil, trebušna bolečina, driska, dispepsija, navzea, kožna krvavitev, urogenitalna krvavitev, tudi hematurija. Občasni: znižana raven hemoglobina,
trombocitopenija, preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, znotrajlobanjska krvavitev, hematom, krvavitev, hemoptiza, krvavitev iz zadnjika, krvavitev iz
hemoroidov, razjeda v prebavilih, vključno z ezofagealno razjedo; gastroezofagitis, gastroezofagealna refluksna bolezen, bruhanje, disfagija, nenormalno jetrno
delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečanje ALA¸ povečanje AST. Redki: zmanjšanje hematokrita, anafilaktična reakcija, angioedem,
urtikarija, povečanje jetrnih encimov, hiperbilirubinemija, hemartroza, krvavitev na mestu vboda, na mestu vstavitve katetra, krvavitev pri poškodbi, na mestu
incizije. Neznana pogostnost: bronhospazem. GVT/PE: Pogosti: epistaksa, krvavitev iz prebavil, dispepsija, krvavitev iz zadnjika, kožna krvavitev, urogenitalna
krvavitev, tudi hematurija. Občasni: anemija, preobčutljivost za zdravilo, izpuščaj, pruritus, hematom, krvavitev, hemoptiza, trebušna bolečina, driska, navzea,
krvavitev iz hemoroidov, razjeda v prebavilih, vključno z ezofagealno razjedo; gastroezofagitis, gastroezofagealna refluksna bolezen, bruhanje, nenormalno
jetrno delovanje/nenormalen izvid preiskave jetrnega delovanja, povečanje ALA, AST, jetrnih encimov; hemartroza, krvavitev pri poškodbi. Redki: trombocitopenija,
anafilaktična reakcija, angioedem, urtikarija, znotrajlobanjska krvavitev, disfagija, krvavitev na mestu vboda, na mestu vstavitve katetra, na mestu incizije.
Neznana pogostnost: znižana raven hemoglobina, zmanjšanje hematokrita, bronhospazem, hiperbilirubinemija. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer
Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje: Rp. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 06/2018.
Skrajšan SPC
PRAXBIND 2,5 g/50 ml raztopina za injiciranje/infundiranje
 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
Sestava: 1 viala po 50 ml vsebuje 2,5 g idarucizumaba. Terapevtske indikacije: Zdravilo Praxbind je specifična protiučinkovina za dabigatran in je indicirano
pri odraslih bolnikih, zdravljenih s Pradaxo (dabigatran eteksilat), ko je potrebno hitro izničenje njegovega antikoagulacijskega učinka za nujne operacije/nujne
posege in pri življenjsko nevarnih ali nenadzorovanih krvavitvah. Odmerjanje in način uporabe: priporočeni odmerek Praxbinda je 5 g (2 × 2,5 g/50 ml).
Za ponovno dajanje 5 g odmerka zdravila Praxbind se lahko odločimo v naslednjih primerih: ponovitev klinično pomembne krvavitve skupaj s podaljšanjem
časa strjevanja krvi, ali če bi bila potencialna ponovna krvavitev življenjsko ogrožujoča in je opažen podaljšan čas strjevanja krvi, ali če bolniki ponovno potrebujejo
nujno operacijo/nujni poseg in imajo podaljšan čas strjevanja krvi. Ponovno uvajanje antitrombotične terapije: zdravljenje s Pradaxo lahko ponovno uvedemo
24 ur po dajanju Praxbinda, če je bolnik klinično stabilen in je dosegel ustrezno hemostazo. Po dajanju zdravila Praxbind lahko drugo antitrombotično terapijo
(npr. nizkomolekularni heparin) uvedemo kadarkoli, če je bolnik klinično stabilen in je bila dosežena ustrezna hemostaza. Odsotnost antitrombotične terapije
bolnika izpostavi tveganju za trombozo, povezano z osnovno boleznijo ali stanjem. Bolnikom z ledvično okvaro, s poškodbo jeter ali starim 65 let in več odmerka
ni treba prilagajati. Zdravilo dajemo intravensko v obliki 2 zaporednih infuzij, ki trajata po 5 do 10 minut vsaka, ali kot bolusno injekcijo. Kontraindikacije: jih
ni. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: idarucizumab se specifično veže na dabigatran in izniči njegov antikoagulacijski učinek. Ne izniči učinkov
drugih antikoagulantov. Za izboljšanje sledljivosti bioloških zdravil je treba zabeležiti uporabljeno zdravilo. Tveganje uporabe Praxbinda pri bolnikih z znano
preobčutljivostjo za idarucizumab ali katerokoli pomožno snov je treba skrbno pretehtati glede na možne koristi tovrstnega nujnega zdravljenja. Priporočeni
odmerek Praxbinda vsebuje 4 g sorbitola kot pomožno snov. Pri bolnikih z dedno intoleranco na fruktozo je treba tveganje zdravljenja s Praxbindom pretehtati
glede na možne koristi takega nujnega zdravljenja. Tromboembolični dogodki: izničenje terapije z dabigatranom bolnika izpostavi trombotičnemu tveganju,
povezanemu z osnovno boleznijo. Da bi zmanjšali to tveganje, je treba razmisliti o ponovni antikoagulacijski terapiji takoj, ko je to zdravstveno ustrezno. Zdravilo
povzroča prehodno proteinurijo zaradi fiziološkega odziva na presežek beljakovin v ledvicah po bolusni/kratkotrajni intravenski uporabi idarucizumaba po 5 g.
Prehodna proteinurija ne nakazuje na okvaro ledvic, kar moramo upoštevati pri preiskavah urina. Zdravilo vsebuje 50 mg natrija na odmerek, kar je enakovredno
2,5 % največjega dnevnega vnosa natrija za odrasle osebe, ki ga priporoča SZO, in znaša 2 g. Interakcije: formalnih študij medsebojnega delovanja Praxbinda
z drugimi zdravili niso izvedli. Predklinične raziskave z idarucizumabom niso pokazale medsebojnega delovanja z volumskimi ekspanderji, koncentrati
koagulacijskih faktorjev, kot so koncentrati protrombinskega kompleksa (PCC-ji, npr. 3faktorski in 4faktorski), aktivirani PCCji (aPCCji) in rekombinantni faktor
VIIa; drugimi antikoagulanti (npr. zaviralci trombina razen dabigatrana, zaviralci faktorja Xa, vključno z nizkomolekularnim heparinom, antagonisti vitamina K,
heparinom). Neželeni učinki: neželenih učinkov niso ugotovili. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173,
D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemčija. Način in režim izdaje: H. Za podrobnejše informacije glejte SPC, z dne 08/2018.
V kolikor imate medicinsko vprašanje v povezavi z zdravilom podjetja Boehringer Ingelheim, Podružnica Ljubljana, Vas prosimo, da pokličete na telefonsko
številko 01/5864-000 ali pošljete vaše vprašanje na elektronski naslov: medinfo@boehringer-ingelheim.com.

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče
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VAŠE PREDVIDEVANJE

B O L N I K O VA
PRIHODNOST
PR ADA X A ®
Vedno znova
potrjena varnost 2–14
Zagotovljeno izničenje učinka
prinaša dodatno varnost 1

1. Povzetek značilnosti zdravila Praxbind® 08/2018. 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2009; 361(12): 1139–1151. 3. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2010; 363(19):
1875–1876. 4. Connolly SJ et al. Circulation. 2013; 128(3): 237–243. 5. Deitelzweig S et al. Curr Med Res Opin. 2016; 32(3): 573–582. 6. Graham DJ et al. Circulation.
2015; 131(2): 157–164. 7. Larsen TB et al. Am J Med. 2014; 127(7): 650–656. 8. Larsen TB et al. Am J Med. 2014; 127(4): 329–336. 9. Lauffenburger JC et al. J Am Heart
Assoc. 2015; 4(4): e001798. 10. Lin I et al. Abstract, presented at the ESC Congress 2015, August 29–September 2, London, UK; 2015; 36: P6215. 11. Seeger JD et al.
Thromb Haemost. 2016; Oct 8: 1–13. [Epub ahead of print]. 12. Tepper P et al. Abstract, presented at the ESC Congress 2015; August 29–September 2, London, UK;
2015; 36(339). 13. Villines TC et al. Thromb Haemost. 2016; Oct 8: 1–9. [Epub ahead of print]. 14. Povzetek značilnosti zdravila Pradaxa® 06/2018.
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CentriMag™ Acute Circulatory Support System
with Full MagLev™ Flow Technology

PERFORMANCE
AND VERSATILITY
AT EVERY TURN
Full MagLev™ flow technology

The CentriMag™ system

• Minimized blood stagnation, friction and
shear stress1,2
• A low hemolysis rate of only 5%3
• A low device-related thrombosis rate of
only 2.5%3,4

• Trusted for a wide range of patient types and
sizes
• Flows up to 9.9 L/min
• Adult and pediatric pump options

enables excellent hemodynamics, leading to:

addresses the broadest spectrum of clinical
challenges for optimal patient care

• Effective for:
• Cardiopulmonary support*
• Right ventricular support*†
• Left ventricular support*
• Biventricular support*
*Cleared for 30-day use.
HDE is approved for CentriMag RVAS is intended to provide temporary
circulatory support for up to 30 days for patients in cardiogenic shock due to
acute right ventricular failure.

†

1. Aziz, T. A., Singh, G., Popjes, E., Stephenson, E., Mulvey, S., Pae, W., &
El-Banayosy, A. (2010). Initial experience with CentriMag extracorporeal
membrane oxygenation for support of critically ill patients with refractor y
cardiogenic shock. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 29(1),
66-71.
2. Bhama, J. K., Kormos, R. L., Toyoda, Y., Teuteberg, J. J., McCurry, K. R., &
Siegenthaler, M. P. (2009). Clinical experience using the Levitronix
CentriMag system for temporary right ventricular mechanical circulatory
support. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 28(9), 971-976.
3. John, R., Long, J. W., Massey, H. T., Griffith, B. P., Sun, B. C., Tector, A. J., &
Joyce, L. D. (2011). Outcomes of a multicenter trial of the Levitronix
CentriMag ventricular assist system for short-term circulatory support. The
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 141(4), 932-939.
4. John, R., Liao, K., Lietz, K., Kamdar, F., Colvin-Adams, M., Boyle, A., et al.
(2007). Experience with the Levitronix CentriMag circulatory support
system as a bridge to decision in patients with refractory acute cardiogenic
shock and multisystem organ failure. The Journal of Thoracic and
Cardiovascular Surgery, 134(2), 351-358.

Abbott
The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium,
+32 2 774 68 11
Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for
Use for a complete listing indications, contraindications, warnings, precautions,
potential adverse events and directions for use.
CentriMag™ and MagLev™ are trademarks of the Abbott group of companies.
© 2019 Abbott. All Rights Reserved.
EM-CMG-0319-0008 | Information contained herein intended for audiences
from outside the United States only.

nebivolol

Ima najvišjo selektivnost za β1 adrenergične receptorje v srcu 1,2
• Stimulira proizvodnjo NO 2,3
• Ima ugoden hemodinamski profil 4
Maksimalni odmerek

ODMERJANJE PRI SRČNEM POPUŠČANJU (5)
1.25 mg 1x dnevno
2.5 mg 1x dnevno

Začetni odmerek
Začetni odmerek
1.25 mg 1x dnevno

Začetni
odmerek
1.25 mg
1x dnevno

5 mg 1x dnevno

Povečevanje
Povečevanjeodmerka
odmerkana
na1-2
1-2tedna**
tedna

10 mg 1x dnevno

Maksimalni odmerek

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna
2.5 mg 1x dnevno

5 mg 1x dnevno

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna

2.5 mg 1x dnevno

Maksimalni od
10 mg 1x dnevno

5 mg 1x dnevno

*Za bolnike z insuficienco ledvic in/ali starejše kot 65 let pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.

SI-NEB-02-2018_v02_ad

(5)*
Povečevanje
odmerka
na 1-2 tedna 5 mg 1x na dan
ODMERJANJE PRI ESENCIALNI
HIPERTENZIJI

Začetni odmerek

Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije julij 2018

•

Maksimalni
od
10 mg 1x dn

**Priporočljivo je, da ima lečeči zdravnik izkušnje z vodenjem kroničnega srčnega popuščanja.

1. Brixius K. et al.; Br J Pharmacol 2001; 133: 1330-1338., 2. Toblli J.E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160., 3. Kamp O. et al.; Drugs
2010; 70 (1): 41-56., 4. Mangrella M. et al.; Pharmacol Res. 1998; 38 (6): 419-31., 5. Nebilet. Povzetek temeljnih značilnosti zdravila, datum zadnje
revizije besedila:
11.mg
01. 2017.
1.25
1x dnevno
2.5 mg 1x dnevno
5 mg 1x dnevno
10 mg 1x dn
NEBILET 5 mg tablete (nebivolol) Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Sestava: Ena tableta zdravila Nebilet vsebuje 5 mg nebivolola. Vsebuje tudi laktozo monohidrat. Terapevtske indikacije: Zdravljenje esencialne hipertenzije. Zdravljenje
stabilnega blagega in zmernega kroničnega srčnega popuščanja kot dodatek standardnim terapijam pri starejših bolnikih, starih >70 let. Odmerjanje: Hipertenzija: 1
tableta (5 mg) dnevno, za starejše bolnike in bolnike z insuficienco ledvic je priporočen začetni odmerek 2,5 mg dnevno. Če je potrebno, je mogoče dnevni odmerek
povečati na 5 mg. Kronično srčno popuščanje (KSP): titracija odmerka od 1,25 mg, s povečanjem na 2,5 mg nebivolola enkrat na dan, nato na 5 mg enkrat na dan in
nato na 10 mg enkrat na dan. Največji priporočeni odmerek je 10 mg nebivolola enkrat na dan. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno učinkovino, insuficienca ali
okvara delovanja jeter, akutno srčno popuščanje, kardiogeni šok ali obdobja dekompenziranega srčnega popuščanja, bolezni sinusnega vozla, srčnem bloku druge ali tretje
stopnje (brez spodbujevalnika), anamneza bronhospazma ali bronhialne astme, nezdravljeni feokromocitom, metabolična acidoza, bradikardija, hipotenzija, hude motnje
perifernega krvnega obtoka. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Naslednja opozorila in previdnostni ukrepi veljajo za beta-adrenergične antagoniste na splošno.
Anestezija: Če je treba blokado beta zaradi priprave na operacijo prekiniti, je treba beta-adrenergični antagonist opustiti vsaj 24 ur prej. Bolezni srca in ožilja: Na splošno
beta-adrenergičnih antagonistov ni dovoljeno uporabljati pri bolnikih z nezdravljenim kongestivnim srčnim popuščanjem, če bolnikovo stanje ni stabilizirano. Pri bolnikih z
ishemično boleznijo srca je treba zdravljenje z beta-adrenergičnim antagonistom opustiti postopoma. Beta-adrenergične antagoniste je treba uporabljati previdno: pri bolnikih
z motnjami perifernega krvnega obtoka, pri bolnikih s srčnim blokom prve stopnje, pri bolnikih s Prinzmetalovo angino pektoris. Presnovne/endokrinološke bolezni: Nebivolol
lahko prikrije določene simptome hipoglikemije. Bolezni dihal: Pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo je treba nebivolol uporabljati previdno. Drugo: Bolniki z
anamnezo luskavice smejo beta-adrenergične antagoniste dobiti le po tehtnem razmisleku. Beta-adrenergični antagonisti lahko povečajo občutljivost za alergene in izrazitost
anafilaktičnih reakcij. Nosečnost in dojenje: Nebivolola ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno. Nebivolola ni priporočljivo jemati med dojenjem.
Jemanje drugih zdravil: Antiaritmiki I. skupine, antagonisti kalcijevih kanalčkov verapamilskega/diltiazemskega tipa, centralno delujoči antihipertenzivi. Neželeni učinki:
pogosti: glavobol, omotica, parestezije, dispneja, zaprtje, navzeja, driska, utrujenost, edemi. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta
in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 5 mg nebivolola Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Luksemburg Način in režim
izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 11.1.2017 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLINCHEMIE / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com
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eplerenon
filmsko obložene tablete po 25 mg in 50 mg
Sestava Ena filmsko obložena tableta vsebuje 25 mg oz. 50 mg eplerenona. Terapevtske indikacije Poleg
standardnega zdravljenja, ki vključuje tudi antagoniste adrenergičnih receptorjev beta, za zmanjšanje tveganja
za srčno-žilno umrljivost in obolevnost pri stabilnih bolnikih z disfunkcijo levega prekata (LVEF ≤ 40 %) in
kliničnimi znaki srčnega popuščanja po nedavnem miokardnem infarktu. Poleg najustreznejšega standardnega
zdravljenja za zmanjšanje tveganja za srčno-žilno umrljivost in obolevnost pri odraslih bolnikih s (kroničnim) srčnim
popuščanjem razreda II po NYHA (Newyorško društvo za srce) in z disfunkcijo levega prekata (LVEF ≤ 30 %).
Odmerjanje in način uporabe Odmerjanje Največji priporočeni odmerek je 50 mg na dan. Zdravljenje je treba
začeti z odmerkom po 25 mg enkrat na dan in ga titrirati do ciljnega odmerka 50 mg enkrat na dan; po možnosti
v 4 tednih in ob upoštevanju koncentracije kalija v serumu. Starejši Uvodna prilagoditev odmerka pri starejših ni
potrebna. Ledvična okvara Bolnikom z blago ledvično okvaro začetnega odmerka ni treba prilagoditi. Pri bolnikih
z zmerno ledvično okvaro je treba zdravljenje začeti z odmerkom po 25 mg vsak drugi dan. Jetrna okvara Bolnikom
z blago do zmerno jetrno okvaro začetnega odmerka ni treba prilagajati. Način uporabe Tablete se lahko jemljejo
s hrano ali brez nje. Kontraindikacije Preobčutljivost za učinkovino ali katerokoli pomožno snov v zdravilu. Bolniki
z > 5 mmol/l kalija v serumu na začetku zdravljenja. Bolniki s hudo ledvično okvaro. Bolniki s hudo jetrno okvaro.
Bolniki, ki dobivajo diuretike, ki zadržujejo kalij, dodatke kalija ali močne zaviralce CYP3A4. Kombinacija zaviralca
angiotenzinske konvertaze (ACE) in antagonista angiotenzinskih receptorjev z eplerenonom. Posebna opozorila
in previdnostni ukrepi Med jemanjem eplerenona se lahko glede na mehanizem njegovega delovanja pojavi
hiperkaliemija. Koncentracijo kalija v serumu je treba preveriti pri vseh bolnikih na začetku zdravljenja in po
Pred predpisovanjem zdravila preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Objavljen je na www.krka.si.
Literatura
Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.
EHJ 2016; 37: 2129–200.
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si

spremembi odmerjanja. Enplerasa vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, odsotnostjo
encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze in galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Medsebojno delovanje
z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Zaradi povečanega tveganja za hiperkaliemijo eplerenona ne smejo
dobiti bolniki, ki jemljejo druge diuretike, ki zadržujejo kalij, ali dodatke kalija. Tveganje za hiperkaliemijo se lahko
poveča, kadar bolniki eplerenon jemljejo skupaj z zaviralcem ACE ali antagonistom angiotenzinskih receptorjev.
Bolnike, ki sočasno jemljejo eplerenon in nesteroidna protivnetna zdravila, je treba pred začetkom zdravljenja
ustrezno hidrirati in spremljati ledvično delovanje. Sočasno jemanje glukokortikoidov in eplerenona lahko zaradi
zadrževanja natrija in tekočine zmanjša antihipertenzivne učinke. Če se eplerenon jemlje sočasno z blagimi do
zmernimi zaviralci CYP3A4, njegov odmerek ne sme preseči 25 mg. Ker obstaja tveganje za manjšo učinkovitost
eplerenona, sočasno jemanje z močnimi induktorji CYP3A4 ni priporočljivo. Plodnost, nosečnost in dojenje
O uporabi eplerenona pri nosečnicah ni dovolj podatkov, zato je potrebna previdnost. Ker ni znano, ali se eplerenon
pri ljudeh po peroralni uporabi izloča v materino mleko, se je treba odločiti za opustitev dojenja ali opustitev zdravila
in seveda upoštevati korist zdravila za mater. Neželeni učinki Pogosto se pojavijo hiperkaliemija, nespečnost,
sinkopa, omotica, glavobol, levostransko srčno popuščanje, atrijska fibrilacija, hipotenzija, kašelj, driska, slabost,
zaprtje, bruhanje, izpuščaj, pruritus, mišični krči, bolečine v hrbtu, ledvična okvara, astenija, povečanje vrednosti
sečnine in kreatinina v krvi. Imetnik dovoljenja za promet z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Samo na zdravniški recept. Oprema 30 filmsko obloženih
tablet po 25 mg in 50 mg eplerenona. Datum zadnje revizije besedila 14. 6. 2018.
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Hitra korekcija
pomanjkanja železa.1

Iroprem® 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce
naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8 SmPCja, kako poročati o neželenih učinkih.
Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
SESTAVA: En ml raztopine vsebuje 50 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 2-mililitrska viala
vsebuje 100 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 10-mililitrska viala vsebuje 500 mg železa
v obliki železove karboksimaltoze. En ml raztopine vsebuje do 5,5 mg (0,24 mmol) natrija, ostale pomožne snovi so navedene v poglavju 6.1 SmPCja.
TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Iroprem je indicirano za zdravljenje pomanjkanja železa, kadar so
peroralni pripravki železa neučinkoviti ali jih ni mogoče uporabiti. Diagnoza pomanjkanja železa mora
temeljiti na laboratorijskih testih.
ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Med injiciranjem zdravila Iroprem in po njem bolnike pazljivo spremljajte za znake in simptome preobčutljivostnih reakcij. Zdravilo Iroprem se lahko uporablja le, če je takoj
na voljo osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava neželenih učinkov je treba
bolnika opazovati vsaj 30 minut po vsakem injiciranju zdravila Iroprem. Odmerjanje: Zdravilo Iroprem
se odmerja postopno: [1] določanje individualne potrebe po železu, [2] izračun in dajanje odmerka
(odmerkov) železa, in [3] ocena zapolnitve železa. Ti koraki so opisani v nadaljevanju:
1. korak: določanje potrebe po železu: Individualno potrebo po železu za zapolnitev z železom z uporabo zdravila Iroprem določimo na podlagi bolnikove telesne mase in ravni hemoglobina (Hb). Glejte
tabelo 1 za določanje potrebe po železu:
Tabela 1: Določanje potrebe po železu
Hb
Bolnikova telesna masa
g/l
mmol/l
pod 35 kg
35 kg do < 70 kg
70 kg in več
< 100
< 6,2
500 mg
1.500 mg
2.000 mg
100 do 140
6,2 do 8,7
500 mg
1.000 mg
1.500 mg
> 140
> 8,7
500 mg
500 mg
500 mg
Pomanjkanje železa je treba potrditi z laboratorijskimi testi.
2. korak: izračun in dajanje največjega individualnega odmerka (odmerkov) železa: Na podlagi potrebe po železu, določene zgoraj, se ustrezni odmerek (odmerki) zdravila Iroprem uporabi z upoštevanjem
sledečega:
Enkratni odmerek zdravila Iroprem ne sme preseči:
• 15 mg železa/kg telesne teže (za intravensko injiciranje) ali 20 mg železa/kg telesne teže (za intravensko infundiranje)
• 1.000 mg železa (20 ml zdravila Iroprem)
Največji priporočeni kumulativni odmerek je 1.000 mg železa (20 ml zdravila Iroprem) na teden.
3. korak: ocena zapolnitve z železom: Ponovno oceno mora opraviti zdravnik na podlagi znakov
posameznega bolnika. Raven hemoglobina (Hb) se lahko ponovno oceni šele po 4 tednih od zadnje
uporabe zdravila Iroprem, da se zagotovi dovolj časa za eritropoezo in izrabo železa. Če ima bolnik še
vedno potrebe po zapolnitvi z železom, je treba te potrebe znova izračunati s pomočjo zgornje tabele 1.
Posebna populacija – bolniki s kronično ledvično boleznijo, ki jo zdravijo s hemodializo: Pri bolnikih
s kronično ledvično boleznijo, ki so odvisni od hemodialize, enkratnega najvišjega dnevnega odmerka
za injiciranje 200 mg železa ni dovoljeno preseči.
Pediatrična populacija: Pri otrocih uporabe zdravila Iroprem niso raziskovali, zato pri otrocih, mlajših
od 14 let, uporaba zdravila Iroprem ni priporočljiva.
Način uporabe: Zdravilo Iroprem smemo dajati samo po intravenski poti: z injekcijo, ali infuzijo, ali
med hemodializo, ko dajemo nerazredčeno zdravilo neposredno v venski krak dializatorja. Zdravila
Iroprem ni dovoljeno uporabljati po subkutani ali intramuskularni poti.
Intravenska injekcija: Zdravilo Iroprem lahko apliciramo v obliki intravenske injekcije z nerazredčeno raztopino. Največji posamični odmerek je 15 mg železa/kg telesne teže, vendar ne sme preseči 1.000 mg
železa. Čas aplikacije je prikazan v tabeli 2:
Tabela 2: Čas aplikacije za intravensko injiciranje zdravila Iroprem
Potrebna količina
Enakovredni
Čas aplikacije/najkrajši čas
zdravila Iroprem
odmerek železa
dajanja zdravila
2 do 4 ml
100 do 200 mg
Najkrajši čas ni določen
> 4 do 10 ml
> 200 do 500 mg
100 mg železa/min
> 10 do 20 ml
> 500 do 1.000 mg
15 minut
Intravenska infuzija: Zdravilo Iroprem se lahko uporablja za intravensko infundiranje, v tem primeru mora
biti razredčeno. Največji posamični odmerek je 20 mg železa/kg telesne teže, vendar ne sme preseči
1.000 mg železa. V primeru infuzije smemo zdravilo Iroprem razredčiti le s sterilno 0,9-odstotno (m/V ) raztopino natrijevega klorida, kot je prikazano v tabeli 3. Opozorilo: razredčitve do koncentracij, nižjih od 2 mg
železa/ml, zaradi stabilnosti niso dovoljene (kar ne vključuje količine raztopine železove karboksimaltoze).
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Tabela 3: Shema razredčevanja zdravila Iroprem za intravensko infuzijo
Potrebna količina
zdravila Iroprem

Enakovredni
odmerek železa

Največja količina sterilne 0,9 %
m/V raztopine natrijevega klorida

Najkrajši čas
dajanja zdravila

2 do 4 ml
> 4 do 10 ml
> 10 do 20 ml

100 do 200 mg
> 200 do 500 mg
> 500 do 1.000 mg

50 ml
100 ml
250 ml

–
6 minut
15 minut

KONTRAINDIKACIJE: Uporaba zdravila Iroprem je kontraindicirana v primerih: preobčutljivost za zdravilno
učinkovino zdravila Iroprem ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1 SmPCja; znana huda
preobčutljivost na druga parenteralna zdravila, ki vsebujejo železo; anemije, ki je ne pripisujemo pomanjkanju železa, npr. druge mikrocitne anemije; znakov preobremenitve z železom ali motene izrabe železa.
POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Parenteralno dana zdravila, ki vsebujejo železo,
lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, vključno s hudimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami, ki so lahko smrtne. O preobčutljivostnih reakcijah so poročali tudi po odmerkih parenteralnih kompleksov železa, pri katerih prej ni bilo reakcij. Tveganje je večje pri bolnikih z znanimi alergijami, vključno
z alergijami na zdravila, in pri bolnikih s hudo astmo, ekcemom ali drugo atopično alergijo. Tveganje
za preobčutljivostne reakcije na parenteralno dane komplekse železa je povečano tudi pri bolnikih z
imunskimi ali vnetnimi stanji (npr. sistemski eritematozni lupus, revmatoidni artritis). Zdravilo Iroprem se
lahko uporablja le, če je takoj na voljo osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij
in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zagotovljena vsa oprema za oživljanje. Zaradi morebitnega pojava neželenih učinkov je treba vsakega bolnika opazovati vsaj 30 minut po vsakem injiciranju zdravila
Iroprem. Če se med injiciranjem pojavijo preobčutljivostne reakcije ali znaki intolerance, je potrebno
zdravljenje takoj ustaviti. Na voljo mora biti oprema za kardiopulmonalno oživljanje in za ravnanje z
akutnimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami, vključno z injekcijo raztopine adrenalina v razmerju
1:1000. Po potrebi je treba izvesti dodatno zdravljenje z antihistaminiki in/ali kortikosteroidi. Pri bolnikih
z motenim delovanjem jeter smemo dati parenteralno železo le po skrbni oceni razmerja med tveganjem in koristjo. Parenteralni uporabi železa se moramo izogibati pri bolnikih z motenim delovanjem
jeter, pri katerem je sprožilni dejavnik preobremenitev z železom, posebno še Porphyria Cutanea Tarda
(PCT). Varnostnih podatkov o zdravljenju pacientov s kronično boleznijo ledvic, ki so odvisni od hemodialize, z enkratnim odmerkom, večjim od 200 mg železa, ni na razpolago. Parenteralno železo moramo previdno uporabljati v primeru akutnih ali kroničnih infekcij, astme, ekcemov ali atopičnih alergij.
Pri bolnikih s prisotno bakteriemijo je zdravljenje z zdravilom Iroprem priporočljivo prekiniti. Zato moramo pri bolnikih s kroničnimi okužbami oceniti razmerje med koristjo in tveganjem in pri tem upoštevati
supresijo eritropoeze. Pri dajanju zdravila Iroprem moramo biti previdni, da se izognemo paravenskemu
izlivu zdravila Iroprem. Paravenski izliv zdravila Iroprem na mestu injiciranja lahko povzroči draženje kože
in potencialno dolgotrajno rjavo obarvanje kože na mestu injiciranja. V primeru paravenskega izliva
moramo dajanje zdravila Iroprem nemudoma prekiniti. En ml nerazredčenega zdravila Iroprem vsebuje
do 5,5 mg (0,24 mmol) natrija. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z omejenim vnosom natrija.
MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Absorpcija
peroralnega železa se zmanjša ob sočasnemu jemanju s parenteralnimi železovimi pripravki. Zato peroralnega zdravljenja z železom, če je potrebno, ni dovoljeno začeti prej kot vsaj 5 dni po zadnji injekciji
zdravila Iroprem.
NEŽELENI UČINKI: Pogosti neželeni učinki so: glavobol, omotica, hipertenzija, slabost, reakcije na mestu injiciranja, zvišanje vrednosti alanin-aminotransferaze, hipofosfatemija. Drugi manj pogosti neželeni
učinki so navedeni v SmPCju.
NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.
OPREMA: 2 ml in 10 ml raztopine v viali v pakiranju po 1 vialo.
IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET: Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu,
Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Francija.
INFORMACIJA PRIPRAVLJENA: marec 2018 (Ref-julij 2016)
Pred izdajanjem ali predpisovanjem zdravila Iroprem, prosimo,
preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo
na www.lek.si/vademekum.
Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008; 103 (5): 1182–92
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Pri odraslih bolnikih s primarno hiperholesterolemijo (heterozigotno familiarno ali nefamiliarno) ali mešano
dislipidemijo kot dodatek dieti: v kombinaciji s statinom ali s statinom skupaj z drugimi hipolipemiki pri bolnikih,
ki ciljnega holesterola LDL (LDL-h) ne morejo doseči z največjim toleriranim odmerkom statina, ali samo ali v
kombinaciji z drugimi hipolipemiki pri bolnikih, ki statinov ne prenesejo ali so ti pri njih kontraindicirani.1

UČINKOVITO
ZNIŽA LDL–h
POLEG STATINOV1...

...ZA

VEČJO
UČINKOVITOST,
KADAR JE TO
POTREBNO.1

Običajni
začetni
odmerek

75 mg

150 mg
če je potrebno

150 mg

Omogoča
več kot 60%
dodatno
znižanje
LDL–h
v primerjavi
samo s
statini.

Koncentracijo lipidov je mogoče oceniti 4 do 8 tedne
po uvedbi ali titriranju zdravila in odmerek je tedaj mogoče
ustrezno prilagoditi (povečati ali zmanjšati).1

Edini zaviralec PCSK9 z dvema začetnima odmerkoma,
ki omogočata dve možnosti znižanja LDL-h.1,2

Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Praluent, 25. junij, 2018; 2. NICE: Evolocumab for treating primary
hypercholesterolaemia and mixed dyslipidaemia Technology appraisal guidance Published: 22 June 2016
nice.org.uk/guidance/ta393;
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA: Ime zdravila in sestava: Praluent 75
mg in 150 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku in v napolnjeni injekcijski
brizgi. En napolnjeni injekcijski peresnik za enkratno uporabo in ena napolnjena injekcijska brizga za
enkratno uporabo vsebuje 75 mg ali 150 mg alirokumaba v 1 ml raztopine. Alirokumab je človeško
monoklonsko protitelo IgG1, pridobljeno s tehnologijo rekombinantne DNA v celicah jajčnika
kitajskega hrčka. Terapevtske indikacije: Zdravilo Praluent je indicirano pri odraslih bolnikih s
primarno hiperholesterolemijo (heterozigotno familiarno ali nefamiliarno) ali mešano dislipidemijo
kot dodatek dieti: v kombinaciji s statinom ali s statinom skupaj z drugimi hipolipemiki pri bolnikih,
ki ciljnega holesterola LDL (LDL-H) ne morejo doseči z največjim toleriranim odmerkom statina,
ali samo ali v kombinaciji z drugimi hipolipemiki pri bolnikih, ki statinov ne prenesejo ali so ti pri
njih kontraindicirani. Vpliv zdravila Praluent na kardiovaskularno obolevnost in umrljivost še ni
ugotovljen. Odmerjanje in način uporabe: Odmerjanje: Pred uvedbo zdravila Praluent je treba
izključiti sekundarne vzroke hiperlipidemije ali mešane dislipidemije. Običajni začetni odmerek
zdravila Praluent je 75 mg subkutano enkrat na 2 tedna. Pri bolnikih, ki potrebujejo večje znižanje
LDL-H (> 60 %), je zdravljenje mogoče začeti s 150 mg subkutano enkrat na 2 tedna ali s 300
mg subkutano enkrat na 4 tedne (mesečno). Odmerek zdravila Praluent je mogoče prilagoditi
posamezniku glede na njegove značilnosti, npr. izhodiščno koncentracijo LDL-H, cilj zdravljenja
in odziv. Koncentracijo lipidov je mogoče oceniti 4 do 8 tedne po uvedbi ali titriranju zdravila.
Odmerek je tedaj mogoče ustrezno prilagoditi. Če bolniki, zdravljeni s 75 mg enkrat na 2 tedna ali
300 mg enkrat na 4 tedne (mesečno), potrebujejo dodatno znižanje LDL-H, je mogoče odmerek
prilagoditi do največjega odmerka 150 mg enkrat na 2 tedna. Če bolnik izpusti odmerek, si mora
injekcijo dati čim prej, nato pa nadaljevati zdravljenje po prvotnem razporedu. Način uporabe:
Zdravilo Praluent je treba injicirati subkutano v stegno, trebuh ali nadlaket. Pri uporabi odmerka
300 mg je treba dati dve 150-mg injekciji zaporedoma na dve različni mesti. Mesto injiciranja je
priporočljivo ob vsakem injiciranju krožno menjati. Zdravila Praluent se ne sme injicirati v predele
aktivne kožne bolezni ali poškodbe. Zdravila Praluent se na istem injekcijskem mestu ne sme
uporabiti skupaj z drugimi zdravili za injiciranje. Bolnik si lahko zdravilo Praluent injicira sam, ali
mu ga injicira negovalec, potem ko oseba od zdravstvenega delavca dobi navodila o pravilnem
načinu subkutanega injiciranja. Previdnostni ukrepi pred ravnanjem z zdravilom: Pred uporabo je
treba zdravilo Praluent pustiti, da se ogreje na sobno temperaturo in ga uporabiti, čim se ogreje.
Vsak napolnjen injekcijski peresnik in vsaka napolnjena injekcijska brizga je samo za enkratno
uporabo. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov.
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Alergijske reakcije: V kliničnih študijah so bile opisane
splošne alergijske reakcije, med njimi srbenje, pa tudi redke in včasih resne alergijske reakcije,
kot so preobčutljivost, numularni ekcem, urtikarija in preobčutljivostni vaskulitis. Če se pojavijo
znaki ali simptomi resne alergijske reakcije, je treba zdravljenje z zdravilom Praluent končati in
uvesti ustrezno simptomatsko zdravljenje. Okvara ledvic: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je
treba zdravilo Praluent uporabljati previdno. Okvara jeter: Pri bolnikih s hudo okvaro jeter je treba
zdravilo Praluent uporabljati previdno. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike
interakcij: Vpliv alirokumaba na druga zdravila: Alirokumab je biološko zdravilo, zato ni pričakovati,
da bi farmakokinetično vplival na druga zdravila ali na encime citokroma P450. Vpliv drugih zdravil
na alirokumab: V primerjavi z monoterapijo z alirokumabom je izpostavljenost alirokumabu med
sočasno uporabo s statini nižja za približno 40 %, z ezetimibom za približno 15 % in s fenofibratom
za približno 35 %. Kljub temu se znižanje LDL-H ohrani skozi celoten odmerni interval, če je
alirokumab uporabljan na dva tedna. Plodnost, nosečnost in dojenje: Nosečnost: Zdravila Praluent
ni priporočljivo uporabljati med nosečnostjo, razen če klinično stanje ženske zahteva zdravljenje z
alirokumabom. Dojenje: Uporaba zdravila Praluent pri doječih ženskah ni priporočljiva. Plodnost: Ni
podatkov o neželenih učinkih na plodnost pri človeku. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s
stroji: Zdravilo Praluent nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s
stroji. Neželeni učinki: Povzetek varnostnih značilnosti: Najpogostejši neželeni učinki so bile lokalne
reakcije na mestu injiciranja, znaki in simptomi na zgornjih dihalih in srbenje. Najpogostejši neželeni
učinek, ki je med prejemniki zdravila Praluent povzročil prenehanje zdravljenja, so bile lokalne
reakcije na mestu injiciranja. Med obema odmerkoma (75 mg in 150 mg), uporabljenima v programu
3. faze, niso opazili razlik v varnostnih značilnostih. Pogosti neželeni učinki (≥1/100 to <1/10): znaki
in simptomi na zgornjih dihalih (vključuje zlasti orofaringealno bolečino, rinorejo, kihanje), srbenje,
reakcije na mestu injiciranja (vključno z eritemom/pordelostjo, srbenjem, oteklostjo, bolečinami/
občutljivostjo). Preveliko odmerjanje: Specifičnega zdravljenja prevelikega odmerjanja zdravila
Praluent ni. V primeru prevelikega odmerjanja je treba bolnika zdraviti simptomatsko in uvesti
podporne ukrepe, kot je potrebno. Imetnik dovoljenja za promet: sanofi-aventis groupe, 54, rue
La Boétie, F – 75008 Pariz, Francija. Način in režim izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila
je le na recept. Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije
za zdravila http://www.ema.europa.eu. Datum zadnje revizije besedila: 25.6.2018.

eplerenon
Kot dodatek k standardnemu zdravljenju pri srčnem popuščanju
po miokardnem infarktu (LVEF ≤ 40 %) ali kroničnem srčnem
popuščanju (NYHA II, LVEF ≤ 30 %).1
MI – miokardni infarkt
NYHA II (The New York Heart Association, Functional Classiﬁcation Class II) – funkcijski razred II po Newyorškem združenju za srce
LVEF (left ventricular ejection fraction) – iztisni delež levega prekata

BISTVENE INFORMACIJE IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
INSPRA 25 mg / 50 mg ﬁlmsko obložene tablete

Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim Povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Inspra, 2. 3. 2017; 2. Pitt B, Remme W, Zannad F, et al. Eplerenone, a Selective Aldosterone Blocker, in Patients
with Left Ventricular Dysfunction after Myocardial Infarction. The New England Journal of Medicine. 2003; 348: 1309–1321. 3. Zannad F, McMurray JJV, Krum H, et al.
Eplerenone in Patients with Systolic Heart Failure and Mild Symptoms. The New England Journal of Medicine. 2011; 364: 11–21.
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INS-03-19 “Samo za strokovno javnost”

Sestava in oblika zdravila: ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 25 mg oz. 50 mg eplerenona. Ena 25 mg oz. 50 mg ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 35,7 mg oz.
71,4 mg laktoze monohidrata. Indikacije: (1) Zmanjšanje tveganja za srčnožilno umrljivost in obolevnost (poleg standardnega zdravljenja, ki vključuje tudi antagoniste
adrenergičnih receptorjev beta) pri stabilnih bolnikih z disfunkcijo levega prekata (LVEF ≤ 40 %) in kliničnimi znaki srčnega popuščanja po nedavnem miokardnem
infarktu (MI). (2) Poleg najustreznejšega standardnega zdravljenja za zmanjšanje tveganja za srčnožilno umrljivost in obolevnost pri odraslih bolnikih s (kroničnim) srčnim
popuščanjem razreda II po NYHA in z disfunkcijo levega prekata (LVEF ≤ 30 %). Odmerjanje in način uporabe: Največji priporočeni odmerek je 50 mg na dan. (1)
Priporočeni vzdrževalni odmerek je 50 mg enkrat na dan. Zdravljenje je običajno treba začeti od 3 do 14 dni po akutnem MI z odmerkom 25 mg enkrat na dan in ga po
možnosti v 4 tednih titrirati do ciljnega odmerka 50 mg enkrat na dan, upoštevaje koncentracijo kalija v serumu. (2) Zdravljenje je treba začeti z odmerkom 25 mg enkrat
na dan in ga titrirati do ciljnega odmerka 50 mg enkrat na dan, po možnosti v 4 tednih, upoštevaje koncentracijo kalija v serumu. Pediatrična populacija: varnost in
učinkovitost nista bili dokazani. Starejši bolniki, bolniki z blago okvaro ledvic ali blago do zmerno okvaro jeter: prilagoditev začetnega odmerka ni potrebna, priporočljivo
je nadziranje ravni kalija v serumu. Zmerna okvara ledvic: odmerek je treba prilagajati glede na koncentracijo kalija. Sočasno zdravljenje: sočasno zdravljenje z blagimi
do zmernimi zaviralci CYP3A4, npr. amiodaronom, diltiazemom ali verapamilom: odmerjanje ne sme preseči 25 mg enkrat na dan. Kontraindikacije: Preobčutljivost na
eplerenon ali katerokoli pomožno snov. Koncentracija kalija v serumu > 5,0 mmol/l na začetku zdravljenja. Huda insuﬁcienca ledvic. Huda insuﬁcienca jeter. Sočasna
uporaba diuretikov, ki zadržujejo kalij ali močnih zaviralcev CYP3A4. Kombinacija zaviralca ACE in antagonista angiotenzinskih receptorjev z eplerenonom. Posebna
opozorila in previdnostni ukrepi: Hiperkaliemija. Okvarjeno delovanje ledvic. Okvarjeno delovanje jeter. Te tablete vsebujejo laktozo, zato jih ne smejo jemati bolniki z
redkimi prirojenimi motnjami, kot so galaktozna intoleranca, laponska oblika zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcija glukoze/galaktoze. Medsebojno delovanje
z drugimi zdravili: Diuretiki, ki zadržujejo kalij, dodatki kalija, zaviralci ACE, antagonisti angiotenzinskih receptorjev, litij, ciklosporin, takrolimus, nesteroidna protivnetna
zdravila (NSAID), trimetoprim, antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa 1, triciklični antidepresivi, nevroleptiki, amifostin, baklofen, glukokortikoidi, tetrakozaktid,
digoksin, varfarin, zaviralci CYP3A4, induktorji CYP3A4. Plodnost, nosečnost in dojenje: Pri predpisovanju eplerenona nosečnicam je potrebna previdnost. Zaradi
neznanega potenciala za neželene učinke pri dojenem otroku se je treba odločiti ali za opustitev dojenja ali za opustitev jemanja zdravila, upoštevaje pomen zdravila
za mater. Na voljo ni nobenih podatkov o plodnosti pri človeku. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Treba je upoštevati možnost pojava omotice.
Neželeni učinki: Pogosti: hiperkaliemija, hiperholesterolemija, nespečnost, sinkopa, omotica, glavobol, levostransko srčno popuščanje, atrijska ﬁbrilacija, hipotenzija,
kašelj, diareja, navzea, zaprtje, bruhanje, izpuščaj, pruritus, mišični krči, bolečine v hrbtu, okvara ledvic, astenija, zvečanje sečnine v krvi, zvečanje kreatinina v krvi.
Način izdajanja zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Pﬁzer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Luksemburg. Datum zadnje revizije besedila: 02.03.2017

ČE BI IZBIRALI ZASE,
ALI BI IZBRALI OBOJE,

UČINKOVITOST IN VARNOST?

Izberite učinkovitost in varnost z zdravilom ELIQUIS

Pri bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo je zdravilo ELIQUIS edini zaviralec faktorja Xa, ki je pokazal:
• boljše preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije v primerjavi z varfarinom1
• zmanjšano pojavnost večjih krvavitev v primerjavi z varfarinom1

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Eliquis 2,5 mg in 5 mg ﬁlmsko obložene tablete
Sestava in oblika zdravila: ena ﬁlmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg oziroma 5 mg apiksabana. Indikacije: preprečevanje
venskih trombemboličnih dogodkov (VTE) pri odraslih po načrtovani kirurški zamenjavi kolka ali kolena – samo 2,5 mg jakost.
Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo (NVAF) in enim ali več
dejavniki tveganja: predhodna možganska kap ali prehodna možganska ishemija (TIA), starost ≥ 75 let, hipertenzija, sladkorna
bolezen, simptomatsko srčno popuščanje (razred ≥ II po NYHA). Zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in pljučne
embolije (PE) ter preprečevanje ponovne GVT in PE pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe: Preprečevanje VTE: načrtovana
kirurška zamenjava kolka ali kolena (VTEp): priporočeni odmerek je 2,5 mg peroralno dvakrat na dan, bolnik mora začetni
odmerek vzeti od 12 do 24 ur po operaciji, zdravljenje naj traja od 32 do 38 dni (kolk) ali od 10 do 14 dni (koleno).
Preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF: priporočeni odmerek je 5 mg peroralno dvakrat na
dan. Zmanjšanje odmerka: 2,5 mg dvakrat na dan pri bolnikih z NVAF in najmanj dvema od naslednjih značilnosti: starost
≥ 80 let, telesna masa ≤ 60 kg ali serumska koncentracija kreatinina ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromolov/l). Zdravljenje je treba
nadaljevati dolgo časa. Zdravljenje GVT, zdravljenje PE ter preprečevanje ponovne GVT in PE (VTEt): priporočeni odmerek za
zdravljenje akutne GVT in zdravljenje PE je 10 mg peroralno dvakrat na dan prvih 7 dni, čemur sledi 5 mg peroralno dvakrat
na dan (kratkotrajno zdravljenje [najmanj 3 mesece] mora temeljiti na prehodnih dejavnikih tveganja (npr. nedavni kirurški
poseg, poškodba, imobilizacija). Priporočeni odmerek za preprečevanje ponovne GVT in PE je 2,5 mg peroralno dvakrat na dan.
Če je indicirano preprečevanje ponovne GVT in PE, je treba po koncu 6-mesečnega zdravljenja z apiksabanom 5 mg dvakrat
na dan ali drugim antikoagulantom uvesti odmerek 2,5 mg dvakrat na dan. Trajanje zdravljenja se določi individualno po
skrbni oceni koristi zdravljenja glede na tveganje za krvavitve. Pozabljeni odmerek: bolnik mora vzeti odmerek takoj, ko se
spomni, nato pa nadaljevati z jemanjem zdravila dvakrat na dan, kot pred tem. Zamenjava zdravila: prehod s parenteralnega
zdravljenja z antikoagulanti na zdravljenje z Eliquisom (in obratno) je mogoč ob naslednjem predvidenem odmerku. Teh
zdravil se ne sme jemati sočasno. Prehod z zdravljenja z antagonistom vitamina K (AVK) na Eliquis: z dajanjem varfarina oz.
drugega AVK je treba prenehati in začeti z uporabo Eliquisa, ko je vrednost mednarodno umerjenega razmerja (INR) < 2. Prehod
z Eliquisa na zdravljenje z AVK: z dajanjem Eliquisa je treba nadaljevati še najmanj 2 dneva po začetku zdravljenja z AVK; po 2
dneh sočasne uporabe je treba določiti vrednost INR pred naslednjim predvidenim odmerkom Eliquisa; s sočasno uporabo je
treba nadaljevati, dokler ni vrednost INR ≥ 2. Okvara ledvic: pri blagi ali zmerni okvari ledvic veljajo naslednja priporočila: pri
VTEp, zdravljenju GVT, zdravljenju PE ter preprečevanju ponovne GVT in PE (VTEt) prilagajanje odmerka ni potrebno; pri
preprečevanju možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF in serumsko koncentracijo kreatinina ≥ 1,5 mg/dl
(133 mikromolov/l) ter s starostjo ≥ 80 let ali telesno maso ≤ 60 kg morajo bolniki prejemati manjši odmerek, tj. 2,5 mg
dvakrat na dan. Pri hudi okvari ledvic (očistek kreatinina 15-29 ml/min) veljajo naslednja priporočila: pri VTEp, zdravljenju GVT,
zdravljenju PE in preprečevanju ponovne GVT ter PE (VTEt) je treba apiksaban uporabljati previdno; pri preprečevanju
možganske kapi in sistemske embolije pri bolnikih z NVAF morajo bolniki prejemati manjši odmerek, tj. 2,5 mg dvakrat na dan;
pri bolnikih z očistkom kreatinina < 15 ml/min ali pri bolnikih na dializi kliničnih izkušenj ni, zato uporaba ni priporočljiva.
Okvara jeter: glejte kontraindikacije, spodaj. Pri hudi okvari jeter uporaba ni priporočljiva. Pri blagi ali zmerni okvari jeter je treba
zdravilo uporabljati previdno; odmerka ni treba prilagajati. Pri bolnikih s povečanimi vrednostmi jetrnih encimov ALT/AST >
2-kratne zgornje meje normale ali vrednostmi skupnega bilirubina ≥ 1,5-kratne zgornje meje normale je treba zdravilo
uporabljati previdno, pred začetkom uporabe pa preveriti delovanje jeter. Bolniki s kardioverzijo: zdravljenje lahko uvedemo ali
nadaljujemo pri bolnikih z NVAF, ki bi lahko potrebovali kardioverzijo. Bolniki brez predhodnega antikoagulantnega zdravljenja
morajo pred kardioverzijo prejeti vsaj 5 odmerkov apiksabana 5 mg dvakrat na dan (2,5 mg dvakrat na dan pri bolnikih z
izpolnjenimi merili za zmanjšanje odmerka). Če je kardioverzija potrebna, preden je mogoče dati 5 odmerkov apiksabana, je
treba uporabiti 10 mg polnilni odmerek, čemur sledi 5 mg dvakrat na dan (5 mg polnilni odmerek, čemur sledi 2,5 mg na dan
pri bolnikih z izpolnjenimi merili za zmanjšanje odmerka). Polnilni odmerek je treba dati vsaj 2 uri pred kardioverzijo.
Pediatrična populacija: varnost in učinkovitost nista bili dokazani, podatkov ni na voljo. Način uporabe: bolnik naj tableto
pogoltne skupaj z vodo, s hrano ali brez nje. Bolnikom, ki niso zmožni pogoltniti celih tablet, lahko tablete zdrobimo – za
podrobnosti glede jemanja glejte PGZZ. Kontraindikacije: preobčutljivost na apiksaban ali katerokoli pomožno snov. Aktivna,
klinično pomembna krvavitev. Bolezen jeter, povezana z motnjami strjevanja krvi in klinično pomembnim tveganjem za
krvavitve. Lezija ali bolezensko stanje, če le-ta predstavlja pomemben dejavnik tveganja za večje krvavitve (npr. razjeda v
prebavilih, maligne neoplazme itd.). Sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulantom (razen v posebnih primerih,
ko gre za menjavo antikoagulantnega zdravljenja, ali kadar se nefrakcionirani heparin daje v odmerkih, ki so potrebni za

vzdrževanje prehodnosti centralnega venskega ali arterijskega katetra). Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Tveganje
za krvavitve: bolnika je treba skrbno spremljati glede pojava znakov krvavitve; posebna previdnost je potrebna pri stanjih, ki
jih spremlja večje tveganje za krvavitve. V primeru pojava hude krvavitve je treba zdravljenje prekiniti. Interakcije z drugimi
zdravili, ki vplivajo na hemostazo: sočasno zdravljenje s katerimkoli drugim antikoagulantom je kontraindicirano. Sočasna
uporaba skupaj z zaviralci agregacije trombocitov poveča tveganje za krvavitve. Po kirurškem posegu sočasna uporaba drugih
zaviralcev agregacije trombocitov ni priporočljiva. Bolniki s protetičnimi srčnimi zaklopkami: varnosti in učinkovitosti niso
raziskovali, uporaba ni priporočljiva. Kirurški posegi in invazivni postopki: z uporabo je treba prenehati najmanj 48 ur pred
načrtovano operacijo ali invazivnimi postopki, pri katerih je prisotno zmerno ali veliko tveganje za krvavitve, oziroma 24 ur prej,
če je prisotno majhno tveganje. Če posega ni mogoče odložiti, je potrebna ustrezna previdnost, ob upoštevanju povečanega
tveganja za krvavitve. Po posegu je treba zdravljenje z Eliquisom čim prej ponovno začeti, pod pogojem, da klinična situacija
to dovoljuje in da je bila vzpostavljena zadostna hemostaza. Začasna prekinitev zdravljenja: ob prekinitvi uporabe
antikoagulantov zaradi aktivne krvavitve, načrtovane operacije ali invazivnih postopkov, so bolniki izpostavljeni povečanemu
tveganju za trombozo; prekinitvam zdravljenja se je treba izogibati, če pa je antikoagulantno zdravljenje treba začasno
prekiniti, je treba z zdravljenjem čim prej ponovno začeti. Spinalna/epiduralna anestezija ali punkcija: obstaja tveganje za
pojav epiduralnega ali spinalnega hematoma, ki lahko povzroči dolgotrajno ali trajno paralizo. Hemodinamsko nestabilni
bolniki s PE ali bolniki, ki potrebujejo trombolizo ali pljučno embolektomijo: zdravilo ni priporočljivo kot alternativa
nefrakcioniranemu heparinu. Bolniki z aktivnim rakom: varnost in učinkovitost apiksabana pri zdravljenju GVT, zdravljenju PE
in preprečevanju ponovne GVT ter PE pri bolnikih z aktivnim rakom nista bili dokazani. Starejši bolniki: večja starost lahko
poveča tveganje za krvavitve. Pri sočasnem jemanju skupaj z acetilsalicilno kislino je potrebna previdnost. Telesna masa:
majhna telesna masa (< 60 kg) lahko poveča tveganje za krvavitve. Kirurški poseg pri zlomu kolka: uporaba ni priporočljiva.
Laboratorijski parametri: apiksaban vpliva na vrednosti testov strjevanja krvi. Pomožne snovi: vsebuje laktozo; bolniki z redko
dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo
jemati tega zdravila. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Zaviralci CYP3A4 in P-gp: pri
bolnikih, ki se sočasno sistemsko zdravijo z zdravili, ki so močni zaviralci obeh (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,
posakonazol, ritonavir), uporaba Eliquisa ni priporočljiva. Induktorji CYP3A4 in P-gp: pri sočasni uporabi močnih induktorjev
obeh (npr. rifampicin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, šentjanževka) odmerka apiksabana ni treba prilagajati, vendar pa
je treba apiksaban za VTEp, preprečevanje možganske kapi ter sistemske embolije pri bolnikih z NVAF in preprečevanje
ponovne GVT ter PE uporabljati previdno. Uporaba apiksabana ni priporočljiva za zdravljenje GVT in PE pri bolnikih, ki
prejemajo sočasno sistemsko zdravljenje z močnimi induktorji tako CYP3A4 kot P-gp, saj je lahko učinkovitost poslabšana.
Antikoagulanti, zaviralci agregacije trombocitov, selektivni zaviralci privzema serotonina (SSRI)/zaviralci privzema serotonina
in noradrenalina (SNRI) in NSAID: pri sočasni uporabi z SSRI/SNRI ali NSAID (vključno z acetilsalicilno kislino) je potrebna
previdnost, saj ta zdravila povečajo tveganje za krvavitve. Zdravil, ki so povezana z resnimi krvavitvami (npr. trombolitične
učinkovine, antagonisti receptorjev GPIIb/IIIa, tienopiridini (npr. klopidogrel), dipiridamol, dekstran in sulﬁnpirazon), ni
priporočljivo uporabljati skupaj z Eliquisom. Aktivno oglje: dajanje aktivnega oglja zmanjšuje izpostavljenost apiksabanu.
Plodnost, nosečnost in dojenje: uporaba med nosečnostjo ni priporočljiva. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in
prenehanjem/neuvedbo zdravljenja z apiksabanom. Pri študijah na živalih vpliva na plodnost niso ugotovili. Vpliv na
sposobnost vožnje in upravljanja strojev: nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.
Neželeni učinki: pogosti (≥ 1/100 do < 1/10) neželeni učinki so pri VTEp anemija, krvavitve, hematomi, navzea in kontuzije;
pri NVAF anemija, očesne krvavitve (vključno s krvavitvami v očesni veznici), krvavitve, hematomi, hipotenzija (vključno s
hipotenzijo med posegi), epistaksa, navzea, krvavitve v prebavilih, krvavitve v rektumu, krvavitve iz dlesni, povečanje vrednosti
gama-glutamiltransferaze, hematurija in kontuzije; pri VTEt pa anemija, trombocitopenija, krvavitve, hematomi, epistaksa,
navzea, krvavitve v prebavilih, krvavitve v ustih, krvavitve v rektumu, krvavitve iz dlesni, povečanje vrednosti gamaglutamiltransferaze in alanin-aminotransferaze, kožni izpuščaj, hematurija, nenormalne vaginalne krvavitve, urogenitalne
krvavitve in kontuzije. Uporaba Eliquisa je lahko povezana z večjim tveganjem za pojav prikrite ali manifestne krvavitve iz
kateregakoli tkiva ali organa. Posledično se lahko razvije posthemoragična anemija. Način in režim izdaje: Rp - Predpisovanje
in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Bristol-Myers Squibb/Pﬁzer EEIG, Plaza 254,
Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Irska. Datum zadnje revizije besedila: 01.02.2019.
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Literatura: 1. Granger CB in sod.: Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:981-992.
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ELI-02-19 “Samo za strokovno javnost”

Za simptomatske bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem in kronično stabilno angino pektoris*.

* v skladu z indikacijo

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PROCORALAN
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem
neželenem učinku zdravila.
SESTAVA*: Procoralan 5 mg filmsko obložene tablete – ena filmsko obložena tableta z razdelilno zarezo vsebuje 5 mg ivabradina (kar ustreza 5,390 mg ivabradinijevega klorida). Procoralan
7,5 mg filmsko obložene tablete – ena filmsko obložena tableta vsebuje 7,5 mg ivabradina (kar ustreza 8,085 mg ivabradinijevega klorida). Vsebuje laktozo monohidrat kot pomožno snov.
TERAPEVTSKE INDIKACIJE*: Simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris pri odraslih s koronarno arterijsko boleznijo z normalnim sinusnim ritmom in srčno frekvenco (SF)
≥ 70 utripov na minuto (u/min). Ivabradin je indiciran pri odraslih, pri katerih so antagonisti adrenergičnih receptorjev beta kontraindicirani ali jih ne prenašajo in v kombinaciji z antagonisti
adrenergičnih receptorjev beta pri bolnikih, ki ob optimalnem odmerku le-teh nimajo urejene bolezni. Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja II. do IV. razreda po NYHA s sistolično disfunkcijo pri
bolnikih v sinusnem ritmu, pri katerih je SF ≥ 75 u/min, v kombinaciji s standardno terapijo, vključno z zdravljenjem z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta ali ko je zdravljenje z le-temi
kontraindicirano oziroma ga bolnik ne prenaša dobro. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE*: Simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris: Začetni odmerek ivabradina ne sme
presegati 5 mg dvakrat na dan pri bolnikih, mlajših od 75 let (2,5 mg pri bolnikih starih 75 let ali več). Po 3 do 4 tednih zdravljenja, če bolnik še vedno doživlja simptome, vendar dobro prenaša začetni
odmerek, in če SF v mirovanju ostaja nad 60 u/min, lahko odmerek povečate na naslednji večji odmerek. Vzdrževalni odmerek ne sme presegati 7,5 mg dvakrat na dan. Če se simptomi angine pektoris
ne izboljšajo po 3 mesecih od uvedbe zdravljenja, morate zdravljenje z ivabradinom prekiniti. Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja: Običajni priporočeni začetni odmerek ivabradina je 5 mg
dvakrat na dan pri bolnikih mlajših od 75 let (2,5 mg pri bolnikih starih 75 let ali več). Po dveh tednih zdravljenja lahko odmerek povečate na 7,5 mg dvakrat na dan (5 mg pri bolnikih starih 75 let ali
več), če SF med mirovanjem vztraja nad 60 u/min, ali zmanjšate na 2,5 mg dvakrat na dan (polovica 5‑mg tablete dvakrat na dan), če je SF med mirovanjem vztrajno pod 50 u/min ali se pojavijo
simptomi, povezani z bradikardijo. Za obe indikaciji: Če se med zdravljenjem SF vztrajno znižuje pod 50 u/min med mirovanjem ali če bolniki doživljajo simptome, povezane z bradikardijo, morate
odmerek titrirati navzdol do naslednjega manjšega odmerka (in prekiniti, če SF ostane pod 50 u/min ali simptomi bradikardije vztrajajo). KONTRAINDIKACIJE*: preobčutljivost na zdravilno učinkovino
ali katero koli pomožno snov, SF med mirovanjem pod 70 u/min pred zdravljenjem, kardiogeni šok, akutni miokardni infarkt, huda hipotenzija (< 90/50 mm Hg), hudo jetrno popuščanje, sindrom
bolnega sinusa, sinoatrijski blok, nestabilno ali akutno srčno popuščanje, odvisnost od srčnega spodbujevalnika (SF, ki jo narekuje izključno srčni spodbujevalnik), nestabilna angina pektoris,
atrioventrikularni blok 3. stopnje, kombinacija z močnimi zaviralci citokroma P450 3A4, kot so azolski antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol), makrolidnimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin
peroralno, josamicin, telitromicin), zaviralci proteaze virusa HIV (nelfinavir, ritonavir) in nefazodon (glejte poglavje Interakcije*), kombinacija z verapamilom ali diltiazemom, nosečnost, dojenje in
ženske v rodni dobi, ki ne uporabljajo zanesljivih kontracepcijskih metod (glejte poglavje Plodnost, Nosečnost in dojenje*). OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI*: Posebna opozorila: Pri bolnikih
s simptomatsko kronično angino pektoris je ivabradin indiciran samo za simptomatsko zdravljenje kronične stabilne angine pektoris, ker nima koristi na srčno‑žilne izide. Razmisliti morate o serijskem
merjenju srčne frekvence, EKG in 24‑urnem ambulantnem spremljanju preden uvedete zdravljenje z ivabradinom in kadar menite, da je potrebno titrirati odmerek. Srčne aritmije: Ivabradin ni
priporočljiv pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo ali drugimi srčnimi aritmijami, ki motijo delovanje sinusnega vozla. Pri bolnikih, ki jemljejo ivabradin, je priporočljivo redno klinično spremljanje možnosti
pojava atrijske fibrilacije, saj imajo ti povečano tveganje za njen razvoj. Če se atrijska fibrilacija razvije med zdravljenjem, morate pazljivo pretehtati ravnovesje med koristmi in tveganji nadaljnjega
zdravljenja z ivabradinom. Bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem z motnjami intraventrikularne prevodnosti (levokračni blok, desnokračni blok) in prekatno dissinhronijo je potrebno pozorno
spremljati. Atrioventrikularni blok 2. stopnje: uporaba ni priporočljiva. Nizka srčna frekvenca: Ivabradina ne smete uvajati pri bolnikih s SF med mirovanjem pod 70 u/min. Če se med zdravljenjem SF
vztrajno znižuje pod 50 u/min med mirovanjem ali če imajo bolniki simptome, povezane z bradikardijo, morate odmerek titrirati navzdol ali zdravljenje prekiniti, če SF pod 50 u/min ali simptomi
bradikardije vztrajajo. Kombinacija z zaviralci kalcijevih kanalčkov, ki znižujejo SF (npr. verapamil, diltiazem) je kontraindicirana. Kronično srčno popuščanje razreda NYHA IV: ivabradin uporabljajte s
previdnostjo. Možganska kap: jemanje ivabradina takoj po možganski kapi ni priporočljivo. Funkcija vida: pri bolnikih s pigmentoznim retinitisom morate biti previdni. Previdnostni ukrepi: Bolniki s
hipotenzijo: ivabradin uporabljajte s previdnostjo. Atrijska fibrilacija ‑ srčne aritmije: razmislite o neurgentni kardioverziji z enosmernim tokom v 24 urah po zadnjem odmerku ivabradina. Uporaba pri
bolnikih s prirojenim sindromom podaljšanega intervala QT ali če jemljejo zdravila, ki ga podaljšujejo: uporabi ivabradina se je potrebno izogniti. Bolniki s hipertenzijo, ki potrebujejo spremembo
zdravljenja zvišanega krvnega tlaka: v primernem intervalu spremljajte krvni tlak. Pomožne snovi: zdravilo vsebuje laktozo. INTERAKCIJE*: Kontraindicirano je sočasno jemanje z močnimi zaviralci
citokroma P450 3A4, verapamilom in diltiazemom. Ni priporočljivo sočasno jemanje z zdravili, ki podaljšujejo interval QT, z zmernimi zaviralci citokroma P450 3A4, z grenivkinim sokom. Previdnostni
ukrepi ob sočasnem jemanju diuretikov, ki povzročijo izgubo kalija (tiazidni diuretiki in diuretiki zanke), ostalih zmernih zaviralcev citokroma P540 3A4 in spodbujevalcev citokroma P450 3A4.
PLODNOST. NOSEČNOST IN DOJENJE*: kontraindicirano. VPLIV NA SPOSOBNOST VOŽNJE IN UPRAVLJANJA STROJEV*: upoštevati morate možen nastanek prehodnih pojavov svetlikanja.
NEŽELENI UČINKI*: Zelo pogosti: pojavi svetlikanja (fosfeni). Pogosti: glavobol, zamegljen vid, omotica, bradikardija, atrioventrikularni blok 1. stopnje (podaljšan interval PQ elektrokardiograma),
ventrikularne ekstrasistole, nenadzorovan krvni tlak, atrijska fibrilacija. Občasni: eozinofilija, hiperurikemija, sinkopa, diplopija, okvara vida, vrtoglavica, palpitacije, supraventrikularne ekstrasistole,
hipotenzija, dispneja, slabost, zaprtje, diareja, bolečina v trebuhu, angioedem, izpuščaj, mišični spazmi, astenija, utrujenost, povečanje kreatinina v krvi, podaljšanje intervala QT na EKG. Redki: eritem,
srbenje, urtikarija, občutek slabosti. Zelo redki: atrioventrikularni blok 2. in 3. stopnje, sindrom bolnega sinusnega vozla. PREVELIKO ODMERJANJE*: lahko privede do hude in podaljšane bradikardije.
FARMAKODINAMIČNE LASTNOSTI*: Procoralan je specifično zdravilo za zniževanje srčne frekvence, ki selektivno in specifično zavira frekvenčno urejevalni tok If v srcu, ki ureja spontano diastolično
depolarizacijo v sinusnem vozlu in srčno frekvenco. Procoralan znižuje srčno frekvenco v odvisnosti od odmerka. PAKIRANJE*: Škatla s 56 tabletami. NAČIN PREDPISOVANJA IN IZDAJE ZDRAVILA:
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. DATUM ZADNJE REVIZIJE: 11. 1. 2018. Imetnik dovoljenja za promet: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot,
92284 Suresnes cedex, Francija. *Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. Celoten povzetek glavnih značilnosti
zdravila in podrobnejše informacije so na voljo pri: Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, tel: 01 563 48 11, www.servier.si.
PROC_oglas_17/18C2. Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije: marec 2018.

ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA
ZZZS financira zdravstveno dejavnost s področja stacionarne in ambulantne rehabilitacije v
naših naravnih zdraviliščih po standardih, ki jih opravljajo:

ZDRAVILIŠČE RADENCI

TERME PTUJ

A = standard 2, 4, 5 (tudi negovalni oddelek)

B = standard 2, 3

•
•
•

•

Bolezni srca in ožilja ter stanja po operacijah srca in ožilja
Degenerativni izvensklepni revmatizem
Nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega
in perifernega živčnega sistema, stanja po možganski
kapi ter živčno-mišične bolezni

•

Stanja po poškodbah in operacijah na
lokomotornem sistemu
Degenerativni izvensklepni revmatizem
Tel.: 02 / 74 94 550
E-mail: zdravstvo@terme-ptuj.si

Tel.: 02 / 520 27 38, zdravstvena recepcija
E-mail: zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE

TERME LENDAVA

B = standard 1, 2, 3, 7

B = standard 1, 2, 3 , 7, 9

•

•

•
•
•

Stanja po poškodbah in operacijah na
lokomotornem sistemu
Kožne bolezni
Vnetne revmatske bolezni
Degenerativni izvensklepni revmatizem
Tel: 02 / 512 24 00, recepcija Thermalium
E-mail: thermalium@terme3000.si

•
•
•
•

Stanja po poškodbah in operacijah na
lokomotornem sistemu
Obolenja respiratornega sistema
Kožne bolezni
Vnetne revmatske bolezni
Degenerativni izvensklepni revmatizem
Tel.: 02 / 577 44 55
E- mail: terapija.lipa@terme-lendava.si

Vrhunska rehabilitacija z najsodobnejšimi aparaturami brez doplačila za paciente!
Vsi pacienti, ki pridejo na stacionarno rehabilitacijo z odločbo ZZZS v: Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice,Terme Lendava In
Terme Ptuj ne doplačajo nič za nadstandardno namestitev.
V Zdravilišču Radenci in Termah Lendava pacientu ni potrebno doplačati nič, tudi če želi biti v sobi sam.
Pacienti so v naših naravnih zdraviliščih nameščeni v udobnih sobah, v prijetnem zdravilnem okolju, za njih pa skrbi vrhunsko usposobljeno strokovno
osebje z uporabo sodobne medicinske tehnologije.

Sava Medical je del družbe Sava Turizem d.d.
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Boehringer Ingelheim
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljan
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